
 

 

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Ναρκωτικά στα σχολεία της Σαλαμίνας 

 

Κατά τη διάρκεια επαφών μου με φορείς και πολίτες στη Σαλαμίνα, όλοι 

εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για την υποστελέχωση του ΑΤ 

καθώς είναι συχνά τα περιστατικά ληστειών στα οποία δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί το υπάρχον προσωπικό.  

Ακόμα εντονότερο είναι το πρόβλημα της εμπορίας ναρκωτικών στα σχολεία, 

όπου γονείς βλέπουν εξωσχολικά άτομα να παρεισφρέουν μεταξύ των 

μαθητών, οι οποίοι διοχετεύουν ναρκωτικές ουσίες και κατόπιν αποχωρούν. 

Να θυμίσω πως για το θέμα της αδυναμίας ανταπόκρισης της αστυνομίας σε 

κρούσματα ληστειών στη Σαλαμίνα είχα θέσει ερώτηση στις 17-10-2019 

(Α.Π.1331) και στη συνέχεια στις 03/03/2020 όπου σε ερώτησή μου 

αναφορικά με την υποστελέχωση του ΑΤ Σαλαμίνας (Α.Π.4650), με το υπ’ 

αριθμ. 7017/4/23670-γ’/20-03-2020 έγγραφό σας αναφέρατε «ότι θα 

καταβληθεί προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων 

Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τις τακτικές 

μεταθέσεις τρέχοντος έτους.» 

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου πως μιλάμε για ένα νησί 80.000 και 

πλέον μόνιμων κατοίκων που πολλαπλασιάζεται το καλοκαίρι, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποια η δυναμική του ΑΤ Σαλαμίνας; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού ώστε να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας; 
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3. Πόσα κρούσματα ληστειών έχουν καταγραφεί το τελευταίο εξάμηνο και 

σε πόσα από αυτά έχει ανταποκριθεί η αστυνομία της Σαλαμίνας; 

4. Πόσα περιπολικά υπάρχουν στη Σαλαμίνα; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του αριθμού των περιπολικών; 

6. Πόσα δημόσια σχολεία υπάρχουν στη Σαλαμίνα και ποια ήταν η φετινή 

δυναμική τους από άποψη μαθητών ανά σχολείο; 

7. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία; 

8. Έχουν γίνει συλλήψεις για εμπορία ναρκωτικών στη Σαλαμίνα το 

τελευταίο εξάμηνο και αν ναι, σε ποιους χώρους γινόταν η πώληση; 

9. Έχουν γίνει συλλήψεις στη Σαλαμίνα για εμπορία ναρκωτικών στα 

σχολεία; 

10. Ποια η πρόβλεψη για την προστασία των μαθητών από εξωσχολικά 

στοιχεία; 

11. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να εξασφαλίζεται πως δεν θα 

μπαίνουν εξωσχολικοί ακόμα και σε δημοτικά σχολεία; 

12. Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη σχολικών φυλάκων για το επόμενο 

έτος; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 




