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  κας Κ. (Ν.) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι Υπηρεσίες του έχουν ως πρώτιστο μέλημα την 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, προϋπόθεση απαραίτητη, αφενός για την 
κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη, αφετέρου για την εύρυθμη λειτουργία των 
θεσμών και την προστασία της ίδιας της δημοκρατίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, και προς υλοποίηση των όσων προβλέπονται στο Πρόγραμμα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) και 
Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, εκπόνησαν Ειδικά Επιχειρησιακά 
Σχέδια, με τα οποία καθορίστηκαν αστυνομικές δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της 
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. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην αστυνόμευση της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, έχουν δοθεί από τη Γ.Α.Δ.Α., κατευθυντήριες εντολές και οδηγίες 
αφενός μεν για 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. 

Καθίσταται δε γνωστό ότι, από την ως άνω Διεύθυνση Αστυνομίας, έχει πραγματοποιηθεί 
σημαντικός αριθμός αστυνομικών ελέγχων, κατά τους οποίους εκδηλώθηκαν όλες οι, κατά 
περίπτωση, προβλεπόμενες αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες (προσαγωγές, συλλήψεις,  
σχηματισμός δικογραφιών, κ.α.), ενώ επισημαίνεται ότι οι δράσεις των οικείων αστυνομικών 
Υπηρεσιών συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, με σκοπό τη διαμόρφωση των απαραίτητων 
συνθηκών ασφαλείας για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής.  
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Πέραν αυτών, σημειώνεται ότι 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. 

Ειδικότερα, για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων της 
Γ.Α.Δ.Α., προκηρύχθηκε, από το Αρχηγείο, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, 
ικανός αριθμός αυτών, οι οποίες έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ εξυπηρετώντας το νέο δόγμα 
ασφάλειας, προέβη σε περαιτέρω ενίσχυσή της, με αστυνομικούς - ειδικούς φρουρούς 
προερχόμενους από υπηρεσίες ασφάλειας επισήμων προσώπων, επιτελικές θέσεις, καθώς και 
έτερες Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας. Παρέπεται δε να λεχθεί, ότι η κατανομή των 
παραπάνω θέσεων, ανάγεται στην αρμοδιότητα της Γ.Α.Δ.Α. (για τις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας 
της) και εν συνεχεία, για τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας, στην αρμοδιότητα 
των Διευθύνσεων Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.  

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 Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, καθώς 
και στους Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεως αυτής, να αποσπούν το προσωπικό τους 
μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

Τέλος, τονίζεται 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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