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Βουλευτή

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά,
γνωρίζεται ότι, από το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εκπονηθεί
και υλοποιείται Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης με την κωδική ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»,
για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδικημάτων της κλοπής και της
παράνομης διακίνησης και διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων. Βάσει αυτού αναπτύσσονται
σημαντικές δράσεις με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών των Υπηρεσιών συναρμοδίων
Υπουργείων (Σ.Δ.Ο.Ε., αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), η οποία αφορά τον ορισμό Σημείων Επαφής, μεταξύ
των εν λόγω φορέων, για τη διευκόλυνση της υφιστάμενης διυπηρεσιακής επικοινωνίας.
Επίσης, επιδιώκοντας την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση έως και την οριστική
εξάλειψη του φαινομένου, καθώς και την αποτροπή των όποιων ενεργειών που συνδέονται με
αυτή τη μορφή της εγκληματικότητας, έχει πραγματοποιηθεί απεικόνιση - χαρτογράφηση
όλων των επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και επεξεργασίας
μεταλλικών αντικειμένων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας προβαίνει, σε ετήσια βάση, στην
αξιολόγηση των υφισταμένων επιχειρησιακών Σχεδίων και στην επικαιροποίησή τους, όταν
απαιτείται, σχεδιάζοντας δράσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των παραγόντων και
συνθηκών που συνδέονται με την εγκληματικότητα της περιοχής. Για δε το έτος 2018, έχει
ήδη προβεί στην αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων της, επανακαθορίζοντας και
ιεραρχώντας τα τοπικά προβλήματα εγκληματικότητας, με στόχο να υπάρξει ουσιαστική και
αποτελεσματική παρέμβαση σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Όσον αφορά στο διαλαμβανόμενο ζήτημα, επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας διενεργούν μεθοδικούς και στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις συλλογής,
μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και επεξεργασίας μεταλλικών αντικειμένων
(«χυτήρια»), καθώς και σε έμφορτα οχήματα συλλογής και μεταφοράς μεταλλικών
αντικειμένων προς ανακύκλωση, σε συνεργασία με αυτές των συναρμόδιων Φορέων.
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Σχετικά με τη δραστηριοποίηση και απόδοση, αντίστοιχα, των Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική μείωση, ανά την επικράτεια, των υποθέσεων
κλοπής μεταλλικών αντικειμένων, αφαίρεσης μετασχηματιστών και κλοπής υλικού της
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., όπου για το έτος 2017, συγκριτικά με το 2016, αγγίζει τα ποσοστά των 25,05%, -37,88% και -56,35%, αντίστοιχα. Ειδικότερα δε, για την περιοχή αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, το ποσοστό της μείωσης αγγίζει το -37,77%.
Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κάθε φορά που
ενημερώνονται σχετικά με συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων προσώπων που πραγματώνουν
την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, προβαίνουν σε κάθε επιβαλλόμενη
αστυνομική και δικονομική ενέργεια, όπου αυτό απαιτείται, ενημερώνοντας παράλληλα τον
αρμόδιο λειτουργό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής.
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