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Ο Θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας στην Ελλάδα 
 
Σημαντικοί Όροι: Δημοτική Αστυνομία, Δήμος, Αστυνομία, Συνέντευξη, Υπουργείο 
Εσωτερικών   
 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας 

όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, 

αναλύεται η έννοια της Δημοτικής Αστυνομίας, οι αρχές που διέπουν τη δράση της ενώ 

επιπρόσθετα πραγματοποιείται και η ιστορική αναδρομή της μέχρι τώρα πορείας της. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον 

Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία 

και παρατίθεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Τέλος, δίνονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν σχετικά με τη διαδρομή και το μέλλον της Δημοτικής Αστυνομίας.  
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The Institution of Municipal Police in Greece 
 
Important terms: Municipal Police, Municipality, Police, Interview, Ministry of 
Interior   
 
 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the institution of the Municipal Police as it has been 

formed in the modern Greek State. In this context, the concept of the Municipal Police 

is analysed, the principles that govern its action, while in addition the historical review 

of its progress so far is carried out. In addition, as part of this work, an interview was 

conducted with the General Secretary of the Interior affairs and Organization of the 

Ministry of the Interior affairs which is quoted at the respective chapter. Finally, the 

conclusions reached regarding the route and the future of the Municipal Police are 

given.  
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Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη τοπική πολιτική βιβλιογραφία υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη υπόθεση 

ότι η ικανοποίηση των πολιτών που προκύπτει από τις επιδόσεις του δήμου δεν 

βασίζεται σε απτά αποτελέσματα, παρά σε μια συνολική αξιολόγηση των συνθηκών 

διαβίωσης των πολιτών. Παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας η κεντρική κυβέρνηση 

λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν τελικά την ευημερία και την κατάσταση 

διαβίωσης κάθε πολίτη, υπάρχει επίσης ένα σημαντικό ποσοστό χάραξης πολιτικής που 

πραγματοποιείται σε επίπεδο δήμου και επηρεάζει σημαντικά τους πολίτες. Σήμερα, 

ένας σημαντικός αριθμός μελετών τεκμηριώνει ότι οι πολίτες μπορεί να πιστεύουν ότι 

την ευθύνη για τα καθημερινά προβλήματα στην πόλη ή την κωμόπολή τους έχει η 

τοπική δημοτική αρχή, ακόμη κι αν αυτό δεν ισχύει. 

Οι τοπικοί πολιτικοί τείνουν να επενδύουν περισσότερο σε υπηρεσίες που εκτιμούν 

περισσότερο οι πολίτες. Μια πιθανή υπερεπένδυση στην ενδυνάμωση των δημοτικών 

υπηρεσιών και πολιτικών που προσελκύουν τους πολίτες μπορεί να μειώσει την 

κοινωνική ευημερία μακροπρόθεσμα, αλλά ταυτόχρονα να φαίνεται δημοκρατική και 

να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα αιτήματα των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, 

πιο πρόσφατες μελέτες υποστήριξαν ότι οι πολίτες είναι αρκετά παράλογοι στο να 

κάνουν ακριβείς αξιολογήσεις των δημοτικών πολιτικών και οικονομικών 

πρωτοβουλιών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντικρουόμενες ιδέες σχετικά με την 

ικανότητα των πολιτών να κάνουν ακριβείς κρίσεις σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των 

συνθηκών διαβίωσής τους και της αρχής που είναι υπεύθυνη για αυτές τις συνθήκες, η 

δημοτική εστίαση σε εκτιμώμενες υπηρεσίες είναι μια κοινή πρακτική που στοχεύει 

στη βελτίωση της εκτίμησης των πολιτών προς τους τοπικούς πολιτικούς τους. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, η παρούσα εργασία καλείται να αναλύσει τον θεσμό της 

Δημοτικής Αστυνομίας, ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο των Δήμων για την 

ικανοποίηση των πολιτών τους. Αρχικά αναλύεται η έννοια της Δημοτικής Αστυνομίας 

όπως αυτή ισχύει σήμερα, στη συνέχεια καθορίζονται οι αρχές που διέπουν τη δράση 

της βάσει των σχετικών διατάξεων, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια 

ιστορική αναδρομή του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας προκειμένου να 

σκιαγραφηθεί ο τρόπος που αυτή διαμορφώθηκε από την αρχή του θεσμού. Επιπλέον, 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον Γενικό 
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Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία και 

παρατίθεται σε επόμενο κεφάλαιο. Τέλος, δίνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

σχετικά με την διαδρομή και το μέλλον της Δημοτικής Αστυνομίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας 

Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, τα τοπικά διωκτικά καθήκοντα έχουν 

ανατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία στην Ελλάδα και χάρη στις διατάξεις του ΠΔ 

410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 24, παράγραφος 3, η Δημοτική 

Αστυνομία επέστρεψε δυναμικά στο θεσμικό στερέωμα. Στην ουσία, όμως, δεν γίνεται 

συζήτηση για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας που θα ασκεί εξουσία. Μάλλον 

αποκαθίσταται η υπάρχουσα Δημοτική Αστυνομία από τον 19ο αιώνα 

(Χατζηθεοδωρίδου, 2017). 

Ως αποτέλεσμα, η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας φορέας δημόσιας διοίκησης που 

ενώνει την ιδέα της αστυνομίας με την ιδέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό 

συστατικό του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπερασπίζεται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και λειτουργεί ως πλατφόρμα έκφρασης σε τοπικό επίπεδο της λαϊκής 

κυριαρχίας, είναι η Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ένα 

επιπλέον συστατικό της αστυνομικής οργάνωσης με μοναδικές αρμοδιότητες 

(Μαρκαντωνάττου – Σκαλτσά, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. 3731/2008 όριζε ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας 

ανεξάρτητος ειδικός φορέας που ιδρύθηκε μετά από σχετική πρόβλεψη στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Κατά συνέπεια, 

αφορά την υπηρεσία που παρέχει ο αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα όπως ορίζεται από το 

θεσμικό του πλαίσιο. Το προσωπικό του αποτελείται αποκλειστικά από ένστολο 

προσωπικό, το οποίο ωστόσο δεν φέρει όπλα και συμπληρώνεται από διοικητικό και 

επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα και είναι 

διαθέσιμο κατόπιν εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου για την εκπλήρωση 

πρωταρχικών ή βοηθητικών λειτουργιών. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να τονιστεί η 

εξάρτηση της Δημοτικής Αστυνομίας στους ΟΤΑ στους οποίους λειτουργεί και πώς 

καθορίζει κάθε ΟΤΑ – εντός πάντοτε του νόμιμου πλαισίου - την οργανωτική δομή της 

υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας (Παπαϊωάννου, 2005). 

Με άλλα λόγια, η Δημοτική Αστυνομία είναι ένα σύγχρονο εργαλείο με ακριβείς και 

καλά καθορισμένες αρμοδιότητες εντός των ορίων μιας αυστηρά καθορισμένης 

γεωγραφικής ενότητας και έχει τη δύναμη να επιβάλλει κρίσεις και να ασκεί έλεγχο 

προκειμένου να τηρεί τους κανόνες που αφορούν τα ζητήματα τοπικού συμφέροντος. 



4 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρχή της επικουρικότητας, το προσωπικό του 

ενσωματώνεται πλήρως και οργανικά στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Χατζηθεοδωρίδου, 2017). 

Σε κάθε περίπτωση, ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας συμβάλλει στη διασφάλιση 

και προώθηση των τοπικών προβληματισμών και συμφερόντων που προκύπτουν στο 

πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Μπέσιλα – Βήκα & Λυκογιάννη, 2005). Ως 

αποτέλεσμα, όταν ένα θέμα ορίζεται ως τοπικό σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

102, υπάγεται αυτόματα στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ, οι οποίοι αποκτούν έτσι 

διοικητική και διαχειριστική εξουσία ανεξάρτητη από το κράτος (Κόρσος, 2008). Η 

ιδέα της τοπικής υπόθεσης λοιπόν ανάγεται στην καρδιά του θεσμού της τοπικής 

αυτοδιοίκησης καθώς και στο θεμελιώδες στοιχείο που ενώνει τους ΟΤΑ και τη 

Δημοτική Αστυνομία (Χατζηθεοδωρίδου, 2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αρχές που διέπουν την δράση της Δημοτικής 

Αστυνομίας 

Ως όργανο της της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δράση της Δημοτικής Αστυνομίας 

υπάγεται σε ορισμένες αρχές οι οποίες διέπουν όλες τις δράσεις των οργάνων της 

Δημόσιας Διοίκησης και ορισμένες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα την ίδια δράση 

της Δημοτικής Αστυνομίας (Μαρκαντωνάττου – Σκαλτσά, 2004; Πανούσης – 

Τηλελής, 2004; Παπαϊωάννου, 2011; Τσάτσος, 1988). 

Αρχή της νομιμότητας: 

Το Σύνταγμα αναφέρεται ευθέως στην αρχή της νομιμότητας, η οποία είναι απόλυτη 

θεμελιώδης στο Διοικητικό Δίκαιο, σε πολλά από τα άρθρα του. Είναι εγγενώς 

συνδεδεμένο με την ιδέα του κράτους δικαίου και, ως εκ τούτου, με την ιδέα της 

διάκρισης των λειτουργιών. Η αρχή της νομιμότητας στηρίζει όλες τις κυβερνητικές 

λειτουργίες, απαιτώντας από τους αξιωματούχους να ακολουθούν τους κανόνες και 

τους περιορισμούς του νόμου και να απέχουν από το να κάνουν οτιδήποτε αντίκειται 

στο γράμμα του νόμου. 

Η έννοια της νομιμότητας έχει δύο έννοιες που λειτουργούν παράλληλα για να 

παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οι ενέργειες της διοίκησης δεν πρέπει αφενός να είναι 

αντίθετες με τους νόμους και το Σύνταγμα και αφετέρου θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με αυτούς. Τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και η περιουσία των πολιτών μπορούν να 

περιορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που το αναφέρουν ρητώς οι σχετικές διατάξεις. Η 

προσήλωση του δημόσιου τομέα στο κράτος δικαίου και στους νόμους που εκδίδονται 

από το νομοθετικό όργανο, δηλαδή τη Βουλή, δείχνει ότι η διοίκηση είναι υπάκουη 

στο εκλογικό σώμα, ή στον λαό, που υπηρετεί ως φορείς δικαίου. 

Η αρχή της νομιμότητας λειτουργεί διμερώς, δηλαδή δεσμεύει τόσο τη Διοίκηση όσο 

και τους διοικούμενους, ως διασφάλιση έναντι των αυθαιρεσιών της Διοίκησης. 

Επιπλέον, δεν είναι καθολικός κανόνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές που 

αφορούν κυβερνητικές ενέργειες ή μέτρα για τη διατήρηση της εσωτερικής τάξης, 

μπορεί να υποχωρήσει. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αποδεκτή η απόκλιση από το 

κράτος δικαίου προκειμένου να προωθηθεί το δημόσιο συμφέρον και η 

αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 
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Η αρχή αυτή ορίζει ότι η άσκηση της αστυνομικής εξουσίας πρέπει να είναι σύμφωνη 

με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Ελληνικού Συντάγματος καθώς και οποιουσδήποτε νόμους 

ανώτερης ή ισοδύναμης τυπικής ισχύος. Ισχύει επίσης για τα όργανα διοίκησης και, εν 

προκειμένω, για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και, κατά 

συνέπεια, της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Συνδέεται στενά με την ιδέα του κράτους δικαίου και είναι ασυμβίβαστη με την ιδέα 

του αστυνομικού κράτους, όπου η ιδέα της νομιμότητας απορρίπτεται και 

αντικαθίσταται από την ιδέα της σκοπιμότητας υπό ολοκληρωτικές κυβερνήσεις. 

Σήμερα η δημόσια διοίκηση οφείλει πρωτίστως να λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή 

της νομιμότητας. 

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ιδέα της νομιμότητας, τα αστυνομικά όργανα πρέπει 

να χρησιμοποιούν την εξουσία τους μόνο για να πραγματοποιούν ενέργειες που 

επιτρέπονται από συγκεκριμένη νομική απαίτηση και να απέχουν από οποιαδήποτε 

ενέργεια που θα παραβίαζε το νόμο. Εξαιτίας αυτού, οφείλουν να δίνουν το παράδειγμα 

τηρώντας πάντα τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του νόμου. 

