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∆ιαδικασία µετάταξης ̟ρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών α̟ό Καταστήµατα
Κράτησης σε υ̟ηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµων

Σας γνωρίζουµε ότι την 19η Ιουλίου 2018 ψηφίστηκε στη Βουλή, ο νόµος
4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού ̟λαισίου της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής
και ανα̟τυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθµίσεις
για τον εκσυγχρονισµό του ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ Ρυθµίσεις

για

την

α̟οτελεσµατικότερη,

ταχύτερη

και

ενιαία

άσκηση

των

αρµοδιοτήτων σχετικά µε την α̟ονοµή ιθαγένειας και την ̟ολιτογράφηση - Λοι̟ές
διατάξεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄133).
Με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν.4555/2018 δίνεται η δυνατότητα
µετάταξης σε υ̟ηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των ∆ήµων των ̟ρώην ∆ηµοτικών
Αστυνοµικών, οι ο̟οίοι υ̟ηρετούν σε Καταστήµατα Κράτησης, µετά την κατάργηση
των θέσεων τους κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.
Ειδικότερα:

Η νοµοθετική ̟ρόβλεψη
Το άρθρο 278 του ν. 4555/2018 έχει ως εξής:

«1. Υ̟άλληλοι ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016
(Α΄224) δύνανται µε αίτησή τους να µετατάσσονται, κατά ̟αρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,

1

ΑΔΑ: 65ΞΘ465ΧΘ7-ΓΩΕ

σε υ̟ηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των ∆ήµων, ως ειδικό ένστολο ̟ροσω̟ικό ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄26), µε αίτηση ̟ου υ̟οβάλλεται στον οικείο ∆ήµο
και α̟όφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου του ∆ήµου, ̟ερίληψη της ο̟οίας
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διενέργεια της µετάταξης το ̟οσοστό
κάλυψης των θέσεων, στον φορέα ̟ροέλευσης του κλάδου στον ο̟οίο ανήκει ο υ̟άλληλος, κατά
την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των αιτήσεων, ̟ρέ̟ει να ανέρχεται σε ̟οσοστό
τουλάχιστον ̟ενήντα τοις εκατό (50%). Ο αιτών υ̟άλληλος ̟ρέ̟ει να µην είναι ο µοναδικός ̟ου
υ̟ηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµµα του φορέα ̟ροβλέ̟εται µόνο µία θέση
του εν λόγω κλάδου.
2. Το ̟ροσω̟ικό της ̟αραγράφου 1 µετατάσσεται στο ∆ήµο, µε το βαθµό και το µισθολογικό
κλιµάκιο ̟ου κατείχε ̟ριν τη θέση του σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 81 του ν.
4172/2013 (Α΄167), συνυ̟ολογιζόµενου του χρόνου υ̟ηρεσίας του στα Καταστήµατα Κράτησης
για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη. Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς».

Πεδίο Εφαρµογής

Η διάταξη του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 αφορά τους υ̟αλλήλους ̟ου εµ̟ί̟τουν
στην ̟αρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224), δηλαδή τους υ̟αλλήλους ̟ου
µετατάχθηκαν σε Καταστήµατα Κράτησης, α̟ό θέσεις κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,
οι ο̟οίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.
4172/2013 (Α΄167).

Υ̟οβολή Αίτησης
Οι υ̟άλληλοι, οι ο̟οίοι εµ̟ί̟τουν στο ρυθµιστικό ̟εδίο της διάταξης, µ̟ορούν να
υ̟οβάλλουν την αίτησή τους στο ∆ήµο ̟ου ε̟ιθυµούν να µεταταγούν. Σηµειώνεται
ότι, σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή δεν γίνει δεκτή, µ̟ορούν να ε̟ανέλθουν µε νέα αίτηση σε
άλλο ∆ήµο. Συνιστάται να µην υ̟οβάλλονται ̟αράλληλα ̟ερισσότερες α̟ό µια
αιτήσεις, ̟ρος α̟οφυγή της δηµοσίευσης ̟ερισσότερων της µιας ̟ράξεων µετάταξης
για τον ίδιο υ̟άλληλο.

Έκδοση Α̟όφασης Μετάταξης: Η α̟όφαση της µετάταξης εκδίδεται α̟ό τον
οικείο ∆ήµαρχο και δηµοσιεύεται σε ̟ερίληψη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Α̟οκεντρωµένης
∆ιοίκησης (άρθρο 101 ν. 3584/2007).
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Α̟αραίτητες Προϋ̟οθέσεις για τη διενέργεια της µετάταξης:
1. Η κάλυψη των θέσεων του κλάδου στον ο̟οίο ανήκει ο υ̟άλληλος στον φορέα
̟ροέλευσης, κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησης του υ̟αλλήλου, θα
̟ρέ̟ει να ανέρχεται σε ̟οσοστό τουλάχιστον 50%.
2.

