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Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, καθίσταται γνωστό ότι διαρκή επιδίωξη του 
Υπουργείου και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί η διασφάλιση του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών και η αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο, για την επίτευξη των οποίων 
πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες και ενδεδειγμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο και όσον αφορά στο ζήτημα του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανανέωση του στόλου οχημάτων, τόσο 
μέσω πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και με τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Επισημαίνεται δε ότι, από το συνολικό αριθμό οχημάτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ένα μικρό μέρος δεν είναι επιχειρησιακά ενεργό, λόγω τακτικών συντηρήσεων, 
επιδιόρθωσης βλαβών, αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων κ.ά., ωστόσο, από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Σώματος καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της 
λειτουργίας τους, στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού Εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, επισημαίνεται ότι έχει χορηγηθεί 
ικανός αριθμός οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών (επιβατικά, τζιπ, μοτοσυκλέτες, 
ανακριτικό Tροχαίας), αλλά και υλικοτεχνικός – τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, για την 
κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων Υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων και των 
διαλαμβανομένων στο ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επιπλέον, κάθε φορά που 
προκύπτει ανάγκη άμεσης ενίσχυσης ορισμένων εκ των υφιστάμενων Υπηρεσιών της εν λόγω 
Διεύθυνσης με μεταφορικά μέσα, εξετάζεται η ανακατανομή οχημάτων από έτερες 
Διευθύνσεις Αστυνομίας, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών προτεραιοτήτων.  

Ως προς το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών ανεφοδιασμού με καύσιμα των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωρίζεται ότι αυτή πραγματοποιείται από 
στρατιωτικές ανεφοδιαστικές μονάδες, όπου αυτές υφίστανται, σε διαφορετική δε περίπτωση 
από το ελεύθερο εμπόριο. Ειδικότερα, η προμήθεια υγρών καυσίμων από τις εν λόγω 
Υπηρεσίες πραγματοποιείται χωρίς την όποια, μέχρι σήμερα, δυσλειτουργία.  
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Περαιτέρω και όσον αφορά στο ζήτημα στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίκλειας 
- Ελάτειας, επισημαίνεται ότι αυτό θα επιλυθεί μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
εργασιών στο παραχωρηθέν οίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του 
ν. 4484/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 110).  

Πέραν τούτου, αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Φθιώτιδας δραστηριοποιούνται, βάσει των υλοποιούμενων και επικαιροποιημένων, για το 
τρέχον έτος, Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη των όποιων έκνομων 
ενεργειών, την τήρηση της νομιμότητας και την ουσιαστική διαχείριση κάθε μορφής 
ζητημάτων αστυνομικής φύσης. Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνόμευση των εν λόγω περιοχών 
συντελείται μέσω της, καθημερινής και καθ’ όλο το 24ωρο, ανάπτυξης εποχούμενων 
περιπολιών, της συγκρότησης συνεργείων ελέγχων και της δραστηριοποίησης τόσο των 
επιχειρησιακών Ομάδων αυτής (Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α.), όσο και της οικείας Κινητής 
Αστυνομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.). Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται η πτωτική τάση 
των κλοπών-διαρρήξεων τόσο κατά το 10μηνο τ.ε., σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2016, όσο και κατά το έτος 2016 σε σύγκριση με το 2015, όπως αποτυπώνεται 
στα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συντονισμένη και ουσιαστική προσπάθεια εκ μέρους των 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, προκειμένου να 
επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των τοπικών μορφών εγκληματικότητας και η 
διατήρηση της κοινωνικής ευταξίας. 

 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή  
1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών 
2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ ΥΠ.ΕΣ.. 


		2017-12-22T19:19:11+0200




