
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 

Θέμα: «Ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών Χανίων» 

 

Με πρόσφατη επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων αναδεικνύει το 

έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης των υπηρεσιών που μόνο αποσπασματικά επιχειρείται 

να αντιμετωπιστεί, ενώ οι ανάγκες είναι πολλές και μεγάλες. 

Όπως αναφέρει η Ένωση στην επιστολή της: 

“Οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων στην Δ.Α. Χανίων για το έτος 2020 ήταν μόλις 4, οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις κενές οργανικές θέσεις στην υπάρχουσα 

δύναμη. Παράλληλα οι έκτακτες μεταθέσεις έτους 2019 ήταν 0, όπως συνέβη στο σύνολο 

της επαρχίας πλην Θεσσαλονίκης, κάνοντας ακόμα χειρότερη την επικρατούσα 

κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι έκτακτες μεταθέσεις και για το έτος 2020 

θα είναι και πάλι 0. 

Όσον αφορά τη Δ.Α. Χανίων προβλέπεται σύνολο οργανικής δύναμης 528 αστυνομικοί 

όλων των βαθμών. Αντ’ αυτού, την παρούσα χρονική στιγμή υπηρετούν στα Χανιά 485 

αστυνομικοί, δηλαδή ένα κενό της τάξης των 43 συναδέλφων μας. Ταυτόχρονα άλλοι 49 

συνάδελφοί μας είναι αποσπασμένοι εκτός Δ.Α. Χανίων ανεβάζοντας συνολικά το κενό 

στους 92 αστυνομικούς.” 
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Η κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει καθώς το προσεχές διάστημα, μόλις εκδοθεί η 

σχετική διαταγή από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., θα μετατεθούν αστυνομικοί και στη 

νεοσύστατη Υπηρεσία Α’ Σταθμού Τροχαίας ΒΟΑΚ Χανίων με έδρα τη Σούδα. 

Οι αστυνομικοί της ΕΑΣΥ Χανίων σημειώνουν πως οι ανάγκες είναι πολλές και οι στόχοι 

που πρέπει να φυλαχθούν πολλοί επιπλέον των καθημερινών περιστατικών και 

υπηρεσιών, όμως τα κενά και οι ανάγκες δεν μπορούν να συνεχίζουν να καλύπτονται με 

περιοδικές αποσπάσεις. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης της Α.Δ Χανίων προτίθεται να λάβει; 

2. Ποια βήματα θα γίνουν στην περίπτωση της στελέχωσης της νέας Υπηρεσίας 

Τροχαίας ώστε να εφαρμοστούν τα οριζόμενα του άρθρου 17 παρ. 1 εδάφ. β΄ του 

Π.Δ. 100/2003, το οποίο προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά την πραγματοποίηση 

εκτάκτων μεταθέσεων από άλλες Δ.Α. Χώρας στην περίπτωση ίδρυσης νέας 

Υπηρεσίας και να μην έχουμε την περαιτέρω εξουθένωση των ήδη 

υποστελεχωμένων υπηρεσιών των Χανίων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




