
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 
Με προσλήψεις νέου προσωπικού και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας 
αναβαθμίζεται η αστυνόμευση της πόλης 

 

Αναβαθμίζεται η Δημοτική Αστυνομία του Πειραιά, που συ-

μπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυση της στην πόλη. 

Με προσλήψεις νέου προσωπικού, αλλά και εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας ενισχύονται μέσα στο 2006 οι δημοτικοί αστυ-

νομικοί, που αποκτούν νέες αρμοδιότητες, όπως τη δυνατό-

τητα να φωτογραφίζουν ηλεκτρονικά ης παραβάσεις στους δρό-

μους του Πειραιά. 
Η, αναβάθμιση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά αποτε-

λεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του δημάρχου Χρή-

,ατου. Αγραπιοη, ιδίως ύστερα από την πρόσφατη υπογραφή 
του μνημονίου συνεργασίας με τον υπουργό Δημοσίας Τάξης 
Γιώργο Βουλγαράκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο αυ-

τής της συνεργασίας, κάθε μήνα πραγματοποιείται σύσκεψη 
μεταξύ των εκπροσώπων της Δημοτικής Αστυνομίας και των 
αρμόδιων διευθύνσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του 
Πειραιά, προκειμένου να γίνεται απολογισμός των πεπραγ-

μένων και ο συντονισμός για την περαιτέρω δράση, με στόχο 
την καλύτερη αστυνόμευση της πόλης. 

Η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να ιδρύθηκε το 1986, αλ-

λά μόλις τα τελευταία χρόνια έκανε αισθητή την παρουσία της 
στην καθημερινή ζωή του Πειραιά. Με τη δράση της καλύ-

πτει με τον καλύτερο τρόπο ένα μεγάλο κενό που για δεκαε-

τίες υπήρχε στον τομέα της ευταξίας της πόλης. 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 
Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος Πειραιά διαθέτει 100 δημοτικούς 

αστυνομικούς, εκ των οποίων 56 άνδρες και 44 γυναίκες. Σε 
ημερήσια βάση διεξάγονται 100 περιπολίες, τόσο σε κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης όσο και σε όλες τις γειτονιές του Πει-
ραιά. «Κάθε μέρα έχουμε 60 περιπολίες το πρωί και 25 το α-

πόγευμα στο κέντρο της πόλης, καθώς και άλλες 15 στις συ-

νοικίες», τονίζει στον «Ε.Τ.» ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώρ-

γιος Δαβάκης, μιλώντας για τη δράση της Δημοτικής Αστυ-

νομίας του Πειραιά. 
Εκείνο όμως που θέλει να κάνει σαφές είναι ότι οι δημο-

τικοί αστυνομικοί δεν μοιράζουν μόνο κλήσεις για παράνο-

μη στάθμευση, αλλά έχουν μια σειρά από δραστηριότητες, που 
βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα ζωής στην καθημερινή ζωή 
των πολιτών. 

 
Ο ΑΝ1ΊΔΗΜΑΡΧΟΣ Πειραιά, Γιώργος Δαβάκης, μαζί 
με τους δημοτικούς αστυνομικούς, φροντίζουν για την 
καλύτερη αστυνόμευση της πόλης. 

Για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, ο κ. Δαβάκης 
προαναγγέλλει ότι μέσα στο 2006 τη στελέχωση του θεσμού 
με νέες προσλήψεις, αλλά συνεχή και διαρκή εκπαίδευση του 
προσωπικού, καθώς την επέκταση της εγκατάστασης σύγχρονου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και σε άλλους τομείς εκτός από 
εκείνο της καταγραφής των αλλοδαπών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι άμεσες ενέργειες στο επί-
πεδο της στελέχωσης αποβλέπουν την πρόσληψη 50 θέσεων 
από τον επόμενο σχετικό διαγωνισμό που αναμένεται να προ-

κηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Εξάλλου, η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής  

καταγραφής και αποθήκευσης συμβάντων και παραβάσεων 
επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους τομείς μετά την 
ολοκλήρωση της μηχανογράφησης στο τμήμα των 
αλλοδαπών. 

Επίσης, οι Δημοτικοί Αστυνομικοί προγραμματίζεται να α-

ποκτήσουν σύντομα ειδικούς υπολογιστές παλάμης, με τους 
οποίους θα καταχωρίζονται με αυτοματοποιημένες  
διαδικασίες τα καθημερινά συμβάντα στον Πειραιά. 

Σημειώνεται, τέλος, η Δημοτική Αστυνομία του Πειραιά συ-

νεχίζει να έχει την επιτήρηση της λειτουργίας για την «Κυ-

ριακάτικη Αγορά», όπως μετονομάζεται το «Παζάρι»,  που 
αποτελεί μάστιγα με τους παράνομους μικροπωλητές. 


