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ΑΡ.

Προς:

1. Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη , Π. Κανελλοπούλου
αρ.4 ΤΚ 101 77 , Αθήνα  

2. Υπουργείο  Δικαιοσύνης
Διαφάνειας  και  Ανθρω-
πίνων  Δικαιωμάτων
Λ.Μεσογείων 96, Αθήνα

Κοιν/ση:

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αστυνομική Διεύθυνση 

Μεσσηνίας 
3. Εισαγγελία Καλαμάτας
4. Διεύθυνση Διοικητικών 

ΘΕΜΑ: Ερώτημα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σχετικά με τη υποστελέχωση και
υπολειτουργία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. 

Σχετ.:

Η εντεινόμενη οικονομική  κρίση έχει  επιπτώσεις  και  σε  ζητήματα  δημοσίας  τάξεως και

ασφάλειας  όπως  στην  υποστελέχωση  των  αστυνομικών  τμημάτων,  στον  περιορισμένο

αριθμό των μηχανοκίνητων μέσων που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες και οι γυναίκες

της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο τους. 

Κάθε τμήμα υποχρεούται ανά οκτάωρο να έχει ένα όχημα πάντα στον τομέα της περιοχής

που αστυνομεύει. Ωστόσο, οι τραγικές ελλείψεις περιπολικών και δίκυκλων οχημάτων λόγω

μη αντικατάστασης όσων αποσύρονται ή λόγω φθορών και ζημιών σε όσα παραμένουν εν

υπηρεσία, έχουν οδηγήσει στο να κυκλοφορούν εξαιρετικά λίγα οχήματα για αστυνόμευση

στην Καλαμάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, όπως τα Αρφαρά , μία περιοχή που

μαστίζεται από μεγάλο αριθμό κλοπών . 

Οι διαθεσιμότητες των περιπολικών και των μοτοσυκλετών των αστυνομικών τμημάτων

κινούνται  σε  πολύ χαμηλά επίπεδα.  Στην πράξη,  για  κάθε δύο ή  τρεις  Καλλικρατικούς

Δήμους  υπάρχει  ένα  περιπολικό.  Τα  τμήματα  ασφαλείας  που  λειτουργούν  σε  κάθε

αστυνομικό τμήμα,  έχουν όλα μαζί  μόλις 3 συμβατικά οχήματα εν λειτουργία.  Με λίγα

λόγια,  οι  αστυνομικοί  προσπαθούν  με  ελάχιστα  οχήματα  να  καλύψουν  τις  ανάγκες

www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR    ( 2721360700    2721360760  polites@kalamata.gr         

mailto:polites@kalamata.gr
http://www.kalamata.gr/


εκτεταμένων όσο και πυκνοκατοικημένων περιοχών. 

Στην παραπάνω, τραγική και άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών

και τη γενικότερη διαφύλαξη της ευνομίας και της τάξης, κατάσταση προστίθεται και η

υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων που διαθέτουν περιορισμένη επάνδρωση ως

ανεφέρθη . Την ίδια στιγμή, η εγκληματικότητα έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις με τους

πολίτες να πέφτουν καθημερινά θύματα διαφόρων εγκληματικών πράξεων από τους κάθε

λογής εγκληματίες που δρουν ανενόχλητοι 1. 

Το  Κράτος  έχει  τη  νομική  υποχρέωση  να  εξασφαλίζει  στους  πολίτες  του  συνθήκες

