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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας της υπηρεσίας της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Με δεδομένη την έλλειψη βιβλιογραφίας για θέματα Δημοτικής 

Αστυνομίας, συνδυάστηκαν κυρίως νόμοι, εγκύκλιοι, δημοσιευμένα άρθρα, Φύλλα 

Εφημερίδας Κυβερνήσεως, πληροφορίες από δήμους που απαντήσανε στα ερωτηματολόγια 

που τους απεστάλησαν αλλά και προφορικές πληροφορίες υπαλλήλων διαφόρων 

ειδικοτήτων. Το τμήμα προσωπικού των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και η 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν είχαν επαρκή στοιχεία που να εξυπηρετούν τον σκοπό της διπλωματικής 

εργασίας. 

Όσον αφορά στη δομή που ακολουθήθηκε, στο πρώτο σκέλος έγινε μία ιστορική αναδρομή 

της Δημοτικής Αστυνομίας και αναπτύχθηκαν η διάκριση του προσωπικού, η ιεραρχία, οι 

αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις της, η κατάργηση η επανασύσταση και οι συνέπειες τους, 

αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αρχεία που σχετίζονται με αυτή.  

Στο δεύτερο σκέλος γίνεται μία σύντομη αναφορά στην προετοιμασία που ακολουθήθηκε 

όσον αφορά τα ερωτηματολόγια, τις παραμέτρους αξιολόγησης καθώς και τη σπουδαιότητα 

και τα οφέλη αυτής για τη Δημοτική Αστυνομία.   

Για τη συγγραφή του τελευταίου σκέλους ερευνήθηκαν 2084 ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν στο 

Εθνικό Τυπογραφείο και επεξεργάστηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα 

από τα ερωτηματολόγια. Επίσης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων κι εποικοδομητικός διάλογος με 

δημοτικούς αστυνομικούς αλλά και υπαλλήλους των δήμων. Απόρροια των παραπάνω είναι 

ότι εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα και διατυπώθηκαν προτάσεις.  
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Abstract 
 

The purpose of the present research is to highlight the importance of the service of the 

Municipal Police. Given the lack of bibliography on Municipal Police issues, mainly the law, 

circulars, published articles, newsletters, information from the public responding to the 

questionnaires sent to them, information of officials of different departments. The department 

of the local authority staff of the Ministry of Interior, but also the Hellenic Statistical 

Authority had insufficient data to serve the purpose of diplomatic work. 

As regards the structure followed, in the first part, were developed a historical retrospective of 

the Municipal Police and the distinction of personnel, hierarchy, responsibilities, obligations, 

abolition or reconstruction and their consequences, utilizing all the available archives which 

related to it. 

In the second part there is a brief reference to the preparation of the questionnaires, the 

evaluation parameters and the importance and benefits for the Municipal Police. 

For the writing of the last issue, 2084 Greek Official Gazettes published in the Government 

Gazette were read up and all the data gathered through the questionnaires were processed. 

There was also an exchange of views and a really constructive dialogue with municipal police 

officers and public servants. The results of the above research which have been coming up 

were the significant conclusions and important proposals. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ένα θεσμό-εργαλείο που δεν λειτουργεί μόνο στην Ελλάδα. 

Συναντάται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ αυτών και στη Γαλλία, την 

Ιταλία, τη Γερμανία, με την ονομασία ‘Τοπική Αστυνομία’ ή ‘Δημοτική Αστυνομία’. Φυσικά 

δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και του τρόπου που λειτουργούν οι ξένες 

υπηρεσίες, όχι γιατί δεν μπορούσε αλλά διότι ένα πρωί θεωρήθηκε περιττή χωρίς καμία 

αξιολόγηση και ως μη έχοντας σημαντικό έργο να επιτελέσει κατά τη γνώμη της τότε 

κυβέρνησης, αντί να ενισχυθεί καταργήθηκε. Δεν άργησε βέβαια να δημιουργήσει θύελλα 

αντιδράσεων και προβλημάτων και αφού για 21 με 22 σχεδόν μήνες ήρθανε τα πάνω κάτω, 

επανασυστήθηκε υπό άλλη κυβέρνηση.  

Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πραγματικά το έργο που επιτελεί ως υπηρεσία στη χώρα μας 

και που δεν είναι μόνο η βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. όπως πολλοί πολίτες πιστεύουν. 

Έχει μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα, με συγκεκριμένες και σαφώς προσδιορισμένες 

αρμοδιότητες, που έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και 

της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού 

συνόλου. Μία μικρή εισαγωγή στην ιστορία, τις αρμοδιότητες, τη διάκριση και τη διάρθρωση 

της Δ.Α., θα μπορέσει να οδηγήσει οποιονδήποτε στην ευκολότερη κατανόηση του θέματος 

της αξιολόγησης της κατάστασης που δημιουργήθηκε από την απουσία της Δ.Α. αλλά και 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μετά την επανασύσταση της.   

 

1.2 Η ιστορική εξέλιξη της Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι δημιούργημα της εποχής μας, είχε δημιουργηθεί για πρώτη 

φορά από την εποχή του Όθωνα. Στις 15-6-1833 ιδρύθηκε το σώμα της Χωροφυλακής ενώ με 

την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους και το νόμο «περί συστάσεως δήμων», στις 27-12-
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1833 καθιερώθηκε και η Δημοτική Αστυνομία με τη διαίρεση της χώρας σε δήμους στην 

οποία ανατέθηκαν καθήκοντα τοπικής αστυνόμευσης. Διακρίνονταν σε διοικητική και 

δικαστική (με το νόμο της 10-03-1834 και υπό την καθοδήγηση του εισαγγελέα), έχοντας ως 

προϊστάμενη αρχή τον τότε εκάστοτε Δήμαρχο, ενώ διορίζονταν ως ανώτεροι υπάλληλοι ένας 

ή δύο «Αστυνόμοι» κάτω από την ευθύνη του δημάρχου. Χαρακτηριστικό της ήταν ότι δεν 

έφερε όπλα, ενώ ο θεσμός της «δημαρχίας» στον οποίο υπάγονταν ήταν μη ελεγχόμενος 

απόλυτα από τη κεντρική διοίκηση.  

Την 31-12-1836 εκδόθηκε βασιλικό διάταγμα «περί δημοτικής αστυνομίας» του οποίου το 

περιεχόμενο περιείχε τις αρμοδιότητες της νέας αρχής. Στα καθήκοντα αυτά 

περιλαμβάνονταν η τήρηση της ευκοσμίας, της τάξης, της αγορανομίας, της αστυνόμευσης, 

των ηθών, η δημόσια ασφάλεια, καθώς και προληπτικά μέτρα για την αποτροπή 

δυστυχημάτων.  

Ο θεσμός δεν κράτησε πολύ, καθώς το νέο –τότε – ελληνικό κράτος, βρισκόταν υπό την 

επίδραση διαρκών διοικητικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, που αν λάβουμε υπόψη τη 

γενικότερη πολιτική και οικονομική κατάσταση της εποχής εκείνης, ως εξέλιξη ήταν απόλυτα 

φυσιολογική. Η αστυνόμευση όμως έκτοτε δεν έλειψε από το Ελληνικό Κράτος, πλην όμως 

αυτή πήρε άλλη οργανωτική και διοικητική μορφή, αλλά και ονομασία. Πράγματι, από το 

1839, και μετά, η αστυνόμευση ασκείται στη χώρα μας από άλλους θεσμούς, που αποτελούν 

πρόγονο της σημερινής ΕΛ.ΑΣ. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία του νεώτερου Ελληνικού Κράτους, το 1980, με την ψήφιση του 

τότε Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 1065/1980, άρθρο 24 παρ. 2), δόθηκε η 

δυνατότητα στους δήμους να συστήσουν τη σχετική «Ειδική Υπηρεσία» δήμων και 

κοινοτήτων (όπως ονομάστηκε η Δημοτική Αστυνομία αρχικά), με σκοπό τον έλεγχο και την 

τήρηση διατάξεων που προέκυπταν από τις περιορισμένες αρμοδιότητες τους. Ενώ οι 

αρμοδιότητες, ο τρόπος άσκησης αυτών, τα προσόντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

οργάνων της ειδικής υπηρεσίας καθορίζονταν με Π.Δ. που εκδιδόταν με πρόταση του 

Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας.    

Οι πρώτοι δημοτικοί αστυνομικοί προσλήφθηκαν στους δήμους με τα Π.Δ 434/82 και 592/84, 

με το μεγαλύτερο τμήμα των πρώτων αστυνομικών να υπηρετούν στους Δήμους Αθηναίων, 
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Ηρακλείου Κρήτης, Κοζάνης, Κόνιτσας, στις Κυκλάδες και σε άλλους Ο.Τ.Α της Αττικής, 

όπου αρχικά οι πολίτες αντιμετώπισαν με δυσπιστία τη Νέα Υπηρεσία, αλλά σιγά-σιγά 

διαπιστώθηκε ότι έλυνε πολλά και σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας. 

Επίσημα το 1995 προβλέφθηκε στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η σύσταση ειδικής 

υπηρεσίας με την ονομασία Δημοτική Αστυνομία. Ένας δήμος για να συστήσει Δ.Α πρέπει 

να προβλεφθεί στον Ο.Ε.Υ του ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 

Αν και στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έγινε προσπάθεια για την αναδιοργάνωση της 

Δ. Α., ωστόσο η προσπάθεια αυτή ήταν αποσπασματική, χωρίς συνέπεια και συνέχεια και με 

τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Βουλής και της Διοίκησης, να μην είναι επαρκείς. Το Π.Δ. 

23/2002 και ο ν. 3274/04, δεν κατάφεραν να δώσουν στο θεσμό και το προσωπικό, τα 

εχέγγυα μιας καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας, ενώ με τον νέο Ν. 3731/08, επιχειρείται 

η «επανίδρυση» του θεσμού και η προσαρμογή του στη σύγχρονη πραγματικότητα σε μια 

προσπάθεια να αποσαφηνισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος άσκησής τους. Ή εισηγητική 

έκθεση του νόμου αναφέρει: 

«Η Δημοτική Αστυνομία δεν αναλαμβάνει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης 

στα διοικητικά της όρια, αλλά δρα συμπληρωματικά, και μάλιστα σε απόλυτη συνάφεια με τη 

διοίκηση τοπικών υποθέσεων. Η Δημοτική Αστυνομία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, εξυπηρετώντας την αρχή της 

επικουρικότητας, στο μέτρο που βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και των τοπικών 

κοινωνιών, συμβάλλοντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στην επίλυση των τοπικών 

προβλημάτων, στην εμπέδωση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες, 

αλλά και στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών». 

Μετά από σχεδόν 30χρονη λειτουργία κι ενώ έπρεπε να γίνει η αναβάθμισή της, η πολιτική-

οικονομική καταιγίδα της κρίσης στην Ελλάδα παρασύρει άδικα και τη Δ. Α. όπου στις 23-9-

2013 κι επί Υπουργίας του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη γράφονται οι τίτλοι τέλους και 

επέρχεται η κατάργηση της με το αρ. 81 ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις». 
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Με την αλλαγή της κυβέρνησης κι επί Πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα και στα πλαίσια της 

αποκατάστασης αδικιών προβλέπεται η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με το 

αρ.19 του νόμου 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις». 

 

1.3  Διάκριση Προσωπικού  

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», η 

Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από ειδικό ένστολο προσωπικό το οποίο έχει λάβει ειδική 

εκπαίδευση, έπειτα από την επιτυχή φοίτησή του στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής 

Αστυνομίας. Επίσης έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες πειθαρχίας. 

Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας συνιστώνται με τον Ο.Ε.Υ. του 

οικείου Δήμου ή Κοινότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ23, 

ΤΕ23 και ΔΕ23. Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο 

κατατάσσεται στις κατηγορίες που αναφέρονται, ακολουθούν τη βαθμολογική διάρθρωση 

σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007. 

Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας είναι δυνατόν να υποστηρίζεται διοικητικά και 

επιστημονικά από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου με αποκλειστική 

ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων. 

 

1.4 Διάρθρωση Υπηρεσιών – Κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής 

Αστυνομίας 

 

Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο Διεύθυνσης 

εφόσον οι οργανικές θέσεις που επιθυμεί ο οικείος Ο.Τ.Α. στον Οργανισμό του είναι πάνω 
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από δέκα (10) και υποχρεωτικά σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος εφόσον οι οργανικές 

θέσεις που επιθυμεί ο οικείος Ο.Τ.Α. στον Οργανισμό του είναι μέχρι και δέκα (10).  

Σε δήμους οι οποίοι διαιρούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα είναι δυνατή, εφόσον το 

επιθυμούν, η σύσταση περισσότερων Διευθύνσεων. Στους δήμους αυτούς επιτρέπεται η 

σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.  

1. α. Το προσωπικό της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον αυτή διαρθρώνεται σε 

επίπεδο Διεύθυνσης, ακολουθεί την κατωτέρω ιεραρχία: 

i. Διευθυντής 

ii. Υποδιευθυντής 

iii. Τμηματάρχης Α΄ 

iv. Τμηματάρχης Β΄ 

v. Επόπτης 

vi. Δημοτικός Αστυνομικός 

β. Το προσωπικό της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον αυτή διαρθρώνεται σε 

επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος, ακολουθεί την κατωτέρω ιεραρχία: 

i. Τμηματάρχης 

ii. Επόπτης 

iii. Δημοτικός αστυνομικός. 

Για τους δήμους που διαιρούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα και έχουν συστήσει Γενική 

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας η ιεραρχία είναι ίδια με αυτή της Διεύθυνσης με τη 

διαφορά ότι προΐσταται όλων ο Γενικός Διευθυντής. 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 

των θέσεων των προηγούμενων παραγράφων. 

2. Για τις θέσεις ii−vi της περίπτωσης α΄ και i−ii της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 

παρόντος γίνεται επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο και εκδίδεται πράξη τοποθέτησης 

από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται της Γενικής 

Διεύθυνσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης, ο Τμηματάρχης Α΄ των Τμημάτων και ο 

Τμηματάρχης του Αυτοτελούς Τμήματος.  
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Το προσωπικό της Διεύθυνσης της Δ.Α διακρίνεται σε προσωπικό εσωτερικής υπηρεσίας και 

σε προσωπικό εξωτερικής υπηρεσίας. Ειδικότερα τα όργανα της εσωτερικής υπηρεσίας είναι 

τα εξής: 

 Υπεύθυνος βάρδιας 

 Τηλεφωνητής - χειριστής τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 Φύλακας κτηρίου 

 

1.5  Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/08, οι αρμοδιότητες της Δημοτικής 

Αστυνομίας, ορίστηκαν ως εξής:  

Η Δ.Α. ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), τις εξής αρμοδιότητες: 

«(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την 

αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις 

των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των 

αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων 

χώρων. 

(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις 

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη 

χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των 

ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. 

(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές 

αγορές. 
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(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον 

έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης 

διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις 

δημοτικές και κοινοτικές αρχές. 

(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής 

περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που 

εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων 

και των οικισμών. 

(7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 

κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 

(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση 

και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 

2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή 

των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, 

πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην 

εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά 

περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση 

τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, 

ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά 

περίπτωση. 

(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με 

υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του 

εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η 

αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την 

Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαμβάνονται η 

Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το 

συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά περίπτωση. 

(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. 
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(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που 

εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν 

υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων 

ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 

(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων. 

(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, 

επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις 

οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, 

λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα, εκτός από τις 

περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο. 

(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη 

λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα. 

(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και 

κοινοτικές αρχές. [Σχετική η υπ' αριθ.43721/13.07.2009 (ΦΕΚ 1492/23.07.2009 τεύχος Β΄) 

απόφαση ΥΠ.ΕΣ.]. 

