
 

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Υποστελέχωση Α.Τ. και Τ.Α. στη Β’ Πειραιά» 

 

Με την υπ’αριθμ. 009/09-02-2021 ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Πειραιά καταγγέλλει την υποστελέχωση (40-50% περίπου με βάση την 

οργανική τους δύναμη) και την περαιτέρω αποδυνάμωση των Α.Τ. του Πειραιά. 

Ειδικότερα «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά 

πληροφορήθηκε - ενημερώθηκε, με έκρηξη οργής και αγανάκτησης από 

συναδέλφους - μέλη του, για την υπ΄αριθ. 2000/21/283135 από 06/02/2021 διαταγή 

της Γ.Α.Δ.Α σύμφωνα με την οποία ζητούνται έντεκα (11) Αστυνομικοί, ώστε να 

εκπαιδευτούν και να διατεθούν από τα Α.Τ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, 

αποκλειστικά σε φύλαξη νέων στόχων ευπαθούς προστασίας στους σταθμούς του 

ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ. Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι έχουν προκύψει νέες ανάγκες 

φύλαξης του δικαστικού μεγάρου Πειραιά με επιπλέον έξι (6) Αστυνομικούς στην 

είσοδο για έλεγχο των εισερχομένων (πύλες X-RAY). Έτσι στο σύνολο, επιπλέον 

δεκαεπτά (17) αστυνομικοί χρειάζονται, αλλά δεν υπάρχουν ή αν υπάρξουν θα 

υπολειτουργήσει κάποιο άλλο νευραλγικό κομμάτι της ΕΛ.ΑΣ., εν προκειμένω τα ήδη 

αποδεκατισμένα Αστυνομικά Τμήματα. Συγχρόνως οι επιπλέον δεκαεπτά (17) 

αστυνομικοί κάλλιστα θα μπορούσαν να απαρτίζουν ένα ολιγάριθμο επιπλέον 

Αστυνομικό Τμήμα ή Τμήμα Ασφαλείας. Είναι απολύτως κατανοητό ότι η Αστυνομία 

θα πρέπει να επιτελέσει το έργο της και να είναι παρόν όπου χρειάζεται, το ήδη 

όμως υπάρχον πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού θα διογκωθεί περαιτέρω!! 

Παράλληλα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθούν περισσότερο οι 

Αστυνομικές Υπηρεσίες, με άμεσο κίνδυνο, τόσο να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 

προς όφελος της εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας του πολίτη στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά, όσο και να επιδεινώνεται η καταστρατήγηση των εργασιακών 

δικαιωμάτων του προσωπικού (υπερεργασία, αύξηση οφειλομένων ημερήσιων 

αναπαύσεων κ.α.). 
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Ειδικότερα το Αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες στα γεωγραφικά 

όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα 

Ασφαλείας, υπολείπεται σε ποσοστό κατά 40-50% περίπου, βάση της οργανικής 

δύναμης (αυτής που ο νομοθέτης έκρινε ότι πρέπει να έχουν) και της παρούσας 

δύναμης (αυτής που μπορούν καθημερινά να απασχολήσουν). 

Δειγματοληπτικά αναφέρουμε:  

• Το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου, έχει οργανική δύναμη (πρέπει να έχει δηλαδή) 

88 Αστυνομικούς, αλλά η παρούσα δύναμή του είναι 48.  

• Το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας, έχει οργανική δύναμη 72 Αστυνομικούς, αλλά η 

παρούσα δύναμή του είναι 36. 

• Το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας-Αγ. Ιωαν. Ρέντη έχει οργανική δύναμη 46 

Αστυνομικούς, αλλά η παρούσα δύναμή του είναι 18.  

• Το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού έχει οργανική δύναμη 30 Αστυνομικούς, αλλά η 

παρούσα δύναμή του είναι 12.» 

Η δημοτική παράταξη Κορυδαλλού «Μαζί για τον Κορυδαλλό», μάλιστα, σε συνέχεια 

της ανακοίνωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, αναφέρεται με Δ.Τ. 

στο Α.Τ. Κορυδαλλού που, με μόλις 12 αστυνομικούς, από τους 30 που είναι η 

οργανική του δύναμη, πρωταγωνιστεί στα υποστελεχωμένα Α.Τ. όλου του Πειραιά. 

Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Είναι εύκολα να αντιληφθεί κανείς ότι, όσον αφορά 

τους αστυνομικούς του Κορυδαλλού, ακόμα και αν δεν έχουν καθόλου ρεπό, αργίες, 

άδειες, ασθένειες θα είναι λιγότερο από 4 άτομα ανά βάρδια κατά μέσο όρο. Το 

πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο οξύ, για την ευρύτερη περιοχή, αφού σύμφωνα με την 

ίδια ανακοίνωση-καταγγελία, ζητείται να αποσπαστούν επιπλέον αστυνομικοί για να 

καλυφθούν νέοι στόχοι ευπαθούς προστασίας στους σταθμούς ΜΕΤΡΟ,  ΗΣΑΠ και 

στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη η απόγνωση των κατοίκων περιοχών, όπως του Σχιστού και της 

πλατείας Μερκάτη και υπό αυτό το πρίσμα μοιάζουν αστείοι οι βερμπαλισμοί για 

ασφάλεια στα Πανεπιστήμια ή στην πλατεία Εξαρχείων.» 



Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση στην 

Ε.Ε. σε αστυνομικούς ανά 100.00 κατοίκους, ενώ έχει ανακοινωθεί πως θα γίνουν 

προσλήψεις επιπλέον 5000 αστυνομικών φέτος, 

Eρωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πώς προβλέπεται να καλυφθούν οι νέες ανάγκες φύλαξης σε ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ 

και Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά; 

2. Ισχύει πως 11 άτομα από τα υπάρχοντα και ήδη υποστελεχωμένα Α.Τ και Τ.Α 

Πειραιά θα μετακινηθούν για τη φύλαξη του σταθμού ΗΣΑΠ-ΜΕΤΡΟ; 

3. Οι 6 θέσεις που θα προκύψουν για τη φύλαξη του Δικαστικού Μεγάρου 

Πειραιά θα καλυφθούν κι αυτές με μετακινήσεις αστυνομικών; 

4. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι αστυνομικοί που επιλέγονται; 

5. Πώς θα αναπληρωθούν τα κενά που θα δημιουργηθούν στα Α.Τ. και Τ.Α. 

Πειραιά με τις μετακινήσεις; 

6. Θεωρείτε πως το Α.Τ. Κορυδαλλού με Μ.Ο. 4 αστυνομικούς ανά βάρδια 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του δήμου; 

7. Πόσες κλήσεις ημερησίως δέχεται το Α.Τ. Κορυδαλλού και τι αφορούν κυρίως; 

8. Πόσες κλήσεις ημερησίως δέχονται τα Α.Τ. Κερατσινίου και Νίκαιας και τι 

αφορούν; 

9. Πόσα ρεπό δικαιούνται ο αστυνομικοί μηνιαίως και πόσα έχουν πάρει το 

τελευταίο 6μηνο οι αστυνομικοί στα Α.Τ. και Τ.Α. της Β’ Πειραιά; 

10. Πόσες υπερωρίες έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στα Α.Τ. και 

Τ.Α. της Β’ Πειραιά; 

11. Ποιες άμεσες ενέργειες και εντός ποίου χρονοδιαγράμματος θα γίνουν για να 

λυθούν τα προβλήματα υποστελέχωσης των Α.Τ. της Β’ Πειραιά; 

12. Πότε προβλέπεται να γίνουν οι προσλήψεις των 5000 αστυνομικών και πού 

θα τοποθετηθούν; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




