βλήματα και να γίνει γεωγραφική κατανομή της εγκληματικότητας, καθώς
και διερεύνηση των αιτίων που τα προκαλούν.
y) Να υπάρχει άμεση και ειλικρινή συνεργασία των επιχειρησιακών
κέντρων Δημοτικής Αστυνομίας, Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και
επιμέρους Υπηρεσιών τους, υπό την έννοια της ηθικής στήριξης - παροχής
συνδρομής, δεδομένου ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί δεν οπλοφορούν
ούτε έχουν δικαίωμα σύλληψης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι Διοικητές
των Αστυνομικών Τμημάτων να ενημερώνονται έγκαιρα, προκειμένου να
υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού και παράλληλης δράσης τους.
δ) Να υπάρξει κοινός προγραμματισμός στόχων - δράσεων - διάθεσης
πόρων - χρονικής διάρκειας.
ε) Να υπάρχει κοινή δράση σε θέματα όπως:
• Μεγάλες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
• Αστυνόμευση προβληματικών περιοχών.
• Αντιμετώπιση παραεμπορίου γενικά αλλά και ειδικότερα σε χώρους
λαϊκών αγορών, καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων, υπαιθρίου εμπορίου
ως και του καθιερωμένου «Κυριακάτικου Παζαριού».
• Αστυνόμευση Σταθμών ΗΣΑΠ (Πειραιά - Ν. Φάληρο).
• Αντιμετώπιση μικροεγκληματικότητας - επαιτείας κ.λ.π.
στ) Να υπάρχει συνεργασία / κοινή δράση στις γειτονιές από τον
Αστυνομικό της Γειτονιάς και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς των οικείων Διαμερισμάτων.
ζ) Να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική εκπαίδευση των Δημοτικών
Αστυνομικών (για θέματα νέων αρμοδιοτήτων τους, αυτοπροστασίας
κ.λ.π.) από κατάλληλους εκπαιδευτές με μέριμνα της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και
πρακτική εκπαίδευσή τους από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πειραιά, σε πιλοτικό πρόγραμμα.
Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την υλοποίηση των ανωτέρω:
1) Ως υπηρεσιακοί σύνδεσμοι ορίστηκαν η Τμηματάρχης του Τμήματος
Γενικής Ασιυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά,
Υπαστυνόμος Α' Κλεονίκη Χατζηπαντελή και ο Αντιδήμαρχος Πειραιά
Γεώργιος Δαβάκης, εκ μέρους της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι ανωτέρω
μέσα από καθημερινή επαφή / συνεργασία θα αλληλοενημερώνονται επί
των προβλημάτων, θα τα εξετάζουν σε πρώτο επίπεδο και θα εισηγούνται
/ προωθούν δράσεις για την επίλυση τους. Στη βάση αυτή, κάθε Υπηρεσία
από την πλευρά της, σε επίπεδο Αστυνομικού Τμήματος, Τμήματος
Τροχαίας ή άλλης Υπηρεσίας επικαλυπτικής δράσης θα ενημερώνει το
Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, το
οποίο ακολούθως θα ενημερώνει στην Κεντρική Υπηρεσία της Δημοτικής
Αστυνομίας για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και θα
δρομολογούνται λύσεις.

Άμεσα διαταγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, στη Διεύθυνση
Ασφαλείας Αττικής, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και στη
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, προκειμένου να δοθούν οι αναγκαίες εντολές / οδηγίες για τον σκοπό αυτό και να δημιουργηθεί το απαραίτητο
υπόβαθρο (καλλιέργεια ανάλογου κλίματος, προσαρμογή στα νέα
δεδομένα, ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαιότητας κ.λ.π.)
στο Αστυνομικό Προσωπικό. Ανάλογες οδηγίες να δοθούν στα επιμέρους
κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και κατ’επέκταση στο προσωπικό
τούς, υπό την ηγεσία της.
5) Για να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες συνδρομής των
Δημοτικών Αστυνομικών, οι επιμέρους Διοικητές των Υπηρεσιών μας
μέσα από την επαφή, αλληλοενημέρωση και συνεργασία με τους
επικεφαλής των κλιμακίων της Δημοτικής Αστυνομίας να λαμβάνουν
γνώση της ανάπτυξης των Δημοτικών Αστυνομικών στην περιφέρεια
ευθύνης τους, προκειμένου να σχεδιάζουν την δράση τους σε σχέση και
με την ανάγκη στήριξης αυτών.