(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους και 

Κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. 

(17) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές και τις κοινοτικές 

αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την 

περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την 

εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας 

των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές. 

(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό 

Κανονισμό. 

(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 
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(20) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, 

αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου ή της Κοινότητας και των 

εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές αρχές. 

(21) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας (για την αντιμετώπιση 

εποχικών και εκτάκτων αναγκών όπως πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, χιονοπτώσεις, κλπ). 

(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της 

τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση 

τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις 

περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του 

EOT. 

(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης 

και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των 

καταστημάτων τροφίμων. 

(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 

(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές 

αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως 

διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές. 

(26) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία. 

(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 

έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και ιδίως, 

διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 

και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. 

(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός 

των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου. 

α) Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχει συσταθεί με τον Ο.Ε.Υ. Δημοτική Αστυνομία, η οποία 

στελεχώνεται με προσωπικό που υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες οι 

αρμοδιότητες. 
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β) Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) 

ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1-8, 10, 11, 15, 16, 19, 

21, 22 και 24-28 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/08. Οι λοιπές αρμοδιότητες 

εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ. 

γ) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου απαιτείται η έκδοση 

διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (παρ 3 του άρθρου 1 του ν. 3731/08) 

Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω περίπτωση β΄ 

μπορούν να ασκηθούν, μεμονωμένα ή στο σύνολο τους, και από Δημοτική Αστυνομία που 

στελεχώνεται με λιγότερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς. Για την άσκηση 

τους εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να 

ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ. (παρ 4 του άρθρου 1 του ν. 3731/08)». 

Εκπληρώνει επίσης πλήθος άλλων καθηκόντων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της 

πόλης όπως: 

 Διενεργεί γνήσια υπογραφής καθημερινά σε πλήθος πολιτών μεταβαίνοντας στις 

οικείες τους σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.  

 Εφαρμόζει τις διατάξεις του ν.3868/2010 για την απαγόρευση του καπνίσματος και 

ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας για τα αδέσποτα ζώα.  

 Παρέχει συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου (Ταμειακή, Πράσινο, Τεχνική κλπ) 

αλλά κι ενίοτε σε υπηρεσίες εκτός του Δήμου για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως 

προβλημάτων (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).   

 Περιφρουρεί κι ενίοτε συντονίζει δράσεις και δραστηριότητες του Δήμου 

(ποδηλατοδρομίες, αγώνες δρόμου, λευκές νύκτες κλπ), εορταστικές εκδηλώσεις, 

παρελάσεις, λιτανείες ακόμη και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.  

 Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους νέους (σε συνεργασία με τα σχολεία) για θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής, προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας. 
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1.6  Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και οι συνέπειες της 

 

Μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου του 2013, 187 από το σύνολο των 325 Καλλικρατικών δήμων 

είχαν Δ.Α. και συνολικά υπηρετούσαν 3.548 δημοτικοί αστυνομικοί. Κι ενώ οι απαιτήσεις 

και τα προβλήματα στις πόλεις άρχισαν να μεγαλώνουν, οι αρμοδιότητες να αυξάνουν 

ολοένα και περισσότερο και η Δ. Α. να συνεργάζεται σχεδόν με όλες τις υπηρεσίες του 

Δημοσίου, έρχεται η κατάργηση της εν μία νυκτί, με το άρθρο 81 του νόμου υπ’ αριθ. 4172 

αρ.167/23-Ιουλίου 2013- τεύχος Α΄: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». Χωρίς 

πολυεπίπεδη αξιολόγηση -τα επιστημονικά εργαλεία της ουσιαστικής αξιολόγησης έμειναν 

ανέγγιχτα χάνοντας αξία- περιορίζεται καθαρά στην πρόχειρη κάλυψη των μνημονιακών 

απαιτήσεων.   

Σύμφωνα με το άρθρο 81 λοιπόν καταργήθηκαν οι θέσεις της Δ. Α. και ορίστηκαν τα 

παρακάτω: 

«1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 

Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ 

Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, κι εφόσον 

κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο  .2 του ν. 4093/2012 (Α  222). Οποιαδήποτε μετάταξη των 

ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 

9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη». 

 

1.6.1 Συνέπειες στους δήμους, τους πολίτες και την κοινωνία 

 

Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας αφαίρεσε ένα χρήσιμο εργαλείο από τους ΟΤΑ. 

Από την πρώτη κιόλας ημέρα που εξαγγέλθηκε η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, η εικόνα 

των πόλεων άλλαξε άρδην. Η παράνομη στάθμευση ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας (αφού δεν είχαν κανένα απολύτως φόβο και άγχος ότι θα λάβουν κλήση 

παράνομης στάθμευσης από τη Δ.Α) με τα πεζοδρόμια ειδικά στις μεγάλες πόλεις να γίνονται 

απροσπέλαστα για τους πεζούς και τις ράμπες ΑΜΕΑ, τους πεζοδρόμους ή τις πλατείες, να 

αποτελούν τα επόμενα «αγαπημένα» μέρη στάθμευσης. Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου 
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Αθηναίων, το 30% όσων παρκάρανε παράνομα προτιμούσανε να «σκαρφαλώνουν» στα 

πεζοδρόμια, ενώ το 20% πάρκαρε αγνοώντας επιδεικτικά το σήμα της Τροχαίας που καθιστά 

παράνομη τη στάση και τη στάθμευση σε συγκεκριμένους δρόμους.  

Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης ήταν άμεσα εμφανίσιμο, καθώς σταμάτησαν να 

πωλούνται εισιτήρια ελεγχόμενης στάθμευσης με αποτέλεσμα την απότομη μείωση των 

εσόδων που προέρχονταν απ’ τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, κυρίως γιατί το ζήτημα 

της διαθεσιμότητας των δημοτικών αστυνομικών πήρε μεγάλες διαστάσεις και ο κόσμος 

ενημερώθηκε άμεσα. Μάταιη και η εκστρατεία ενημέρωσης προς τους οδηγούς, προκειμένου 

να προμηθεύονται κάρτες που ξεκίνησε σε διάφορους δήμους, όπως και αυτού της Αθήνας.  

Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο στα εμπορεύματα υπαίθριου εμπορίου όσο και στις άδειες των 

μικροπωλητών, όπου κατά κύριο λόγο διατίθενται τα προϊόντα παραεμπορίου και 

λαθρεμπορίου, σταμάτησαν να διενεργούνται κι εφαρμόζονταν ελάχιστα οι μέχρι τότε 

υφιστάμενοι νόμοι, καθώς οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα ανωτέρω δεν ήταν δυνατό 

να ασκηθούν σωστά μόνο από διοικητικό υπάλληλο και απαιτούνταν η συνδρομή 

αστυνομικού οργάνου για την άσκησή τους.  

Η απουσία ελεγκτικού μηχανισμού από τους δρόμους της πόλης και το κλίμα διάλυσης 

γρήγορα εμπεδώθηκαν από την κοινωνία, με τις επιπτώσεις να εμφανίζονται και στις 

καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, στην τήρηση των κανόνων καθαριότητας, στην 

προβληματική λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην εμφάνιση και 

λειτουργία καταστημάτων άνευ αδείας και γενικά την παύση της εύρυθμης εμπορικής 

λειτουργίας σε κάθε σχεδόν πόλη.  

Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη 

και δεν παρήγαγε το αναμενόμενο έργο, συστήνονται Νέες Υπηρεσίες με τα ίδια καθήκοντα 

και τους ίδιους ή και άλλους Υπαλλήλους (δίχως την απαιτούμενη κατάρτιση). Συγκεκριμένα 

ο Δήμος Αθηναίων με υπαλλήλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι 

εξαιρέθηκαν με το νόμο της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει των 

προβλεπόμενων εξαιρέσεων, προχώρησε στη σύσταση της Διεύθυνσης Ελέγχου 

Κοινόχρηστου Χώρου (με δύναμη 115 ατόμων), που αποτελούνταν από τρία τμήματα: 1) 

Τμήμα ελέγχου κοινόχρηστου χώρου, που ασχολούνταν με έλεγχο των αδειών 

καταστημάτων, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. 2) 
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Τμήμα διοικητικών πράξεων κι επιδόσεων, αρμοδιότητα του οποίου ήταν οι σφραγίσεις των 

καταστημάτων και οι επιδόσεις πάσης φύσεως εγγράφων. 3) Τμήμα για τον έλεγχο της 

παράνομης στάθμευσης όπου απασχολούνταν 30 άτομα, μια δύναμη που δεν επαρκούσε παρά 

μόνο για την άσκηση μικρού μέρους αρμοδιοτήτων. 

Αναστάτωση επέρχεται και στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ καθώς αρμοδιότητες όπως 

αναφερόταν στην παρ.4 του αρ. 81 που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών 

πράξεων στη Δ.Α. ασκούνται πλέον από τις 23.9.2013 από αυτή. Στο πλαίσιο αυτό και προ 

της αναμενόμενης ημερομηνίας κατάργησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 34280/28-08-2013 

Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, βάσει 

της οποίας ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία και έως την 22-09-2013 η παράλληλη 

άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων 

στη Δ. Α. στους μνημονευόμενους σε αυτή δήμους της χώρας. Ήδη από την 30-08-2013 και 

με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης κενού στον τομέα της τοπικής αστυνόμευσης, από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας εκδόθηκε σχετική διαταγή προς 

όλες τις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, στην οποία δίνονταν κατευθυντήριες οδηγίες και 

εντολές για πλήρη δραστηριοποίηση αυτών στην αντιμετώπιση ζητημάτων αστυνόμευσης, 

των οποίων την αρμοδιότητα ασκούσε η Δ.Α. (π.χ. παρεμπόριο, ηχορρύπανση, έλεγχος 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.α.), τόσο για την περίοδο από την έκδοση της 

προαναφερόμενης Κ.Υ.Α έως και την 22-09-2013 όσο και μετά την οριστική κατάργηση της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Αρμοδιότητες που είχαν δοθεί στην Δ.Α. προκειμένου να ελαφρυνθεί 

η Ελληνική Αστυνομία και η ίδια να επικεντρωθεί στα "βαρύτερα" εγκλήματα, ουσιαστικά 

ξαναγύρισαν σε αυτή. 

Στην παρ 4 του αρ. 81 αναφέρεται: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να 

καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από 

υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των 

αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των 

υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

αυτών». Αυτό αποτέλεσε το μήλον της έριδος, καθώς ΠΟΕ-ΟΤΑ, δήμοι, πρώην δημοτικοί 

αστυνομικοί - εργαζόμενοι και ΥΠ.ΕΣ. έρχονται σε “σύγκρουση”. Μεγάλο πρόβλημα 

δημιουργήθηκε με την ερμηνεία και συνεπώς την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως του να 
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σταματούν οχήματα, που διέρχονται σε πεζοδρόμους ή πλατείες, να ελέγχουν οχήματα για 

εκπομπή θορύβων, να βεβαιώνουν κλήσεις σε πεζούς που παραβιάζουν τον Κ.Ο.Κ., ή σε 

παράνομα σταθμευμένα οχήματα, να αφαιρούν πινακίδες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης 

συμπεριλαμβανομένου και της βεβαίωσης παραβάσεων σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης 

η οποία έχει ενταχθεί πλέον ως παράβαση στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ήδη με την 

αναθεώρηση του το 1999 (Κ.Ο.Κ. άρθρο 4 παρ.3, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69 – Χώρος 

ελεγχόμενης στάθμευσης, σε συνδυασμό με άρθρο 34, παρ.14). Ο νέος Νόμος προβλέπει την 

παράλληλη άσκηση κάποιων από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν 

πλέον εκχωρηθεί στην ΕΛ.ΑΣ., από υπαλλήλους του δήμου οποιουδήποτε κλάδου ή 

ειδικότητας χωρίς την ανακριτική ιδιότητα, χωρίς ειδική εκπαίδευση και χωρίς να είναι ειδικό 

ένστολο προσωπικό, μετά από ορισμό τους με απόφαση δημάρχου. Φυσικά καθώς τα 

πράγματα ρέουν αργά στη χώρα μας τη λύση έδωσε η ίδια η επανασύσταση της Δ.Α. που 

άφησε απλά το θέμα πίσω. 

 

1.6.2 Συνέπειες στους δήμους σχετικές με τα οικονομικά και την περιουσία 

τους 

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 81 αναφερόταν «Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων –σε 

ΕΛ.ΑΣ και δημοτικούς υπαλλήλους - δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις 

αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από 

τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους». Αν και «δόθηκε» 

νομοθετικά η δυνατότητα στους δήμους να ελαχιστοποιήσουν, ακόμα και να εκμηδενίσουν 

τυχόν απώλεια των εσόδων τους, αποτέλεσμα του «καλά» ζυγισμένου άρθρου ήταν οι 

τεράστιες απώλειες στα έσοδα των δήμων. 

Στην απάντηση της ερώτησης «Εάν έχουν επηρεαστεί τα έσοδα των δήμων με τις 

προαναφερθείσες αλλαγές» που επεβλήθη (ένα χρόνο σχεδόν μετά την κατάργηση) από τον 

Βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Βιρβιδάκη ο τότε Υπουργός 

Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «…Οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών δεν διαθέτουν στοιχεία ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις 

από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας στα έσοδα των ΟΤΑ».  
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Από στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους ίδιους τους δήμους, ο Δήμος 

Αθηναίων το 2010 εισέπραξε 11 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα για παράνομη στάθμευση, 

13 εκατομμύρια το 2011, 11 εκατομμύρια το 2012 και 11 εκατομμύρια το 2013. Το 2014, 

οπότε είχε καταργηθεί η Δ.Α. (η απόφαση για την κατάργηση ανακοινώθηκε στις 5 Ιουλίου 

2013, αλλά ουσιαστικά η Δ.Α. σταμάτησε να περιπολεί στους δρόμους στις 23 Σεπτεμβρίου 

2013), ο δήμος εισέπραξε από πρόστιμα για παράνομη στάθμευση 6 εκατομμύρια ευρώ. Την 

αστυνόμευση ανέλαβε η Διεύθυνση Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου, που συστάθηκε στο 

δήμο τον Οκτώβριο του 2013 και στην οποία υπηρετούσαν περίπου 115 άτομα, πρώην 

δημοτικοί αστυνομικοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων παρέμειναν στην υπηρεσία επειδή 

διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο. Υπολογιζόταν ότι χάρη στη λειτουργία της Δ.Α. μπαίνανε στα 

ταμεία του Δήμου Αθηναίων περίπου 8-10 εκατ. ευρώ ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος να 

προέρχεται από κλήσεις παράνομου παρκαρίσματος, από τη λειτουργία του συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης όπου υπολογιζόταν περίπου στις 100.000 ευρώ την εβδομάδα, από 

παραβάσεις για καταλήψεις χώρων και ηχορύπανσης κ.λπ. 

Ο Δήμος Χανίων για το έτος 2013 εισέπραξε έσοδα για το δημοτικό παρκινγκ που δεν 

ξεπέρασαν τα 97.000 ευρώ, τη στιγμή που το 2012 οι αντίστοιχες εισπράξεις έφταναν τα 

326.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων τα 

τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης που είχαν εισπραχθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 18 

Νοεμβρίου 2014 ανέρχονται στα 96.564ευρώ, ενώ το 2013 (χρονιά τον Σεπτέμβριο της 

οποίας καταργήθηκε η Δ.Α.) οι αντίστοιχες εισπράξεις έφταναν τα 214.484 ευρώ και το 2012 

έφταναν τα 325.953 ευρώ. Η μείωση αποτυπώθηκε καθαρά και στην περίπτωση του παρκινγκ 

της Ρεγγίνας, όπου από τα 127.245 ευρώ που εισέπραξε ως τέλη ο Δήμος Χανίων το 2012 και 

τις 102.750 ευρώ που έβαλε στα ταμεία του το 2013, το 2014 εισέπραξε μόλις 46.500 ευρώ. 