 

Αρχή της αμεροληψίας: 

Σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας, η δημόσια διοίκηση πρέπει να είναι 

απαλλαγμένη από παράγοντες που δεν σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον και πρέπει 

να ενεργεί χωρίς συμπάθεια ή προκατάληψη έναντι του διοικούμενου όταν ασκεί την 

εξουσία του. Η προαναφερθείσα αρχή υποδηλώνει ότι η Αστυνομία, και επομένως και 

η Δημοτική Αστυνομία, στις πράξεις της πρέπει να είναι δίκαιη, αμερόληπτη, 

αντικειμενική και αξιοπρεπής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη διοίκηση της Αστυνομίας. 

Η ισότητα, η αξιοκρατία, η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων των πολιτών ως φάροι άσκησης των καθηκόντων είναι επίσης 

σημαντική. Αρκετές περιπτώσεις δράσης της δημόσιας διοίκησης καταδεικνύουν την 

αρχή της αμεροληψίας στην πράξη. Επομένως, τα διοικητικά όργανα θα πρέπει να 

λειτουργούν απρόσωπα, πάνω από προσωπικές σχέσεις και χάρες, και πάνω από 

καταστάσεις και ανθρώπους. 
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Αρχή της ίσης μεταχείρισης: 

Εφόσον τα διοικητικά όργανα υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους 

ανεξαιρέτως τους διοικούμενους, η αρχή αυτή περιλαμβάνεται στις αρχές που 

επιδιώκουν την προστασία των διοικούμενων. 

Σύμφωνα με τους γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, που ορίζονται ρητά στο 

Σύνταγμα, οι υπάλληλοι και κατά συνέπεια και η Δημοτική Αστυνομία οφείλουν να 

αντιμετωπίζουν όλες τις περιπτώσεις εξίσου όταν είναι όμοιες και διαφορετικά όταν 

είναι διαφορετικές. Ως εκ τούτου, η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να παραμείνει εντός 

των ορίων που ορίζει η αρχή της ισότητας επιλέγοντας διάφορες μεθόδους για την 

εκτέλεση της εντολής της. Ο σεβασμός αυτών των ορίων απαγορεύει τόσο την άνιση 

μεταχείριση διαφόρων περιστάσεων όσο και την ομοιόμορφη μεταχείριση ατόμων που 

αντιμετωπίζουν διάφορες συνθήκες με βάση όλα τα τυπικά και άτυπα κριτήρια. Επίσης, 

απαγορεύει τη θέσπιση καθαρά χαριστικών μέτρων ή την επιβολή αδικαιολόγητων 

επιβαρύνσεων. 

 

Αρχή της αναλογικότητας και της επιείκειας: 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και της επιείκειας, το εκάστοτε διοικητικό 

μέτρο και ο επιδιωκόμενος στόχος πρέπει να έχουν εύλογη σχέση. Η αρχή της 

αναλογικότητας θέτει περιορισμούς στη χρήση των εξουσιών της από τη δημόσια 

διοίκηση και περιορίζει το πεδίο της νομικής εξουσίας που της παρέχεται σε ό,τι είναι 

απολύτως απαραίτητο.  

Η αρχή της αναλογικότητας αναπτύχθηκε μέσω της νομολογίας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και θεμελιώνεται περαιτέρω στις αρχές της αναγκαιότητας, της 

καταλληλότητας και της αναλογικότητας με τη στενή έννοια. Προέρχεται από την 

έννοια του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας, ο περιορισμός 

ενός δικαιώματος πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίος και δεν μπορεί να επιτευχθεί με 

άλλες, πιο μετριοπαθείς μεθόδους. Το μέτρο που λαμβάνεται για την εκπλήρωση του 

στόχου που καθορίζεται από τη διοίκηση θα πρέπει να είναι κατάλληλο και πρόσφορο 

για την ικανοποίησή του, σύμφωνα με την αρχή της καταλληλότητας. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας με τη στενή έννοια, το ληφθέν μέτρο και η σχέση μεταξύ 
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αυτού που επιβάλλεται και του επιδιωκόμενου σκοπού πρέπει να είναι αναλογικά, 

πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή προσβολή του 

δικαιώματος με τα πιο ήπια μέσα, χωρίς συνέπειες που να είναι δυσανάλογες προς το 

σκοπό ή ασύμμετρα αποτελέσματα και καμία υπερβολή ή ασυνέπεια τη στιγμή που 

εκδηλώνεται η δράση. 

Με την ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών που περιβάλλουν τη δράση και την επιλογή 

των καταλληλότερων και αναλογικών μέσων για την επίτευξη του στόχου, αυτή η αρχή 

απαιτεί να υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ του επιθυμητού σκοπού και των μέτρων 

που λαμβάνονται κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας. 

 

Αρχή της υπεροχής του δημοσίου συμφέροντος: 

Τα συμφέροντα της κοινωνίας στο σύνολό της και όπως ορίζονται από το νόμο σε ένα 

κράτος συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον, είτε είναι γενικό είτε ειδικό. Επομένως, ο 

λαός είναι το αντικείμενο αυτού του ενδιαφέροντος. Το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι 

αποφάσεις της διοίκησης, που λαμβάνονται μετά από νομοθετική έγκριση και έκδοση 

κανονιστικών πράξεων, δίνουν στον αφηρημένο συνταγματικό ορισμό του δημοσίου 

συμφέροντος κάποιο συγκεκριμένο νόημα. 

Οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι αστυνομικές οργανώσεις διεξάγουν τις επιχειρήσεις 

τους με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Η ιδέα 

του δημοσίου συμφέροντος συνδέεται με την αναγκαιότητα της σκοπιμότητας σε κάθε 

διοικητική ενέργεια, που επιχειρεί να προωθήσει το δημόσιο συμφέρον. Η 

αναλογικότητα των μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τη 

σκοπιμότητα των ενεργειών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον περιορισμό των 

ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας. Τα αστυνομικά όργανα και κατ' επέκταση η Δημοτική Αστυνομία δεν 

επιτρέπεται να παρεμβαίνουν ή να περιορίζουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα 

δικαιώματα του πολίτη, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση που να 

υποστηρίζεται από το νόμο και να υφίσταται σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, τα 

δικαιώματα του πολίτη μπορούν να περιοριστούν μόνο όταν πρέπει να διαφυλαχθεί και 

να προωθηθεί ένα διαφορετικό, σχετικά ισχυρότερο δικαίωμα που επηρεάζει ολόκληρο 

ή σημαντικό τμήμα της κοινωνίας. 
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Με στόχο την ομαλή κοινωνική ζωή των κατοίκων καθώς και την αποτελεσματική 

λειτουργία πόλεων και οικισμών, η δράση της Δημοτικής Αστυνομίας είναι προς το 

δημόσιο συμφέρον, το οποίο στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται με το τοπικό συμφέρον 

με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, έχει σημειωθεί πολλές φορές στο 

παρελθόν ότι τα τοπικά συμφέροντα συγκρούονται με το γενικότερο δημόσιο 

συμφέρον, καθιστώντας αναγκαία την ειρηνική συνύπαρξή τους αλλά και την 

οριοθέτησή τους.  

 

Η αρχή της χρηστής διοίκησης: 

Ο ορισμός της αρχής της χρηστής διοίκησης είναι «η υποχρέωση της διοίκησης να 

ενεργεί με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη», να απέχει από τη χρήση δόλιων 

ή αντιφατικών τακτικών και να ανταποκρίνεται στο αίσθημα περί δικαίου. 

Η διοίκηση πρέπει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα του πολίτη και να τον 

διευκολύνει στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, ιδίως όταν ενεργεί κατά την 

διακριτική της ευχέρεια. Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό οι διοικητικές οντότητες να 

ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, προσαρμόζοντας τους 

σχετικούς κανόνες στις σχετικές κοινωνικοοικονομικές και άλλες συνθήκες. 

Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει να ενεργεί καλόπιστα και δεν επιτρέπεται να επωφελείται 

από μια κατάσταση στην οποία ο πολίτης έχει περιέλθει λόγω λάθους, απάτης ή 

απειλής - και ιδιαίτερα δε νομιμοποιείται η σκόπιμη δημιουργία τέτοιων καταστάσεων. 

Η διοίκηση πρέπει να ενημερώνει τον πολίτη για οποιεσδήποτε ευνοϊκές καταστάσεις 

τις οποίες ο πολίτης δεν επωφελείται λόγω άγνοιάς του. 

 

Αρχή της διαφάνειας: 

Η ανάγκη να δημοσιοποιείται κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται από τη διοίκηση 

σχετίζεται με την αρχή της διαφάνειας. Η δημοσίευση κανονιστικής ή ειδικής 

διοικητικής πράξης απαιτείται όταν αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο και προϋπόθεση για 

την εγκυρότητά της. Διαφορετικά, αυτές οι πράξεις μπορούν να θεωρηθούν 

ανύπαρκτες ή ανυπόστατες. Το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει των εγγράφων των 

υποθέσεων που τον αφορούν συνδέεται επίσης με αυτήν την αρχή. 
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Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης: 

Η πεποίθηση του πολίτη ότι οι νομικές συνθήκες ή οι ενέργειες της Διοίκησης που τον 

αφορούν, τον διαφυλάσσουν, είναι η ουσία της προστατευόμενης εμπιστοσύνης της 

διοικούμενης αρχής. Αυτή η αρχή σχετίζεται με την ιδέα του κράτους δικαίου, διότι 

δίνει στον πολίτη τη σιγουριά ότι η διοικητική ενέργεια που τον επηρεάζει λαμβάνει 

χώρα εντός των ορίων του νόμου επειδή είναι δεσμευτική τόσο για τον ίδιο όσο και για 

τη διοίκηση. 

 

Αρχή της προηγούμενης ακρόασης: 

Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης έχει να κάνει με το ότι το άτομο έχει το δικαίωμα 

να δει τα έγγραφα και τα στοιχεία της υπόθεσης που τον επηρεάζουν άμεσα, έχει την 

ελευθερία να εκφράσει τις απόψεις του και ότι η διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη 

τις απόψεις του ατόμου προτού προβεί σε έκδοση απόφασης. 

 

Ειδικές Αρχές Αστυνομικής Φύσης που αφορούν την Δημοτική Αστυνομία: 

 Αρχή της διαρκούς ετοιμότητας και της διαρκούς διατεταγμένης υπηρεσίας 

 Αρχή της δράσης (αφορά στο ότι ο αστυνομικός θα πρέπει να ασκεί 

αυτοπροσώπως τα καθήκοντά του) 

 Υποχρέωση αναφοράς και ειδοποίησης των προϊσταμένων και άλλων αρχών 

 Αρχή της προσήκουσας συμπεριφοράς  

 Σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας 

 Εχεμύθεια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ιστορική Αναδρομή  

Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας γενικότερα στην Ελλάδα 

ξεκίνησε κατά κάποιον τρόπο από την Αρχαία Αθήνα, ως η αστυνομία του άστεως. 

Αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις κράτη. Αρμοδιότητα της αστυνομίας του 

άστεως γενικότερα ήταν η διασφάλιση της ασφάλειας των δρόμων στις πόλεις – κράτη, 

την διατήρηση της τάξεως, της καθαριότητας και της υγιεινής. Ωστόσο, υπήρχαν 

ορισμένες κατηγοριοποιήσεις με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι 

«Επιμελητές Υδάτων» ήταν αρμόδιοι για την επίβλεψη της διανομής του νερού και της 

καθαριότητας των πηγών, οι «Γυναικονόμοι» ήταν αρμόδιοι για την αστυνόμευση των 

ηθών, οι 10 «Αγορανόμοι» που παρακολουθούσαν τις αγορές τις πόλεις και του 

Πειραιά, οι 15 σιτοφύλακες που επέβλεπαν τις πωλήσεις σιτηρών, οι 15 μετρονόμοι 

που έλεγχαν τα βάρη και τα μέτρα, οι 10 φύλακες του θησαυροφυλακίου, οι δέκα 

παραλήπτες των λογαριασμών, οι έντεκα με αρμοδιότητα την εκτέλεση των ποινών και 

οι 10 «Αστυνόμοι» που ήταν αρμόδιοι για την ευταξία της πόλης, είχαν την ευθύνη της 

αστυνομίας (Σταμάτης, 1971).  

Αν και ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα, η ανάπτυξη της δημοτικής αστυνομίας ως 

θεσμού στη σύγχρονη Ελλάδα έχει ουσιαστικά θεσμοθετηθεί τις τρεις προηγούμενες 

δεκαετίες. Αναλυτικότερα, στη λεγόμενη «δημοτική αστυνομία» ανατέθηκαν 

αρμοδιότητες τοπικής αστυνόμευσης με τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους και 

το νόμο «Περί συστάσεως των Δήμων» και πιο συγκεκριμένα με το διάταγμα που 

εξέδωσε ο βασιλιάς της Ελλάδας Όθωνας στις 27 Σεπτεμβρίου 1833.  Οι διοικητικοί 

και δικαστικοί κλάδοι της δημοτικής αστυνομίας είχαν ήδη διαχωριστεί, με κάθε 

Δήμαρχο να υπηρετεί ως προϊστάμενη αρχή. Ο θεσμός της «Δημαρχίας», στον οποίο 

υπάγονταν η δημοτική αστυνομία, ήταν ουσιαστικά μη ελεγχόμενος από την κεντρική 

εξουσία, ωστόσο οι δημοτικοί αστυνόμοι δεν οπλοφορούσαν (Σταμάτης, 1971). 