6) Η συνεργασία μεταξύ των Διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων,
Τμημάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών Τροχαίας με τους
Προϊσταμένους κλιμακίων Δημοτικής Αστυνομίας κατά Δημοτικό
Διαμέρισμα εξαρτάται από την επαφή, αλληλοενημέρωση, κατανόηση της
θέσης καθενός και την ανάπτυξη κοινών προβληματισμών. Για την
επίτευξη της συνεργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί, ως πρώτο βήμα,
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική σύσκεψη -συνάντηση των
Διευθυντών Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιά και Άμεσης Δράσης
Αττικής, Διευθυντή Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά, Διοικητών
Τμημάτων Τάξης, Τμημάτων Ασφαλείας και Τμήματος Τροχαίας Πειραιά
καθώς επίσης και των Προϊσταμένων Κλιμακίων Δημοτικής Αστυνομίας
στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Στην παραπάνω συνάντηση θα γίνει και μια
πρώτη ανάλυση της συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών και θα δοθούν οι
κατευθύνσεις, για την επίτευξή της.
7) Η κοινή δράση Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας
του Δήμου Πειραιά έχει ήδη επιτευχθεί:
- Με από κοινού ενέργεια για την αστυνόμευση των λαϊκών και παραλαϊκών αγορών.
- Με την παροχή συνδρομής, όποτε τούτο ζητήθηκε.
Σε όλε τις περιπτώσεις υπήρξαν άριστα αποτελέσματα που αποτελούν
τη βάση για περαιτέρω συνεργασία. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και
στο μέλλον και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:
• Λήψη ειδικότερων μέτρων κατά τη διάρκεια μεγάλων πολιτιστικών
και θρησκευτικών εκδηλώσεων, ύστερα από σύσκεψη που θα
πραγματοποιείται μεταξύ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και
Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την οποία θα καθορίζονται οι ρόλοι, οι
δράσεις και οι πόροι που θα διατεθούν.
• Πραγματοποίηση από κοινού ή συμπληρωματικά, περιπολιών ή
άλλων οργανωμένων δράσεων σε προβληματικές περιοχές.
• Από κοινού συνδυασμένη δράση για την τήρηση των διατάξεων περί
υπαίθριου εμπορίου σε χώρους λαϊκών αγορών, Κυριακάτικου

κή Αστυνομία οι ειδικότεροι προσανατολισμοί που πρέπει να έχει ένας
Ασιυνομικός που περιπολεί, προς χρήση από τους υπαλλήλους της.
• Άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Αστυνομίας στις κλήσεις για
συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία
και θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση ενός τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού
στο Κέντρο της Αμέσου Δράσεως, στο οποίο θα καλεί αποκλειστικά το
Κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας. Ανάλογος αριθμός, έχει ήδη
τοποθετηθεί (1561) για άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά.
• Συνεργασία των Αστυνομικών της Γειτονιάς, σε όσες περιοχές λειτουργεί ο θεσμός, με τους Δημοτικούς Αστυνομικούς των οικείων Διαμερισμάτων, στην κατεύθυνση:
- Γνωριμίας.
- Αλληλοενημέρωσης.
- Κοινής παρουσίας / δράσης σε χώρους, πλατείες, στέκια ναρκομανών,
εκδηλώσεις θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε
σχολεία, Συλλόγους κ.λ.π.
- Κοινών περιπολιών, με στόχο να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους από την
τοπική κοινωνία και μέσω αυτού να υπάρξει η γενικότερη αποδοχή του
έργου τους.
• Εκπαίδευση-μετεκπαίδευση των Δημοτικών Αστυνομικών σε θέματα Τροχαίας - Τάξης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό ε
πίπεδο. Από πλευράς Δημοτικής Αστυνομίας θα υποβληθεί σχετικό
αίτημα στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ
νομίας, για τη λήψη της σχετικής απόφασης και τον καταρτισμό
προγράμματος.
Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τον απολογισμό και αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ
Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας, μία φορά το μήνα θα
πραγματοποιείται συνάντηση στην Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά
μεταξύ των:
• Ανωτέρω ορισθέντων υπηρεσιακών συνδέσμων.
• Εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά.
• Εκπροσώπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
• Εκπροσώπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά.
• Εκπροσώπου της Δημοτικής Αστυνομίας, με σκοπό:
- Ανάλυση το>ν προβλημάτων, εκτίμηση της συνεργασίας, εκτίμηση
της δραστηριότητας των υπηρεσιών με βάση τις ειδικότερες αρμο
διότητές τους, υποβολή προτάσεων, αναθεώρηση στόχων και δράσε
ων.
Η παραπάνω συνάντηση, όταν απαιτείται, θα πραγματοποιείται στη
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ή στο Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας με τη συμμετοχή και υπηρεσιακών παραγόντων του».