Μείωση που άγγιξε και τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά σε μικρότερο βαθμό, όπου συγκεκριμένα 

από τα 125.187 ευρώ που εισέπραξε ως τέλη τραπεζοκαθισμάτων το 2013, το 2014 

εισπράχθηκαν 115.292 ευρώ. Οι δε παραβάσεις (δηλαδή τα καθ’ υπέρβαση της άδειας 

τραπεζοκαθίσματα που βάζει κάποιος επιχειρηματίας) δεν ελέγχονται, με συνέπεια όχι μόνο 

την απώλεια εσόδων για τον Δήμο Χανίων, αλλά και την υποβάθμιση και την αυθαίρετη 

κατάληψη του δημοσίου χώρου. 

Ομοίως και ο Δήμος Ρόδου όπου μετά την κατάργηση παρουσίασε έλλειψη εσόδων από την 

ελεγχόμενη στάθμευση, τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. 
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Στο εδ. γ της παρ.4 του αρ. 81 αναφερόταν «Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των 

δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, 

παραμένουν στην κυριότητά τους». Ένα χρόνο σχεδόν μετά την κατάργηση του θεσμού της 

Δ.Α., κανένα επίσημο στοιχείο δεν υπήρχε, σχετικά με το τι είχε γίνει με την κινητή 

περιουσία της πρώην, πλέον υπηρεσίας των δήμων, π.χ. αν αυτή αξιοποιούνταν από άλλες 

υπηρεσίες των δήμων, ή αν «σάπιζε» σε κάποια από τις υπαίθριες εγκαταστάσεις αυτών. 

(Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, και τις απαντήσεις των 

Υπουργών Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια και Εσωτερικών, 

Αργύρη Ντινόπουλου). Στη με Α.Π. 1118/16-07-2014 Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της 

Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Βιρβιδάκη, με θέμα «Αρμοδιότητες που ασκούσε η Δ.Α.»: 

«Πώς αξιοποιήθηκαν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των δήμων (αυτοκίνητα, μηχανές, 

εξοπλισμός κ.τ.λ.) που συνδέονται με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας;». Φυσικά 

και δεν υπήρξε παράθεση στοιχείων παρά μόνο η εξής δήλωση με πλήρη αποποίηση 

ευθυνών: «Σε κάθε περίπτωση οι δήμοι, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης (άρθρο 

102) διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την 

προστασία και διαχείριση εν γένει της περιουσίας τους με σκοπό την κατά το δυνατό 

προσφορότερη και αποδοτικότερη αξιοποίησή της, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

και τοπικού συμφέροντος και οι οποίοι κινδυνεύουν να εμπλακούν πειθαρχικά, νομικά και 

οικονομικά σε περίπτωση που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της πρόχειρης 

προσπάθειας να καλυφθεί η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας». 

 

1.6.3 Συνέπειες στο ανθρώπινο δυναμικό 

 

Όπως αποδείχθηκε στην πορεία και για το διάστημα που ήταν κατηργημένη η υπηρεσία, 

κανένα σχέδιο διαθεσιμότητας, κινητικότητας ή απορρόφησης των υπαλλήλων δεν είχε 

εκπονηθεί, όπως επίσης προηγουμένως δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένα σχέδιο ουσιαστικής 

αξιολόγησης των δομών και των εργαζομένων, ούτε ποτέ εξήχθησαν από αξιολόγηση και 

δόθηκαν στη δημοσιότητα συμπεράσματα που να την κρίνουν μη αναγκαία. Κανένας φορέας 

δεν ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει και να αναπληρώσει τη λειτουργία της Δημοτικής 

Αστυνομίας, πόσο μάλλον να αξιολογήσει πραγματικά και να εντάξει δημιουργικά στους 

κόλπους του μεγάλο μέρος του προσωπικού της. Αποδείχθηκε περίτρανα πως επρόκειτο για 
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μία βεβιασμένη κίνηση προκειμένου να ικανοποιηθούν μνημονιακές δεσμεύσεις της 

κυβέρνησης.  

Από τον επερχόμενο τυφώνα της κατάργησης της Δ.Α., εξαιρέθηκαν με το εδάφιο β   της 

παραγράφου 1 του άρθρου και δεν καταλαμβάνει αυτή:  

«α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά 

την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α   229), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α  75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται 

στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην 

κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., 

β) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία 

των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα 

των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, 

γ) τον υπάλληλο, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ 

αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην 

κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα 

χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, 

δ) τον υπάλληλο, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του 

παρόντος νόμου, 

ε) τον υπάλληλο, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής 

αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα 

χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, 

στ) τον υπάλληλο που υπηρετεί σε δήμο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 

11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που 

αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β   3465/ 28.12.2012) έχει κάτω από 5.000 

μόνιμους κατοίκους. 

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α   έως στ  , καθώς και οι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 

που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 
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23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο 

σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ 

συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση 

τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1». 

Όπως διαπιστώνεται μέσα από την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’-

167), μετά την κατάργηση των θέσεων: 

 Με μετέπειτα εκδοθείσα Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη θα 

καθορίζονταν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και 

ένταξης των υπαλλήλων προς ένταξη τους στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. ως ιδιαίτερης 

κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 Με Π.Δ. που θα εκδίδονταν μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & 

Προστασίας του Πολίτη θα ρυθμίζονταν τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και 

λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στις οποίες θα εντάσσονταν οι πρώην Δ.Α 

όπως και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως 

την αστυνομία τάξης.  

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 

του Πολίτη θα καθορίζονταν επίσης τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων 

της παραγράφου 4, καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους 

δήμους ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. 

 Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη θα 

ρυθμίζονταν το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που θα 

υφίσταντο οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ., ο τύπος, το 

χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού 

δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται.  

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα 

καθορίζονταν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και 

ένταξης των υπαλλήλων, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης 

των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
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 Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

θα ρυθμιζόταν το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που θα υφίσταντο 

οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής 

Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:  

α) Στο ΦΕΚ 2999/Β’ 26-11-2013 δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. 5/2013 ανακοίνωση του Υπ. 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε στο 

ΦΕΚ 3030/Β’ 28-11-2013, για την υλοποίηση της διαδικασίας κινητικότητας των 

δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. και στα Κ.Κ.. Σύμφωνα με αυτή, οι υποψήφιοι δεν 

έπρεπε να υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Η προθεσμία των αιτήσεων και η 

υποβολή δικαιολογητικών προς στο ΑΣΕΠ έληγε στις 13-12-2013. Ακολούθως οι Δ.Α. 

των Κ.Κ. εντάχθηκαν δίχως χρονοτριβές και εντός διμήνου από την τοποθέτησή τους 

μετεκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής. 

β) Με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014 τοποθετούνται οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. και 

παρουσιάζονται στα Αστυνομικά Τμήματα στις 07-07-2014 κατόπιν σχετικών ατομικών 

πράξεων μετάταξης τους. 

γ) Το ΦΕΚ 3428/Β’ 19-12-2014 που προέβλεπε την εκπαίδευση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. 

(όπου αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όχι τουλάχιστον πριν την επανασύσταση της Δ.Α.). 

δ) Το ΦΕΚ 1755/Γ’ 29-12-2014 για την οριστική ένταξη των Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. 

(Μεσολαβούν εκλογές και η Πολιτεία δεν αποφασίζει αρμοδιότητες και μετεκπαίδευση 

των Δ.Α της ΕΛ.ΑΣ.). 

ε) Το Νομοσχέδιο με το άρθρο 25 «Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας» (Μάρτιος 

2015) που αφορά στην κατάργηση των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. αλλά διατήρηση στη συνέχεια 

350 θέσεων και πλήρωση αυτών κατόπιν σχετικών αιτήσεων των Δ.Α. για παραμονή τους 

στην ΕΛ.ΑΣ. Τελικά μόλις 312 Δ.Α. αιτήθηκαν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ., με την 

προσδοκία στην πλειοψηφία τους να ενταχθούν πλήρως στο σώμα ως ένστολοι, κατόπιν 

σχετικής μετεκπαίδευσης.  

Από τότε διανύεται όλο το 2015, μεσολαβούν δημοψήφισμα και βουλευτικές εκλογές και 

καμία απόφαση δεν λαμβάνεται από την Πολιτεία για τους 312 παραμένοντες Δ.Α. στην 
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ΕΛ.ΑΣ. Επίσης διανύονται άλλοι 8 μήνες μέσα στο 2016, χωρίς να ληφθεί καμία 

απόφαση. 

στ) Την 26η Αυγούστου 2016 αναρτάται στη Διαβούλευση το Νομοσχέδιο, σύμφωνα με 

το οποίο, στο άρθρο 49, παρ. 6 γίνεται αναφορά για την κατάταξη των Δ.Α. στην 

κατηγορία των Ειδικών Φρουρών (Ε.Φ.), εφόσον όμως οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 

40
ο
 έτος της ηλικίας τους. 

Από 07-07-2014 (Ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης και παρουσίας μετά από την 23-9-2013 

κατάργηση της Δ.Α.) οι Δ.Α. στην ΕΛ.ΑΣ. εκτελούν στην πλειοψηφία τους υπηρεσίες 

ένστολοι από κοινού με Αστυφύλακες ή Ειδικούς Φρουρούς ως πλήρωμα σε περιπολικά, ως 

βοηθοί Αξιωματικού Υπηρεσίας, συμμετέχουν σε ελέγχους Κ.Υ.Ε., σε μεταγωγές 

κρατουμένων στα δικαστήρια, επεμβαίνουν σε ενδοοικογενειακά και διάφορα άλλα 

επεισόδια, συνοδεύουν ψυχασθενείς στα ψυχιατρεία, συμμετέχουν σε προσαγωγές ατόμων 

προς εξακρίβωση στοιχείων, σε συλλήψεις αυτόφωρων αδικημάτων, σε μέτρα τάξης και 

τροχαίας, σε μεικτά κλιμάκια με την υπηρεσία ασφαλείας ή με την τουριστική αστυνομία, 

συμμετέχουν στην πάταξη του παραεμπορίου και της επαιτείας, στην επίδοση εγγράφων κλπ. 

δηλαδή σε καθαρά αστυνομικής φύσεως υπηρεσίες καθώς και στην γραμματειακή 

υποστήριξη των Α.Τ. στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή προσφέρουν υπηρεσίες σε τηλεφωνικά 

κέντρα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα. Οι Δ.Α. εκτελούν τις ανωτέρω υπηρεσίες για 

σχεδόν 2 χρόνια με πλήρη επίγνωση, ευσυνειδησία, με σεβασμό προς τον πολίτη και την 

ιεραρχία του σώματος της ΕΛ.ΑΣ., μέσα σε εργασιακή αστάθεια και ανασφάλεια, χωρίς 

ξεκάθαρο καθεστώς (αναλύεται χρονολογικά παραπάνω), χωρίς εκπαίδευση, κάνοντας τα 

περισσότερα άτυπα. 

Η όλη αυτή καθυστέρηση σε συνδυασμό με την ασυνέχεια των νόμων που εκδίδονταν, 

δημιούργησαν ανασφάλεια σε 40 περίπου υπηρετούντες στην ΕΛ.ΑΣ, καθώς από το σύνολο 

των Δ.Α. που επιθυμούσαν να καταταγούν ως Ε.Φ. περίπου 40 υπάλληλοι υπερέβαιναν το 

όριο των 40 ετών. Αρκετοί εξ αυτών ήταν κάτω των 40 ετών όταν τοποθετήθηκαν στην 

ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 673/Γ’ 02-06-2014. Πάνω από 2 χρόνια υπηρεσίας των Δ.Α. 

στην ΕΛ.ΑΣ. τινάζονται με το παρόν Νομοσχέδιο στον αέρα και αυτό με υπαιτιότητα, 

απραξία και κωλυσιεργία της Πολιτείας, η οποία έρχεται 2 και πλέον χρόνια μετά, να κρίνει 

με διαφορετικό όριο ηλικίας από αυτό που προβλεπόταν όταν αιτήθηκαν οι Δ.Α. την 

μετάταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ., εάν είναι ικανοί ή την κατάταξή τους στην κατηγορία των Ε.Φ.. 
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Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 6000/2/5250/3-ιγ/ 03-02-2014 απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης & Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., οι Δ. Α. υποβάλλονται στο πρόγραμμα 

ψυχοτεχνικών και υγειονομικών εξετάσεων που έλαβε χώρα από τις 10-02-2014 έως 21-02-

2014 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις υγειονομικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και κρίνονται ως 

ικανοί για την ένταξη τους, όπου τότε είχε τεθεί ως όριο το 50ο έτος. 

Η Δ.Α. που πριν «δεν χρειαζότανε» επιστρέφει, σχεδόν 16 μήνες μετά την κατάργηση της, με 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου εγκρίθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 

με τίτλο «για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης». 

Αυτή την φορά οριζότανε να είναι κομμάτι της ΕΛ.ΑΣ και όχι των δήμων. Θα είχε 

δικαιώματα ανακριτικού υπαλλήλου, θα μπορούσε να εκτελεί χρέη τροχαίας και αστυνομικού 

της γειτονιάς, ενώ δινότανε το δικαίωμα να αφαιρεί και πινακίδες, με τη διαφορά ότι η νέα 

Δ.Α. θα εφοδίαζε το προσωπικό της και με αστυνομικές ράβδους (γκλοπ). Σε πρώτη φάση θα 

λειτουργούσαν πέντε υπηρεσίες δημοτικής αστυνόμευσης στην Αθήνα, μία στην 

Θεσσαλονίκη και μία στη Ρόδο, ενώ γραφεία Δημοτικής Αστυνομίας θα ήταν ενταγμένα σε 

17 Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. 

 

1.7  Επανασύσταση 

 

Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπεται από τον νόμο 4325/2015 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 19 του 

συγκεκριμένου νόμου καταργούνται οι 1542 θέσεις που συστάθηκαν στην Ελληνική 

Αστυνομία όταν καταργήθηκε η Δ.Α. και αυτοδικαίως επανασυστήνονται οι θέσεις και οι 

κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Εξαιρούνται όσοι πρώην δημοτικοί 

αστυνομικοί έχουν μεταταχθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε υπηρεσίες 

ασύλου και μετανάστευσης. 

Ο νόμος αναφέρει ότι επιστρέφουν στη Δ.Α.: 

 Όσοι δεν θα αιτηθούν την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία κι εφόσον 

υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους στους οποίους ανήκαν οργανικά πριν 

από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. 
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 Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν 

αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες 

κατάταξης και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους στους οποίους 

ανήκαν οργανικά, πριν από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Όσοι μετατάχθηκαν αυτοδικαίως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας 

ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού στο δήμο ή μεταγενέστερα σε 

άλλη περαιτέρω υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του 

ν.4325/2015, στη Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού του δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά 

και όχι στο δήμο όπου τυχόν ήταν αποσπασμένος. 

Οι επαναπροσληφθέντες θεωρούνται μέλη του προσωπικού του δήμου αναδρομικά από τις 

11-5-2015 ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου µε τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό 

κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. 

Στην εγκύκλιο 14/οικ. 16773/15-5-2015 διευκρινίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η µη επανασύσταση υπηρεσίας Δ.Α.. Σε αυτήν την 

περίπτωση, όσοι κατείχαν θέσεις δημοτικών αστυνομικών κατατάσσονται σε συνιστώμενες 

προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών των οικείων δήμων, µε βάση τα τυπικά τους 

προσόντα. 

Αφού αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας, ο νόμος 

προβλέπει και τη στελέχωση φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών & 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νοµικά πρόσωπα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Γραφεία Ασύλου κ.λπ.) και ακολούθως σε 

κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου. 

