
 

 

 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά για υποστελέχωση Τ.Α. 

Καμινίων-Ν.Φαλήρου  

Αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Πειραιά επισκέφτηκε το Τ.Α. Καμινίων-Ν. Φαλήρου και έγιναν κοινωνοί 

όπως αναφέρουν στην Α.Π. 060/26-11-2021 ανοιχτή επιστολή τους «των 

προβλημάτων και της αδιαφορίας για τους εργαζόμενους Αστυνομικούς αλλά και 

για την «ασφάλεια» των κατοίκων των γ’, δ’ και ε’ Δημοτικών Διαμερισμάτων 

Πειραιά.» 

Με το έγγραφό τους μεταφέρουν «την κραυγή αγωνίας των υπηρετούντων 

συναδέλφων μας εκεί, αφού διαπιστώθηκε ότι η παρούσα δύναμη μαζί με τον 

Διοικητή της Υπηρεσίας εναπόκειται στους (10) δέκα Αστυνομικούς, εκ των οποίων 

ως μάχιμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 9 καθημερινά, ενώ η οργανική 

δύναμη του τμήματος προβλέπει (38) τριάντα οχτώ Αστυνομικούς. Οι αφανείς 

αυτοί ήρωες της καθημερινότητας, δίνουν όλο τους τον εαυτό και καταβάλουν 

καθημερινά υπερπροσπάθεια για να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία τις 

υπηρεσίες που χρειάζεται για να είναι αυτή ασφαλής.» 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η υποστελέχωση των Α.Τ και Τ.Α. της Α’ και Β’ 

Πειραιά είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες των 

πολιτών πόσο μάλλον στην αυξημένη παραβατικότητα, με αποτέλεσμα πολίτες και 

υπηρετούντες αστυνομικοί να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όπως ενημερωθήκαμε 

έχουν δοθεί εντολές στις αρμόδιες  περιφερειακές υπηρεσίες για αυξημένη εμφανή 

αστυνόμευση μέσω εποχούμενων περιπολιών – μικτών εξορμήσεων, καθώς και 

ελέγχων σχετικά με παραβάσεις όπως κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές μετάλλων, 
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διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ρευματοκλοπή, παρεμπόριο κλπ., αλλά αυτό δεν 

συνιστά ουσιαστική λύση. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι τόσο οι πολίτες της Α’ και Β’ Πειραιά 

οφείλουν να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς όσο και οι αστυνομικοί, όπως και όλοι 

οι εργαζόμενοι, οφείλουν να μπορούν να προσφέρουν με επάρκεια τις υπηρεσίες 

τους προς όφελος των πολιτών δίχως να εξουθενώνονται εργασιακά,  

   

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 
1. Είναι ενήμερος για τη σημαντικότατη υποστελέχωση στο Τ.Α. Καμινίων-

Ν.Φαλήρου που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι 10 εργαζόμενοι 

αστυνομικοί –μάχιμοι οι 9- να ανταπεξέλθουν στις ανελαστικές καθημερινές 

υποχρεώσεις για τις οποίες θα απαιτούνταν τουλάχιστον 18 αστυνομικοί 

από τους 38 που προβλέπονται κανονικά; 

2. Ποιο είναι το ωράριο των υπηρετούντων στο συγκεκριμένο Τ.Α. 

αστυνομικών  το τελευταίο 3μηνο, πόσες κλήσεις δέχονται ανά βάρδια και τι 

αφορούν αυτές; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα ληφθούν προκειμένου να στελεχωθεί με 

προσωπικό και να μπορέσει το συγκεκριμένο Τ.Α. να λειτουργήσει προς 

όφελος των πολιτών στα Καμίνια και το Νέο Φάληρο, περιοχών με 

πληθυσμό που σίγουρα οι 9 αστυνομικοί σήμερα είναι αδύνατον να 

καλύψουν επαρκώς; 

4. Ποια μέτρα άμεσης ενίσχυσης με προσωπικό θα λάβει και για τα επίσης 

υποστελεχωμένα Α.Τ. και Τ.Α. της Β’ Πειραιά για να ανταποκρίνονται το 

καθένα στις ανάγκες των δημοτών; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




