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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 24-05-2018 με αριθμό 1060 αναφορά του Βουλευτή
κ. Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ.
Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, γνωρίζεται ότι βασική προτεραιότητα του
Υπουργείου αποτελεί η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των
αστυνομικών Υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση αυτή, καταβάλλονται προσπάθειες για τη
δημιουργία δυναμικών και αποτελεσματικών υπηρεσιακών μονάδων, αλλά και για την
ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες αστυνομικές
υπηρεσίες στους πολίτες.
Επισημαίνεται ότι, για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών
Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό αξιοποιούνται όλες οι παρεχόμενες δυνατότητες,
λαμβανόμενων υπόψη των ειδικών προβλέψεων του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις
μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκήρυξε, κατά τις
τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, ικανό αριθμό για την πλήρωση των κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, οι
οποίες θα καλυφθούν έως το τέλος Αυγούστου, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερα εντατική
καταβαλλόμενη προσπάθεια για τη βέλτιστη δυνατή αστυνόμευση όλων των, ανά την
επικράτεια, περιοχών, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια για πρόσθετη ενίσχυση αυτών με τις
συμπληρωματικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του
π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Πελοποννήσου, καθώς και στο Διευθυντή της εκάστοτε Διεύθυνσης Αστυνομίας,
να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις
εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει συνεχή
προσπάθεια για την ισομερή και ισόρροπη κατανομή του προσωπικού αυτής σε όλες τις
κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε
ικανοποιητικό επίπεδο, προσαρμοζόμενη στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή
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ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Κορίνθου, έχει
μετακινηθεί προσωρινά σε αυτό, ικανός αριθμός αστυνομικού προσωπικού, ενώ για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κορινθίας, το Αρχηγείο προβαίνει, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, στην περαιτέρω ενίσχυσή
της, με αστυνομικό προσωπικό τόσο από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όσο και
από τις όμορες Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.
Σημειώνεται ότι, ως προς τα στοιχεία που αφορούν στην οργανική και πραγματική
δύναμη του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτά ανάγονται στα
απόρρητα αντικείμενα της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της χώρας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 του ν. 2690/1999 και 8 παρ. 1 εδάφ. α’ του ν. 3469/2006,
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 109/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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