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κ.  Α. ΜΠΟΥΡΑ.  
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, 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. 

Παράλληλα, στη διαλαμβανόμενη στην ερώτηση περιοχή 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. 

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.).  

Πέραν των προαναφερομένων, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την επαρκή 
στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, 
αξιοποιώντας  όλες τις  παρεχόμενες  δυνατότητες  που  προκύπτουν  από   την   ορθολογική  
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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. 
Στο πλαίσιο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της Γ.Α.Δ.Α. κατά 
τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους. 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 στον Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, καθώς και στους Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεων 
Αστυνομίας, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα 
με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. 

Παράλληλα, αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανανέωση, πλέον των 
άλλων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των αστυνομικών Υπηρεσιών, προκειμένου αυτές να 
εκπληρώνουν την αποστολή τους. Συγκεκριμένα, με μέριμνα του Αρχηγείου, έχουν 
προκηρυχθεί διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια, μεταξύ άλλων, αλεξίσφαιρων 
γιλέκων, εξοπλισμός ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση αυτών, θα κατανεμηθεί άμεσα στους 
δικαιούχους. 

Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι στη Γ.Α.Δ.Α. έχει κατανεμηθεί σημαντικός αριθμός 
οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών, ενώ έχει προγραμματισθεί η περαιτέρω ενίσχυσή 
της, μέσω της υπ’ αριθ. 27/ 2019 όμοιας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020». 
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