
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
                     ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

  Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) 

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες «Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου 
της Δημοτικής Αστυνομίας σε Δημοτική Αστυνομία άλλου Δήμου ή Κοινότητας τουριστικής 
περιοχής, ύστερα από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την 
απόσπαση ο ενδιαφερόμενος Δήμος απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την τουριστική περίοδο. Η 
απόσπαση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό 
οργάνου του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου οργάνου του 
Δήμου της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Με την πάροδο του χρόνου της απόσπασης, αυτή λύεται 
αυτοδίκαια, και ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην οργανική του θέση. Δεν 
είναι δυνατή η απόσπαση, όταν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο στην κατηγορία του 
κλάδου του. Ο χρόνος υπηρεσίας του αποσπώμενου λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως 
συνεχής πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου στην οργανική του θέση. Οι αποδοχές του 
υπαλλήλου που αποσπάστηκε, καθώς και οι σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 
του, βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η απόσπαση», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 Ν.4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) 
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 
4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και 
λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του 
ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας διατηρούνται σε ισχύ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/2010 (87/τ.Α΄/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες κατά τη θερινή περίοδο.

Απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση τριών (3) μονίμων 
υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
-----------------------------------------------

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

                  
   

    
Προς : 1. Υπουργείο Εσωτερικών 
           (για ενημέρωση ιστοσελίδας) 

            2. Δήμους της Χώρας 
           (με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα οι 
           υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας) Ταχ. Δνση: Πλ. Μιαούλη-Ερμούπολη 

Πληροφορίες: Ε. Φρέρη 
Τηλέφωνο: 22813-61050
e-mail: e.freri@syros-ermoupolis.gr

 

0000752039



Σύρου-Ερμούπολης, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής 
περιόδου 2022, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (Ιούνιος- 
Σεπτέμβριος). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29 Απριλίου 2022 ημέρα 
Παρασκευή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι 
έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, να υποβάλλουν αίτηση για την 
απόσπασή τους στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
που εδρεύει στην Πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης-Σύρου, Τ.Κ. 84100 (υπόψη κας. 
Ε.Φρέρη, τηλ. 22813-61050 & 56) υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο e-mail: e.freri@syros-
ermoupolis.gr την αίτησή τους, η οποία θα  συνοδεύεται από:  

 -Σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης 
 - Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και

                     - Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.  

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
  

                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ 
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