
 
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  06-09-2021  με  αριθμό  8735  Ερώτηση  του  Βουλευτή             

κ. Κ. ΧΗΤΑ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 
σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Αντεγκληματική Πολιτική, οι 
περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες έχουν διαμορφώσει Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια με 
σκοπό την πλέον αποτελεσματική αστυνόμευση σε όλες τις περιοχές εδαφικής τους 
αρμοδιότητας και ιδίως στα σημεία εκείνα όπου παρουσιάζεται εντονότερη παραβατικότητα. 
Όπου δε απαιτείται, αναβαθμίζεται το επίπεδο των λαμβανόμενων μέτρων, σε συνάρτηση με 
τις χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες διαρκώς αξιολογούνται και 
επανεκτιμώνται. 

Ειδικότερα, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχουν δοθεί, στις αρμόδιες 
περιφερειακές του Υπηρεσίες, 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. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Χαλκιδικής έχει ήδη 
επικαιροποιήσει, για το τρέχον έτος, τα ειδικά επιχειρησιακά της σχέδια, βάσει των οποίων  
υφιστάμενες Υπηρεσίες της αναπτύσσουν εξειδικευμένες δράσεις (εποχούμενες περιπολίες, 
εξορμήσεις) και διενεργούν στοχευμένους και συστηματικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων και σε 
περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη τουριστική κίνηση ή/και δραστηριοποιείται πληθώρα 
τουριστικών και μη επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στην περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος 
ασφαλείας τόσο των τουριστών (ημεδαπών και αλλοδαπών) όσο και των τοπικών κοινωνιών.  

Πέραν των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι, προς το σκοπό της κάλυψης εποχιακών 
αναγκών των αστυνομικών Υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, 
κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, η ανωτέρω Διεύθυνση ενισχύεται, για το χρονικό 
διάστημα από 15-05 έως 30-09 τ.ε., με έντεκα (11) αστυνομικούς υπαλλήλους, καθώς επίσης 
και κατά τα χρονικά διαστήματα από 20-05 έως 26-08 τ.ε. και από 20-07 έως 30-10 τ.ε., με 
τρεις (3) και είκοσι (20) Δόκιμους Αστυφύλακες, αντίστοιχα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι 
προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε., θέσεις προσωπικού (διαφόρων βαθμών) 
στη Δ.Α. Χαλκιδικής έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 

Τ.Κ. 101 77   Α Θ Η Ν Α 
 213 15 20 829 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/25571-ε’ 

Σελίδες    απάντησης: 2 
Σελίδες συνημμένων: - 
Σ ύ ν ο λ ο    σελίδων: 2 

 
 

 
 

Αθήνα,  29  Σεπτεμβρίου  2021 
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Τέλος, ως προς τα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση περιστατικά, σχετικά 
τυγχάνουν τα από 05, 15 και 28-07 τ.ε. Δελτία Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης 
Δημοσιογράφων Κεντρικής Μακεδονίας ( www.hellenicpolice.gr ). 

 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
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