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, τις θέσεις αυτές θα στελεχώσουν: 

 όσοι δεν επιθυµούν να επιστρέψουν σε ανασυσταθείσες θέσεις της Δημοτικής 

Αστυνομίας στους οικείους δήμους, 

 όσοι, από αυτούς που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να καταλάβουν θέσεις στην 

ΕΛ.ΑΣ., δεν επιλεγούν βάσει των προκαθορισθέντων κριτηρίων για την κατάληψη 
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μιας εκ των 350 θέσεων στην περίπτωση που το πλήθος των σχετικών αιτήσεων 

υπερβαίνει τον ανωτέρω προβλεπόμενο αριθμό και 

 οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για 

μετάταξη/μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης 

και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 14, και δεν επιλέγουν να καταλάβουν την αρχική οργανική 

τους θέση που ανασυστήθηκε. 

Μετά την έκδοση του ν.4325/2015 και την επανασύσταση της Δ.Α. πρώτο ΦΕΚ αυτοδίκαιης 

κατάληψης θέσης κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας εκδίδεται την 28-5-2017, με τα επόμενα να 

ακολουθούν για τους επτά επόμενους μήνες. Από τους 3548 συνολικά δημοτικούς 

αστυνομικούς που υπήρχαν προ της κατάργησης, υπέβαλαν αιτήσεις επιστροφής 1241 ενώ 

τελικά επέστρεψαν και υπηρετούν πραγματικά ως δημοτικοί αστυνομικοί μόλις 949. Από τις 

186 Δημοτικές Αστυνομίες συν μίας στον Δήμο Αιγιαλείας που δεν πρόλαβε να λειτουργήσει 

ούτε μία ημέρα επανασυστήθηκαν μόνο 77. Στο Δήμο Αθηναίων υπήρχαν 1050 δημοτικοί 

αστυνομικοί και από αυτούς υπέβαλαν αίτηση κι επέστρεψαν μόνο οι 391 που αντιστοιχεί 

περίπου στο 37% της αρχικής δύναμης που απαριθμούσε προ της κατάργησης. 

Αυτή η μείωση οφείλεται α) στο γεγονός ότι δεν δόθηκε η επιλογή στους πρώην δημοτικούς 

αστυνομικούς, υπαλλήλων πλέον των Κ.Κ. να επιστρέψουν, β) στο ότι αρκετοί που πλέον 

εργάζονταν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους ως διοικητικό προσωπικό, 

αλλά και στην ΕΛ.ΑΣ δεν επιθυμούσαν να επιστρέψουν, φυσικό κι επόμενο καθώς η 

πληγωμένη Δ.Α. είχε ήδη μπει μία φορά στο στόχαστρο και δεν μπορούσε να παράσχει πλέον 

εργασιακή σιγουριά και ασφάλεια γ) στο ότι σε αρκετούς δήμους επέστρεψε κατά πολύ 

μικρότερος αριθμός δημοτικών αστυνομικών σε σημείο που δεν επαρκούσε να υπηρετήσει 

τον αρχικό σκοπό της Δ.Α. αναλογικά με το γεωγραφικό μέγεθος και τις απαιτήσεις των 

δήμων και δ) στο ότι σε κάποιους δήμους όπου επέστρεψαν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, 

οι δήμαρχοι ενέδωσαν στις πιέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών να μη συστήσουν 

Δ.Α. και να απασχοληθούν αυτοί σε άλλες υπηρεσίες προς αποφυγή νέων περιπετειών.  

Κάποιοι δήμοι δεν κατήργησαν τις θέσεις της Δ.Α δεν τροποποίησαν τον Ο.Ε.Υ. τους και 

απορρόφησαν σε άλλες υπηρεσίες τους δημοτικούς αστυνομικούς με την ελπίδα ότι κάποια 

στιγμή θα επανδρώσουν ξανά την υπηρεσία.  
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Από τους 187 αρχικά δήμους που είχαν Δ.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου 

Αιγιαλείας του οποίου η Δ.Α. δεν πρόλαβε να βγει στους δρόμους λόγω κατάργησης), στους 

140 κατατέθηκαν αιτήσεις επιστροφής δηλαδή στο 75,3%. Από τους 140, 63 δήμοι επέλεξαν 

να μη συστήσουν ξανά Δ.Α. που αναλογεί στο 33,7% των αρχικών δήμων και στο 45% των 

δήμων που δέχθηκαν αιτήσεις επιστροφής. Ενώ τέσσερις από τους αναφερόμενους στο 

έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. δεν είχανε συστήσει ποτέ Δ.Α. ήτοι των Αποκορώνου, Μώλου – Αγ. 

Κωνσταντίνου, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Πολυγύρου. Ουσιαστικά μόνο 77 και 

ποσοστιαία το 41,2% των αρχικών δήμων ξαναδημιούργησαν την υπηρεσία της Δ.Α. 

 

1.8  Ανακεφαλαίωση 

 

Στο κεφάλαιο που ολοκληρώθηκε, αρχικά έγινε μία ανασκόπηση στην ιστορία της Δημοτικής 

Αστυνομίας. Αναλύθηκαν οι κατηγορίες του προσωπικού, πως διαρθρώνεται αυτή ως 

υπηρεσία και οι αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από τους δημοτικούς αστυνομικούς. 

Ακολούθησε αναφορά στην κατάργησης της υπηρεσίας και παρατέθηκαν όλοι οι νόμοι και οι 

εγκύκλιοι οι οποίοι εκδόθηκαν, καθώς και οι συνέπειες και τα προβλήματα που δημιούργησε 

η κατάργηση αυτή, στη λειτουργία των δήμων, των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, 

στη ζωή των πολιτών, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων δημοτικών αστυνομικών. Το 

κεφάλαιο κλείνει με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν τον κάθε δήμο να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, σε σχέση με την 

επανασύσταση.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή  

 

Η ακόλουθη αξιολόγηση δεν σχετίζεται με την τυπική διαδικασία που γίνεται σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα σε καθορισμένους χρόνους, ούτε έχει καθορισμένη 

μεθοδολογία πραγματοποίησης. Είναι μία ανεπίσημη διαδικασία που διενεργήθηκε μέσα από 

τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν χάριν της διπλωματικής εργασίας και σκοπό έχει να 

αναδείξει τα δυνατά σημεία της Δ.Α. αλλά και τα σημεία που χρήζουν ενέργειες διορθωτικές 

για την ομαλότερη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και της απόδοσης του κύρους που 

προϋπήρχε της κατάργησης της. Προηγήθηκε εκτενής περιγραφή της εργασίας που εκτελείται 

από τους δημοτικούς αστυνομικούς ώστε να είναι πιο αντικειμενική η αξιολόγηση.  

Επιδίωξη της αξιολόγησης δεν είναι η επαναπληροφόρηση των εργαζομένων όπως είθισται 

στην παραδοσιακή της έννοια, ούτε κατανέμονται ρόλοι αξιολογούμενων και βαθμολογητών. 

Επιδίωξη της είναι να φέρει στο φως τις δύσκολές καταστάσεις που βιώνει η υπηρεσία και 

τον αγώνα που δίνει κάθε μέρα έναντι στις απαιτήσεις που δεν σταμάτησαν να υπάρχουν, 

ούτε ελαχιστοποιήθηκαν κατά τη κατάργηση και την επανασύσταση της, μέσα από τις 

προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα των εργαζομένων αλλά και των δήμων, 

συγκεντρώνοντας τα βασικότερα συμπεράσματα (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) και 

παραθέτοντας τις προτεινόμενες λύσεις, με σκοπό την βελτίωση της εσωτερικής της 

οργάνωσης, αλλά και της απόδοσης της. 

Έγινε προσπάθεια τουλάχιστον να καλύψει τα περισσότερα επίπεδα, όπως των δομών, της 

οργανωτικής μονάδας, ενώ δεν ασχολήθηκε καθόλου με την απόδοση των εργαζομένων, το 

οποίο είναι ένα κομμάτι που δεν αφορά την παρούσα αξιολόγηση. 
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2.2 Παράμετροι αξιολόγησης 

 

Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς υπόψη συγκεκριμένοι παράμετροι 

ώστε να διατηρηθεί μέσα στα πλαίσια της αρχικής κατεύθυνσης αυτής της έρευνας, όπως:  

1. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της αξιολόγησης (γιατί αξιολογούμε-στόχοι). 

2. Ποια τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση (τι αξιολογούμε). 

3. Ποιες οι μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης (πως αξιολογούμε). 

 

2.2.1 Γιατί αξιολογούμε – στόχοι  

 

Για να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα της αξιολόγησης θα πρέπει εξ’ αρχής να 

καθορίσουμε τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε μέσα από αυτήν. Καταρχήν στόχος 

του διανεμηθέντος ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων 

αξιολόγησης της υπηρεσίας, ενώ μέσα από αυτά επιχειρείται:  

 Απαρίθμηση του προσωπικού και εκτίμηση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό 

σύμφωνα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, το επίπεδο μελλοντικής ανάπτυξης και τους 

στόχους των δήμων που έχουν Δ.Α., αλλά και καταγραφή του προσωπικού που υπήρχε 

στους δήμους προ κατάργησης. 

 Καταγραφή των ισχυρών σημείων της Δ.Α. 

 Εντοπισμό των ελλείψεων, αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

συσταθείσες στους δήμους Δ.Α. 

 Καταγραφή των προβλημάτων αλλά και των αλλαγών που προέκυψαν στο διάστημα 

που δεν υπήρχε Δ.Α. (σε δήμους, εργαζομένους, κοινωνία), αλλά και εντοπισμό αυτών 

που συνεχίζουν να υπάρχουν, σε δήμους όπου δεν επανασυστάθηκε. 

 Υπογράμμιση της διαφοράς στα έσοδα των δήμων, που προέκυψε από την κατάργηση 

της Δ.Α. 

 Διερεύνηση για το αν οι δήμοι που δεν έχουν πλέον Δ.Α. επιθυμούν την επάνοδο της. 

 Καταγραφή της επιθυμίας των πολιτών για την ύπαρξη ή μη της Δ.Α.  

 Συγκεντρωτική προσέγγιση των θεμάτων που άπτονται της οργάνωσης, λειτουργίας, 

στέγασης και εξοπλισμού της Δ.Α.  

 Σύνοψη προτεινόμενων επιθυμητών αλλαγών σε αρμοδιότητες και ιεράρχηση. 

 Αναζήτηση προβλημάτων στις συνεργασίες με υπηρεσίες εντός κι εκτός δήμων. 
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 Ανάδειξη των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες. 

 Συγκέντρωση προτάσεων για βελτίωση της υπηρεσίας. 

 

2.2.2 Προσδιορισμός των τομέων και των κριτηρίων αξιολόγησης 

 

Το στάδιο αυτό δεν είναι άλλο από το να καθοριστούν οι τομείς που θα οδηγήσουν στην 

αναλυτικότερη αξιολόγηση της υπηρεσίας, σε σχέση πάντα με τα τρία στάδια από τα οποία 

αυτή διήλθε:   

 Πως αντιλαμβάνεται η κοινωνία αλλά και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι, την παρουσία της ή 

τη μη ύπαρξη της πλέον. 

 Την επιθυμία για επανασύσταση (σε όσους δήμους δεν επανασυστάθηκε). 

 Απασχολούμενο προσωπικό (παρούσα και πρώην στελέχωση). 

 Οργανωτική δομή / Αρμοδιότητες / Ιεραρχία. 

 Αποτελεσματικότητα υπηρεσίας.  

 Οικονομικά (έσοδα του δήμου από τη δράση της).  

 Παρανομία (το επίπεδο που βρισκόταν και που βρίσκεται τώρα).  

 Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς (του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή.  

 

2.2.3 Προσδιορισμός μεθόδων αξιολόγησης - Πως αξιολογούμε 

 

Στους περισσότερους από τους τομείς αξιολόγησης δεν ήταν εφικτό να υπάρξει ποσοτική 

μέτρηση τους, αλλά κυρίως ποιοτικά δεδομένα και ανθρώπινη κρίση, γι αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση τους κλίμακες όπως μειώθηκε, αυξήθηκε, δεν παρουσίασε 

καμία αλλαγή ή απλώς ένα ναι ή όχι. Βάση αυτής της κλίμακας είναι εφικτή η αποτύπωση 

της κατάστασης ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αυτή αναφέρεται. Άλλες πάλι που δεν 

είχανε προκαθορισμένες ή κλιμακωτές απαντήσεις, αφήνανε το περιθώριο στους ερωτηθέντες 

να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις αλλά και απόψεις της υπηρεσίας ή του δήμου. Σαφώς 

και ποσοτικά δεδομένα θα μπορούσαν να προσφέρουν πληρέστερη εικόνα, καθώς είναι 

λιγότερο υποκειμενικά αλλά κι ευκολότερα μετρήσιμα.  
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Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος που να μπορούσε να ακολουθηθεί όπως ακριβώς 

υπάρχουν έτοιμα έντυπα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, καθώς δεν έχει 

υπάρξει παρόμοια κατάσταση σε άλλη υπηρεσία αλλά και την ιστορία του δημοσίου.  

Όλες οι ερωτήσεις είναι σαφείς, κατανοητές κι άμεσες όπως ακριβώς πρέπει να είναι και σε 

μία διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων, εστιασμένες στους στόχους και τα 

αποτελέσματα και όσο γίνεται πιο αντικειμενικές.  

 

2.3 Σπουδαιότητα αξιολόγησης της Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Η αξιολόγηση μίας υπηρεσίας είναι σπουδαίο εργαλείο, αν και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε 

ουσιαστική κι επίσημη αξιολόγηση και φυσικά έχοντας όχι ως γνώμονα τις απολύσεις, αλλά 

τη βελτίωση και την εξέλιξη. 

Η διαφορετικότητα αυτής της αξιολόγησης, που την κάνει και να ξεχωρίζει, είναι ότι δεν 

κρίνει ατομικές επιδόσεις υπαλλήλων αλλά, την υπηρεσία συνολικά. Την οργάνωση, τη 

λειτουργία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και μόνο για τα συγκεκριμένα διαστήματα. Μέσα 

από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την ορθολογική χρήση αυτών, μπορούν να 

αποκομισθούν σημαντικά συμπεράσματα αλλά και οφέλη για την κατατρεγμένη Δ.Α. καθώς 

το γεγονός ότι είναι κοντά στον πολίτη, την καθιστά πέρα πάσης αμφιβολίας από τις 

σημαντικότερες υπηρεσίες του δήμου. Από την συγκέντρωση στοιχείων απευθείας από την 

ίδια την πηγή και τη γνωστοποίηση των στοιχείων μέσω της εργασίας αυτής, μπορούν να 

διαφανούν τα εξής: 

 Κριτική ανασκόπηση της όλης πορείας της Δ.Α. μέσα από τα τρία στάδια που διήνυσε 

και μεταφορά ισχυρών μηνυμάτων.  

 Απόδειξη ότι η αξιολόγηση αυτή αποτελεί σημαντικό βοήθημα αλλά και μέσο 

εκτίμησης της συμβολής της υπηρεσίας στη λειτουργία των δήμων, των πολιτών και 

της κοινωνίας. 

 Ανάδειξη των ισχυρών σημείων της Δ.Α. και διατύπωση άποψης για την ποιότητα του 

επιτελούμενου έργου της. 
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 Συναισθηματική δικαίωση, ειδικά των εργαζομένων ότι η υπηρεσία είναι απαραίτητη 

στη λειτουργία των δήμων και ενθάρρυνση τους, διότι μέσα από αυτά που βιώσανε 

έχουνε χάσει την αξιοπιστία τους και ειδικά στον κρατικό μηχανισμό. 

