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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η 
ουσιαστική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων αστυνομικής φύσης, καθώς και η 
αναβάθμιση της ποιότητας αστυνόμευσης όλων των περιοχών, εξαρτάται από ένα συνολικό, 
συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των αστυνομικών Υπηρεσιών, 
ανά την επικράτεια, καθώς και από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Στην κατεύθυνση αυτή, επιτεύχθηκε η αναδιοργάνωση - αναδιάταξη όλων των 
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας [π.δ. 7/ 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 14), ως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει]. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, λειτουργεί και υπάγεται διοικητικά 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής το αναβαθμισμένο, σε 
αστυνομικό προσωπικό και μέσα, Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Ωρωπού, με έδρα τον ομώνυμο 
Δήμο και δικαιοδοσία αστυνόμευσης τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων 
Καλάμου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Συκαμίνου, Ωρωπίων, Καπανδριτίου, Αφιδνών και 
Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού. Στον εν λόγω Δήμο λειτουργεί επίσης και το Α.Τ. 
Αυλώνος που έχει έδρα την ομώνυμη δημοτική ενότητα και αστυνομεύει αυτή, καθώς και τη 
δημοτική ενότητα Μαλακάσης του Δήμου Ωρωπού.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ως άνω π.δ/τος, στην 
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής λειτουργεί και υπάγεται διοικητικά το 
Τμήμα Ασφαλείας (Τ.Α.) Ωρωπού [μετά τη συγχώνευση αστυνομικών Υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Τ.Α. Καπανδριτίου και Καλάμου]  με έδρα τον ομώνυμο 
Δήμο, ενώ η δικαιοδοσία αστυνόμευσής του ταυτίζεται με εκείνες των Α.Τ. Ωρωπού και 
Αυλώνος. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο διαλαμβανόμενο στην εν θέματι Αναφορά ζήτημα, 
επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ/τος καταργήθηκαν τα Α.Τ. και Τ.Α. 
Καπανδριτίου  και  Καλάμου,  τα  οποία  αστυνόμευαν  αντίστοιχα  τις   ομώνυμες   δημοτικές 
ενότητες, ενώ στο μισθωμένο με σύμβαση οίκημα όπου στεγάζονταν τα πρώην Α.Τ. και Τ.Α. 
Καλάμου, αποφασίστηκε η στέγαση του Τ.Α. Ωρωπού προκειμένου να μη διαταραχθεί η 
συμβατική σχέση που είχε αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λαμβανομένου 
υπόψη ότι μετά τη λήξη της ανωτέρω σύμβασης (την 24-05-2021)  η  στέγαση  της  ως  άνω  
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Υπηρεσίας πραγματοποιείται εξωσυμβατικά, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
ελήφθη απόφαση για τη μεταστέγαση του Τ.Α. Ωρωπού και τη συστέγαση αυτού με το 
ομώνυμο Α.Τ. σε υφιστάμενο μισθωμένο οίκημα, προς εξοικονόμηση πόρων. Ωστόσο η 
μεταστέγαση της ανωτέρω Υπηρεσίας ανεστάλη -μέχρι νεοτέρας- με σχετική διαταγή. 

Διευκρινίζεται δε ότι για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον 
επαρκή στελέχωση αυτών 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.  

Στο πλαίσιο αυτό, ως προς τη στελέχωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής και των υφιστάμενων αυτής Υπηρεσιών, σημειώνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια 
για την ενίσχυση αυτής, τόσο κατά τις τακτικές μεταθέσεις, όσο και κατά τις λοιπές 
μετακινήσεις - τοποθετήσεις προσωπικού του τρέχοντος έτους. Τονίζεται, επίσης, ότι 
σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/ 2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 94) και 15 του π.δ/τος                
211/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 254) ως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Αττικής, καθώς και τους Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεων, να αποσπούν 
το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, ανάλογα με τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες. Σχετικό δε τυγχάνει το από 07-06-2022 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
μας (www.mopocp.gov.gr).  