1 Στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας λειτουργεί Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και
Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), η οποία αποτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, έναν περιφερειακό
σύμβουλο από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων που υποδεικνύεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή και τον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας, ως μέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, ο
πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται από αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο ορίζει ο ίδιος και τα μέλη, πλην
του Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, από τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι  ορίζονται  από τα ίδια
όργανα.  Ο  Περιφερειακός  Αστυνομικός  Διευθυντής  και  ο  Περιφερειακός  Διευθυντής  Ασφάλειας
αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή συμμετέχουν και τρεις (3) ακόμη,
επιστήμονες,  οι  οποίοι  διαμένουν  στην  οικεία  Περιφέρεια  και  κατέχουν  ειδικές  γνώσεις  στον  τομέα  της
εγκληματικότητας,  όπως  εγκληματολόγοι,  κοινωνικοί  λειτουργοί,  ψυχολόγοι,  ιατροί  και  κοινωνιολόγοι,  οι
οποίοι προτείνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται με
μέριμνα του διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης. 2. Οι Ε.Π.Σ.Α. συγκροτούνται με
κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη.  Με  όμοια
απόφαση ρυθμίζονται  θέματα οργάνωσης  και  λειτουργίας  των Ε.Π.Σ.Α.,  η συνεργασία  τους  με  τις  άλλες
συναρμόδιες αρχές,  υπηρεσίες  και  φορείς,  καθώς και  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  Η αποστολή των
Ε.Π.Σ.Α. συνίσταται: α. Στο συντονισμό της δράσης των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) που λειτουργούν στους δήμους της οικείας Περιφέρειας, β. Στη μελέτη και αξιολόγηση των
εκθέσεων  και  προτάσεων  των  ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.,  σε  συνδυασμό  με  άλλα  συναφή στοιχεία  και  δεδομένα,  την
καταγραφή και εκτίμηση των πραγματικών διαστάσεων της εγκληματικότητας στην οικεία Περιφέρεια και τη
σύνταξη  σχετικής  ετήσιας  έκθεσης,  στην  οποία  περιλαμβάνονται  και  προτάσεις  βελτίωσης  του  επιπέδου
προστασίας,  ασφάλειας  και  εξυπηρέτησης  των  πολιτών  ή  αντιμετώπισης  συγκεκριμένων  προβλημάτων
αστυνομικής  φύσεως.  Η έκθεση αυτή υποβάλλεται  στο  Κεντρικό  Συμβούλιο  Πρόληψης  Παραβατικότητας
(ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και κοινοποιείται στα Γραφεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, καθώς και στο Επιτελικό Γραφείο του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Στην εκδήλωση και το συντονισμό πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται
και  αναπτύσσονται  σε  συνεργασία  με  διάφορους  κοινωνικούς  φορείς,  όπως  συλλόγους,  επαγγελματικές
ενώσεις  και  θεραπευτικές  κοινότητες,  προς  το  σκοπό  συνδρομής  στο  κοινωνικό  έργο  της  Ελληνικής
Αστυνομίας,  ανάπτυξης  της  κοινωνικής  αλληλεγγύης,  ενίσχυσης  της  συμμετοχικής  δράσης  και
ευαισθητοποίησης  των τοπικών κοινωνιών  στην  αποτελεσματικότερη  πρόληψη της  εγκληματικότητας  και
αρωγής  και  πληροφόρησης  σε  θύματα  εγκληματικών  πράξεων,  δ.  Στην  υποβολή  προτάσεων  προς  τους
αρμόδιους  φορείς  για  την  αναβάθμιση  περιοχών  που  παρουσιάζουν  χρόνια  χωροταξικά,  κοινωνικά  και
αστυνομικά προβλήματα, ε. Στο σχεδιασμό και τη μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων, σεμιναρίων,
ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τα
οικεία  ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.  και  άλλες  συναρμόδιες  Υπηρεσίες  και  Φορείς,  με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση
της παραβατικής  συμπεριφοράς σε τομείς, όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και εξωσχολική βία, η χρήση
ναρκωτικών, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, η ένταξη σε αντικοινωνικές ή εγκληματικές ομάδες, η
βία  στους  αθλητικούς  χώρους,  η  ρατσιστική  βία  και  οι  φθορές  ή  καταστροφές  σε  δημόσια  κτίρια,
εγκαταστάσεις και άλλους χώρους, στ. Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ή την υποβολή προτάσεων
προς τα  τοπικά Τμήματα Δημοτικής  Αστυνόμευσης  ή  τις  κατά τόπο αρμόδιες  Αστυνομικές  Υπηρεσίες  σε
θέματα σχεδιασμού μέτρων προληπτικής αστυνόμευσης ή αναβάθμισης της αστυνόμευσης σε περιοχές που
εμφανίζουν αυξημένη εγκληματικότητα ή χρήζουν ειδικής μέριμνας και προστασίας. 3. Οι Τοπικές Ε.Π.ΣΑ.,
στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, συνεργάζονται άμεσα με τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.,
τα Τμήματα Δημοτικής Αστυνόμευσης ή ελλείψει αυτών με τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες
της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  με  τις  Ε.Π.ΣΑ.  όμορων  Περιφερειών,  με  άλλες  δημόσιες  Υπηρεσίες  και
Οργανισμούς,  με  Ινστι-τούτα Αντεγκληματικής Πολιτικής,  με  επιστημονικούς,  επαγγελματικούς  και
κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, θεραπευτικές κοινότητες, πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
με  σωφρονιστικά  καταστήματα,  με  ιδρύματα  αποκατάστασης  και  θεραπείας,  με  τα  Μέσα  Μαζικής
Ενημέρωσης, καθώς και με εκπροσώπους της χώρας μας σε διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήματος.
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ασφάλειας  τέτοιες,  ώστε  να  μπορούν  αυτοί  να  έχουν  την  απρόσκοπτη  απόλαυση