 Διαπίστωση της υποστελέχωσης και παραδοχή ότι η υπηρεσία χρήζει άμεσης και 

αποτελεσματικής στελέχωσης με επιπλέον προσωπικό, με σκοπό την εξασφάλιση 

ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης (των απαιτήσεων).  

 Μέσα από την ανάδειξη των ελλείψεων, των αδυναμιών και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι συσταθείσες Δ.Α μπορούν να προσδιοριστούν ενέργειες εξάλειψης 

ή και βελτίωσης τους αλλά και να δρομολογηθούν αλλαγές για την καλύτερη 

λειτουργία, αλλά και προαγωγή και εξέλιξη της υπηρεσίας.  

 Αντιμετώπιση των αναγκών της περιοχής του κάθε δήμου. 

 

2.4 Ανακεφαλαίωση 

 

Μέσα από τις γραμμές αυτού του κεφαλαίου έγινε προσπάθεια να γίνει κατανοητό στον 

αναγνώστη για ποιο λόγο διενεργήθηκε αυτή η αξιολόγηση. Τι θα αξιολογηθεί, με ποιο 

τρόπο, που στοχεύει η αξιολόγηση αυτή γενικά και ποια τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει 

η Δ.Α. από τη διενέργεια αυτής της έρευνας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ – 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Για να μπορέσει να διεξαχθεί ορθά η αξιολόγηση της όποιας κατάστασης βρέθηκαν οι δήμοι, 

οι εργαζόμενοι και η κοινωνία, αυτό μπορούσε να διενεργηθεί μόνο μέσα από την αναζήτηση 

στοιχείων από τους ίδιους τους δήμους και τους εργαζομένους τους που βίωσαν αυτές τις 

καταστάσεις. Ουσιαστικά μέσα από συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Για τη συγκεκριμένη 

έρευνα κρίθηκε πως θα ήταν πιο εύχρηστο το ερωτηματολόγιο το οποίο και συντάχθηκε 

χωρίς να αποκλειστούν προφορικά στοιχεία και πληροφορίες.   

Παρόλο που αντιμετωπίστηκαν διάφορες δυσκολίες κατά την εκπόνηση αυτής της 

διπλωματικής όπως η έλλειψη υπαλλήλων λόγω καλοκαιριού, μη παραληφθέντα mail και 

δήμοι που αρνήθηκαν να απαντήσουν, εντούτοις υπήρξαν κάποιοι συνάδελφοι που 

προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν με όποιον τρόπο σε αυτή την προσπάθεια, δίνοντας 

πληροφορίες πέρα από τα ερωτηματολόγια που παρέλαβαν και που χωρίς ενδοιασμούς 

συμπλήρωσαν. Μέσα από τη πολύτιμη βοήθεια αυτών των ανθρώπων παρελήφθησαν 

συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια που απεστάλησαν, η επεξεργασία των οποίων οδήγησε 

στη εξαγωγή και συλλογή πολύτιμων συμπερασμάτων, τα οποία και αναλύονται ακολούθως.    

Για να φτάσουμε όμως στην εξαγωγή των συμπερασμάτων, προηγήθηκε μία προετοιμασία. 

Διατυπώθηκαν οι κατάλληλες ερωτήσεις, αποτυπώθηκαν σε ερωτηματολόγιο, απεστάλησαν 

στους δήμους, παρελήφθησαν συμπληρωμένα και κατόπιν επεξεργασίας τους προέκυψαν 

πολύ σημαντικά συμπεράσματα.   
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3.2 Προετοιμασία – διαδικασία που προηγήθηκε  

 

Η προετοιμασία η οποία διενεργήθηκε, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, προσδιορίστηκαν τα κριτήρια της αξιολόγησης, έγινε 

επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων, συντάχθηκε το ερωτηματολόγιο και εγκρίθηκε 

από τον επιβλέποντα καθηγητή.   

 Για την απόκτηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, στάλθηκαν ερωτηματολόγια 

ηλεκτρονικά σε 191 δήμους, όπου τα mail που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από την 

επικαιροποιημένη λίστα του συνόλου των Καλλικρατικών δήμων της χώρας μας που 

δημοσιεύθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α..  

 Στη συνέχεια και λόγω της καθυστέρησης παραλαβής συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων, διαπιστώθηκε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με 180 από τους 

παραπάνω δήμους ότι σε αρκετούς δεν είχανε παραληφθεί (είτε λόγω λάθους 

αναγραφής των mail στη λίστα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., είτε λόγω αλλαγής των επίσημων 

ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των δήμων). Δράττοντας της ευκαιρίας της κλήσης προς 

τους δήμους, διενεργήθηκε κι εποικοδομητικός διάλογος όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις 

με τους υπαλλήλους οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν ευχάριστα στις ερωτήσεις οι οποίες 

τους υπεβλήθησαν, κάνοντας και τη δική τους κριτική η οποία ήταν άκρως πολύτιμη.    

 Υπήρξε αποστολή εκ νέου των ερωτηματολογίων στους δήμους.   

 Παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

 Επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

 Εξαγωγή των συμπερασμάτων, όπου προσδόθηκε η κατάλληλη βαρύτητα και 

συγκρίθηκαν τα 3 στάδια από τα οποία διήλθε η σταδιοδρομία της Δ.Α. 

 

3.3 Επεξεργασία ερωτηματολογίων - Αποτελέσματα έρευνας  

 

Παρά το γεγονός ότι εξ αρχής από την αποστολή των ερωτηματολογίων 

συγκεκριμενοποιήθηκε κι έγινε σαφής η φιλοσοφία της διπλωματικής εν τούτοις δεν υπήρξε 

μεγάλη ανταπόκριση από τις Δ.Α.. Απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε 191 δήμους και 

επέστρεψαν συμπληρωμένα 116. Ο Δήμος Αιγιαλείας δεν θα μπορούσε να το συμπληρώσει 

καθώς δεν πρόλαβε να ζήσει τη Δ.Α. ούτε μία ημέρα, ενώ ο Δήμος Τήλου από το 2011 έπαψε 

να έχει Δ.Α καθώς ο ένας και μοναδικός δημοτικός αστυνομικός που υπήρχε παραιτήθηκε.  
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Είναι λογικό θα λέγαμε μετά από την ταλαιπωρία όλων αυτών των ανθρώπων, να υπάρχει 

δυσπιστία αλλά και ανησυχία είτε για την ύπαρξη της συγκεκριμένης εργασίας είτε ακόμη για 

το αν θα γίνει ορθή ερμηνεία, αλλά και χρήση των αποτελεσμάτων, είτε για το τι θα γίνει αν 

τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πέσουν σε χέρια ανθρώπων που θα τα χρησιμοποιήσουν 

και μάλιστα για δεύτερη φορά εις βάρος της υπηρεσίας και των εργαζομένων αυτής. 

Επιπλέον αν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υπηρεσία.     

Φυσικά κάποιοι απλά αδιαφόρησαν για την συγκεκριμένη εργασία, κάποιοι αρκέστηκαν στο 

να απαντήσουν απλά ότι δεν έχουν Δ.Α. πλέον, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι λόγω καλοκαιριού, 

αδειών και φόρτου εργασίας στους εναπομείναντες υπαλλήλους δύσκολα θα βρεθεί κάποιος 

να το απαντήσει. Κάποιοι που δεν έχουνε συστήσει Δ.Α αρνήθηκαν να συμπληρώσουν 

οτιδήποτε και απάντησαν «ότι κάθε μέρα λαμβάνουν πληθώρα ερωτηματολογίων και ότι αν 

απαντούσαν στον καθένα πιθανότατα δεν θα μπορούσε να γίνει δουλειά του δήμου (να 

σημειωθεί ότι για δήμους που δεν έχουν πλέον Δ.Α. είναι 15 ερωτήσεις με προτεινόμενες 

έτοιμες απαντήσεις προς επιλογή μίας και 3 για συμπλήρωση και από έρευνα που έγινε σε 

άλλους δήμους υπάρχει μόνο ένα ακόμη ερωτηματολόγιο που κυκλοφόρησε το τελευταίο 

τρίμηνο). Επίσης δημοτικοί αστυνομικοί κάποιων δήμων ισχυρίστηκαν ότι θα ήθελαν να το 

συμπληρώσουν αλλά φοβούνται ότι γράφοντας την αλήθεια κι επειδή ήδη βρίσκονται σε 

κόντρα με τους δημάρχους, θα υπάρξουν εσωτερικές τριβές σε περίπτωση που αυτά 

δημοσιοποιηθούν και πέσουν στα χέρια των δημάρχων τους. Σαφώς πάντως, καλύτερα να 

μην απαντηθεί ένα ερωτηματολόγιο που απλά θα συμπληρωθεί για να χαϊδέψει τα αυτιά 

κάποιων.        

Σίγουρο και διαπιστωμένο είναι, μέσα από την επικοινωνία μου με τους υπαλλήλους, ότι 

κυριαρχεί αρνητικό κλίμα και φόβος γενικά για τις αξιολογήσεις και είναι κάτι που οι 

περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν.  

Όπως ειπώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από τους 187 δήμους που είχανε Δ.Α. μόνο 

στους 77 επανασυστάθηκε. Από την επεξεργασία και ανάλυση των ερωτηματολογίων που 

παρελήφθησαν συμπληρωμένα και μόνο για τους συγκεκριμένους δήμους αφού το ποσοστό 

είναι πολύ μικρό και δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί της υπηρεσίας της 

Δημοτικής Αστυνομίας, εξήχθησαν τα παρακάτω: 
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3.3.1 Αποτελέσματα δήμων χωρίς Δημοτική Αστυνομία 

 

Από τους 69 δήμους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και δεν έχουνε πλέον Δ.Α., οι 21 

υποστηρίζουν ότι η εικόνα του δήμου χωρίς την υπηρεσία της Δ.Α. δεν παρουσίασε αλλαγή 

ενώ οι 48 ότι παρουσιάζεται χειρότερη. Σημαντικότερες αλλαγές υποστηρίζουν σχεδόν όλοι 

ότι παρατηρήθηκαν στις παράνομες σταθμεύσεις, με την παραβατικότητα πλέον να 

διαπιστώνεται παντού. Σε δήμους όπου λειτουργούσε ελεγχόμενη στάθμευση αυτή έχει τεθεί 

πλέον εκτός λειτουργίας, ενώ σε κάποιους δήμους που γινότανε ρύθμιση κυκλοφορίας αυτή 

πλέον γενικά αποτελεί παρελθόν και ουσιαστικά μεγάλο πρόβλημα, καθώς όπως 

υποστηρίζουν και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ δεν επαρκεί για να γίνεται ρύθμιση. Σε κάποιους 

δήμους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον έλεγχο των καταστημάτων, όπου αυτό 

αποτυπώνεται με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αλλά και με την παράνομη 

κατάληψη κοινοχρήστων χώρων που αυτά σημειωτέον αποτελούν πρόβλημα και για τη 

διέλευση των πεζών. Ο έλεγχος τήρησης ωραρίου των πεζοδρόμων αποτελεί παρελθόν για το 

Δήμο της Ξάνθης, ενώ σε κάποιους δήμους παρατηρήθηκε έξαρση του παράνομου πλανόδιου 

και στάσιμου εμπορίου, καθώς και της παράνομης αφισοκόλλησης, ενώ αυξήθηκαν και τα 

εγκαταλελειμμένα οχήματα στους δρόμους. Σε μόλις δήμους 15 η παρανομία δεν παρουσίασε 

αλλαγή όπως αύξηση ή μείωση. 

Τα ανταποδοτικά έσοδα των δήμων από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α. 

ελαττώθηκαν με το ποσοστό να αγγίζει το 83% των δήμων που απάντησαν, το 13% αυτών 

δεν παρουσίασαν αλλαγή, ενώ το 4% δεν θέλησε να σχολιάσει τα έσοδα του.   

Η έλλειψη της Δ.Α. για τους 54/69 είχε αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες, ενώ για τους 

υπόλοιπους απλά δεν είχε. Σε κανέναν δήμο όμως η έλλειψη της δεν είχε θετικό αντίκτυπο 

στους πολίτες. Βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν όσον αφορά τον αντίκτυπο που είχε στη 

λειτουργία των δήμων αφού το 72% επηρεάστηκε και μάλιστα αρνητικά ενώ το άλλο 28%, 

όχι. 

Στην ερώτηση αν θα επιθυμούσανε την επανασύσταση της Δ.Α., 51/69 απαντήσανε πως ναι, 

συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών ο οποίος είχε μόνο μία δημοτική 

αστυνομικό, 15/69 όχι, ενώ 3 δήμοι δεν απάντησαν καθόλου. Φυσικά σχεδόν όσοι 
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απαντήσανε θετικά, στην ερώτηση αν θα επιθυμούσανε τον ίδιο αριθμό ή περισσότερους 

υπαλλήλους, απαντήσανε πως θα επιθυμούσανε περισσότερους υπαλλήλους. 

Όσον αφορά τη λειτουργία της Δ.Α. προ της κατάργησης σε 42/69 δήμους αυτή ήταν 

ιεραρχικά δομημένη ενώ στους υπόλοιπους υπαγόταν απευθείας στο Δήμαρχο. Στους δήμους 

αυτούς ανάλογα με το ύψος του ανθρώπινου δυναμικού ασκούνταν ως επί το πλείστον όλες 

οι αρμοδιότητες ενώ από κάποιους ασκούνταν από 3 έως και 30 αρμοδιότητες και μόνο σε 

τρεις δήμους (που το προσωπικό τους ήτανε κάτω των 50 ατόμων) είχανε δοθεί επιπλέον 

αρμοδιότητες με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ο έλεγχος της τήρησης των 

διατάξεων που αφορούν τους παιδότοπους, η έκδοση αδειών καταστημάτων και ο έλεγχος και 

η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή 

και την υγεία των ανθρώπων από επικίνδυνες οικοδομές αλλά και την προστασία της υγείας 

των ανθρώπων από οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές. 

Μετά την κατάργηση της Δ.Α. σε όλους τους δήμους οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από 

αυτές ασκούνται πλέον από άλλες υπηρεσίες, στους περισσότερους από αυτούς 

ικανοποιητικά ενώ στους 27/69 δεν ασκούνται πλέον στα πλαίσια που ασκούνταν από τη 

Δ.Α.. Στο 65% των δήμων που συμμετείχαν διαπιστώνεται να υπάρχουν αρμοδιότητες που 

ασκούνταν από τη Δ.Α. ενώ πλέον δεν ασκούνται καθόλου, ενώ το 35% δεν παρατήρησε κάτι 

τέτοιο. Απόρροια αυτών σύμφωνα με τα όσα γράφονται από τους δήμους, συγκεντρωτικά 

είναι: 

 Η μη τήρηση της ελεγχόμενης στάθμευσης. 

 Δεν υπάρχει η καθημερινή εποπτεία της πόλης που υπήρχε πριν. 

 Η αύξηση της παράνομης στάθμευσης διότι και η αστυνομία λόγω έλλειψης 

προσωπικού είναι απούσα. 

 Μη εύρυθμη λειτουργία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 Αύξηση παράνομης τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων καθώς δεν υπάρχει εποπτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα και τη διαφυγή 

εσόδων. 

 Δεν υπάρχει έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για τα αδέσποτα ζώα. 

 Μη εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος. 



 

35 
 

 Οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα διότι δεν υπάρχουν ανάλογες δομές με αυτές 

της πρώην Δ.Α. στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν προς επίλυση των προβλημάτων 

τους.  

 Δεν υπάρχει έλεγχος πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο μέτρο που υπήρχε πριν.  

 Παραμονή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στους δρόμους, δημιουργώντας 

προβλήματα υποβάθμισης περιβάλλοντος αλλά και αισθητικής, στερώντας θέσεις 

στάθμευσης από τα κινούμενα οχήματα. 

 Μη εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προβλήματα δημόσιας υγείας. 