Με την ίδρυση τότε της «Τοπικής Αστυνομίας», που αδιαμφισβήτητα ήταν ο 

προπομπός της σημερινής Δημοτικής Αστυνομίας, προβλεπόταν από τον παραπάνω 

νόμο η ανάθεση λειτουργιών αστυνομικής διοίκησης και αστυνόμευσης στους Δήμους. 

Τα άρθρα 91 έως 96 του κεφαλαίου Α «Περί αστυνομικής διοικήσεως»  του μέρους Ζ’ 

του νόμου καθιστούν σαφές ότι όλοι οι κλάδοι της κατώτερης τοπικής και αγροτικής 

αστυνομίας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των νεοσύστατων Δήμων και εποπτεύονται 
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από τον Δήμαρχο. Ωστόσο, εκτός από τη διαχείριση, ο Δήμαρχος δεν είχε τόσο ποινική 

όσο και, προφανώς, δικαστική εξουσία για την ανάρμοστη συμπεριφορά της 

αστυνομίας και επί διοικητικών υποθέσεων, επειδή τέτοια εξουσία δεν προβλεπόταν 

σε κανένα νόμο (Σταμάτης, 1971). 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το άρθρο 95 του καταστατικού επέτρεπε 

στον Δήμαρχο των μεγαλύτερων δήμων να ορίσει έναν ή δύο αστυνομικούς για να 

επιβλέπουν την τοπική αστυνομία, εάν χρειαστεί. Το δικαίωμα αυτό του δημάρχου 

περιλαμβανόταν στο γενικό δικαίωμα που του παραχωρεί το άρθρο 42 του νόμου 

αυτού, το οποίο αφορούσε τη δυνατότητα του εκλεγμένου άρχοντα να διορίζει 

υπαλλήλους για τη δημοτική υπηρεσία και το γραφείο του χωρίς ωστόσο να δύναται 

να τους μονιμοποιεί. Η μόνιμη κατοικία δεν αποκλείετο, αλλά μπορούσε να εγκριθεί 

μόνο από τον Νομάρχη εφόσον ο Δήμαρχος είχε καταθέσει σχετική γνωμοδότηση. Από 

αυτό συνάγεται ότι ο θεσμός της τοπικής αστυνομίας της εποχής, όπως και η δημοτική 

αστυνομία τη σημερινή εποχή, δεν λειτουργούσε ανεξάρτητα από την τοπική 

αυτοδιοίκηση και φαίνεται ότι στελεχώθηκε από άτομα που απολάμβαναν το ίδιο 

καθεστώς με άλλους υπαλλήλους. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, για να 

διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διοίκηση της αστυνομίας, το άρθρο 96 

απαιτούσε να χωριστούν οι μεγαλύτεροι δήμοι σε αναλογικό αριθμό τμημάτων 

ανάλογα με τις αγορές και τις πλατείες που είχαν (Σταμάτης, 1971). 

Ο θεσμός ήταν βραχύβιος αφού το νέο τότε ελληνικό κράτος υποβαλλόταν συνεχώς σε 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές, κάτι που, δεδομένου του γενικότερου 

πολιτικού και οικονομικού κλίματος της εποχής, ήταν μια απολύτως φυσιολογική 

εξέλιξη. Από τότε, το Ελληνικό Κράτος έχει διατηρήσει τη δέσμευσή του στην 

αστυνόμευση, τώρα όμως το κάνει με διαφορετική οργανωτική και διοικητική 

ονομασία και μορφή. Μάλιστα, η τοπική Αστυνομία άλλαξε δομή και έπαψε να 

υπάρχει το 1839, όταν οργανωτικά, λειτουργικά και διοικητικά αντικαταστάθηκε από 

άλλους θεσμούς που έμοιαζαν περισσότερο με τη σημερινή Ελληνική Αστυνομία 

(Παπαϊωάννου, 2011). 

Τελικά, το 1980 ψηφίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους 

ο τότε Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 1065/1980, άρθρο 24 παρ. 2), που 

επέτρεπε στους δήμους να εγκατασταθούν και να παρέχουν «ειδικές υπηρεσίες» ( όπως 

ονομαζόταν αρχικά η δημοτική αστυνομία). Το 1980, οι δήμοι ή οι κοινότητες έλαβαν 
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την εξουσία να παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων που διέπουν τις κατασκευές, 

την περιποίηση, την κυκλοφορία και τη στάθμευση, την αποχέτευση, την προστασία 

του δυναμικού των υπόγειων υδάτων, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και να ασκούν 

νομικές ενέργειες εναντίον όσων δεν υπάκουαν τους κανόνες. Θα μπορούσαν να 

ορίσουν ότι μια σχετική ειδική υπηρεσία θα συσταθεί από τον οργανισμό εσωτερικής 

υπηρεσίας. Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας αρχικά επιχειρήθηκε να αναβιώσει 

με αυτόν τον τρόπο (Στεργιούλης & Στεργιούλης, 2001).  

Αυτά τα καθήκοντα σχετικά με τις κατασκευές, την περιποίηση, την κυκλοφορία και 

τη στάθμευση, την αποχέτευση, την προστασία του δυναμικού των υπόγειων υδάτων, 

τη ρύπανση του περιβάλλοντος ρυθμίστηκαν το 1982 και όλα τα πρόστιμα για 

παραβάσεις που σχετίζονται με την καθαριότητα, τη δημόσια ησυχία και τις 

παραβιάσεις στάθμευσης οχημάτων είναι επίσης που επιβάλλεται από τα ειδικά 

υπηρεσιακά όργανα της παραγράφου 2 του Ν. 1065/1980. Σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου 

1065/1980 καθορίζονται τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

οργάνων της ειδικής υπηρεσίας, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι τρόποι εκτέλεσής 

τους (Στεργιούλης & Στεργιούλης, 2001).  

Εκτός από τα καθήκοντα διαχείρισης στάθμευσης, καθαριότητας και τάξης 

ρυθμίστηκαν επιπλέον το 1984 και άλλα σημαντικά θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας. Οι 

υπάλληλοι χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες —ειδικό προσωπικό και λοιπό 

προσωπικό— σύμφωνα με τους οργανισμούς της εσωτερική υπηρεσίας του οικείου 

Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον υπάρχουν πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και 

δημοσιονομική δυνατότητα. Το προαναφερθέν ειδικό προσωπικό απασχολούνταν για 

την επιτόπια επαλήθευση της τήρησης των κανόνων καθαριότητας, στάθμευσης 

οχημάτων, κατασκευής, αποχέτευσης, περιβαλλοντικής ρύπανσης και διατήρησης του 

υπόγειου υδατικού δυναμικού. Στα απαραίτητα προσόντα διορισμού συγκαταλέγονταν 

το απολυτήριο λυκείου, το απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή ένα πιστοποιητικό από 

άλλο ίδρυμα που είναι ισοδύναμο με τα προηγούμενα. Οι δεξιότητες δακτυλογράφησης 

δεν ήταν απαραίτητες. Οι ειδικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα πρότυπα, 

όπως ύψος 1,70 m για τους άνδρες και 1,65 m για τις γυναίκες, καθώς και γενικές 

σωματικές ικανότητες, σωματικά, νοητικά και πνευματικά προσόντα για να 
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ανταποκριθούν στις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας απασχόλησης καθώς και άδεια 

οδήγησης μοτοσικλέτας (Παπαϊωάννου, 2011). 

Προβλεπόταν επίσης ότι θα μπορούσαν να ανατεθεί σε ανώτερους υπάλληλους του 

Δήμου ή της Κοινότητας ή σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ να επιβλέπουν τις δημοτικές Ειδικές 

Υπηρεσίες με προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Επιπρόσθετα, με σχετική εντολή του 

οικείου Δημάρχου, δινόταν η δυνατότητα επέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας της 

υπηρεσίας ενός ΟΤΑ σε περιοχή άλλου ΟΤΑ που δεν είχε δική του ειδική υπηρεσία 

(ΠΔ 592/1984, Άρθρα 9 και 10). Επί σειρά ετών, το καθεστώς που εφάρμοζε το 

προαναφερθέν καταστατικό στη Δημοτική Αστυνομία υπό το πρόσχημα της Ειδικής 

Υπηρεσίας δεν άλλαξε σημαντικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, το ποιοι 

απασχολούνταν ή την οργάνωση της (Στεργιούλης & Στεργιούλης, 2001). 

Το επιχείρημα για την ίδρυση της σύγχρονης Δημοτικής Αστυνομίας, ωστόσο, δεν 

φαίνεται να έχει αποκτήσει μεγάλη έλξη ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας που 

ακολούθησε. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη ενός τέτοιου ελεγκτικού μηχανισμού, που θα 

μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στο ζήτημα του ελέγχου 

της εφαρμογής από την πλευρά των δημοτών – πολιτών, των αποφάσεων που 

λάμβαναν οι τοπικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους - έγινε σταδιακά 

εμφανής με τη διαρκώς αυξανόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση την ενδυνάμωσή της.  Ως αποτέλεσμα της αυξημένης 

παραβατικότητας, η οποία δημιούργησε έλλειμμα στην ποιότητα ζωής των πολιτών, 

ενώ παράλληλα αναδείκνυε την ανεπάρκεια των τοπικών αρχών να το διασφαλίσουν, 

αυτή η έλλειψη είχε λογική συνέπεια τόσο τη ραγδαία αύξηση των παραβάσεων και 

κατ’ επέκταση την συνεχή αύξηση του αισθήματος της ανασφάλειας (Γιαβή, 2009). 

Αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέρθηκαν ήταν ότι οι τοπικές αρχές άρχισαν να 

αναζητούν μέσα για τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, όπως ο έλεγχος, σε άλλους 

νομικούς οργανισμούς, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να λειτουργούν αποτελεσματικά (Γιαβή, 2009). 
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3.1. Σημαντικές εξελίξεις στην σύγχρονη ιστορία της Δημοτικής 

Αστυνομίας 

3.1.1. Το Π.Δ. 410/1995 

Το Π.Δ. 410/1995 κάνει άλλη μια προσπάθεια να παράσχει έναν ενδεικτικό κατάλογο 

των σημαντικότερων καθηκόντων που πρέπει να εκτελούν οι κύριοι ΟΤΑ κατά τη 

διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ως ευθύνη των Δήμων 

και Κοινοτήτων και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία 

και τη στάθμευση οχημάτων, την άρδευση, την ύδρευση, την κατασκευή, την 

ηχορύπανση, την αποχέτευση, τη ρύπανση των θαλασσών από χερσαίες πηγές, την 

προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προστασία των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του συγκεκριμένου 

Προεδρικού Διατάγματος. Δόθηκε - σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου -  

η δυνατότητα στον Δήμο ή στην Κοινότητα να μεριμνήσει για τη σύσταση Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) τους, για την άσκηση των 

καθηκόντων αυτής. Δινόταν η δυνατότητα το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο να 

ψηφίζει για το σχετικό θέμα με συντριπτική πλειοψηφία των μελών του 

(Καραναστάσης, 2005). 

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 3 ανέφερε ότι τα προσόντα, τα καθήκοντα, τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της ειδικής υπηρεσίας της παραγράφου 

2 καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπ. 

Εσωτερικών και κατόπιν συνεννόησης με το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ. Με 

προεδρικό διάταγμα, η αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας ενδέχεται να 

επεκταθεί και για άλλα θέματα, ωστόσο η αρίθμηση παρέμεινε ενδεικτική. Το 

Προεδρικό Διάταγμα 410/1995 προέβλεπε επίσης ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες 

μπορούσαν, κατά περίπτωση, να μεταβιβάσουν την άσκηση συγκεκριμένης 

αρμοδιότητας στο κράτος ή σε άλλο νομικό πρόσωπο για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Καθώς πρόκειται για παραχώρηση τμήματος της δημοτικής ή κοινοτικής εξουσίας για 

την εκπλήρωση συγκεκριμένου σκοπού (όπως η εκτέλεση έργων ή η παροχή 

υπηρεσιών), τον οποίο ο Δήμος ή η Κοινότητα αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω έλλειψης 

αναγκαίων πόρων, τεχνικών μέσων και προσωπικού καταρτισμένο για το σκοπό αυτό, 

η παραχώρηση αυτή είχε την έννοια της μεταβίβασης μιας ή περισσότερων 
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αποκλειστικών αρμοδιοτήτων συναφούς αντικειμένου, με απόφαση του ΟΤΑ και όχι 

την παραχώρηση με σύμβαση. Η παραχώρηση αυτή αναμενόταν να αποφασιστεί από 

το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού 

αριθμού των μελών του (Δημόπουλος, 2007).  

