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Παρέµβαση του ∆ηµάρχου Ηρακλείου στον Υπουργό ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης για τους εργαζόµενους στην πρώην ∆ηµοτική Αστυνοµία.
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης µε νέα παρέµβασή του
προς τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ.Κυριάκο Μητσοτάκη
ζητά την αποκατάσταση των εργαζοµένων στην πρώην ∆ηµοτική
Αστυνοµία του Ηρακλείου και των Χανίων που δεν έχουν δικαίωµα να
απορροφηθούν σε υπηρεσίες λόγω συµπλήρωσης των 50 ετών και
κινδυνεύουν µε απόλυση.
Ο ∆ήµαρχος µε επιστολή του στο κ.Μητσοτάκη ζητά µια δίκαιη λύση στο
κοινωνικό πρόβληµα που δηµιουργείται καταθέτοντας και συγκεκριµένες
προτάσεις ενώ τέλος της εβδοµάδας θα αποστείλει στον Υπουργό επιστολή για
τους Σχολικούς φύλακες.

Όλη η επιστολή του ∆ηµάρχου στον κ.Μητσοτάκη
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ΘΕΜΑ: Απορρόφηση ∆ηµοτικών Αστυνοµικών
Κύριε Υπουργέ
Με την έκδοση των προσωρινών πινάκων τοποθέτησης των πρώην ∆ηµοτικών
Αστυνοµικών αποδείχθηκε στην πράξη ο λανθασµένος τρόπος διεξαγωγής της
διαδικασίας κινητικότητας του παραπάνω προσωπικού.
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Όπως είχαµε έγκαιρα ενηµερώσει ότι θα συµβεί, από τη µια δεν πληρώθηκε το
σύνολο των προσφεροµένων θέσεων και από την άλλη ένας µεγάλος αριθµός
εργαζοµένων δεν βρίσκεται στους προσωρινούς πίνακες, µε αποτέλεσµα να
κινδυνεύουν άµεσα µε απόλυση στις 23 Μαίου 2014.
Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούµε να υλοποιήσετε τη δέσµευσή σας
ότι αφενός δεν θα γίνει καµία απόλυση πρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών, πέραν
αυτών που διορίστηκαν µε πλαστά δικαιολογητικά, και αφετέρου για 2ο κύµα
κινητικότητας που θα αφορά τους πρώην ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς που δεν
µετακινούνται µε τις παρούσες διαδικασίες.
Τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον περιορισµένα και γι’ αυτό απαιτείται να
ενεργήσετε άµεσα για :
1. Την επίσπευση της έκδοσης των τελικών πινάκων τοποθέτησης της
ανακοίνωσης 5/2013 για την µετακίνηση των πρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών, ει
δυνατόν έως την 10η Απριλίου 2014.
2. Την έκδοση νέας ανακοίνωσής σας έως την 20η Απριλίου 2014 για την
µετακίνηση όσων πρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών δεν περιληφθούν στους παραπάνω
τελικούς πίνακες. Προσφερόµενες θέσεις εργασίας µπορεί να είναι: Α) στους ∆ήµους,
στις προσφερόµενες θέσεις που δεν έχουν προβλεφθεί για την ενδοδηµοτική
κινητικότητα, Β) στις Υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας (∆/νση Υγιεινής, ∆/νση
Εµπορίου, Επιθεώρηση Εργασίας) Γ) στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και
συγκεκριµένα στα καταστήµατα Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών, των οποίων οι ανάγκες
δεν καλύπτονται από τις θέσεις που προσφέρθηκαν στην ανακοίνωση 5/2013, και ∆)
στα καταστήµατα Κράτησης και στις θέσεις οι οποίες έµειναν κενές µετά τη
διαδικασία κινητικότητας και ειδικότερα στις θέσεις εσωτερικής φύλαξης.
Για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να αρθεί το ηλικιακό όριο των 50 ετών και σας
υπενθυµίζουµε ότι έχει προκηρυχθεί πρόσφατα διαγωνισµός από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης για 700 θέσεις (Εξωτερικής Φρουράς Κ.Κ. 300 θέσεις και
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων 400 θέσεις).
3. Η ανακοίνωση του 2ου κύµατος κινητικότητας θα πρέπει να έχει χρονοδιάγραµµα
τέτοιο ώστε οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσµάτων να έχουν εκδοθεί πριν από τις
22/5/2014, ώστε να παραταθεί η διαθεσιµότητα των εργαζοµένων και µετά το πέρας του
8µήνου έως την οριστική µετακίνηση.
Είναι αληθές πως ο αριθµός των πρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών που κινδυνεύουν
άµεσα µε απόλυση είναι µικρός, σε σχέση µε το σύνολο όσων υπηρετούσαν πριν την
κατάργηση του κλάδου. Στην Κρήτη εκτός πινάκων βρίσκονται 10 εργαζόµενοι επί
συνόλου 200 και πλέον 8 στο Νοµό Ηρακλείου και 2 στο Νοµό Χανίων. Ωστόσο οι
εργαζόµενοι αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των 50 ετών και άνω, µε ικανότητες και
εµπειρίες πολύτιµες για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται εποµένως για µέγιστο
κοινωνικό ζήτηµα που χρήζει άµεσης και δίκαιης λύσης.
Σε διαφορετική περίπτωση, να τους δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς πλασµατικών
ετών και πρόωρης συνταξιοδότησης αυτών που µένουν εκτός και είναι κοντά στο όριο
συνταξιοδότησης.
Με εκτίµηση
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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