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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 15-02-2019 με αριθμό 5661 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Α. ΣΑΜΑΡΑ, Μ. ΒΟΡΙΔΗ, Κ. ΒΛΑΣΣΗ, Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο και οι Υπηρεσίες του
στο πλαίσιο της ουσιαστικής αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας και
παραβατικότητας έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές αστυνόμευσης, ενώ
καταβάλλονται μεθοδικές και συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί ιδιαίτερα ο
προληπτικός και αποτρεπτικός ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια.
Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
σύγχρονες προκλήσεις, εκπόνησε πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής, το οποίο αποτελεί
κεντρικό σημείο αναφοράς για όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες. Για την υλοποίηση αυτού
επιδιώκεται η ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών της
Ελληνικής Αστυνομίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, που
με παράλληλες και συντονισμένες δράσεις μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική παρέμβαση στις
διάφορες μορφές εγκληματικότητας και στους παράγοντες, οι οποίοι συμβάλουν στην
ανάπτυξή τους, συμμετέχοντας ενεργά στη συνδιαμόρφωση και στη συμπαραγωγή της
εφαρμοζόμενης Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Προς υλοποίηση των όσων προβλέπονται στην Αντεγκληματική Πολιτική, οι Γενικές
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας,
εκπόνησαν Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια, καταγράφοντας τις αστυνομικές δράσεις που
συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκληματικότητας. Τα σχέδια
αυτά εκπονήθηκαν με βάση το χάρτη εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα υφιστάμενα
στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας κατά περιοχή, ενώ αξιολογήθηκαν και
επικαιροποιήθηκαν και για το τρέχον έτος προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες
των παραγόντων και συνθηκών, που συνδέονται με την εγκληματικότητα της εκάστοτε
περιοχής.
Κατόπιν τούτου, τονίζεται ότι, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχουν δοθεί, στις
αρμόδιες περιφερειακές του Υπηρεσίες, κατευθυντήριες εντολές και οδηγίες αφενός μεν για
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την αυξημένη, εμφανή, αστυνόμευση μέσω της πραγματοποίησης εποχούμενων περιπολιών μικτών εξορμήσεων, αφετέρου δε για τη διενέργεια επισταμένων και ουσιαστικών ελέγχων, με
στόχο την ολιστική αντιμετώπιση, κατά τον πλέον ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, των
όποιων τοπικών ζητημάτων αστυνομικής φύσης.
Κατ’ εφαρμογή αυτών, στη περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας,
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διενεργούνται, πλέον της παράλληλης δραστηριοποίησης των
υπολοίπων ειδικών επιχειρησιακών Ομάδων (ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε., κ.λπ.) –σε καθημερινή βάση και
καθ’ όλο το 24ωρο- στοχευμένοι και συστηματικοί έλεγχοι, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις
(πεζές - εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση συνεργείων - ομάδων ελέγχου), με
σκοπό αφενός μεν την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους παραβατικότητας, στο πλαίσιο
αναβάθμισης του επιπέδου της εμφανούς αστυνόμευσης, αφετέρου δε τη διαμόρφωση
κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας για τους πολίτες.
Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί η από 15-10-2018 εφαρμογή, ανά την επικράτεια,
του Προγράμματος Ελεγχόμενης Ρεαλιστικής, Στοχευμένης, Εμφανούς Αστυνόμευσης
«Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ.», που αποτελείται από επιμέρους σχέδια, τα οποία έχουν εκπονηθεί από τις
Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας και περιλαμβάνει πλέγμα αστυνομικών περιπολιών, με
σκοπό τόσο την επαύξηση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης, όσο και την αναβάθμιση
της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παράλληλα, στην εν λόγω Διεύθυνση εφαρμόζεται και ο θεσμός των Κινητών
Αστυνομικών Μονάδων (Κ.Α.Μ.), με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας
σε απομακρυσμένες περιοχές, τη βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών και
τη διασφάλιση της άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης επί ζητημάτων αστυνομικού
ενδιαφέροντος.
Ενδεικτική της πληρότητας του ακολουθούμενου στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και της
έντονης δραστηριοποίησης των αστυνομικών Υπηρεσιών της προαναφερόμενης Διεύθυνσης,
αποτελεί η μείωση του ποσοστού των κλοπών – διαρρήξεων, των ληστειών και των κλοπών
τροχοφόρων, στην εδαφική της αρμοδιότητα, για το έτος 2018 σε σύγκριση με το 2017 κατά
17,74%, 61,54% και 4,61% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία
εγκληματικότητας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παρέπεται, επίσης, να λεχθεί ότι, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, κάθε φορά που
ενημερώνονται για παραβατικές συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων προσώπων που
πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, εκδηλώνουν κάθε
επιβαλλόμενη αστυνομική και δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αρμόδιο
λειτουργό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και εντολές του οποίου
ενεργούν.
Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού
επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το
Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών
αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες
δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της συνολικής δύναμης του
Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις
και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.
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Στην κατεύθυνση αυτή, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, προκηρύχθηκε
ικανός αριθμός για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στην εν λόγω
Διεύθυνση, οι οποίες θα καλυφθούν έως το τέλος Αυγούστου. Επιπλέον, θα καταβληθεί
προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης αυτής κατά τις τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών.
Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του
π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να
αποσπά το προσωπικό του μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες.
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.
Τέλος, ως προς το ζήτημα του μηχανολογικού εξοπλισμού, γνωρίζεται ότι
αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανανέωση του στόλου οχημάτων, τόσο
μέσω πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και με τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, ενώ ειδικότερα σημειώνεται ότι στην ως άνω Διεύθυνση έχει κατανεμηθεί
σημαντικός αριθμός οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών.
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