 Προβλήματα βανδαλισμού σε δημόσια κτίρια αλλά και φθορές σε αντικείμενα 

δημόσιας περιουσίας καθώς δεν υπάρχει η φύλαξη που υπήρχε.  

 Όλα τα παραπάνω διενεργούνταν από τη Δ.Α. σχεδόν επί 24ώρου βάσεως καθώς δεν ήτανε 

υπηρεσία που λειτουργούσε τυπικά οκτώ δημοσιοϋπαλληλικές ώρες την ημέρα, αλλά στις 

περισσότερες πόλεις λειτουργούσαν δύο ή τρείς βάρδιες, ανάλογα με το προσωπικό που 

απαριθμούσε, έχοντας τη συνεχή εποπτεία της πόλης.   

     

3.3.2 Αποτελέσματα δήμων με Δημοτική Αστυνομία 

 

Από τους 47 δήμους που απάντησαν ότι ξανασυστάθηκε η Δ.Α. μόνο ο Δήμος Αρταίων  

θεωρεί ότι η εικόνα του δήμου δεν παρουσίασε αλλαγή μετά την επανασύσταση της ενώ όλοι 

οι υπόλοιποι ότι η εικόνα της καλυτέρευσε. Όλοι οι δημότες είδαν θετικά την επιστροφή των 

δημοτικών αστυνομικών στους δρόμους εκτός από τους δημότες του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης όπου σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο, αλλά και 

από προσωπική πείρα, αποτελούν εμπόδιο στο να παρκάρουν οι πολίτες ελεύθερα στους 

χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης ή όπου αλλού δύνανται χωρίς να τους βεβαιωθεί παράβαση. 

Σε όλους ανεξαιρέτως τους δήμους μειώθηκε η παρανομία (Κ.Ο.Κ., κοινοχρήστους χώρους, 

διαφημιστικές πινακίδες, εγκαταλελειμμένα οχήματα, καθαριότητα, καταστήματα, 

παρεμπόριο) τα έσοδα αυξήθηκαν, ενώ το υφιστάμενο προσωπικό τους δεν επαρκεί ούτε για 

τις υπάρχουσες, αλλά ούτε για τις μελλοντικές απαιτήσεις των δήμων και των δημοτών και οι 

οποίες μάλιστα τείνουν να αυξάνονται. 
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Δύο από τις Δ.Α. του Αγρινίου και της Βέροιας κατάφεραν λόγω του αριθμού των ατόμων να 

διαιρεθούν σε τμήματα, (πράγμα που κάνει ευκολότερη και γρηγορότερη την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος, αλλά και πιο εύκολη την 

λειτουργία της υπηρεσίας καθώς τα αντικείμενα μοιράζονται), παραμένουν όμως 

υποστελεχωμένα. Φυσικά λόγω του μικρού αριθμού ατόμων στις Δ.Α. ελάχιστες δεν 

υπάγονται στο Δήμαρχο και είναι ιεραρχικά δομημένες. 

Στην ερώτηση αν θα έπρεπε η υπηρεσία της Δ.Α. να αυτονομηθεί, μόνο 10 από τους 47 

δήμους δεν συμφωνούν, ενώ οι υπόλοιποι θα το προτιμούσαν. Κοινή αιτιολογία όλων αυτών 

που προτιμούν την αυτονόμηση, είναι να απεμπλακεί από τους δήμους και τις πολιτικές 

σκοπιμότητες δημάρχων κι αιρετών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρεμβαίνουν διαρκώς στο 

έργο της Δ.Α. ζητούν ή και απαιτούν την αποχή από οφειλόμενες ενέργειες π.χ. ποινική δίωξη 

παραβατών, πράγμα ποινικά κολάσιμο, ή ακόμη ζητούν τη διαγραφή των όποιων προστίμων 

απαξιώνοντας κι εκμηδενίζοντας το έργο της στο βωμό της συγγένειας, φιλίας ή ψηφοθηρίας. 

Επίσης θα παύσει η πίεση προς τους υπαλλήλους να προβούν σε ενέργειες για τις οποίες δεν 

έχουν αρμοδιότητα και δεν είναι νομικά κατοχυρωμένοι π.χ. ρύθμιση κυκλοφορίας άνευ 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία να δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση του Δ.Σ.. Όντας αυτονομημένη θα ισχύσει και άλλο 

καθεστώς γι’ αυτή, όπως στελέχωση, αρμοδιότητες, λειτουργία, οργάνωση, ιεραρχία. 

Στους 33 από τους 47 δήμους ασκούνται οι ίδιες αρμοδιότητες που ασκούνταν και πριν ενώ 

στους 14 όχι. Στο 29,8% αυτών ασκούνται λόγω αναγκών κι επιπλέον αρμοδιότητες, με 

απόφαση Δ.Σ. όπως ρύθμιση κυκλοφορίας, έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για τους 

παιδοτόπους, τα ηλεκτρονικά και μηχανικά παιχνίδια, έλεγχος της τήρησης των διατάξεων 

για περίπτερα και σκιάδια τεντών όπως και διαχωριστικά (ανεμοφράκτες) 

τραπεζοκαθισμάτων. Οι 34 στους 47 προτείνουν παρακάτω κάποιες αλλαγές στις 

αρμοδιότητες θέτουν όμως ως προϋπόθεση την αύξηση του προσωπικού: 

 Επανεξέταση των αρμοδιοτήτων κι έκδοση εγκυκλίου που θα ορίζει τον ακριβή τρόπο 

άσκησης αυτών προς διευκρίνιση ασαφειών που υπάρχουν μεταξύ υπηρεσιών.   

 Αρκετοί προτείνουν είτε την αποποινικοποίηση των αρμοδιοτήτων είτε τον εξοπλισμό 

της υπηρεσίας με τα κατάλληλα μέσα (χειροπέδες, αστυνομική ράβδο κλπ) όπως 

ακριβώς αρμόζει τονίζουν σε ανακριτικά όργανα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στα προβλεπόμενα από το νόμο.  
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 Γίνεται επίσης πρόταση να προστεθούν κάποια άρθρα του Κ.Ο.Κ. π.χ. κίνηση αντίθετα 

σε μονόδρομο, παράβαση ερυθρού σηματοδότη, έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας, 

έλεγχο τήρησης της πινακίδας Ρ-7 που απαγορεύει την είσοδο σε όλα τα οχήματα, ενώ 

από κάποιους προτείνεται, να δοθεί ολοκληρωτικός αστυνομικός έλεγχος όσον αφορά 

τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 

 Όσον αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση, υπάρχει κενό νόμου σχετικά με τα δίκυκλα 

στις θέσεις της ελεγχόμενης στάθμευσης οχημάτων. 

 Να προστεθεί η τήρηση των διατάξεων για τα οικόσιτα ζώα (πουλερικά - αμνοερίφια) 

που διατηρούνται για οικιακή χρήση. 

 Λόγω του μικρού αριθμού δημοτικών αστυνομικών που στελεχώνουν πλέον τις Δ.Α., 

επανεξέταση των αρμοδιοτήτων για στελέχωση τους με προσωπικό όχι κάτω των 50 

αλλά των 10 ατόμων.  

 Τέλος κάποιοι προτείνουν είτε την κατάργηση της αρμοδιότητας που σχετίζεται με το 

παρεμπόριο είτε την ενίσχυση με κατάλληλο εξοπλισμό αυτοπροστασίας καθώς οι 

επιθέσεις προς δημοτικούς αστυνομικούς πληθαίνουν.    

Στην ερώτηση ‘αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή 

της Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. ανάγκη αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων στα Τμήματα κλπ.)’, όλοι πρωτίστως υποδείξανε την έλλειψη προσωπικού η 

οποία αποτελεί τη βάση των περισσότερων προβλημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο 

θέμα και την ανάγκη για ενίσχυση του, αλλά και την έλλειψη εξοπλισμού η οποία αποτελεί 

τροχοπέδη για οποιαδήποτε οργάνωση και δράση της Δ.Α.. Επιτακτική κρίνεται επίσης η 

ανάγκη για έκδοση ενός σαφούς και λεπτομερούς κανονισμού λειτουργίας. Μετά την ψήφιση 

του ν.4483/2017 (31-7-2017) τοποθετούνται πλέον κατά προτεραιότητα σε θέσεις 

προϊσταμένων μόνο δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ πριν τοποθετούνταν υπάλληλοι που δεν 

είχανε καμία συνάφεια με το αντικείμενο.  

Αν και μόνο 28 δήμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συνεργασία τους με υπηρεσίες εντός 

κι εκτός δήμου, εντούτοις υπάρχουν και δεν είναι άλλα από: το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

διακριτοί ρόλοι, υπάρχουν αργές διαδικασίες σε συναρμοδιότητα διαδικασιών, δεν υπάρχει 

άμεση ενημέρωση ένεκα γραφειοκρατίας για θέματα με τα οποία ασχολούνται άλλες 

υπηρεσίες, που επιλαμβάνεται όμως η Δ.Α. όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις. Κάποιοι 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συνεργασία τους με την ΕΛ.ΑΣ.. Επίσης έχοντας άγνοια της 



 

38 
 

νομοθεσίας και των αρμοδιοτήτων της Δ.Α., διάφορες υπηρεσίες στο άκουσμα μόνο του όρου 

«αστυνομία», θεωρούν ότι η Δ.Α. πρέπει να επιληφθεί κι όταν έρθει η άρνηση (βάσει 

αρμοδιοτήτων), έρχονται και οι προστριβές και οι απαξιωτικές φράσεις όπως «καλά τότε 

γιατί σας έχουμε;». 

Οι χώροι στους οποίους εγκαθίσταται η Δ.Α. είναι επαρκείς, κατάλληλοι και λειτουργικοί για 

το 29,8% μόνο των ερωτηθέντων ενώ κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

υπόλοιποι είναι: 

 Συστέγαση με άλλες υπηρεσίες π.χ. καθαριότητα, τεχνική υπηρεσία, φυσιοθεραπευτή.  

 Στέγαση σε απαρχαιωμένους, μικρούς, απομακρυσμένους και κατά περίπτωση 

ανθυγιεινούς χώρους που είναι δύσκολο να συνυπάρξουν αρχείο, υπάλληλοι και 

εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ με την εικόνα αυτή μειώνεται το κύρος της υπηρεσίας. 

 Δεν υπάρχουν αποθήκες για κατασχέσεις ευπαθών προϊόντων και δεν έχει προβλεφθεί 

χώρος για την προσωρινή φύλαξη εμπορευμάτων από κατασχέσεις, ούτε για πινακίδες 

κυκλοφορίας που αφαιρούνται από παραβαίνοντα οχήματα, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η κατάσχεση αλλά και η αφαίρεση πινακίδων όπως ορίζει ο Κ.Ο.Κ. 

κατά περίπτωση.  

 Σημαντικό είναι επίσης ότι σε κάποιον δήμο ενώ υπάρχει και απογευματινή βάρδια, 

δεν υπάρχει πρόσβαση στο γραφείο το οποίο συστεγάζεται με άλλη υπηρεσία, διότι οι 

πόρτες του δημαρχείου κλείνουν με το σχόλασμα της πρωινής βάρδιας, ενώ κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του δήμου η πρόσβαση στο χώρο και το αρχείο της Δ.Α. είναι 

ελεύθερη σε οποιονδήποτε. Φυσικά και δεν υπάρχει υπό αυτές τις συνθήκες, 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση (καταγγελίες, ερωτήσεις) το απόγευμα και τις αργίες. 

Επίσης το 76,6% των Δ.Α. όσον αφορά το εξοπλισμό απαντήσανε πως: 

 Παρατηρούνται ελλείψεις σε εξοπλισμό γραφείου όπως ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά κι 

εκτυπωτές. Επίσης δεν υπάρχουν επαρκή συστήματα πληροφορικής και σε κάποιους 

που υπάρχει έστω κι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, αυτός χρησιμοποιείται από 

κοινού με τη γραμματεία. 

 Δεν υπάρχουν οχήματα. Στο δήμο Αλεξανδρούπολης υπάρχει ένα όχημα, χωρίς φάρο, 

μόνο με διακριτικά της Δ.Α. στα πλαϊνά κι εξυπηρετεί άλλες 2 ή 3 υπηρεσίες (π.χ. 

Τεχνική Υπηρεσία). Να σημειωθεί βέβαια ότι σε αρκετούς δήμους έχει τεθεί και 

πλαφόν στα καύσιμα και συνεπακόλουθα στη χρήση των οχημάτων. Στο Δήμο 
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Καλλιθέας δεν υπάρχει καθόλου αυτοκίνητο παρά μόνο 2 μηχανές, για χειμώνα και 

καλοκαίρι με τις οποίες επιλαμβάνονται των όποιων θεμάτων. 

 Στερούνται ενδοεπικοινωνίας – ασυρμάτων και η επικοινωνία διενεργείται με 

προσωπικά τηλέφωνα και μόνο. 

 Απαραίτητη, όμως απούσα, είναι και η φωτογραφική μηχανή η οποία χρησιμοποιείται 

για την επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων - παρανομιών σε εκθέσεις αυτοψίας. 

Σε μη ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η χρήση συστημάτων πληροφορικής κι επικοινωνίας 

και η εξυπηρέτηση με αυτά, καθώς σε λιγότερες από τις μισές Δ.Α. γίνεται ηλεκτρονική 

πληρωμή των παραβάσεων και διακίνηση των εγγράφων, ηλεκτρονική υποβολή 

αιτημάτων/καταγγελιών και αντιρρήσεων από τους πολίτες αλλά και παρακολούθηση των 

αιτημάτων αυτών. Θετικό είναι πάντως πως όλοι θεωρούν ότι υπάρχει υψηλότερου επιπέδου 

παροχή υπηρεσιών με τη χρήση αυτών των μέσων και γι’ αυτό και οι υπόλοιπες προτείνουν 

προς εφαρμογή πέρα από τα αναφερθέντα, την ηλεκτρονική έκδοση αδειών διέλευσης (Δήμος 

Αρταίων), την ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ που αφορούν ιδιοκτήτες 

οχημάτων και αριθμούς κυκλοφορίας αυτών, την ηλεκτρονική βεβαίωση των παραβάσεων κι 

εκτύπωση αυτών και την εσωτερική σύνδεση με υπηρεσίες του δήμου. 

Αν και γίνεται στο 68% των Δ.Α προγραμματισμός δράσεων της υπηρεσίας, οι στόχοι δεν 

επιτυγχάνονται πάντα, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ στους ίδιους αποτυπώνεται 

με μετρήσεις, καθώς προβλέπονται διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου 

τους, που είναι σημαντικό για την εσωτερική ανατροφοδότηση και βελτίωση της υπηρεσίας.  

Στην επόμενη ερώτηση που τέθηκε οι απόψεις διίστανται διότι το 50% θεωρεί ότι 

ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες της Δ. Α. στις ανάγκες των αποδεκτών της και στο έργο που 

έχει αυτή να επιτελέσει, ενώ οι υπόλοιπες υποστηρίζουν πως ανταποκρίνονται μεν άλλα όχι 

επαρκώς μόνο λόγω έλλειψης προσωπικού.   

 

3.4  Συμπεράσματα 

 

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες και βιώματα όλων αυτών των ανθρώπων και την τριβή με 

τους πολίτες, διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα, εξήχθησαν συμπεράσματα και μαζί με 

αυτά παρατίθενται διάφορες προτάσεις για βελτίωση της Δ.Α.: 
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 Σύμφωνα με το πολύτιμο έργο που επιτελεί θα πρέπει να οριστεί η υποχρεωτική 

στελέχωση με τουλάχιστον 15 ένστολους, καθώς το υπάρχον προσωπικό κρίνεται 

ελλειπές για 24ωρη λειτουργία. Εναλλακτικά σε περιφερειακούς υποστελεχωμένους 

δήμους προτείνεται η διαδημοτική συνεργασία. 

 Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, μέσων αυτοπροστασίας και οχημάτων. 

 Εξασφάλιση των απαραίτητων λειτουργικών χώρων. 

 Σωστή σύσταση του οργανισμού της Δ.Α. με καλύτερη οργάνωση και δομή και 

έκδοση του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας που εκκρεμεί από το 2009, έτος 

εφαρμογής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.  

 Αυτονόμηση της υπηρεσίας με αποκοπή των πελατειακών σχέσεων εις βάρος της Δ.Α., 

ώστε να μη χωρά καμία “εξωτερική” παρέμβαση στο έργο αυτής, με βέλτιστο τη 

δημιουργία ενιαίου σώματος δημοτικών αστυνομικών. 

 Μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. 

 Θωράκιση περισσότερο του θεσμού, εφόσον εξοπλιστεί με αποκλειστικές 

αρμοδιότητες κι εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες 

Ενωσιακές και Διεθνείς πρακτικές, αλλά και απλούστευση των υπαρχόντων 

διαδικασιών επί των σχετικών ενεργειών.   

 Επέκταση της χρήσης των ΤΠΕ και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τους συνεργαζόμενους φορείς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι αρκετά πιο εύκολο να δοθεί μια ευκαιρία στην 

υπηρεσία της Δ.Α. να ανυψώσει το ανάστημα της και πάλι, κατά το δυνατόν πιο κοντά στα 

προ της κατάργησης της δεδομένα, βελτιώνοντας τη στελέχωση, την οργάνωση, τη 

λειτουργία και κυρίως τη ζωή εργαζομένων αλλά και πολιτών.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ: 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΕ 

ΤΕ 

ΔΕ 

 
Επανασυστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία;  ΝΑΙ              ΟΧΙ    
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 
Πως κρίνεται την εικόνα του δήμου ΧΩΡΙΣ την Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας 

συγκρίνοντας την με πριν; 

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ              ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΑΛΛΑΓΗ               ΚΑΛΥΤΕΡΗ        

Εάν σημειώθηκαν αλλαγές, που παρατηρήθηκαν αυτές; (επιθυμητά και ποσοτικά δεδομένα 

εφόσον υπάρχουν). 

 

 

 

 

 

 
Τα έσοδα του δήμου (τα προερχόμενα από τις αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη 

Δημοτική Αστυνομία): 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ             ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ           ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΑΛΛΑΓΗ   
Μετά την κατάργηση η παρανομία (ΚΟΚ, τραπεζοκαθίσματα, διαφημιστικές κλπ.); 

ΜΕΙΩΘΗΚΕ             ΑΥΞΗΘΗΚΕ             ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΑΛΛΑΓΗ   

Από την εμπειρία σας, η έλλειψη της,  

 έχει αντίκτυπο στους πολίτες; ΝΑΙ            ΟΧΙ   

  

   

   

   

  



 

42 
 

 αν έχει, η κατάργηση τους επηρέασε θετικά             ή αρνητικά   

 έχει αντίκτυπο στη λειτουργία του δήμου;  ΝΑΙ             ΟΧΙ   

 αν έχει, η κατάργηση τον επηρέασε θετικά             ή αρνητικά  

Θα επιθυμούσατε την επανασύσταση της;  

ΝΑΙ              ΟΧΙ  

Αν ναι, θα επιθυμούσατε τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων ή περισσότερων από πριν; 

ΙΔΙΟ              ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ     
Η υπηρεσία ήταν ιεραρχικά δομημένη ή υπαγόταν απευθείας στον Δήμαρχο; 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ          ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

Πόσες αρμοδιότητες ασκούνταν;   
Υπήρχαν άλλες αρμοδιότητες που ασκούνταν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου;                                                       

ΝΑΙ           ΟΧΙ 

Αν ναι ποιες ήταν αυτές; 

 

 

 

 

 
Οι αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία ασκούνται από άλλες 

υπηρεσίες;  

ΝΑΙ               ΟΧΙ   

Κατά τη γνώμη σας, ασκούνται στα πλαίσια που ασκούνταν και από τη Δημοτική 

Αστυνομία:  

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ                 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ                 ΚΑΛΥΤΕΡΑ     
Υπάρχουν αρμοδιότητες που ασκούνταν από τη Δημοτική Αστυνομία και τώρα 

διαπιστώνετε ότι δεν ασκούνται καθόλου;  

ΝΑΙ                ΟΧΙ      
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Αν ναι, η μη άσκηση αυτών δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δήμου και 

πως; 

 

 

 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΕ 

ΤΕ 

ΔΕ 

 

Πως κρίνουν οι δημότες την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας; 

ΘΕΤΙΚΗ               ΑΡΝΗΤΙΚΗ        

Πως κρίνετε την εικόνα του δήμου μετά την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, σε 

σχέση με την περίοδο που ήταν κατηργημένη; 

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ              ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΑΛΛΑΓΗ               ΚΑΛΥΤΕΡΗ        

Εάν σημειώθηκαν αλλαγές, που παρατηρήθηκαν αυτές; (επιθυμητά και ποσοτικά δεδομένα 

εφόσον υπάρχουν). 
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Τα έσοδα του δήμου σε σχέση με την περίοδο που ήταν κατηργημένη (τα προερχόμενα από 

τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία): 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ             ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ           ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΑΛΛΑΓΗ   
Μετά την επανασύσταση η παρανομία (ΚΟΚ, τραπεζοκαθίσματα, διαφημιστικές κλπ.); 

ΜΕΙΩΘΗΚΕ             ΑΥΞΗΘΗΚΕ             ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΑΛΛΑΓΗ   

Επαρκεί ποσοτικά το υφιστάμενο προσωπικό του δήμου για : 

-  την κάλυψη των σημερινών αναγκών;       ΝΑΙ              ΟΧΙ      

-  την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών;    ΝΑΙ               ΟΧΙ  

Αν όχι, ποιες είναι οι κυριότερες ανάγκες στελέχωσης με προσωπικό; (αριθμός του 

αναγκαίου προσωπικού κατά επίπεδο εκπαίδευσης): 

ΠΕ   

ΤΕ   

ΔΕ   

Αν η υπηρεσία είναι διαιρεμένη σε τμήματα, υπάρχουν υπό στελεχωμένα τμήματα; (να μην 

απαντηθεί αν δεν υπάρχουν τμήματα) 

ΝΑΙ              ΟΧΙ    
Η υπηρεσία είναι ιεραρχικά δομημένη ή υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο; 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ              ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ    
Θεωρείτε ότι η υπηρεσία θα έπρεπε γενικά να αυτονομηθεί; 
ΝΑΙ              ΟΧΙ     
Αν ναι, αναφέρατε τους λόγους: 

 

 

 

 

 
Ασκούνται οι ίδιες αρμοδιότητες που ασκούνταν και πριν; 

ΝΑΙ               ΟΧΙ     
Υπάρχουν άλλες που ασκούνται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου;  
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ΝΑΙ               ΟΧΙ    
Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

 

 

 

 

 
Όσον αφορά τις αρμοδιότητες θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές; 

ΝΑΙ               ΟΧΙ      
Αν ναι τι αλλαγές προτείνετε; 

 

 

 

 

 

Αναφέρατε προβλήματα που διαπιστώνετε σε σχέση με την οργανωτική δομή της 

Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. ανάγκη αύξησης των Τμημάτων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

στα Τμήματα κλπ.):  

 

 

 

 

 
Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας με τις 

υπηρεσίες (εντός κι εκτός δήμου) με τις οποίες συνεργάζεστε: 
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Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Δημοτικής Αστυνομίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι 

και λειτουργικοί;   

ΝΑΙ              ΟΧΙ           
Αν ΟΧΙ, αιτιολογείστε  

 

 

 

 

 

θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις [αυτοκίνητα, συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, 

εξοπλισμού γραφείου (ΦΑΞ, Η/Υ, φωτοαντιγραφικά) ή άλλα τεχνικά μέσα] στην Υπηρεσία;  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
Αν ναι, εντοπίστε τις ανάγκες της υπηρεσίας σας: 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν δραστηριότητες της υπηρεσίας οι οποίες υποστηρίζονται με συστήματα 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (π.χ. ηλεκτρονική πληρωμή κλήσεων, ηλεκτρονική 

υποβολή ενστάσεων αντιρρήσεων κλπ.); 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ        

Αν ναι ποιες είναι αυτές;   
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Αν όχι ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να 

υποστηρίζονται με συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους; 

 

 

 

 

Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει υψηλότερου επιπέδου παροχή υπηρεσιών προς 

πολίτες και άλλες υπηρεσίες; 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ        

Γίνεται προγραμματισμός της δράσης της υπηρεσίας;  ΝΑΙ                ΟΧΙ      
Επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι; ΠΑΝΤΑ                ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ     

Προβλέπονται διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου της; 

ΝΑΙ                ΟΧΙ       

Θεωρείτε ότι ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας στις ανάγκες των 

αποδεκτών της και στο έργο που έχει να επιτελέσει;  

ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Υπάρχουν προτάσεις για βελτίωση της Δημοτικής Αστυνομίας; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Δήμοι στους οποίους δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις επιστροφής δημοτικών αστυνομικών 

και δεν συνέστησαν Δημοτική Αστυνομία 

 

Α/Α ΔΗΜΟΙ Α/Α ΔΗΜΟΙ 

1 Αλοννήσου 25 Λεβαδέων 

2 Αμφίκλειας-Ελάτειας 26 
Λυκόβρυσης-
Πεύκης 

3 Αμφίπολης 27 Μαρωνείας-Σαπών 

4 Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 28 Μινώα Πεδιάδος 

5 Άργους-Μυκήνων 29 Νέας Προποντίδας 

6 Αριστοτέλη  30 Νισύρου 

7 Αστυπάλαιας 31 Ορχομενού 

8 Βόλβης 32 Παγγαίου 

9 Γορτυνίας 33 Παξών 

10 Δελφών 34 Πάτμου 

11 Διδυμοτείχου 35 Περάματος 

12 Έδεσσας 36 Πόρου  

13 Επιδαύρου 37 Ρήγα Φεραίου 

14 Ερέτριας 38 Σαλαμίνας 

15 Ερμιονίδας 39 Σαρωνικού 

16 Ευρώτα 40 Σικυωνίων 

17 Ζωγράφου 41 Σιντικής  

18 Ηρακλείου Αττικής 42 Σκοπέλου 

19 Ιητών 43 Σκύρου 

20 Καρπάθου 44 Σύμης 

21 Καρπενησίου 45 Τεμπών 

22 Κάσου 46 Τήλου  

23 Κασσάνδρας 47 Χάλκης 

24 Κισσάμου 
 

  
 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, Ερωτηματολόγια, Τηλεφωνική επικοινωνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

Δήμοι στους οποίους υπεβλήθησαν αιτήσεις για επιστροφή δημοτικών αστυνομικών και 

ποιοι από αυτούς δεν συνέστησαν Δημοτική Αστυνομία 

Α/Α 

ΔΗΜΟΙ 
ΠΡΩΗΝ Δ.Α. ΠΟΥ 

ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΦΕΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

ΔΕΝ 
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΣΕ 

ΦΕΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΜΗ 

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ  

1 

Αγίων 
Αναργύρων-
Καματερού 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 991/28-5-2015 Χ 1281/29-6-2015 

2 Μεταμορφώσεως 2(ΠΕ),1(ΤΕ),3(ΔΕ) 991/28-5-2015 Χ 2104/28-9-2015 

3 
Κορδελιού-
Ευόσμου 1(ΠΕ),6(ΤΕ),8(ΔΕ) 991/28-5-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

4 Λαρισαίων 6(ΠΕ),4(ΤΕ),10(ΔΕ) 
1040/3-6-2015 

&2348/2-10-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

5 Πάρου 2(ΔΕ) 1040/3-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

6 Πατρέων 7(ΠΕ),7(ΤΕ),6(ΔΕ) 1048/4-6-2015 Χ 1498/17-7-2015 

7 Καλλιθέας 5(ΔΕ) 1056/5-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

8 
Κερατσινίου-
Δραπετσώνας 1(ΠΕ),1(ΤΕ),2(ΔΕ) 1056/5-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

9 
Ηρακλείου 
Κρήτης 7(ΠΕ),3(ΤΕ),13(ΔΕ) 

1061/5-6-2015 
&1142/16-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

10 Αλμυρού 1(ΠΕ) 1062/5-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

11 Θηβαίων 1(ΔΕ) 1062/5-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

12 Νέας Ιωνίας 3(ΠΕ),3(ΤΕ),8(ΔΕ) 
1064/5-6-2015 

&2111/30-9-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

13 Κορινθίων 1(ΔΕ) 1064/5-6-2015 Χ 

14 
Μαρκόπουλου-
Μεσογαίας 1(ΔΕ) 1069/8-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

15 
Παπάγου-
Χολαργού 2(ΔΕ) 

1069/8-6-2015 
&1292/29-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

16 Καλυμνίων 7(ΔΕ) 1069/8-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

17 
Φιλοθέης-
Ψυχικού 1(ΤΕ),3(ΔΕ) 1070/8-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

18 Αγίου Νικολάου 1(ΤΕ) 1070/8-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

19 Παλλήνης 2(ΠΕ),1(ΤΕ),1(ΔΕ) 1070/8-6-2015 Χ 1583/28-7-2015 

20 Καλαμάτας 1(ΠΕ),6(ΔΕ) 1071/8-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

21 
Σερβίων-
Βελβεντού 1(ΔΕ) 1071/8-6-2015 Χ 1549/22-7-2015 

22 Χαλκιδέων 2(ΠΕ),1(ΤΕ) 1071/8-6-2015 Χ 

23 Καστοριάς 2(ΠΕ),2(ΤΕ),3(ΔΕ) 1072/8-6-2015 Χ 1516/20-7-2015 

24 Ξάνθης 1(ΠΕ),5(ΔΕ) 1072/8-6-2015 Χ 1637/5-8-2015 

25 Ηγουμενίτσας 1(ΤΕ),2(ΔΕ) 1080/9-6-2015 Χ 
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26 

Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων 2(ΔΕ) 1080/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

27 
Ιεράς πόλης 
Μεσολογγίου 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1080/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

28 Μονεμβασιάς 1(ΔΕ) 1080/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

29 Κομοτηνής 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1080/9-6-2015 Χ 1757/19-8-2015 

30 Σερρών 2(ΤΕ),1(ΔΕ) 1080/9-6-2015 Χ 2111/30-9-2015 

31 Χαλανδρίου 2(ΤΕ),4(ΔΕ) 1083/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

32 Σπάρτης 3(ΔΕ) 1083/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

33 Ωραιοκάστρου 2(ΠΕ),3(ΤΕ),5(ΔΕ) 1084/9-6-2015 Χ 2188/12-10-2015 

34 Καβάλας 21(ΔΕ) 1085/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

35 Αλεξανδρούπολης 5(ΔΕ) 1087/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

36 Δίου-Ολύμπου 2(ΠΕ),8(ΤΕ),8(ΔΕ) 
1087/9-6-2015 

&1142/16-6-2015 Χ 
1752/19-8-2015 

&1744/18-8-2015 

37 Πύργου 7(ΔΕ) 1087/9-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

38 Κώ 1(ΠΕ),5(ΔΕ) 1096/10-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

39 Μαραθώνος 2(ΠΕ),1(ΤΕ),7(ΔΕ) 1106/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

40 Ελευσίνας 4(ΔΕ) 1108/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

41 Πρέβεζας 1(ΠΕ),2(ΤΕ),5(ΔΕ) 1108/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

42 Θεσσαλονίκης 6(ΠΕ),17(ΤΕ),48(ΔΕ) 1109/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

43 Ζακύνθου 3(ΔΕ) 

1109/11-6-2015 
&1512/20-7-2015 

&1392/7-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

44 Χανίων 1(ΠΕ),3(ΤΕ),4(ΔΕ) 1109/11-6-2015 Χ 1767/19-8-2015 

45 Ιλίου 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1111/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

