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Επιλεκτικές προσλήψεις στο Δημόσιας Τάξης 

Βοηθάς τις αστυνομικές αρχές να εξιχνιάσουν εγκληματική ενέργεια; Δικαιούσαι να προσληφθείς αμέσως 

στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Είσαι μέλος οικογενειών θανόντων ή τραυματισμένων εν ώρα υπηρεσίας 

αστυνομικών; Πρέπει να περιμένεις να αρθούν οι περιοριστικοί όροι των Μνημονίων! 

Αυτόν τον παραλογισμό αντιμετωπίζουν τουλάχιστον δέκα οικογένειες αστυνομικών και έξι πυροσβεστών 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του ευεργετικού νόμου που τους παρέχει το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα 

διορισμού στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στις υφιστάμενες αυτού υπηρεσίες. 

Μάλιστα, για το λόγο αυτό, συνδικαλιστές των ενστόλων και συγγενείς αστυνομικών και πυροσβεστών που 

έχασαν τους ανθρώπους τους, είτε συνεχίζουν να βιώνουν μαζί τους τις τραγικές στιγμές που έζησαν σε 

συμπλοκές με κακοποιούς ή αντιμετωπίζοντας την πύρινη λαίλαπα, στρέφουν τα βέλη τους κατά του 

υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση και ασέβεια εκ μέρους του 

προς τα πρόσωπα των θυμάτων. Σχολιάζουν δε ιδιαίτερα αρνητικά την πρωτοβουλία της προηγούμενης 

κυβέρνησης να επικαιροποιήσει το Μάιο του 2012 τη διάταξη του νόμου 2.800/2000, σύμφωνα με την 

οποία, αντιθέτως, δύναται να εισάγεται στις σχολές της αστυνομίας και της πυροσβεστικής «όποιος 

συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική 

επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος 

προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε 

κίνδυνο». 

 

Από το «παράθυρο» 

Το υπουργείο μερίμνησε να εισάγεται ο ενδιαφερόμενος «καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή 

Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από αίτησή του» αρκεί «να υποβάλλει την αίτηση εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση, 

πλην του αναστήματος». Έως το 2012 δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

προσέλευση ενδιαφερομένων σε μεταγενέστερο χρόνο από την πράξη τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

οδήγησε την τότε ηγεσία στο να προτείνει την τροποποίηση του νόμου, σπεύδουν να διευκρινίσουν 

αστυνομικές πηγές, διαψεύδοντας ότι εξυπηρετούσε η ενέργεια αυτή κάποια σκοπιμότητα. Με τον νόμο του 

2000 πάντως, προβλέπεται επιπλέον ότι «όποιος διακρίνεται για εξαίρετες πράξεις, δύναται αντί να 

καταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα να προσλαμβάνεται στα εν λόγω Σώματα 

αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα με τα 

προσόντα του, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, 

επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρα 4 έως 8 του ν. 3528/2007, Α΄ 26)». 

Και σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του «εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δύο ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση». 

Παθόντες 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Επενδυτή», από την εφαρμογή του νόμου 2.800/2000, στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία έχουν προσληφθεί 32 μέλη οικογενειών παθόντων ιδιωτών και πυροσβεστών, ενώ στην αστυνομία 

τα στοιχεία που ζητήσαμε δεν ήταν διαθέσιμα. Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, απαντώντας 

πρόσφατα σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τις περιπτώσεις των οικογενειών των πυροσβεστών 



που έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα από το 2011, επικαλέστηκε αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων 

αναφέροντας ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, υπάγονται στην αναστολή 

προσλήψεων και οι προσλήψεις προσωπικού ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, συγγενείς 

θανόντων εν υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής, θύματα ή συγγενείς θυμάτων τρομοκρατικής ενέργειας κ.λπ). Με 

διαδοχικές δε Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, η αναστολή των προσλήψεων παρατάθηκε μέχρι και την 

31.12.2013. 

Το «ξέχασε» 

Ο ίδιος διαβεβαίωσε τους βουλευτές στις 21 Ιανουαρίου 2013 ότι εξετάζει τη δυνατότητα εξαίρεσης των 

συγκεκριμένων έξι συγγενών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος «καθόσον ο σκοπός των 

σχετικών διατάξεων είναι η τιμή και υλική συμπαράσταση στην οικογένειά τους, η αναγνώριση της 

προσφοράς τους και η λήψη μέριμνας για την εξασφάλιση του βιοπορισμού της οικογένειάς των». 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στον «Επενδυτή» συνδικαλιστής πυροσβέστης, προξενεί απορία το γεγονός ότι ο 

υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα μόλις την Τρίτη ολόκληρο νομοσχέδιο για οργανωτικά θέματα του 

υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος, παραλείποντας οποιαδήποτε ρύθμιση του θέματος αυτού. 

«Έχουμε χορτάσει από κροκοδείλια δάκρυα, δεν αρκούν τα συλλυπητήρια και τα μεγάλα λόγια για τους 

ηρωικώς πεσόντες, αλλά η έμπρακτη επιβεβαίωση των όσων υπόσχονται οι υπουργοί όταν έχουν απέναντί 

τους μανάδες, αδέρφια και παιδιά ανθρώπων που θυσιάστηκαν στο καθήκον», σημειώνει. 
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