Με την επιλογή αυτή θεσπίστηκαν οι όροι άσκησης της αρμοδιότητας και η διάρκεια 

της ανάθεσής της, διασφαλίζοντας ότι ο Δήμος ή η Κοινότητα θα χειριζόταν τη 

διαχείριση της υπόθεσης. Εκτός εάν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο περιλάμβανε 

διαφορετική ρύθμιση στους όρους της ανάθεσης, η αρμοδιότητα ασκούνταν πλέον από 

το νομικό πρόσωπο (ή το κράτος) στο οποίο έγινε η μεταβίβαση και τα όργανά του 

εκτελούσαν τις νόμιμα προβλεπόμενες δραστηριότητες για λογαριασμό του του Δήμου 

ή της Κοινότητας (Δημόπουλος, 2007). 

Η προαναφερθείσα διάταξη, παρόλο που επέτρεπε στους ΟΤΑ να παρέχουν 

εξουσιοδότηση σε Νομικά Πρόσωπα, δεν έκανε διάκριση μεταξύ Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Λόγω 

αυτής της παράλειψης αυτού του άρθρου όπως και άλλων προηγούμενων Προεδρικών 

Διαταγμάτων και Νόμων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

αστυνομικού χαρακτήρα (πιστοποίηση παράβασης, ακινητοποίησης οχημάτων, 

επιβολής προστίμων) σε Δημοτικές Επιχειρήσεις που αναμφισβήτητα χαρακτηρίζονται 

ως Νομικά Πρόσωπα, αλλά υπόκεινται στο καθεστώς που αφορά στα ΝΠΙΔ. Συνέπεια 

αυτού ήταν η απόφαση από το ΣτΕ ότι το να ανατίθενται σε ΝΠΙΔ αρμοδιότητες 

αστυνομικής φύσεως είναι ενάντια στο Σύνταγμα και κατ’ επέκταση είναι παράνομο 

(Δαγτόγλου, 2014).  

Το θέμα που προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής της ανάθεσης καθηκόντων 

από τους ΟΤΑ στα ΝΠΙΔ και που προκάλεσε την αποδοκιμασία του ΣτΕ (Δαγτόγλου, 

2014) δεν θα υπήρχε εάν είχε συσταθεί η Δημοτική Αστυνομία κατά το σχετικό χρονικό 

διάστημα. Μόνο τότε θα ήταν κατανοητό και, το σημαντικότερο, θα επιτρεπόταν η 

ανάθεση καθηκόντων αστυνομικού τύπου σε αυτόν τον οργανισμό χωρίς να 

παραβιαστεί αυτό που προσδιορίζεται στα σχετικά συνταγματικά άρθρα που αφορούν 

αυτό το θέμα. Ειδάλλως, οι ίδιοι οι ΟΤΑ (ή τουλάχιστον άλλα ΝΠΔΔ) ή όργανα της 

Ελληνικής Αστυνομίας θα έπρεπε να ασκούν αυτά τα καθήκοντα. Αυτό θεωρητικά θα 

ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα, τη θεμελιώδη νομοθεσία του κράτους, αλλά θα υπήρχε 

αναποτελεσματικότητα στην άσκησή τους εάν η άσκηση αυτών των εξουσιών 
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παρέμενε μέρος των εξουσιών των τοπικών αρχών. Ο λόγος αυτής της 

αναποτελεσματικότητας είναι ότι το προσωπικό των ΟΤΑ, ή τουλάχιστον της 

υπηρεσίας που θα ήταν επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του 

είδους (δηλαδή, προβλήματα αστυνομικού χαρακτήρα), δεν έχει ειδική ιεραρχική θέση 

και, οι περισσότερες περιπτώσεις, είναι στον ίδιο επίσημο βαθμό. Επομένως, η 

συνέχιση αυτής της πρακτικής δεν θα ήταν καλή, ιδίως υπό το φως του γεγονότος ότι 

η ύπαρξη κάποιου υπεύθυνου για τους άλλους υπαλλήλους είναι απαραίτητη για την 

επιτυχή εκπλήρωση τέτοιων υποχρεώσεων (Δημόπουλος, 2007). 

Αυτό που επιδιώχθηκε συνεπώς, ήταν η συγκρότηση μιας ισχυρής τοπικής 

αυτοδιοίκησης με διευρυμένες αρμοδιότητες που θα μπορούσε να χειρίζεται όλα τα 

ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως «τοπικές υποθέσεις» και θα μπορούσε, 

τουλάχιστον, να εξασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή των κανονισμών που θέτει η ίδια, 

πάντα εντός της ρυθμιστικής της αρμοδιότητας και στο βαθμό που το επιτρέπει ο ίδιος 

ο νομοθέτης, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται άμεσα σε άλλους φορείς και θεσμούς 

που ασχολούνται με άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, η ίδια η ΕΛ.ΑΣ έδειξε σημάδια 

υπερβολικής συγκέντρωσης καθηκόντων, επομένως χρειάστηκε να βρεθεί μέσο 

«αποσυμφόρησης» αυτής της υπηρεσίας απαλλάσσοντάς την από καθήκοντα που 

επηρέαζαν άμεσα τη λειτουργία των ΟΤΑ και την τάξη στους Δήμους. Αν 

προσθέσουμε στα παραπάνω και το ζήτημα της υποστελέχωσης, το έκανε πιο δύσκολο 

να εκπληρώσει τη δική της εντολή, επειδή οι καθημερινές ανησυχίες για την τοπική 

αυτοδιοίκηση καταλάμβαναν σημαντικό μέρος του χρόνου του και περιόρισαν την 

ικανότητά του να αντιμετωπίσει τα άλλα ζητήματα αστυνόμευσης και ασφάλειας 

(Μπέσιλα – Βήκα Ε. & Λυκογιάννη, 2005). 

 

3.1.2. Νεότερα τροποποιητικά νομοθετήματα 

Έπειτα από δύο χρόνια που ίσχυε το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα, ψηφίστηκε ο 

νόμος 2503/1997, μέσω του οποίου εισήχθησαν ορισμένες τροποποιήσεις του 

Προεδρικού Διατάγματος 410/1995 κυρίως σε ζητήματα της Ειδικής Υπηρεσίας των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικότερο σε αυτόν τον νόμο ήταν το 

γεγονός ότι εμφανίστηκε ο όρος «Δημοτική Αστυνομία» για πρώτη φορά, στην θέση 

του μέχρι τότε θεσμού της «Ειδικής Υπηρεσίας» (Πανούσης, 1999).  
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Κατόπιν, θεσμοθετήθηκαν νεότερες τροποποιήσεις με τον Νόμο 2819/2000. Μια από 

αυτές ήταν εκείνη που προστέθηκε στο ΠΔ 410/1995, στην παράγραφο 4 του άρθρου 

24, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας θεωρούνται 

ανακριτικοί υπάλληλοι αναφορικά με αδικήματα που συγκαταλέγονται στις 

αρμοδιότητές τους και δύνανται να πραγματοποιήσουν προανάκριση υπό την εποπτεία 

του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Επιπλέον έγινε αντικατάσταση της παραγράφου 8 

του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997, η οποία είχε αντικαταστήσει την παράγραφο 3 

του άρθρου 24 του Προεδρικού Διατάγματος 410/1997 από την παράγραφο 1 του 

άρθρου 26 (Ρυθμίσεις θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης), από το οποίο προβλεπόταν 

ότι έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, ο Υπουργός 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημοσίας Τάξης 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να 

εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο καθορίζονται: «α) οι αρμοδιότητες, τα 

καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δημοτικής 

Αστυνομίας καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσης τους, β) τα απαιτούμενα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα όσων προσλαμβάνονται για τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής, 

τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα, 

ο τρόπος και η διαδικασία και το όργανο πρόσληψης […] με όμοιο διάταγμα μπορεί να 

μεταφέρονται και να ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία αρμοδιότητες που 

ασκούνται από την Αγροφυλακή και να ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης 

και μεταφοράς προσωπικού που υπηρετεί στην Αγροφυλακή.» (Δημόπουλος, 2007) 

Το Π.Δ. 23/2002, που είχε ως στόχο την απαρίθμηση των καθηκόντων της Δημοτικής 

Αστυνομίας καθώς και τον προσδιορισμό της εκπαίδευσης, της σύνθεσης των 

στελεχών της και της οργανωτικής της δομής, κατάργησε όλους τους προαναφερθέντες 

νόμους κατά την έναρξη ισχύος της. Αυτό, και συγκεκριμένα το άρθρο 1, χωρίζει το 

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας σε δύο κατηγορίες: Ειδικοί Ένστολοι και 

Επιστημονικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται κυρίως από υγειονομικούς επόπτες, 

μηχανικούς, υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης και βοηθητικό προσωπικό 

(Δημόπουλος, 2007). 

Τα καθήκοντα και οι τρόποι διενέργειάς τους για το ειδικό προσωπικό καθορίζονται 

και στο άρθρο 2. Σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2002, η Δημοτική Αστυνομία έχει τις εξής 

αρμοδιότητες (Δοξαστάκης, 2005): 
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1. Επίβλεψη της τήρησης κανόνων που αφορούν την ευεξία, την οικοδόμηση, την 

κυκλοφορία οχημάτων και τη στάθμευση, την άρδευση, την ύδρευση, την 

ηχορύπανση, την αποχέτευση, τη θαλάσσια ρύπανση από χερσαίες πηγές, την 

προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

2. Έλεγχος τήρησης κανόνων που διέπουν την άσκηση κάθε είδους επαγγελμάτων και 

επιτηδευμάτων. 

3. Έλεγχος της τήρησης των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των 

εμποροπανηγύρεων. 

4. Έλεγχος τήρησης κανόνων που διέπουν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, οι όροι των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις. 

5. Έλεγχος τήρησης κανόνων λειτουργίας δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων, 

καθώς και διαχείρισης υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και της ρύπανσης 

των υδάτων και της θάλασσας. 

6. Έλεγχος τήρησης κανόνων που διέπουν τη γενική δραστηριότητα των 

μικροπωλητών και τη λειτουργία κυλικείων σε δημόσιους χώρους (κήποι, άλση 

κ.λπ.) 

7. Έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέπουν την αναπαραγωγή μουσικής σε 

κοινόχρηστους χώρους μετά την έκδοση της απαραίτητης άδειας σύμφωνα με τις 

σχετικές αστυνομικές διατάξεις και τον υγειονομικό κανονισμό Α5/3010/85. 

8. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ΑΝ 445/1937 και του ΑΝ 446/1937 

που διέπουν τη δημιουργία και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και συναφών 

επιχειρήσεων. 

9. Η επίβλεψη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των παιδιών και η τήρηση 

καθορισμένων κανόνων, όπως ορίζονται από τις αστυνομικές διατάξεις και 

εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2000/1991. 
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10. Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία 

υγειονομικών επιχειρήσεων, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κινηματογράφων και 

θεάτρων ψυχαγωγίας παιδιών. 

11. Η επίβλεψη της εφαρμογής των νόμων που διασφαλίζουν την υγιεινή και την 

αισθητική των πόλεων, την κοινή ησυχία, την ευταξία και την ευκοσμία. 

12. Έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέπουν τη σήμανση των έργων οδοποιίας. 

13. Έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέπουν τη στάθμευση οχημάτων. 

14. Έλεγχος τήρησης των οδηγιών και των σημάτων των ελεγκτών κυκλοφορίας και 

της τήρησης των κανόνων που διέπουν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. 

15. Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν άτομα που εργάζονται σε 

έργα και εναποθέτουν εργαλεία και υλικά στο έδαφος ή στο δημοτικό ή κοινοτικό 

δίκτυο.  

16. Έλεγχος της τήρησης των κανόνων που διέπουν τον θόρυβο, τη ρύπανση και άλλες 

εκπομπές των οχημάτων. 

17. Επίβλεψη τήρησης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των κανονισμών 

που αφορούν επικίνδυνα κτίρια. 

18. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για την μεταδημότευση. 

19. Η εποπτεία τήρησης των κανόνων που διέπουν το ωράριο λειτουργίας των κέντρων 

διασκέδασης, των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των καταστημάτων λιανικής. 

