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Ακόμα ένα δρόμο ανακατασκεύασε 
ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ & 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

ε 1.200 προσλήψεις, και μάλιστα 
μέσω ΑΣΕΠ, αναβαθμίζει την υπο-
στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία 
η κυβέρνηση. Την αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου ετοιμάζει η 

ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θέλοντας 
να δώσει πνοή στον υποβαθμισμένο ρόλο της 
Δημοτικής Αστυνομίας και να την καταστήσει 
αρωγό στην καταπολέμηση της παραβατικό-
τητας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. 
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι στα σκαριά, και 
τώρα συντάσσεται το σχετικό σχέδιο νόμου, 
πάνω σε ήδη διαπιστωμένες θέσεις για το ποια 
είναι τα μέχρι τώρα κακώς κείμενα και το τι 
πρέπει να αλλάξει. Η κατεύθυνση που θέλει 

να ακολουθήσει ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης, είναι στη λογική η Δημοτική 
Αστυνομία να αποκτήσει σαφείς αρμοδιότητες 
που θα αποβλέπουν στην ασφάλεια και τη δι-
ευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, 
καθώς επίσης να ενισχυθεί η στελέχωσή της. 
Σύμφωνα με το προσχέδιο, από τα πρώτα που 
θα αλλάξουν είναι ο τρόπος πρόσληψης του 
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Η 
πολιτική βούληση είναι στις προσλήψεις να 
υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Γι’ 
αυτό οι προσλήψεις θα γίνουν με τη διενέρ-
γεια γραπτού διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην ενίσχυση  
της Δημοτικής Αστυνομίας με 1.200 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ  

και στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
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ΣΕΛIΔΑ 3
Διάνοιξη Αγίας Βαρβάρας και 
παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια

Μεγαλώνει το 
δίκτυο 
πεζόδρομων 
στην Καναπίτσα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
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“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  

(ΤΠΣ) ΤΟΥ ΔΗ�ΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των μελετών

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ Η 

ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ� 
ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Γ. Ανεμογιάννης αντί 
του Α. Βασιλόπουλου 
υπoψήφιος δήμαρχος
Αλλαγή επικεφαλής στη Δύναμη Πολιτών 
Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
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