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ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 13-12-2017
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με

αριθμό 2031 ερώτηση του Βουλευτή

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, γνωρίζεται ότι η διαφύλαξη των συνθηκών
ποιότητας ζωής των πολιτών και, ιδίως, η ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
περιπτώσεων διακινδύνευσης ή/και υποβάθμισής τους, αποτελούν για το Υπουργείο και το
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας σημαντική προτεραιότητα.
Ειδικότερα, σε ό,τι εμπίπτει στον κύκλο αρμοδιοτήτων μας, καθίσταται γνωστό ότι, για
την αστυνόμευση των περιοχών εδαφικής αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαλαμβανόμενη στην ερώτηση,
υλοποιούνται επικαιροποιημένα Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης. Σύμφωνα με αυτά, οι
υφιστάμενες Υπηρεσίες της ανωτέρω Διεύθυνσης δραστηριοποιούνται, σε καθημερινή βάση
και καθ’ όλο το 24ωρο, εφαρμόζοντας ένα στοχευμένο πλέγμα αστυνομικών μέτρων, ενώ
παράλληλα διενεργούν ουσιαστικούς ελέγχους για την πρόληψη των όποιων έκνομων
ενεργειών, την τήρηση της νομιμότητας και την ουσιαστική διαχείριση κάθε μορφής
αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης.
Τα θετικά αποτελέσματα της ακολουθούμενης πολιτικής είναι αναντίρρητα και
συμβάλλουν στην προστασία της εν λόγω περιοχής και στην καταπολέμηση κάθε μορφής
εγκληματικότητας. Ενδεικτικά υπενθυμίζονται οι εξαρθρώσεις σοβαρών εγκληματικών
ομάδων, η εξιχνίαση μεγάλου αριθμού υποθέσεων και η σύλληψη μελών των αντίστοιχων
εγκληματικών οργανώσεων, (σχετικά τυγχάνουν τα από 12-07 και 12-10-2016 και τα από 1505, 29-08 και 13-09-2017 Δελτία Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αττικής
και το από 09-11-2016 όμοιο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας), στα οποία και
καταδεικνύεται τόσο το αμείωτο ενδιαφέρον του Υπουργείου και των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, όσο και η αποτελεσματικότητα
της ακολουθούμενης, στοχευμένης πολιτικής, η οποία επιφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Ταυτόχρονα, οι ως άνω Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις αρμόδιες του Δήμου Αθηναίων,
της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.α., παρέχοντας
κάθε νόμιμα αιτούμενη συνδρομή [άρθρα 159 και 161 του π.δ/τος 141/1991
(Φ.Ε.Κ. Α’ – 58)], όπου αυτό απαιτείται.
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Τέλος, σημειώνεται ότι, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κάθε φορά που
ενημερώνονται για την εξωτερίκευση συμπεριφορών μέσω των οποίων πραγματώνεται η
αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, εκδηλώνουν κάθε επιβαλλόμενη, κατά λόγο
αρμοδιότητας, υπηρεσιακή και δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας παράλληλα την οικεία
Εισαγγελική Αρχή.
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