20. Έλεγχος της υλοποίησης των διακοπών λειτουργίας που προκαλούνται από 

έλλειψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

21. Επίβλεψη της τήρησης των κανόνων που διέπουν τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο 

εμπόριο. 

22. Η ακύρωση οικοδομικής άδειας λόγω ασφαλιστικών πληρωμών. 

23. Προστασία κοινοτικής και δημοτικής περιουσίας καθώς και εγκαταστάσεων. 
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24. Έλεγχος τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με την εφαρμογή της τουριστικής 

νομοθεσίας (επιβολή διοικητικών κυρώσεων, βεβαίωση παραβάσεων κ.λπ.). 

25. Εξέταση των αμαξωμάτων της καντίνας σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση. 

26. Θεώρηση τιμοκαταλόγων δωματίων των ξενοδοχείων και άλλων καταλυμάτων 

όταν βρίσκονται σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες ΕΟΤ. 

27. Έλεγχος τήρησης κανόνων που διέπουν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, 

λιμνοθάλασσες, ποτάμια, ιχθυοτροφεία).  

28. Προστασία σπηλαίων 

29. Εκτέλεση και τήρηση των κανόνων που διέπουν τις τοποθεσίες όπου μπορούν να 

εγκατασταθούν πλανόδιοι νομάδες. 

30. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για τη διατήρηση του περιαστικού και αστικού 

πρασίνου. 

31. Εποπτεία της τήρησης των κανόνων που διέπουν όλες τις κανονιστικές αποφάσεις 

που λαμβάνονται από δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, καθώς και την επιβολή 

όλων των κυρώσεων με βάση τις αποφάσεις αυτές. 

32. Τα καθήκοντα που επιβλήθηκαν στη δημοτική Αγροτική Φρουρά με το Νομοθετικό 

Διάταγμα 3030/1954 (Α 244), «Περί Αγροφυλακής», όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε διαχρονικά, ιδίως: η άμυνα των αγροτικών κτημάτων από 

κλοπές, καταστροφές και άλλα εγκλήματα, η διερεύνηση ατόμων που ήταν ύποπτα 

για αυτά τα αδικήματα, η δίωξη όσων έχουν κριθεί ένοχοι με βάση τα πρότυπα του 

προαναφερθέντος νόμου και η δίωξη και εκδίκαση όσων έχουν κριθεί ένοχοι. Η 

αστυνομία των υδάτων άρδευσης πρέπει να τηρεί το ακόλουθο καταστατικό και 

κάθε άλλο σχετικό κανόνα. Τα καθήκοντα του αγροφύλακα καλύπτουν ολόκληρη 

τη γεωργική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιουσιών, των 

ακινήτων και των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται 

ξεκάθαρα στον προαναφερθέντα νόμο και άλλες σχετικές ενότητες ως 

χρησιμοποιούνται για γεωργική ή ζωική εργασία ή σχετίζονται με τέτοιες εργασίες. 
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33. Έλεγχος της τήρησης των κανόνων που διέπουν τη χρήση των κοινόχρηστων 

χώρων. 

Το άρθρο 14 του ανωτέρου Προεδρικού Διατάγματος προέβλεπε ότι το Υπουργείο 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δύναται να εκδώσει κανονισμό 

λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

(Δοξαστάκης, 2005). 

Σημαντική ήταν επίσης η διάταξη του άρθρου 15 σχετικά με τον τρόπο χρήσης των 

εξουσιών. Αυτό αναφέρει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι υπάλληλοι 

της Δημοτικής Αστυνομίας οφείλουν να τηρούν το Σύνταγμα, τον Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας και άλλους σχετικούς νόμους και να ενεργούν πάντα με ευπρέπεια, 

αντικειμενικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα των πολιτών και τη νομιμότητα 

καθώς και με τις αρχές της επιείκειας και της ίσης μεταχείρισης. Πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιεί διακριτικότητα, αντικειμενικότητα και σταθερότητα κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, προκειμένου το κοινό να έχει πίστη σε αυτόν. Λειτουργεί με 

ζήλο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας του, και 

προσφέρει με χαρά κάθε νομική υπηρεσία στον λαό εντός των ορίων του νόμου 

(Δοξαστάκης, 2005). 

Μπορούν επιπλέον να λειτουργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι για 

πλημμελήματα που διώκονται και ποινικά σύμφωνα με την ειδικότερη διάταξη του 

άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα αδικήματα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. Όσον αφορά τις δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ., 

προβλεπόταν ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 169 του ΠΔ 141/1991, μέλη της 

Ελληνικής Αστυνομίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας 

(Δημόπουλος, 2007). 

Το προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα και ειδικότερα το άρθρο 17 όριζε ότι το ειδικό 

ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούνταν να φορά ειδική 

ενδυμασία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με το είδος, τα διακριτικά και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια να καθορίζονται με απόφαση του τότε Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Από τον ίδιο Υπουργό 

αποφασίστηκε και ο ειδικός τύπος ταυτότητας του προσωπικού της Δημοτικής 
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Αστυνομίας, που προσδιορίζει τον βαθμό και το μοναδικό διακριτικό τους σήμα 

(Δημόπουλος, 2007). 

Βάσει των παραπάνω. το ΠΔ 23/2002 δημιούργησε τα πρώτα κρίσιμα θεμέλια για την 

ανάπτυξη μιας σύγχρονης, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής Δημοτικής 

Αστυνομίας, η οποία φάνηκε να ανακαλύπτει σταδιακά τον ακριβή στόχο και τον 

προσανατολισμό της, ως γενικό συμπέρασμα μετά την ψήφιση της προαναφερθείσας 

νομοθεσίας. Δεν φαίνεται να υπολειτουργεί, αλλά δίνεται έμφαση στη βελτίωσή του, 

ώστε να φέρει εις πέρας μεγάλα, σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και να προχωρήσει 

σε σημαντικό ρόλο εντός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Χατζηθεοδωρίδου, 2017). 

Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα δεν επιλύθηκαν ποτέ. Μια νέα νομοθετική ρύθμιση 

κρίθηκε απαραίτητη και επείγουσα μετά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 

του 2002 για περισσότερα από πέντε χρόνια. Και αυτό διότι το προαναφερθέν Π.Δ. 

οδήγησε τελικά σε παρεξήγηση σχετικά με τη φύση των εξουσιών καθώς και τον τρόπο 

χρήσης τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση του θεσμού καθώς φαινόταν 

ότι οι πόροι του επικεντρώνονταν κυρίως στην επιβολή της παράνομης στάθμευσης. 

Αυτό οδήγησε σε μια γενική αντίληψη για έλλειψη στρατηγικής και οράματος, καθώς 

και αποτυχία της Δημοτικής Αστυνομίας να αναπτύξει τη δική της ταυτότητα και να 

κάνει εντύπωση στο κοινό. Επομένως, η πολιτεία ξεκίνησε βάσει αυτού να προσπαθεί 

να επιλύσει τα προβλήματα που προέκυπταν προκειμένου να αναβαθμιστεί ο θεσμός 

της Δημοτικής Αστυνομίας (Χατζηθεοδωρίδου, 2017).  

 

3.1.3. Ο Νόμος Ν.3731/2008 

Το σημαντικότερο μέχρι σήμερα νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση της Δημοτικής 

Αστυνομίας είναι ο Ν. 3731/2008 με τίτλο «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας». Με την ψήφιση του νόμου αυτού συμπεριλήφθηκαν ειδικές διατάξεις 

που αφορούν τον ρόλο και τη δομή της Δημοτικής Αστυνομίας, με στόχο τη βελτίωση 

της λειτουργίας του ιδρύματος και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της 

ποιότητας ζωής στην πόλη (Χατζηθεοδωρίδου, 2017. 

Όλα τα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας περιγράφονται ρητά στο κείμενο του 

νόμου και για πρώτη φορά καθιερώνεται καθεστώς ειδικής υπηρεσίας για τους 
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δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι πλέον υπάγονται σε διαφορετικό ιεραρχικό 

σύστημα από το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό των ΟΤΑ. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 2 

παράγραφος 1, αναφέρεται ρητά ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι ανεξάρτητη 

υπηρεσία. Η δράση των οργάνων της υπηρεσίας αναμφίβολα εξακολουθεί να υπόκειται 

στις εντολές του Δημάρχου ως προϊσταμένου όλου του προσωπικού των ΟΤΑ, αλλά η 

διάταξη αυτή υποδηλώνει ότι η υπηρεσία οργανώνεται διαφορετικά από τις άλλες 

υπηρεσίες γιατί έχει τη δική της εσωτερική δομή (Καραναστάσης, 2009). 

Ο ανωτέρω νόμος ορίζει τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ως εξής 

(Καραναστάσης, 2009): 

1. Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων σχετικά με: 

 Τη χρήση των αλσών, πλατειών, κήπων, παιδικών χαρών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων.  

 Την άρδευση, ύδρευση και αποχέτευση  

 Τη χρήση και τη λειτουργία σε κοινοτικές και δημοτικές αγορές, καθώς και σε 

εμπορικές εκθέσεις, εκθέσεις ζώων, αγορές χριστουγεννιάτικων και γενικά 

εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους. 

 Το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές 

 Τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των 

εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών, 

και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.  

 Την τήρηση της καθαριότητας σε υπαίθριους κοινοχρήστους χώρους  

 Την υπαίθρια διαφήμιση  

 Τη στάση και στάθμευση οχημάτων, τη μη επιτρεπόμενη στάθμευση τους, την 

κίνηση τροχοφόρων οχημάτων σε πλατείες, πεζοδρόμους και γενικά σε θέσεις 

που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση, καθώς και η ηχορύπανση που 

παράγουν. 

 Την κυκλοφορία των πεζών. Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα  
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 Τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, την παράνομη στάθμευση αυτών, την 

κυκλοφορία των τροχοφόρων στους πεζοδρόμους, τις πλατείες, τα πεζοδρόμια 

και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή 

θορύβων από αυτά.  

 Την επισήμανση των οδικών έργων, καθώς και τις ευθύνες των ατόμων που 

κάνουν τις εργασίες και εναποθέτουν εργαλεία και υλικά στο κοινοτικό και 

δημοτικό οδικό δίκτυο. 

 Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας  

 Τους παιδότοπους  

 Την κοινή ησυχία, ηχορύπανση και τη λειτουργία μουσικής στα δημόσια 

κέντρα και στα καταστήματα. 

 Τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις, τους κινηματογράφους, τα θέατρα και άλλες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες στα οποία η Κοινότητα ή ο Δήμος χορηγεί άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας. 

 Το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό  

 Τις τουριστικές επιχειρήσεις για τα νησιά ή τους νομούς όπου δεν εδρεύουν 

υπηρεσίες του ΕΟΤ, όσον αφορά την τήρηση των σχετικών διατάξεων. 

 Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων, των εμπορικών 

καταστημάτων, των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων. 

 Τους χώρους που έχουν οργανωθεί από την εκάστοτε Κοινότητα ή Δήμο για 

την προσωρινή φιλοξενία μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων  

 Τις παντώς είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τις δημοτικές 

αρχές 

 Τα ζώα συντροφιάς  

2. Εξετάζει εάν έγιναν ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης για: 



26 

 Την πρόληψη πυρκαγιών σε εξωτερικούς και δημόσιους χώρους 

 Τις επικίνδυνες κατασκευές 

 Την διατήρηση των κτιρίων και των χώρων σπηλαίων, μνημείων, μουσείων 

και άλλων ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων εντός της Κοινότητας ή του 

Δήμου. 

3. Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και 

επιχειρήσεων για τις οποίες οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές έχουν εκδώσει 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

4. Συμμετέχει στην εφαρμογή στρατηγικών πολιτικής προστασίας  

5. Φρουρεί την κοινοτική και δημοτικής περιουσία 

6. Επιβάλλει τυχόν διοικητικές κυρώσεις που περιγράφονται στους 

περιφερειακούς ρυθμιστικούς κανονισμούς. 

7. Ακυρώνει την οικοδομική άδεια λόγω απλήρωτων ασφαλιστικών πληρωμών 

στο Ι.Κ.Α. 

8. Διενεργεί αυτοψίες 

9. Επιδίδει κοινοτικά και δημοτικά έγγραφα εντός των αντίστοιχων ορίων 

δικαιοδοσίας τους. 

