
1 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

Θέμα: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης που αφορά την κινητικότητα των 

Δημοτικών Αστυνομικών. 

 

           Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, 

          Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμό 31890 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 2999/26-11-2013) του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης κου Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία καθορίζονται οι 

φορείς υποδοχής, με σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι θα υποδεχθούν τους 

Δημοτικούς Αστυνομικούς καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε 

κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα αλλά και τα απαιτούμενα 

προσόντα. 

             Στα Καταστήματα Κράτησης, τα οποία είναι στην πρώτη θέση της σειράς 

προτεραιότητας, θα τοποθετηθούν συνολικά 758 υπάλληλοι (252 ΔΕ Εξωτερικής 

Φρούρησης και 506 ΔΕ Εσωτερικής Φύλαξης) και η κατανομή για την Εξωτερική 

Φρουρά έχει ως εξής: 

   

Α/Α Κ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ 

1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 10 

2 ΑΜΦΙΣΣΑ 2 

3 ΑΥΛΩΝΑ 5 

5 ΓΡΕΒΕΝΑ 5 

6 ΔΟΜΟΚΟΣ  20 

7 ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 3 

12 ΚΕΡΚΥΡΑ 7 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) 

Γραφεία : 

Σολωμού 2 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104958388  

2104958588 (fax) 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :   

Ταχυδρομικό γραφείο 1 

Ταχυδρομική θυρίδα 91520 

Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός  

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.poyef.gr & 

ds@poyef.gr  

Κορυδαλλός 26/11/2013 

 

Αρ. Πρωτ: 410_ 

 

 

            ΠΡΟΣ:  

 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
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13 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10 

14 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 11 

15 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 100 

16 ΚΩ 2 

18 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ 5 

19 ΝΑΥΠΛΙΟ 3 

20 ΝΕΑΠΟΛΗ 5 

22 ΣΕΡΡΕΣ 40 

23 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 

25 ΧΑΛΚΙΔΑ 2 

26 ΧΑΝΙΑ 20 
              

                    Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας 

απόφασης έχει ως ακολούθως: 

1. Καλούνται οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και 

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις 

Διοικητικού/Προσωπικού  26 Νοεμβρίου 2013 των Δήμων στην οποία 

κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση 

για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να 

μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν 

δεν περιλαμβάνονται  στα προσωπικά τους μητρώα. 

2. Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, να συντάξουν με 

ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και 

να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, εντός της ίδιας ως άνω δεκαήμερης 

προθεσμίας, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν 

στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/9−8−2013 (ΦΕΚ 

1992 Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις υπ’ αριθμ. 

6000/2/234−γ΄/17.10.2013 (ΦΕΚ 2631 Β΄) και αριθμ. 90894/18.10.2013 (ΦΕΚ 

2655 Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
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3. Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τα προσόντα των υπαλλήλων (γενικά και τυχόν 

πρόσθετα για ορισμένες θέσεις φορέων υποδοχής) και καταρτίζει: α) 

πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά 

φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) πίνακα 

διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και 

ειδικότητα. 

4. Το ΑΣΕΠ διαβιβάζει τους σχετικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης ανά 

φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στα οικεία Ειδικά 

Τριμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής τα οποία εκδίδουν 

τους τελικούς πίνακες διάθεσης. 

5. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, 

εκδίδεται η απόφαση μετάταξης υπαλλήλου από το οικείο όργανο 

διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις 

που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς. 

                                          

                                                        

 

 

                                                           ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                     ΓΙΑ ΤΟ 

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                       -Ο- 

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

                 

         Ιωάννης Αναγνώστου                                                                    Δημήτριος Δημητρόπουλος 

             6973823987                                                                                           6977507095 

 

  

  