Ο αιτών υ̟άλληλος θα ̟ρέ̟ει να µην είναι ο µοναδικός ̟ου υ̟ηρετεί στον
οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµµα του φορέα ̟ροέλευσης ̟ροβλέ̟εται
µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου.

Ειδικότερες Ε̟ισηµάνσεις

-

Η µετάταξη διενεργείται σε θέση της κατηγορίας και του κλάδου ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας ̟ου κατείχε ο υ̟άλληλος ̟ριν τεθεί σε διαθεσιµότητα µε τις
διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, µε το βαθµό και το µισθολογικό
κλιµάκιο ̟ου κατείχε, συνυ̟ολογιζοµένου του χρόνου υ̟ηρεσίας στα
Καταστήµατα Κράτησης. ∆ιευκρινίζεται ότι ο χρόνος υ̟ηρεσίας των
µετατασσοµένων στα Καταστήµατα Κράτησης θα ̟ροσµετρηθεί ως χρόνος
διανυθείς στην κατηγορία στην ο̟οία µετατάσσεται ο υ̟άλληλος.

-

Θέσεις της δηµοτικής αστυνοµίας ̟ου ανασυστάθηκαν αυτοδίκαια µε το άρθρο
19 του ν.4325/2015 και είναι κενές µ̟ορούν να καλυφθούν µε την ̟αρούσα
διαδικασία.

-

Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς.

-

∆ήµοι οι ο̟οίοι έλαβαν α̟όφαση µη ε̟ανασύστασης της Υ̟ηρεσίας ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας µε τις διατάξεις του άρθρου 19 ̟αρ. 3β του ν. 4325/2015, µε
συνέ̟εια την κατάργηση θέσεων δηµοτικών αστυνοµικών, µ̟ορούν να λάβουν
νέα α̟όφαση σύστασης της υ̟ηρεσίας και των αναγκαίων θέσεων ειδικού
ένστολου ̟ροσω̟ικού δηµοτικής αστυνοµίας, µε τη διαδικασία του άρθρου 10
του ν. 3584/2007. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, µ̟ορούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές
α̟ό υ̟αλλήλους ̟ου θα υ̟οβάλουν σχετική αίτηση µετάταξης µε την ̟αρούσα
διαδικασία.

-

Προθεσµίες για την υ̟οβολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και για την
έκδοση των α̟οφάσεων µετάταξης δεν τίθενται εκ του νόµου, ωστόσο
̟αρακαλούµε, τόσο τους ενδιαφερόµενους όσο και τους εµ̟λεκόµενους φορείς,
για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ̟ροκειµένου

3

ΑΔΑ: 65ΞΘ465ΧΘ7-ΓΩΕ

να στελεχωθούν οι νευραλγικές αυτές υ̟ηρεσίες των ΟΤΑ και να αξιο̟οιηθεί η
εµ̟ειρία των ενδιαφεροµένων στην άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων.

Τέλος, ̟αρακαλούµε για την ενηµέρωση της Υ̟ηρεσίας µας, όταν ολοκληρώνονται οι
µετατάξεις.

Για τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρούσα εγκύκλιο, ̟αρακαλούµε ό̟ως ενηµερώσετε
άµεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας.

Το Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων ̟ρος το
ο̟οίο κοινο̟οιείται η ̟αρούσα εγκύκλιος ̟αρακαλείται να ενηµερώσει άµεσα τα
Καταστήµατα Κράτησης, ώστε να λάβουν γνώση οι υ̟άλληλοι ̟ου εµ̟ί̟τουν στο
̟εδίο εφαρµογής του άρθρου 278 του ν. 4555/2018.

Το Υ̟ουργείο µας ̟αραµένει στη διάθεσή σας για κάθε ̟εραιτέρω διευκρίνιση και
συνεργασία ε̟ί των ανωτέρω.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:







Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων
∆ικαιωµάτων
Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού
Τµήµα Κινητικότητας
Ταχ. ∆/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15
Τ.Κ.: 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΚΕ∆Ε
ΠΟΕ ΟΤΑ
ΠΟΠ ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:





Γραφείο Υ̟ουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γενική ∆/ντρια Α̟οκέντρωσης και Το̟. Αυτοδιοίκησης
∆/νση Προσω̟ικού Τ.Α. / Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού
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