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ΘΕΜΑ : Απάντηση στις από 12-12-2019 με  αριθμό  490  και  491  αναφορές  του  Βουλευτή 

κ.  Θ. ΠΛΕΥΡΗ. 
 

Σε απάντηση των ανωτέρω μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
ειρηθέντων κατά την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας επί της υπ’ αριθ. 290/          
03-12-2019 (ΞΓ΄ Συνεδρίαση της 06-12-2019) Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτή              
κας Α. ΒΑΓΕΝΑ - ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του υλοποιούμενου 
προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής 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. 

Κατ’ εφαρμογή αυτών, στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διενεργούνται, πλέον της παράλληλης 
δραστηριοποίησης των υπολοίπων ειδικών επιχειρησιακών Ομάδων (ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.) -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. 

Υπογραμμίζεται ότι, από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της ως άνω 
Διεύθυνσης, έχει πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός αστυνομικών ελέγχων, κατά τους 
οποίους εκδηλώθηκαν όλες οι, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες αστυνομικές και δικονομικές 
ενέργειες (προσαγωγές, συλλήψεις, σχηματισμός δικογραφιών, κατασχέσεις κ.α.). 

Ενδεικτική δε της πληρότητας του ακολουθούμενου στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά 
και της έντονης δραστηριοποίησης των ως άνω Υπηρεσιών αποτελεί η μείωση του ποσοστού 
σειράς αδικημάτων, για το 11μηνο έτους 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του έτους 2018, 
σύμφωνα με τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 
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Παρέπεται να λεχθεί ότι οι δράσεις των αρμόδιων αστυνομικών Υπηρεσιών στις 
περιοχές τόσο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας όσο και πέριξ του Σταθμού Λαρίσης και 
του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, προς το 
σκοπό της πρόληψης έκνομων ενεργειών και της αντιμετώπισης των όποιων αναφυόμενων, 
αστυνομικής φύσεως, προβλημάτων, πάντοτε σε συνεργασία με συναρμόδιους/ες Φορείς και 
Αρχές. 

Τέλος, καθίσταται γνωστή η υπογραφή μνημονίου τετραετούς συνεργασίας μεταξύ 
της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας, με σκοπό την ανάπτυξη 
κοινών και συντονισμένων δράσεων για την ασφάλεια των δημοτών και των υποδομών της 
πόλης, την επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
πολίτη, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τη διαφύλαξη της ομαλής οικονομικής και 
εμπορικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Αθήνα, ενώ -προς πληρέστερη ενημέρωσή σας- 
σχετικό τυγχάνει το από 16-12-2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας. 

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 


		2020-01-02T15:00:49+0200