Αυτά τα καθήκοντα είναι πολύ συγκεκριμένα, επομένως η Δημοτική Αστυνομία 

επιτρέπεται να ασκεί μόνο εκείνα τα καθήκοντα που αναφέρονται ρητά στο νόμο. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα που εκτελούνται ταυτόχρονα από την ΕΛ.ΑΣ 

και Λιμενικό Σώμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση συντονίζει η ΕΛ.ΑΣ. ή το 

Λιμενικό Σώμα (Γιαβή, 2009). 

Η διαφορά μεταξύ αυτού του νέου νόμου και του Π.Δ. 23/2002, που περιέγραφε επίσης 

μια σειρά από καθήκοντα που εκτελούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, είναι ότι όλα 

τα καθήκοντα που απαριθμούνται με περιοριστικό τρόπο στον νέο αυτό νόμο 

προέρχονται από τα καθήκοντα των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (όπως ορίζονται στα άρθρα 
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75 και 79 του ΔΚΚ-Ν.3463/2006), και ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες τοπικές 

περιπτώσεις, όχι για κάθε αρχή της Κοινότητας ή του Δήμου (Γιαβή, 2009). 

Η οργανωτική δομή της Δημοτικής Αστυνομίας ποικίλλει ανά περιοχή, αλλά είναι 

στενά συνδεδεμένη με τις μοναδικές ιδιότητες κάθε Δήμου. Η Δημοτική Αστυνομία 

είναι καλά στελεχωμένη σε ορισμένους Δήμους, αλλά σε άλλους υποστελεχώνεται. Το 

καταστατικό χωρίζει τους ΟΤΑ σε δύο κατηγορίες με βάση τον αριθμό των δημοτικών 

αστυνομικών που απασχολούνται στην υπηρεσία. Ως αποτέλεσμα, όλα τα καθήκοντα 

εκτελούνται από τη Δημοτική Αστυνομία σε δήμους με προσωπικό τουλάχιστον 50 

άτομα, ενώ σε δήμους με προσωπικό κάτω των 50 ατόμων, η Δημοτική Αστυνομία δεν 

εκτελεί όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της (όπως περιγράφεται από το άρθρο 1 

παράγραφοι α και β Ν. 3731/2008) (Καραναστάσης, 2009). 

Ένα άλλο επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό στον συγκεκριμένο νόμο είναι ότι το 

επιτελείο της Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα 

στελέχη των ΟΤΑ ως προς την ιεραρχία. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν αυστηρά 

ελεγκτικό μηχανισμό του οποίου η φύση της εργασίας απαιτεί αυτή την ιεραρχία για 

να εκτελεί πιο εύκολα το έργο του, αυτό είναι απολύτως λογικό και απαραίτητο 

(Καραναστάσης, 2009). 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3731/2008, η ιεραρχία της Δημοτικής 

Αστυνομίας αποτελείται από τις ακόλουθες θέσεις (Χατζηθεοδωρίδου, 2017): 

 Γενικός Διευθυντής (για τους Δήμους στους οποίους έχει συσταθεί Γενική 

Διεύθυνση)  

 Διευθυντής  

 Τμηματάρχης Α΄  

 Τμηματάρχης Β΄  

 Επόπτης 

 Δημοτικός Αστυνομικός 

Όλες οι θέσεις σε επίπεδο ιεραρχίας, με εξαίρεση τον δημοτικό αστυνομικό, απαιτούν 

επιλογή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
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3.1.5. Κατάργηση και επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας (2013 – σήμερα) 

To 2013, έπειτα από πέντε χρόνια, όλες οι θέσεις στον κλάδο της Δημοτικής 

Αστυνομίας καταργήθηκαν με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 και οι εργαζόμενοι αυτοί 

εντάχθηκαν στη συνέχεια στο πρόγραμμα κινητικότητας. Η Ελληνική Αστυνομία 

άρχισε να ασκεί τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην τοπική αστυνομία με νομικά 

ή κανονιστικά μέτρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2013. Το δημοτικό συμβούλιο μπορούσε να 

αποφασίσει και να καθορίζει την παράλληλη άσκηση μιας ή περισσότερων από τις 

προαναφερθείσες αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών από δημοτικούς 

υπαλλήλους, κατόπιν απόφασης του δημάρχου.  

Καθορίστηκε επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών, η διαδικασία ένταξης των 

Δημοτικών Αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, ως συγκεκριμένης κατηγορίας 

προσωπικού, στους κλάδους Εξωτερικής Φρούρησης (ΔΕ) και Φύλαξης 

Καταστημάτων (ΔΕ). Η διαδικασία μετάταξης/μεταφοράς προσωπικού στα ιδρύματα 

υποδοχής και ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε 

μεταξύ Νοεμβρίου 2013 και Μαΐου 2014. 

Όσοι κατείχαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό μεταφέρονταν αυτόματα σε συνιστώμενες 

θέσεις πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα ανάλογα της θέσης τους πριν από την 

κατάργησή της, με το βασικό πτυχίο που κατείχαν. Εξαίρεση αποτελούσαν οι 

υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν στη Δημοτική Αστυνομία το 2010. Αν και 

προσλήφθηκαν  - όπως όλοι από το 2004 και μετά - με διαγωνισμό της Περιφέρειας, 

μετά τη διαδικασία της προκήρυξης τους δόθηκε το δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΠ 

και για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να τους δοθεί μεγαλύτερη πριμοδότηση και να 

καλύψουν αυτές τις θέσεις μέσω στρατηγικών προσλήψεων. 

Με αυτή την εξέλιξη, εγκαταλείφθηκαν όλες οι προηγούμενες προσπάθειες για να μπει 

η τοπική αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη εποχή των υπηρεσιών των πολιτών και των 

παροχών υψηλής ποιότητας. Επιπλέον στερήθηκε η ευκαιρία από την Ελληνική 

Αστυνομία να εμπλακεί πειστικά και αποτελεσματικά στη μάχη κατά του εγκλήματος 

και της μεγάλης εγκληματικής παραβατικότητας, αναθέτοντας σε αυτήν τα πρωταρχικά 

καθήκοντα της χαμηλής ποινικής παραβατικότητας, της στάθμευσης και της επιβολής 

διοικητικών αποφάσεων. Οι δήμοι αδυνατούσαν επίσης να εξυπηρετήσουν τους 
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πολίτες ή να εφαρμόσουν τις διατάξεις που αφορούν την καθαριότητα και την τάξη, 

την κοινή ειρήνη, την καθαριότητα και την αισθητική των πόλεων. 

Τελικά, τον Μάρτιο του 2015, με άρθρο του Ν.4325/2015, οι πιέσεις που είχαν ασκηθεί 

για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας καρποφόρησαν και αποφασίστηκε 

η αναδιοργάνωσή της για να αποκατασταθεί η αδικία στον ρόλο και το έργο που 

επιτέλεσε. Παρόλο που ο νόμος τροποποιήθηκε, ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας 

δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην προηγούμενη κατάσταση. Οι λόγοι ήταν 

πολυάριθμοι και διάφοροι, με σημαντικότερο την αρμοδιότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου να επιλέγει αν θα επαναφέρει ή όχι τη Δημοτική Αστυνομική Υπηρεσία. 

Εξαιτίας αυτού, μόλις 1.250 από τα 3.000 περίπου στελέχη της δημοτικής αστυνομίας 

που απασχολούνταν πριν από την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών 

εξακολουθούν να απασχολούνται σήμερα. Η περίοδος διαθεσιμότητας αναγνωρίστηκε 

ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας το 2016 και πλέον λαμβάνεται υπόψη για την 

εξέλιξη των αποδοχών και της βαθμολογίας της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Το 2017, οι αρνητικές επιπτώσεις της αναγκαστικής κινητικότητας των Δημοτικών 

Αστυνομικών και η διαθεσιμότητά τους εξαλείφθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 

προσπάθειας για τη διόρθωση λαθών του παρελθόντος. Παρά το γεγονός ότι πολλές 

αδικίες διορθώθηκαν, ορισμένες από αυτές, όπως το αυτοτελές δικαίωμα επιστροφής 

της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας στον Τομέα στον οποίο μεταφέρθηκαν κατά τη 

διαδικασία της κινητικότητας, δεν είχαν καλό αντίκτυπο. Στις μονάδες αυτές μπορούν 

πλέον να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι υπάλληλοι του κλάδου Δημοτικής 

Αστυνομίας, κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ. Θα μπορούσαν να διοριστούν ΔΕ ως προϊστάμενοι 

των λοιπών κλάδων εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι από την κατηγορία ΠΕ-ΤΕ. 

Η Δημοτική Αστυνομία εργάζεται για τη βελτίωση του θεσμού με την επιβολή των 

διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σχετικά με τη στάση και στάθμευση των 

οχημάτων, που πλέον γίνεται σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ. Επιπρόσθετα, η Δημοτική 

Αστυνομία μεριμνά για την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για 

την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους 

χώρους εργασίας με τον εντοπισμό παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 

στελέχη, εκλεγμένους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσωπικό για 
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την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη Δημοτική Αστυνομία. Στόχος της Ομάδας 

Εργασίας είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ο επαναπροσδιορισμός και 

η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων καθώς και η υποβολή προτάσεων για το προσωπικό που 

υπηρετεί αλλά και για τη στελέχωση της δημοτικής αστυνομίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δήμοι με στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και προκειμένου να διαπιστωθεί η στελέχωση των 

Δήμων σήμερα αναφορικά με την Δημοτική Αστυνομία, υπεβλήθη ερώτημα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να χορηγηθούν σχετικά στοιχεία αναφορικά με 

τη στελέχωση των ΟΤΑ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη σχετική στελέχωση των 

Δήμων βάσει των  ψηφιακών οργανογραμμάτων των δήμων (όπως ίσχυαν στις 

31/10/2021) όπου αποτυπώνεται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους σε 

συνδυασμό με το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον, 

για κάθε Δήμο που είναι στελεχωμένος με υπαλλήλους κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας 

δίνεται ο αριθμός απογεγραμμένων υπαλλήλων κλάδου Δημοτικού αστυνομικού στο 

μητρώο ανθρώπινου δυναμικού ελληνικού δημοσίου (σύμφωνα με την εικόνα της 23ης 

Αυγούστου 2022) και στην τελευταία στήλη δίνεται ο μόνιμος πληθυσμός του 

εκάστοτε Δήμου σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Για τους υπόλοιπους Δήμους 

που δεν αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα, ισχύει ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι 

Δημοτικοί Αστυνομικοί και γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθηκαν. Ο πλήρης πίνακας όπως 

απεστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών δίνεται στο παράρτημα της παρούσας 

εργασίας.  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 71,294 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 27,074 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

11 94,181 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

419 664,046 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 49,872 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 72,959 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 41,720 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 18,614 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 13,005 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 18,294 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 43,166 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 30,251 



33 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 106,943 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-
ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

16 48,399 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

8 66,547 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 18,386 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 23,478 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

17 144,449 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

11 87,305 

ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 19,493 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 40,193 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

10 58,944 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 32,121 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 29,902 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 51,356 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 45,592 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 40,759 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 71,026 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

5 32,219 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 78,153 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

19 173,993 

ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

79 325,182 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 36,477 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 15,550 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 27,602 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 34,416 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 84,793 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

13 112,486 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

19 70,501 



36 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 69,849 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 100,641 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 56,747 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

15 85,851 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 91,045 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 71,259 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

23 71,388 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-
ΕΥΟΣΜΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

14 101,753 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 63,445 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

13 33,388 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 75,315 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

20 162,591 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 22,652 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 21,221 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 33,423 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 23,482 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

5 21,991 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 57,872 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

5 18,904 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 12,397 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

17 67,134 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 35,556 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

1 22,331 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 37,695 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 44,539 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 13,715 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 99,245 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

26 163,688 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

9 63,122 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 31,733 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 70,110 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

7 47,995 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 76,817 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 6,088 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 35,259 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

6 33,821 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

26 81,355 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

2 47,254 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 26,968 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 32,881 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

18 45,965 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

5 74,192 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

4 26,717 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Με στελεχωμένη 
υπηρεσία Δημοτικής 
Αστυνομίας 

3 33,769 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Με / Άνευ υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας 

– Στελεχωμένης με 
Δημοτικούς 

Αστυνομικούς 

Πλήθος 
Δημοτικών 

Αστυνομικών 

Μόνιμος 
Πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Άνευ υπηρεσίας Δ.Α. 
αλλά με υπάλληλο 
κλάδου Δ.Α. 

11 69,946 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Άνευ υπηρεσίας Δ.Α. 
αλλά με υπάλληλο 
κλάδου Δ.Α. 

5 16,179 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Άνευ υπηρεσίας Δ.Α. 
αλλά με υπάλληλο 
κλάδου Δ.Α. 

