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ΔΡΩΣΗΗ 

 

Ππορ ηον Τποςπγό 

Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 

 

 

 

Θέμα : Τπάλληλοι ηηρ καηαπγηθείζαρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ ηος Γήμος Πειπαιά, όπυρ 

και άλλυν Γήμυν, απολύονηαι παπά ηιρ κςβεπνηηικέρ εξαγγελίερ για ηην επαναππόζλητή 

ηοςρ. 

 

 

------------------------- 

 

 

Με ηελ 108723/4874/19.12.1986 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Πεηξαηά πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1188/1981 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηνπ ΠΓ 592/1984 δηνξίζζεθαλ ζε 

κόληκεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο ηνπ νκώλπκνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία) ππάιιεινη Κιάδνπ ΓΔ23 κε βαζκό Γ. Σύκθσλα κε ηα άξζξα 5 – 8 ηνπ ηόηε 

ηζρύνληνο ΠΓ 592/1984 (ΦΔΚ Α΄215) γηα ηνλ δηνξηζκό ππαιιήισλ ζε ζέζεηο εηδηθνύ  

πξνζσπηθνύ  ηεο  Δηδηθήο  Υπεξεζίαο Γήκσλ (Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο) ήηαλ ππνρξεσηηθή ε 

επηηπρήο ζπκκεηνρή ζε γξαπηέο εμεηάζεηο, πνπ δηεμάγνληαλ από εμεηαζηηθή επηηξνπή.  

 

Με ην ππ΄αξηζκ. Πξση. 9267/8/4/2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πξνζιήςεσλ ηνπ 

ΑΣΔΠ θαη θαηόπηλ εληνιήο ηνπ αξκνδίνπ Τξηκεινύο Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ δεηήζεθαλ από 

ην Γήκν Πεηξαηά ηα δηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη νη ππάιιεινη ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ κνξηνδόηεζε ιόγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζηε δεκόζηα 

δηνίθεζε πξν ΑΣΔΠ, αιιά κε γξαπηό δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. ΓΙΠΙΓΓ/Β.2/3/νηθ. 

22274 (ΦΔΚ Β΄ 1992/14.08.2013) Υπνπξγηθή Απόθαζε. Πξάγκαηη, κε ην ππ΄αξηζκ. Πξση. 

15578/1188 έγγξαθό ηνπ, ν Γήκνο Πεηξαηά δηαβίβαζε ζην ΑΣΔΠ ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. 

36063/7071/19.11.85 πξνθήξπμε, ηνλ πίλαθα επηηπρόλησλ ζηνλ δηαγσληζκό, ηελ ππ΄αξηζκ. 

108723/4874/19.12.1986 απόθαζε πξόζιεςεο θαζώο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση. 

16904/1882/10.11.89 αλαθνίλσζε κνληκνπνίεζεο.  

 

Ωζηόζν θαη παξά ην γεγνλόο όηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε δηεμαγσγή γξαπηώλ εμεηάζεσλ 

πξνβιεπόηαλ κε ζαθήλεηα από ην ηόηε ηζρύνλ ΠΓ 592/1984, ππάξρνπλ ππάιιεινη ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά, νη νπνίνη, αλ θαη δηνξίζηεθαλ κε γξαπηό δηαγσληζκό, ηειηθά δελ 

έιαβαλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ ππ΄αξηζκ. ΓΙΠΙΓΓ/Β.2/3/νηθ. 22274 (ΦΔΚ Β΄ 

1992/14.08.2013) Υπνπξγηθή Απόθαζε κνξηνδόηεζε γηα ην θξηηήξην «Τξόπνο Δηζαγσγήο ζηε 

Γεκόζηα Γηνίθεζε». Δίλαη αμηνζεκείσην όηη, παξά ην γεγνλόο όηη ζηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεο 

ηνπ ΑΣΔΠ είραλ ιάβεη ηελ κνξηνδόηεζε απηή (ζπγθεθξηκέλα 20 κόξηα) θαη εκθαλίδνληαλ σο 

δηνξηζηένη, ζηνπο ηειηθνύο πίλαθεο ε κνξηνδόηεζε απηή αθαηξέζεθε κε απνηέιεζκα λα 

θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ ρσξίο λόκηκε αηηία ηε δνπιεηά ηνπο, θαζώο νη 84 από ηνπο 226 

αδηάζεηνπο ηεο πξώελ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο είλαη άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ θαη δελ ηνπο 

δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ζέζεηο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ην Υπνπξγείν 

Γηθαηνζύλεο ιόγσ νξίνπ ειηθίαο. Τν ίδην πξόβιεκα έρεη αλαθύςεη θαη κε ππαιιήινπο ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ζε άιινπο Γήκνπο. 
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Δπυηάηαι ο κ. Τποςπγόρ 

 

1) Γεζμεύεηαι για ηην πποζήκοςζα μοπιοδόηηζη ηυν ςπαλλήλυν Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ 

για ηο κπιηήπιο «Σπόπορ Διζαγυγήρ ζηη Γημόζια Γιοίκηζη», πος πποζλήθθηκαν με 

γπαπηό διαγυνιζμό, και ηην άμεζη αποκαηάζηαζη ηυν αδικιών;  

2) Πποηίθεηαι να παπάζσει ζηοςρ αδιάθεηοςρ ππώην δημοηικούρ αζηςνομικούρ ηλικίαρ 

άνυ ηυν 50 εηών ηην δςναηόηηηα είηε να ηοποθεηηθούν ζε ςθιζηάμενερ κενέρ θέζειρ 

δημοζίυν ςπηπεζιών είηε να επιζηπέτοςν ζε ςπηπεζίερ ηυν Γήμυν;  

 

ΟΙ ΔΡΩΣΩΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

 

Θοδυπήρ Γπίηζαρ 

 

Αλέξηρ Μηηπόποςλορ 