ορισμένων βασικών, έστω, αγαθών τους, προστατευόμενοι από προσβολές τρίτων, όπως

και από προσβολές κρατικών οργάνων. Εάν το Κράτος δεν ανταποκριθεί σε αυτή του την

υποχρέωση  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας,  χωρίς  δηλ.  να  συντρέχουν

εξαιρετικά  γεγονότα  που  να  δικαιολογούν  την  αδυναμία  της  κρατικής  εξουσίας  να

εξασφαλίσει την απόλαυση αυτών των αγαθών, τότε υπάρχει για το Κράτος υποχρέωση

αποζημίωσης 2

Επιπροσθέτως ένας πολύ σημαντικός τομέας της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η τροχαία

κίνηση και γι΄αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα τόσο σε προληπτικό όσο

και σε κατασταλτικό επίπεδο για την ασφαλή κίνηση όλων των τροχοφόρων καθώς και των

πεζών.  (  όπου σύμφωνα με  σχετική  έκθεση της  Γενικής  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  στη

Μεσσηνία το 2015 – τα αποτελέσματα αυτής είναι τελείως προβληματικά). 

Ο παραπάνω τομέας ευθύνης υπάγεται στις υπηρεσίες τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας,

οι οποίες πλέον αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης. Ως ενημερώθηκε ο

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης , μετά και από προφορικές και γραπτές

καταγγελίες  πολιτών  το  αστυνομικό  προσωπικό  παρότι  καταβάλλει  κάθε  δυνατή

προσπάθεια να ανταπεξέλθει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, οι ελλείψεις σε υπάρχουσα

δύναμη δεν του επιτρέπει να ασκήσει το καθήκοντά του σωστά και αποτελεσματικά ( με

μια πολύ μικρή έρευνα τετραγωνικών χιλιομέτρων του Δήμου Καλαμάτας , του πληθυσμού

αυτού  ως  μονίμων  κατοίκων  και  την  υπάρχουσα  αστυνομική  δύναμη  .  Όπως

αντιλαμβάνεστε και εσείς δεν μπορεί να παραχθεί ουσιαστικό έργο και το μόνο αποτέλεσμα

που υπάρχει  είναι  να καταπονείται  πέραν του εφικτού μέτρου το  υπάρχον αστυνομικό

προσωπικό.   

Το αίσθημα ασφάλειας είναι  θεωρώ μία από τις  βασικότερες υποχρεώσεις του κράτους

προς  τους  πολίτες  και  θα  πρέπει  άμεσα  να  αποκατασταθεί  κυρίως  σε  αυτούς  τους

δύσκολους καιρούς που διανύουμε. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  ο  Συμπαραστάτης  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης  καλεί  τους

αντίστοιχους  θεσμικούς  φορείς  όπως  απαντήσουν  στο  ερώτημα  :  Σε  ποιες  ενέργειες

2 Βλ. και Άγγελος Τσιγκρής , Καθηγητής Εγκληματολογίας « οι διαρρήξεις και οι ληστείες έγιναν καθημερινότητα ακόμη
και στα χωριά. Η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τελεί σε άμεση διακινδύνευση. Οι κάτοικοι αυτο-
οργανώνονται δημιουργώντας ομάδες αυτοπροστασίας. Η αυτοδικία αρχίζει να υποκαθιστά το κράτος, αφού χάθηκε
ακόμη και  η στοιχειώδης εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό. Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής
πολιτικής  είναι  απαραίτητος  ο  επαναπροσδιορισμός  του  ρόλου  και  της  λειτουργίας  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  ως
κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας. Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωσή της. Η αποκατάσταση της σχέσης
εμπιστοσύνης  και  συνεργασίας  με  τους  πολίτες.  Η  ποσοτική  και  ποιοτική  καταγραφή  της  εγκληματικότητας  στις
πραγματικές της διαστάσεις.

www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR    ( 2721360700    2721360760  polites@kalamata.gr         

mailto:polites@kalamata.gr
http://www.kalamata.gr/


προτίθενται  να προβούν προκειμένου να στελεχωθεί  επαρκώς η Αστυνομική Διεύθυνση

Μεσσηνίας ; 

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Γεώργιος Φερετζάκης
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