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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Άμεση ανάγκη ενίσχυσης των Αστυνομικών Τμημάτων της
Βοιωτίας με το απαραίτητο προσωπικό»
Ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος αστυνομικού έρχεται να ενισχύσει τις
ανησυχίες των πολιτών της Βοιωτίας για την κατάσταση των υπηρεσιών
αστυνόμευσης στον Νομό, η οποία υπονομεύεται σημαντικά από την
εκτεταμένη υποστελέχωση των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων.
Συγκεκριμένα, θύμα ξυλοδαρμού έπεσε αστυνομικός στον Ορχομενό, την Τρίτη
21/6/2022, ο οποίος είχε κληθεί να επιβάλει την τάξη σε επεισόδιο τσακωμού
μεταξύ πολιτών. Όταν κατέφθασε στο σημείο με το περιπολικό, όπου είχε ήδη
συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, ο αστυνομικός δέχθηκε επίθεση από τρία
πρόσωπα, με αποτέλεσμα να υποστεί χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά,
αλλά και να προκληθούν φθορές στο αστυνομικό όχημα.
Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις από Ορχομενό και Λιβαδειά, που
ενημερώθηκαν για το συμβάν, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, και ο
τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς,
όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι τρεις δράστες εξαφανίστηκαν
από το σημείο του περιστατικού, ωστόσο συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα.
Ωστόσο, αν και το εν λόγω περιστατικό είναι απολύτως χαρακτηριστικό των
προβλημάτων που προκαλεί η υποστελέχωση στις αστυνομικές υπηρεσίες του
Νομού, το Υπουργείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις
αυτές με τον δέοντα τρόπο.
Αντίθετα, δημιουργεί νέα προβλήματα, όπως προκύπτει και από την
Ανακοίνωση που δημοσίευσε η «Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας»
στις 24/6/2022 (Α.Π. 300/5/1). Συγκεκριμένα, στην Ανακοίνωση επισημαίνεται
«η περαιτέρω αποδυνάμωση του ΑΤ Θηβών, με την απόσπαση Αστυνομικών
προς λοιπές Αστυνομικές υπηρεσίες, πριν καν τοποθετηθούν στις υπηρεσίες
όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού και υπηρεσιακές
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα, οι οχτώ (8) μετατιθέμενοι συνάδελφοι
στη Δ.Α. Βοιωτίας, εν πλήρη αντιθέσει και πάλι με τη διακηρυγμένη δέσμευση
του κ. Διευθυντή της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς

Ελλάδος περί μη συνέχισης των μετακινήσεων υπό τη μορφή αποσπάσεων, όχι
μόνο προς έτερες Αστυνομικές Διευθύνσεις αλλά και εντός της αυτής
Αστυνομικής Διευθύνσεως».
Επιπρόσθετα, οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι τονίζουν ότι «η ανάθεση στην Ομάδα
ΔΙΑΣ Θηβών, καθηκόντων αλλότριων προς την αποστολή και τις αρμοδιότητές
της, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση για διάστημα ενός μηνός και εκ περιτροπής,
έμπειρων Αστυνομικών υπηρετούντων επί σειρά ετών στην εν λόγω Ομάδα,
εκτός του ότι διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της, αποδυναμώνει αισθητά την
επιχειρησιακή της δυνατότητα, γεγονός που ενέχει περαιτέρω κινδύνους για
την ασφάλεια κυρίως των πολιτών, αλλά και των αστυνομικών που επιχειρούν
κατ’ επέκταση».
Επομένως:
Επειδή η κατάσταση σημαντικής υποστελέχωσης που επικρατεί στα
περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα της Βοιωτίας δημιουργεί εύλογη ανησυχία
στις τοπικές κοινωνίες, την οποία έχουμε αναδείξει επανειλημμένα σε Μέσα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου1.
Επειδή τα κενά στις οργανικές θέσεις Αστυνομικών στη Βοιωτία φτάνουν το
2022 στο 30%, ενώ ειδικά στο ΑΤ Ορχομενού, από τις 21 οργανικές θέσεις
καλύπτονται μόνο οι 12.
Επειδή το αστυνομικό προσωπικό στη Βοιωτία, εκτός από τα βασικά
καθήκοντά του, πρέπει να μεριμνά για τις μεταγωγές από το Κατάστημα
Κράτησης Φυλακών Ελαιώνα και το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών
Κρατουμένων Ελαιώνα, για τη διαχείριση δύο προσφυγικών δομών, για την
τήρηση της τάξης σε αθλητικούς αγώνες κ.α.
Επειδή τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα της Βοιωτίας επιβάλλεται να
ενισχυθούν κατά την προσεχή περίοδο μεταθέσεων, ώστε οι Αστυνομικοί να
δύνανται να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές πρακτικές, και οι πολίτες να
απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
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Βλ. https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b078e1bc7375a/11841048.pdf και https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-42658e0b-078e1bc7375a/11605585.pdf

Με ποια μέτρα σκοπεύει να ενισχύσει τα ΑΤ Ορχομενού και Θηβών, την
Ομάδα ΔΙΑΣ Θηβών, αλλά και γενικότερα την Αστυνομική Διεύθυνση
Βοιωτίας με προσωπικό και εξοπλισμό;

Οι Ερωτώντες και Ερωτώσες Βουλευτές
Πούλου Γιώτα
Σπίρτζης Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Δρίτσας Θεόδωρος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