46 Νέας Σμύρνης 1(ΔΕ) 1111/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

47 
Παλαιού 
Φαλήρου 1(ΠΕ),1(ΤΕ),7(ΔΕ) 1111/11-6-2015 Χ 1357/3-7-2015 

48 Πετρούπολης 1(ΠΕ),2(ΤΕ),3(ΔΕ) 1111/11-6-2015 Χ 1246/24-6-2015 

49 
Ν.Φιλαδελφείας- 
Ν.Χαλκηδόνος 2(ΠΕ),2(ΤΕ),2(ΔΕ)  

1111/11-6-2015 & 
1213/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

50 Αιγάλεω 1(ΠΕ),3(ΤΕ),3(ΔΕ) 1115/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

51 Πειραιώς 4(ΠΕ),3(ΤΕ),17(ΔΕ) 1116/11-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

52 
Νίκαιας-Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη 1(ΠΕ) 1121/12-6-2015 Χ 1316/1-6-2015 

53 Παιανίας 1(ΠΕ) 1121/12-6-2015 Χ 

54 
Σπάτων-
Αρτέμιδος 1(ΠΕ),3(ΔΕ) 1126/12-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

55 Τανάγρας 1(ΔΕ) 1126/12-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

56 Φαρσάλων 1(ΔΕ) 1126/12-6-2015 Χ   

57 Κατερίνης 2(ΠΕ),4(ΤΕ),13(ΔΕ) 1135/12-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

58 Λέσβου 1(ΔΕ) 1135/12-6-2015 Χ 1418/8-7-2015 

59 Πυλαίας-Χορτιάτη 2(ΔΕ) 1142/16-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 
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60 Γρεβενών 1(ΠΕ) 1142/16-6-2015 Χ 1434/10-7-2015 

61 Ελασσόνας 2(ΔΕ) 1142/16-6-2015 Χ 1316/1-6-2015 

62 Βέροιας 2(ΤΕ),6(ΔΕ) 1142/16-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

63 
Σύρου-
Ερμούπολης 2(ΔΕ) 1142/16-6-2015 Χ 1463/14-7-2015 

64 Ωρωπού 1(ΔΕ) 1201/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

65 Λευκάδας 1(ΠΕ),1(ΤΕ),4(ΔΕ) 1206/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

66 Αλίμου 1(ΠΕ),3(ΔΕ) 1209/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

67 
Αμπελοκήπων-
Μενεμένης 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1211/23-6-2015 Χ 1232/5-10-2015 

68 Θέρμης 1(ΔΕ) 1211/23-6-2015 Χ 

69 Θήρας 1(ΠΕ),1(ΔΕ) 1211/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

70 Ιεράπετρας 1(ΤΕ) 1211/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

71 Μεσσήνης 2(ΔΕ) 1211/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

72 Πλατανιά 2(ΔΕ) 1211/23-6-2015 Χ 1512/20-7-2015 

73 Ασπροπύργου 1(ΠΕ),2(ΤΕ),2(ΔΕ) 1212/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

74 Αγρινίου 2(ΠΕ),2(ΤΕ),5(ΔΕ) 1212/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

75 Καλαμαριάς 1(ΠΕ),3(ΔΕ) 1212/23-6-2015 Χ 1737/18-8-2015 

76 Σκιάθου 3(ΔΕ) 1212/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

77 Αγίας Βαρβάρας 1(ΠΕ),1(ΤΕ) 1213/23-6-2015 Χ 2111/30-9-2015 

78 Δάφνης-Υμηττού 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1214/23-6-2015 Χ 2132/5-10-2015 

79 
Ελληνικού-
Αργυρούπολης 2(ΤΕ),4(ΔΕ) 1214/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

80 Αλμωπίας 3(ΔΕ) 1214/23-6-2015 Χ 1819/24-8-2015 

81 Ήλιδας  1(ΠΕ),1(ΤΕ),3(ΔΕ) 1214/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

82 Κέρκυρας 1(ΠΕ),1(ΤΕ),1(ΔΕ) 1215/23-6-2015 Χ 

83 Ρεθύμνου 1(ΠΕ),1(ΤΕ),1(ΔΕ) 1215/23-6-2015 Χ 1737/18-8-2015 

84 Χαϊδαρίου 1(ΤΕ),1(ΔΕ) 1216/23-6-2015 Χ 1673/11-8-2015 

85 Λαγκαδά 1(ΔΕ) 1216/23-6-2015 Χ 1855/27-8-2015 

86 Μαλεβιζίου 2(ΔΕ) 1216/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

87 
Αρχαίας 
Ολυμπίας 2(ΠΕ),1(ΤΕ) 1216/23-6-2015 Χ 1577/27-7-2015 

88 Κορυδαλλού 1(ΔΕ) 1218/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

89 Περιστερίου 1(ΠΕ),7(ΔΕ) 1218/23-6-2015 Χ 1753/19-8-2015 

90 Καλαμπάκας 2(ΔΕ) 1218/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

91 Αμαρουσίου 2(ΠΕ),3(ΤΕ),3(ΔΕ) 1219/23-6-2015 Χ 
1737/18-8-2015 

&2090/24-9-2015 

92 Φλώρινας 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1220/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

93 Σητείας 1(ΠΕ),3(ΔΕ) 1220/23-6-2015 Χ 

94 Σάμου 3(ΔΕ) 1222/23-6-2015 Χ 1853/27-8-2015 

95 Αχαρνών 1(ΠΕ),2(ΤΕ),8(ΔΕ) 
1222/23-6-2015 

&1223/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 



 

57 
 

96 Κηφισίας 4(ΠΕ),6(ΔΕ) 
1224/23-6-2015 

&1226/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

97 Αρταίων 5(ΔΕ) 1225/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

98 Αγίου Δημητρίου 1(ΠΕ),6(ΔΕ) 1226/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

99 Καρδίτσας 2(ΠΕ),4(ΔΕ) 1226/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

100 Φυλής  3(ΠΕ),10(ΔΕ) 1227/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

101 Ρόδου 2(ΠΕ),1(ΤΕ),28(ΔΕ) 

1233/23-6-2015 
&1208/23-6-2015 
&1265/26-6-2015 

&1308/1-7-2015 Χ 

2406/10-11-2015 
&2407/10-11-2015 
&2419/11-11-2015 
&2516/20-11-2015 
&2742/17-12-2015 

102 Γλυφάδας 1(ΠΕ),3(ΤΕ),10(ΔΕ) 1236/23-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

103 Χερσονήσου 4(ΔΕ) 1239/24-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

104 Ορεστιάδας 2(ΔΕ) 1239/24-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

105 Δέλτα 1(ΠΕ),2(ΤΕ),1(ΔΕ) 1243/24-6-2015 Χ 1375/3-7-2015 

106 Θερμαϊκού 3(ΤΕ) 1243/24-6-2015 Χ 2124/1-10-2015 

107 
Ηρωϊκής Πόλης 
Νάουσας  1(ΤΕ),3(ΔΕ) 1243/24-6-2015 Χ 2137/5-10-2015 

108 Τρίπολης 1(ΤΕ),3(ΔΕ) 
1243/24-6-2015 

&1292/29-6-2015 Χ 
1517/20-7-2015 

&1596/30-7-2015 

109 Χίου 2(ΤΕ),1(ΔΕ) 1243/24-6-2015 Χ 1744/18-8-2015 

110 Ναυπλιέων 1(ΠΕ),2(ΔΕ) 1262/26-6-2015 Χ 1819/24-8-2015 

111 Τρικκαίων 1(ΠΕ),2(ΤΕ),9(ΔΕ) 1262/26-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

112 
Ανατολικής 
Μάνης 1(ΔΕ) 1264/26-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

113 Αιγιαλείας 1(ΔΕ) 2123/1-10-2015 Χ 

114 Μυκόνου 2(ΤΕ),1(ΔΕ) 1264/26-6-2015 Χ 1487/16-7-2015 

115 

Νάξου και 
Μικρών 
Κυκλάδων 1(ΤΕ),3(ΔΕ) 

1264/26-6-2015 
&1299/30-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

116 Ναυπακτίας 6(ΔΕ) 1264/26-6-2015 Χ 2105/28-9-2015 

117 Βριλησσίων 1(ΠΕ),1(ΔΕ) 1272/26-6-2015 Χ 2209/14-10-2015 

118 Λέρου 1(ΔΕ) 1281/29-6-2015 Χ 1568/27-7-2015 

119 Παύλου Μελά  1(ΠΕ),1(ΤΕ),7(ΔΕ) 1291/29-6-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

120 
Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης 4(ΠΕ),2(ΤΕ),11(ΔΕ) 1305/1-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

121 
Νεάπολης-
Συκεών 4(ΤΕ),2(ΔΕ) 1306/1-7-2015 Χ 1628/3-8-2015 

122 Δράμας 2(ΤΕ),10(ΔΕ) 1315/1-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

123 Αίγινας 1(ΤΕ),5(ΔΕ) 1330/2-7-2015 Χ 2099/25-9-2015 

124 Λαμιέων 2(ΠΕ),4(ΔΕ) 1331/2-7-2015 Χ 1624/3-8-2015 

125 Ιωαννιτών 2(ΠΕ),5(ΔΕ) 1331/2-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

126 Εορδαίας 1(ΠΕ),3(ΤΕ),10(ΔΕ) 
1332/2-7-2015 

&1346/3-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 
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127 Διονύσου 2(ΔΕ) 1346/3-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

128 
Μοσχάτου - 
Ταύρου 1(ΤΕ) 1351/3-7-2015 Χ 1351/3-7-2015 

129 Γαλατσίου 4(ΠΕ),2(ΤΕ),8(ΔΕ) 1351/3-7-2015 Χ 
1779/19-8-2015 

&2131/2-10-2015 

130 Κεφαλλονίας 9(ΔΕ) 1375/3-7-2015 Χ 

131 Αθηναίων 40(ΠΕ),94(ΤΕ),257(ΔΕ) 
1389/6-7-2015 

&1439/10-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

132 Βόλου 2(ΠΕ),3(ΔΕ) 1392/7-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

133 Κοζάνης 3(ΠΕ),8(ΤΕ),11(ΔΕ) 
1398/7-7-2015 

&1406/8-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

134 Ηλιουπόλεως 1(ΠΕ),2(ΤΕ),6(ΔΕ) 1411/8-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

135 Πέλλας 2(ΠΕ),1(ΤΕ),6(ΔΕ) 1435/10-7-2015 ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ 

136 Βοίου 1(ΠΕ),1(ΤΕ),1(ΔΕ) 1548/22-7-2015 Χ 1851/27-8-2015 

137 Νέας Ζίχνης 1(ΔΕ) 1624/3-8-2015 Χ 2309/26-10-2015 

138 
Αγίας 
Παρασκευής 2(ΔΕ) 1653/6-8-2015 Χ 1857/27-8-2015 

139 Ιστιαίας-Αιδηψού 1(ΔΕ) 1752/19-8-2015 Χ 2489/18-11-2015 

140 Βύρωνα 2(ΠΕ),5(ΔΕ) 1764/19-8-2015 Χ 2105/28-9-2015 

 

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο, Ερωτηματολόγια, Τηλεφωνική επικοινωνία 
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Στρατηγικό Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου-Χολαργού 2015-2019.  

 Διαθέσιμο στη δ/νση 

www.dpapxol.gov.gr/anoixtes/.../824_62ce76366cdd1d678296bde55bd08d34.html 

[Πρόσβαση 17-7-2017]. 

Τέως Δημοτική Αστυνομία: «Στο σκοτάδι» έναν χρόνο μετά., (2014). Διαθέσιμο στη δ/νση 

https://www.epoli.gr/tews-dimotiki-astynomia-skotadi-enan-xrono-meta-a-

73626.html?category_id=53 [Πρόσβαση 13-7-2017]. 

 

Νομοθεσία - Διατάξεις νόμου 

 

Εγκύκλιος 14/οικ. 16773/15-5-2015 (Υπ. Εσωτ. & Διοικ. Ανασυγκ.) περί «Επανασύσταση 

Δημοτικής Αστυνομίας».  

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ. 3465/Β΄/2012) 

περί «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο 

Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας».  

Κοινή Υπ. Απόφαση 6000/2/234-ε/2013 (Υπ. Διοικ. Μετ. & Ηλ. Διακ. - Υπ. Δημ. Τάξης και 

Προστ. Πολ.) (ΦΕΚ. 3030/Β΄/2013) περί «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία 

αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία».  

Κοινή Υπ. Απόφαση 6500/1/21/2014 (Υπ. Οικον. - Υπ. Δημ. Τάξης & Προστ. Προστ. Πολ.) 

(ΦΕΚ. 3428/Β΄/2014) περί «Εκπαίδευση δημοτικών αστυνομικών Ελληνικής 

Αστυνομίας».  

Κοινή Υπ. Απόφαση 34280/28-08-2013 (Υπ. Εσωτ. – Υπ. Δημ. Τάξης & Προστ. Προστ. 

Πολ.) (ΦΕΚ. 2137/Β΄/2013) περί «Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 

Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία». 

Ν. 1065/1980 (ΦΕΚ. 168/Α΄/1980), περί «Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».  

Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ. 229/Α΄/1994) περί «Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της 

Νομοθεσίας (περί προστασίας πολυτέκνων)». 

Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ. 57/Α΄/1999) περί «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 

Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ. 102/Α΄/2002) περί «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 

διατάξεις». 

http://www.dpapxol.gov.gr/anoixtes/.../824_62ce76366cdd1d678296bde55bd08d34.html
https://www.epoli.gr/tews-dimotiki-astynomia-skotadi-enan-xrono-meta-a-73626.html?category_id=53
https://www.epoli.gr/tews-dimotiki-astynomia-skotadi-enan-xrono-meta-a-73626.html?category_id=53


 

63 
 

Ν. 3274/04 (ΦΕΚ. 195/Α΄/2004) περί «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού». 

Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ. 75/Α  / 2006) περί «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ. 114/Α΄/2006) περί «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ. 143/Α΄/2007) περί «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων». 

Ν. 3731/08 (ΦΕΚ. 263/Α΄/2008) περί «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ. 129/Α΄/2010) περί «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ. 222/Α΄/2012) περί «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». 

Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ. 167/Α΄/2013) περί «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ. 47/Α΄/2015) περί «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις». 

Π.Δ. 434/1982 (ΦΕΚ. 78/Α΄/1982) περί «Καθορισμός αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, 

προσόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της ειδικής Υπηρεσίας 

Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1065/1980 (Α 168)».  

Π.Δ. 592/1984 (ΦΕΚ. 215/Α΄/1984) περί «Συμπλήρωση του Π.Δ. 434/1982 Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, προσόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού 

της ειδικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 24 παρ. του Ν. 1065/80». 

Π.Δ. 23/2002 (ΦΕΚ. 19/Α΄/2002) περί «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, 

καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας». 

Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Απόφαση 

6000/2/5250/8−π/12−12−2014 (ΦΕΚ. 1755/Γ΄/2014) περί «Οριστική τοποθέτηση πρώην 

δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία».   

Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Απόφαση 6000/2/5250/3-

ιγ/ 03-02-2014 περί «Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών διαδικασιών και υγειονομικών 

εξετάσεων». 
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Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Απόφαση 31890/2013 (ΦΕΚ. 

2999/Β΄/2013) περί «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών 

αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 

4172/2013 (Α΄ 167)».  

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Απόφαση με την αριθ. πρωτ. 

ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/242/οικ. 13594/30.5.2014 (ΦΕΚ. 673/Γ΄/2014) περί «Προσωρινή 

τοποθέτηση σε φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, των 

πρώην δημοτικών αστυνομικών». 

Υπ. Εσωτερικών, Απόφαση 43721/2009 (ΦΕΚ. 1492/Β΄/23-7-2009) περί 

«Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομίας». 

 

 

 

 

 