2 115,490 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Άνευ υπηρεσίας Δ.Α. 
αλλά με υπάλληλο 
κλάδου Δ.Α. 

2 19,432 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 

Άνευ υπηρεσίας Δ.Α. 
αλλά με υπάλληλο 
κλάδου Δ.Α. 

1 73,076 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1,083 7,716,558 

Ο παραπάνω πίνακας φανερώνει εκείνο που έχει ήδη ειπωθεί, ότι δηλαδή είναι στην 

ευχέρεια του κάθε δήμου η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας. Έτσι υπάρχουν 

Δήμοι με λιγότερο πληθυσμό που όμως έχουν σαφώς περισσότερο προσωπικό 

Δημοτικής Αστυνομίας σε σχέση με άλλους Δήμους που έχουν ιδιαιτέρως μεγαλύτερο 

πληθυσμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συνέντευξη με Γενικό Γραμματέα 

Εσωτερικών και Οργάνωσης Υπουργείου Εσωτερικών  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη από τον Γενικό 

Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριο Μιχάλη 

Σταυριανουδάκη, σχετικά με τον θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας. Η συνέντευξη 

ελήφθη προκειμένου να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση στους Δήμους, να 

αναδειχθεί ο πραγματικός ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας σήμερα και να 

παρουσιαστούν οι δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση 

του θεσμού. Παρακάτω ακολουθούν οι ερωτήσεις που του τέθηκαν καθώς και οι 

απαντήσεις που έδωσε στα αντίστοιχα ερωτήματα. 

Ερώτημα 1ο : Ποια η χρησιμότητα του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας στη 

σημερινή εποχή; 

Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία – θεσμό, ιδιαίτερα χρήσιμο για 

την καθημερινή ζωή των πολιτών και ευρύτερα για την αποτελεσματική λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την προώθηση των τοπικών υποθέσεων. Η κοινωνική και 

προληπτική χρησιμότητά της εντοπίζεται στην εγγύτητα της με τους πολίτες 

(ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητές της εντάσσεται η κατ’ οίκον βεβαίωση 

του γνήσιου της υπογραφής, παράλληλα συνδράμει κι άλλες Υπηρεσίες του Δήμου με 

αμιγώς κοινωνικό πρόσημο, όπως καθαριότητα, «Βοήθεια στο Σπίτι») προς 

διευκόλυνσή τους και στην ευελιξία της, καθώς εξυπηρετεί την αρχή της 

επικουρικότητας, στο βαθμό που επιλαμβάνεται πλήθος ζητημάτων των πολιτών και 

των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της στην επίλυση των οιωνδήποτε αναφυόμενων προβλημάτων, στην εμπέδωση της 

ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, τήρηση της ευταξίας και της νομιμότητας σε 

δημοσίους χώρους, τη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και συνακόλουθα στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών, παράλληλα 

δε ας μην λησμονείται ότι  μέσω του ελεγκτικού μηχανισμού της επιφέρει σημαντικά 

έσοδα για τους Ο.Τ.Α. 

Ο θεσμός ήταν πάντοτε επίκαιρος, η δε χρησιμότητά του αναμφισβήτητη. Στην Ελλάδα 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά ήδη από τη δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους και συγκεκριμένα με το ν. της 27ης Δεκεμβρίου 1833 «Περί σύστασης των 
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Δήμων», σύμφωνα με τον οποίο η χώρα διαιρέθηκε σε Δήμους και έκαστος ανέλαβε 

καθήκοντα άσκησης τοπικής αστυνόμευσης. Ο θεσμός, με το πέρασμα των χρόνων και 

προς το σκοπό επίτευξης επιθυμητών αποτελεσμάτων, έχει υποστεί αρκετές 

μεταρρυθμίσεις, με σπουδαιότερη αυτή που επήλθε με το π.δ. 135/2006 και το ν. 

3731/2008. Ιδίως μετά την ψήφιση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3643/2006), 

με τον οποίο συστηματοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν οι αρμοδιότητες των 

δήμων, αναβαθμίστηκε θεσμικά και η Δημοτική Αστυνομία, καθώς επήλθε διεύρυνση 

των τοπικών υποθέσεων, συνεπώς και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της.  

Η πρόβλεψη άσκησης μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνόμευσης, 

αποτελεί γεγονός που τεκμηριώνει αδήριτα την αναγκαιότητα λειτουργίας της 

υπηρεσίας σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών αφουγκραζόμενο 

την ανάγκη ενίσχυσης και επανασχεδιασμού του θεσμού, κυρίως εξαιτίας του 

πολυσχιδούς του αντικειμένου, αλλά και εξαιτίας των ραγδαίων κοινωνικών εξελίξεων 

και αναγκών, (λ.χ. πανδημία covid, όπου η Δημοτική Αστυνομία επέδειξε τον 

εμπράγματο κοινωνικό της ρόλο) που απαιτούν προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 

στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, συνέστησε στα τέλη του έτους 2021 μια Ομάδα 

Εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπροσώπους 

της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων, ώστε να καταγραφούν οι όποιες παθογένειες 

του θεσμού με απώτερο στόχο την αντιμετώπισή τους. 

Ερώτημα 2ο : Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα που καλείται να επιλύσει η 

Δημοτική Αστυνομία; Είναι σε θέση να επιλύσει αυτά τα προβλήματα; 

Οι τομείς αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας ορίζονται καταρχήν στο ν. 

3731/2008, μεμονωμένες ωστόσο αρμοδιότητές της εντοπίζονται και σε άλλα 

νομοθετήματα. Τα προβλήματα - καταστάσεις των οποίων επιλαμβάνεται είναι 

ποικίλα. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: 

-η τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και 

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

2696/1999 για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και η 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, 
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- η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που 

εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και η επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών 

μέτρων που προβλέπονται από αυτές, 

- η τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, 

-η 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, 

- η τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

- η 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, 

- η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς, 

- η 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 

- η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων 

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

δημοτικές και κοινοτικές αρχές 

- ο έλεγχος της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, 

- η τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 

κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, 

- η τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και ο έλεγχος 

της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης 
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διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, 

από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, 

- η 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 ο έλεγχος για τη λήψη μέτρων 

ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 

Η αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων τα οποία καλείται να διαχειριστεί η 

Δημοτική Αστυνομία, εξαρτάται από πολυπαραγοντικές συνιστώσες. Στοιχεία που 

συνδράμουν στην ποιοτική και επαρκή αντιμετώπιση αποτελούν η σαφής καθιέρωση 

του ελεγκτικού ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, με έμφαση στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 

την εκπαίδευση των Δημοτικών Αστυνομικών. Πάραυτα οι παθογένειες που 

εντοπίζονται, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα κατάφασης της «πλήρους» επιτυχίας 

του υφιστάμενου τοπίου. 

Ερώτημα 3ο : Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική 

Αστυνομία για τη διεκπεραίωση του ρόλου της; 

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αστυνομία συνοψίζονται 

συνοπτικά σε αδυναμίες του θεσμικού και του οργανωτικού-διοικητικού πλαισίου, 

πλην όμως συνάμα παρατηρείται και υποστελέγχωση των υπηρεσιών, η οποία 

υπονομεύει την πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της.  Πολλάκις 

υποστηρίζεται εκ μέρους των δημοτικών αστυνομικών ότι το νομοθετικό πλαίσιο για 

τον έλεγχο είναι ασαφές και χαοτικό, τόσο ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου, όσο 

και ως προς τα τυπικά-διαδικαστικά, σε συνδυασμό με την παράλειψη έκδοσης 

σχετικών κανονιστικών διατάξεων ή διευκρινιστικών εγκυκλίων. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα φαινόμενα πολυνομίας σχετικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής 

Αστυνομίας και συγχρόνως την «αλληλοαναίρεση» των νόμων.  

Παράλληλα η έλλειψη ενιαίου κανονισμού άσκησης αρμοδιοτήτων για όλους τους 

δήμους, εντείνει ως ένα σημείο και τις αντιδράσεις των πολιτών, οι οποίοι μάλιστα 

συχνά αρνούνται τον έλεγχο για την επιβολή προστίμων. Η άσκηση άλλωστε των 

αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας χαρακτηρίζεται σε αρκετές περιπτώσεις από 

μια εγγενή επικινδυνότητα, ιδίως στις περιπτώσεις που ένας επιβαλλόμενος έλεγχος 



47 

οδηγεί σε σύλληψη (στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας), συνεπώς και καθίσταται 

απαραίτητη η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο αναφέρεται ότι στην πράξη ο 

συντονισμός με την αστυνομία καθίσταται κενό γράμμα εξαιτίας της συναρμοδιότητας. 

Ερώτημα 4ο : Ποιες δράσεις έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων; 

Με την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.20497 και από 25/10/2021 κοινή απόφαση 

Γενικών Γραμματέων Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών και 

Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Υπουργείου Εσωτερικών, συστήθηκε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από στελέχη, αιρετούς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και υπαλλήλους, με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου και τη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για την 

επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τις αρμοδιότητες και τα 

θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής 

αστυνομίας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας σύγχρονος θεσμός που να 

ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει, ιδίως μετά την επανασύσταση της 

υπηρεσίας και στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Προσεχώς αναμένεται να τεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σε δημόσια 

διαβούλευση σχέδιο νόμου, το οποίο θα καθορίζει τις αρμοδιότητες και θα ενισχύει το 

ρόλο της υπηρεσίας. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει η τελική σύνταξη και η κατάθεσή 

του στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. Σκοπός του Υπουργείου Εσωτερικών είναι 

να δοθεί σε όσους δήμους επιθυμούν αφενός η δυνατότητα επανασύστασης της 

υπηρεσίας και αφετέρου η ενίσχυση όσων ήδη λειτουργούν, δίδοντάς τους παράλληλα 

το δικαίωμα να προβούν σε νέες αιτήσεις για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών 

Ερώτημα 5ο : Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αναβαθμιστεί η Δημοτική 

Αστυνομία;  

Εκτός από την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, για την ποιοτική αναβάθμιση της 

Δημοτικής Αστυνομίας, προωθούνται σημειακές παρεμβάσεις, όπως: 

- η ομαδοποίηση των αρμοδιοτήτων που έχει η Δημοτική Αστυνομία σε κατηγορίες, 

με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα άσκησής τους, 
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- η ταυτόχρονη κατάργηση των αρμοδιοτήτων που είτε δεν συνάδουν με τον ρόλο της 

ή είναι αδύνατον να ασκηθούν από τα στελέχη της, 

- η αναδιατύπωση ορισμένων αρμοδιοτήτων (λ.χ. ο έλεγχος Κ.Ο.Κ.), ώστε να είναι 

σαφές το πεδίο άσκησής τους, 

- η άσκηση αρμοδιοτήτων ορισμένης ομάδας, θα αποτελέσει συνάρτηση του μόνιμου 

πληθυσμού του Δήμου. Θα υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου να επιλέγεται και μέρος των προς άσκηση αρμοδιοτήτων της ίδιας ομάδας, 

-η άσκηση αρμοδιοτήτων ορισμένης κατηγορίας κατόπιν στελέχωσης της Δημοτικής 

Αστυνομίας με το ελάχιστα προβλεπόμενο προσωπικό (με πρόβλεψη μεταβατικής 

διάταξης για τις υφιστάμενες Δημοτικές Αστυνομίες), καθώς και 

- η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοτικών 

αστυνομικών- τη διάκριση και την ιεραρχία του προσωπικού, καθώς και ζητήματα 

υπηρεσιακών μεταβολών (ασφαλώς με πρόβλεψη μεταβατικών ρυθμίσεων). 

Ερώτημα 6ο : Θεωρείτε πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσής της; 

Είναι κοινός τόπος ότι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας είναι εκτεταμένες. 

Αυτό συνεπάγεται ότι αντίστοιχα και το προσωπικό που στελεχώνει την υπηρεσία 

πρέπει να είναι επαρκές στον αριθμό, ώστε να παρέχονται ικανοποιητικές υπηρεσίες. 

Αφουγκραζόμενο τις ανάγκες όπως ειπώθηκε ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών 

ενέκρινε θέσεις για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών με σκοπό την ενίσχυση του 

ανθρώπινου δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Ερώτημα 7ο : Θεωρείτε πως το ανθρώπινο δυναμικό που την απαρτίζει είναι 

επαρκώς εκπαιδευμένο; Υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή εκπαίδευση του 

προσωπικού; 

Το πλαίσιο των προσλήψεων του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής 

Αστυνομίας σήμερα, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 135/2006, το οποίο ρυθμίζει 

μεταξύ άλλων και τον τρόπο εκπαίδευσης του προσωπικού που στελεχώνει τη 

Δημοτική Αστυνομία, με ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται ως προς την εκπαιδευτική 

υποδομή του. Σημαντική είναι η πρόβλεψη της παρ. 3 του αρ. 10, σύμφωνα με την 
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οποία οι εκπαιδευόμενοι διορίζονται στους Ο.Τ.Α. για τους οποίους έχουν προκηρυχθεί 

οι θέσεις, εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς από τις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας. 