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι η πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, 
καθώς και η εξασφάλιση περιβάλλοντος ασφαλείας για τους πολίτες αποτελεί πρώτιστο 
μέλημα για το Υπουργείο και το Αρχηγείο, γεγονός που αποτυπώνεται σαφώς στο 
υλοποιούμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής (2020-2024). Βάσει αυτού 
προβλέπονται δράσεις, οι οποίες -μεταξύ άλλων- εστιάζουν στην αντιμετώπιση των πάσης 
φύσεως ζητημάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος και στην τήρηση της νομιμότητας. 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υλοποιεί, στις 
περιοχές ευθύνης της, τα υφιστάμενα Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια και βάσει αυτών, από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της -πλέον της παράλληλης δραστηριοποίησης των υπολοίπων ειδικών 
επιχειρησιακών Ομάδων (Ο.Ε.Π.Τ.Α., ΔΙ.ΑΣ.)- διενεργούνται, σε καθημερινή βάση και καθ’ 
όλο το 24ωρο, στοχευμένοι και συστηματικοί έλεγχοι, αλλά και εξειδικευμένες δράσεις 
(εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση συνεργείων - ομάδων ελέγχου), 
εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας 
των πολιτών και τη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης αυτών και την ολιστική 
αντιμετώπιση, κατά τον πλέον ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, των όποιων τοπικών 
ζητημάτων αστυνομικής φύσης. 

Ειδικότερα δε για την αστυνόμευση της περιοχής αρμοδιότητας του Α.Τ. Ωρωπού, 
κατά το χρονικό διάστημα 01-01-2022 έως 31-05-2022, διατέθηκαν από την εν λόγω 
Υπηρεσία -92- εποχούμενες περιπολίες, ενώ επιπλέον από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης 
Αττικής διατίθενται, ομοίως, σε καθημερινή βάση και κατά τη διάρκεια του 24ωρου, -3- 
περιπολικά οχήματα, καθώς και -3- ομάδες ΔΙ.ΑΣ. (που παράλληλα αστυνομεύουν και την 
εδαφική αρμοδιότητα του Α.Τ. Αυλώνος). Επίσης, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Βορειοανατολικής Αττικής διατίθενται στις περιοχές ευθύνης της (συμπεριλαμβανομένης και 
της ως άνω περιοχής), καθημερινά και σε 24ωρη βάση, -3- εποχούμενες περιπολίες.  
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Ως προς την πληρότητα του ακολουθούμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
σημειώνεται ότι από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός 
αστυνομικών ελέγχων/ δράσεων, στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώθηκαν όλες οι, κατά 
περίπτωση, προβλεπόμενες αστυνομικές και δικονομικές ενέργειές (προσαγωγές, συλλήψεις, 
σχηματισμός δικογραφιών, βεβαιώσεις παραβάσεων κ.α.).  

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-05-2022, στην 
περιοχή εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Ωρωπού διενεργήθηκαν από αυτό -17- έλεγχοι 
οχημάτων και -232- έλεγχοι ατόμων και πραγματοποιήθηκαν -2- αστυνομικές δράσεις            
– εξορμήσεις, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν -102- οχήματα και -159- άτομα εκ των 
οποίων -2- προσήχθησαν. Παράλληλα, από τις περιπολίες της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής πραγματοποιήθηκαν -17- προσαγωγές αλλοδαπών και -16- συλλήψεις, ενώ 
ανευρέθηκαν -2- κλεμμένα οχήματα.  

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα από το Τ.Α. Ωρωπού 
ελέγχθηκαν -76- άτομα και -40- οχήματα, προσήχθησαν -16- άτομα, εξιχνιάστηκαν -3- 
ληστείες και συνελήφθησαν -24- άτομα για διάφορα αδικήματα, στην περιοχή εδαφικής 
αρμοδιότητας του. Υπογραμμίζεται δε ότι από την εν λόγω Υπηρεσία διενεργήθηκε ειδική 
δράση κατά την οποία εξαρθρώθηκε -1- εγκληματική ομάδα και συνελήφθησαν -7- ημεδαποί, 
ενώ εξιχνιάστηκαν -51- περιπτώσεις κλοπών οικιών και επιπλέον -1- ληστεία.  

Προς πληρέστερη δε ενημέρωση σας αναφορικά με τους δείκτες εγκληματικότητας 
στην εδαφική αρμοδιότητα του Τ.Α. Ωρωπού, κατά τα έτη 2019-2021 και Α΄ πεντάμηνο 
(Ιανουάριος - Μάιος) ετών 2021-2022, επισυνάπτεται σχετικός πίνακας. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο της ουσιαστικής αποτίμησης της 
αποτελεσματικότητας των προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, από το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας επανεκτιμώνται οι ανάγκες όλων των 
περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό απαιτείται, οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των οργανικών 
θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου απόδοσής τους. 

 
 
 
 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
 

 


		2022-06-21T16:55:19+0300