Περαιτέρω τα θέματα της εκπαίδευσης εξειδικεύονται με την υπ’ αρ. 70765/14-11-

2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η εκπαίδευση των επιτυχόντων και 

συγκεκριμένα η αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Η εκπαίδευση παρέχεται από 

εκπαιδευτές ενταγμένους στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και διαρκεί έξι μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες αποτελούν 

θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) πρακτική εκπαίδευση. Η διοίκηση των Σχολών 

Εκπαίδευσης ανατίθεται σε ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. Η εκπαίδευση αποσκοπεί 

να αναπτύξει τις ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων 

και να δώσει σε αυτούς την επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να 

ανταποκριθούν στην αποστολή τους. 

Σημειώνεται δε ότι όσοι Δημοτικοί Αστυνομικοί υπηρετούσαν σε υπηρεσία Δημοτικής 

Αστυνομίας κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης και δεν φοίτησαν στις Σχολές 

Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας, υποχρεώθηκαν σε παρακολούθηση του ειδικού 

προγράμματος εκπαίδευσης του Εθνικού ΕΚΔΔΑ του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 

3731/2008 (Α΄ 26). Στο ίδιο πλαίσιο, στο σχέδιο νόμου που προωθείται την τρέχουσα 

περίοδο, υπάρχει πρόβλεψη για τον καθορισμό κάθε θέματος σχετικού με την 

οργάνωση και την παροχή της εκπαίδευσης των δημοτικών αστυνομικών.  

Φυσικά, η εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών με σκοπό την ανάπτυξη, την 

επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό των κεκτημένων γνώσεων, ως και τη συνεχή 

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη άσκηση 

προληπτικού/κοινωνικού ρόλου πρέπει να είναι διαρκής, τόσο θεωρητική όσο και 

πρακτική, τα δε νέα ψηφιακά εργαλεία και υποδομές παρέχουν αναμφίβολα γόνιμο 

έδαφος για τη δημιουργία τυχόν ψηφιακών εξειδικευμένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 
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Ερώτημα 8ο : Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της Δημοτικής Αστυνομίας και της 

ΕΛ.ΑΣ; Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; 

Πρόκειται για δύο αυτοτελή όργανα-υπηρεσίες. Η άσκηση «αστυνόμευσης» από τη 

Δημοτική Αστυνομία δεν συνεπάγεται ρωγμή στο σύστημα αστυνόμευσης της χώρας, 

αφού δεν αναλαμβάνει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης στα 

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

τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Η ΕΛ.ΑΣ. παρέχει συνδρομή στο προσωπικό της 

Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της όπου απαιτείται κι 

όταν χρειάζεται, ειδικότερα παρέχει συνδρομή σε προγραμματισμένους ελέγχους της 

Δημοτικής Αστυνομίας ή σε κατασχέσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται. 

Ο υφιστάμενος νόμος προβλέπει ότι όταν η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με 

προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, τότε ασκεί υποχρεωτικά τις εκ του 

νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητες, ενώ το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας 

εξακολουθεί να ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ. 

Η παραπληρωματική τους σχέση μπορεί να γίνει αντιληπτή με το κατωτέρω 

παράδειγμα. Σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 1 περ. 8 του ν. 3731/2008, η Δημοτική 

Αστυνομία «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 

(ΕΛ.ΑΣ.) 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». 

Ερώτημα 9ο : Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας 

στο μέλλον; 

Ο νομοθέτης με την επικείμενη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αναμένεται 

να παράσχει τα κατάλληλα και αποτελεσματικά εργαλεία και την απαραίτητη βοήθεια 

στην Δημοτική Αστυνομία ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική κατά 
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την άσκηση των καθηκόντων της και να ενοποιηθεί το κατακερματισμένο ρυθμιστικό 

της πλαίσιο. Ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ωστόσο άμεσα εξαρτώμενος 

από το όραμα της Διοίκησης έκαστου Δήμου και τις εντολές που αυτή θα δώσει, η 

οποία θα προβάλει και θα υποστηρίξει στην ουσία εν κατακλείδι το κοινωνικό έργο 

και τις ανειλημμένες δράσεις της. 
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Συμπεράσματα 

Η Δημοτική Αστυνομία, παρότι δεν είναι μέλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αλλά 

του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω των ΟΤΑ, αποτελεί μέρος του αστυνομικού θεσμού 

που λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα και έχει μοναδικές αρμοδιότητες. Στη δημοτική 

αστυνομία στην Ελλάδα ανατέθηκαν αρμοδιότητες τοπικής αστυνόμευσης μόλις 

ιδρύθηκε το νέο Ελληνικό Κράτος. Αργότερα όμως και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 παράγραφος 3 του ΠΔ 410/1995 για τον δημοτικό και κοινοτικό κώδικα 

επανεμφανίστηκε δυναμικά η δημοτική αστυνομία. Ουσιαστικά αφορά την επανίδρυση 

της προϋπάρχουσας Δημοτικής Αστυνομίας από τον 10ο αιώνα παρά τη δημιουργία 

ενός ολοκαίνουργιου οργανισμού από την αρχή. 

Ως αποτέλεσμα, είναι ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αστυνομία είχε μια μοναδική σχέση 

με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους οποίους λειτούργησε για όσο 

διάστημα ήταν λειτουργικός φορέας. Σε κάθε περίπτωση, ο θεσμός της τοπικής 

αυτοδιοίκησης είναι θεμελιώδης με την έννοια ότι προϋπάρχει του Κράτους, γεγονός 

που αποδεικνύεται ορθολογικά από την όλη διαδικασία συγκρότησης της κοινωνίας 

γιατί αρχικά δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τοπικά συμφέροντα.  

Η Δημοτική Αστυνομία αναβαθμίστηκε θεσμικά και της παρασχέθηκαν σημαντικές 

εξουσίες με τους νόμους 2503/1997, 2539/1997 και 2647/1998, που επέφεραν 

σημαντικές αλλαγές στη δομή και την οργάνωση της πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Καθώς η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των συνθηκών που 

διευκολύνουν την καθημερινότητα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά χρησιμεύουν ως 

γενεσιουργοί αιτίες της Δημοτικής Αστυνομίας και εξηγούν την ύπαρξή της. 

Ως αποτέλεσμα, κάθε δημοτικός αστυνομικός έχει την ευθύνη να προασπίζει την 

έννοια της δημόσιας ευημερίας και τα δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού, να 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής του και να διαδίδει την κοινωνική ευαισθητοποίηση σε 

όλους τους κατοίκους. Η παραπάνω αποστολή της Δημοτικής Αστυνομίας δε 

συνεπάγεται αποποίηση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας για τήρηση και 

επιβολή της τάξης σε δημόσιους χώρους, ή και σε καμία από τις δευτερεύουσες 

αποστολές της, καθώς οι αρμοδιότητες των δύο οργάνων είναι ταυτόχρονες και όχι 
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αποκλειστικές σε ένα, με την επιφύλαξη των νομικών διατάξεων σχετικά με τη φύση 

και το σκοπό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Βάσει των παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας έχει μια 

μακρά ιστορία και έχει διαμορφωθεί μέσα από πλήθος διατάξεων. Ωστόσο, όπως 

προκύπτει και από την συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα 

Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριο Μιχάλη 

Σταυριανουδάκη, υπάρχουν ακόμα σημαντικά βήματα να γίνουν προς την κατεύθυνση 

της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ρόλος που 

καλείται να παίξει είναι πολύ σημαντικός για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων και 

Κοινοτήτων και γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπιστούν κατάλληλα τα προβλήματα που ο θεσμός αυτός αντιμετωπίζει – όπως 

η υποστελέχωσή της – προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στον βέλτιστο βαθμό 

σε αυτό τον ρόλο.  
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ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 40,193 109.1 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-
ΟΛΥΜΠΟΥ 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 8,188 294.3 
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ΔΗΜΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

10 58,944 839.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 25,916 572.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 32,121 1,568.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4 29,902 35.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛ
ΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 51,356 15.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

9 45,592 709.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 8,115 341.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 13,053 169.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 13,551 422.6 
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ΔΗΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 40,759 407.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΑΧΑΡΩΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 8,953 276.7 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 14,766 568.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 71,026 8.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΔΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

5 32,219 401.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

9 78,153 12.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 21,145 453.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 49,642 4.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

19 173,993 244.6 
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ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 1,084 70.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 32,494 425.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

79 325,182 19.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 36,477 830.3 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 15,550 90.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΑΣΜΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 13,810 487.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 27,602 554.8 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 34,416 638.0 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4 84,793 8.1 
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ΔΗΜΟΣ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-
ΑΙΔΗΨΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 21,083 508.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

13 112,486 403.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

19 70,501 356.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 26,458 7.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 11,045 1,058.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 91,518 6.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

9 69,849 441.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

7 100,641 4.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΜΕΝΩΝ 
ΒΟΥΡΛΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 12,090 339.0 
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ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 56,747 650.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 13,105 948.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

15 85,851 684.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4 91,045 9.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

9 71,259 35.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

23 71,388 1,072.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 66,919 646.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-
ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

14 101,753 13.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 63,445 4.4 
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ΔΗΜΟΣ 
ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 30,307 114.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΥΜΗΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 28,437 804.4 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

13 33,388 288.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

7 75,315 947.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

20 162,591 336.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 31,315 690.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

7 22,652 331.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΗΜΝΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 16,992 478.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΚΡΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 19,623 613.6 
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ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 21,221 296.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-
ΠΕΥΚΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 31,153 4.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 17,885 427.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-
ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΝΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 12,045 586.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 33,423 226.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Υ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 20,040 82.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 10,687 722.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 1,041 23.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 36,924 330.9 
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ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4 23,482 562.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

5 21,991 1,658.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΗΛΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 4,977 167.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 21,942 952.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 57,872 566.7 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

5 18,904 498.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΣΥΚΕΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 84,741 12.5 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΖΙΧΝΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 12,397 403.7 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

17 67,134 4.4 
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Σ- ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 35,556 3.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΜΕΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 6,483 205.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΕΣΤΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 22,331 681.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 105,430 11.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΚΟΥΦΑ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 12,753 231.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 11,228 416.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 37,695 957.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 32,085 698.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 28,493 925.0 
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ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΑΜΑ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 16,726 382.3 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 2,300 30.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΠΑΓΟΥ-
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 44,539 7.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΡΓΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 11,866 275.2 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 13,715 198.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

7 99,245 24.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

26 163,688 11.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

9 63,122 667.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 34,934 31.1 
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ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 25,389 14.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΗΝΕΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 21,034 160.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 22,048 947.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 31,733 378.9 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

7 70,110 156.3 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 14,343 750.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 21,077 555.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΡΓΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

7 47,995 459.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 55,525 393.9 



73 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 10,922 550.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 29,002 135.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 11,382 600.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4 76,817 600.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 12,394 519.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 22,195 1,100.2 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΦΝΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 2,625 78.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 6,088 49.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 4,960 96.0 
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ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 2,994 220.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 14,941 1,327.1 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 18,864 720.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 35,259 1,180.7 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

6 33,821 73.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 4,027 25.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 12,750 461.8 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 2,590 65.3 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 21,507 102.4 
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ΔΗΜΟΣ 
ΤΕΜΠΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 13,712 576.3 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 780 63.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

26 81,355 609.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 47,254 1,474.2 

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 1,966 65.5 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 13,396 368.8 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 26,968 6.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 32,881 822.7 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

18 45,965 104.6 



76 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

5 74,192 10.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 33,673 390.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 102,223 425.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 108,642 351.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

4 26,717 271.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Υ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΜΗ 
ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 

0 38,317 218.3 

ΔΗΜΟΣ 
ΩΡΩΠΟΥ 

ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3 33,769 339.6 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δ.Α ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ Δ.Α 

11 69,946 6.4 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δ.Α ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ Δ.Α 

5 16,179 134.3 
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δ.Α ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ Δ.Α 

2 115,490 1,408.0 

ΔΗΜΟΣ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δ.Α ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ Δ.Α 

2 19,432 462.5 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δ.Α ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ Δ.Α 

1 73,076 3.5 

 

ΣΥΝΟΛΟ 1,083 7,716,55
8 

 

 


