
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει ολόκληρο το Μνημόνιο που υπεγράφη 
από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Δήμαρχο Πειραιά και 
αφορά τη συνεργασία Δημοτικής Αστυνομίας και ΕΛ.ΑΣ. 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Στο πλαίσιο ληφθείσας απόφασης να εξεταστούν τρόποι για τη 
συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ 
των δύο φορέων, όπου συμφωνήθηκαν αρχικά οι γενικές αρχές που θα 
διέπουν αυτή. 

Ειδικότερα: 
1. Έγινε αναντίρρητα παραδεκτό απ' όλους ότι τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την εγκληματικότητα και την εμφάνιση της πόλης, είναι 
πολυποίκιλα και πολυσχιδή και η οποιαδήποτε παρέμβαση για την 
αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας απαιτεί σήμερα 
πολυεπίπεδη και συντονισμένη δραστηριότητα από περισσότερους του 
ενός φορέα. Η καθημερινότητα του πολίτη εξαρτά τη βελτίωση της από τη 
συντονισμένη δράση των Φορέων / Υπηρεσιών διότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ακόμη και εάν δεν υπάρχει συναρμοδιότητα, υπάρχει 
αναμφίβολα κοινός στόχος. Στη βάση των δραστηριοτήτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας κοινός σκοπός είναι η 
εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στους δημότες, η διατήρηση της 
ευταξίας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σκιάζουν αφενός την 
εικόνα της πόλης και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα ζωής των 
πολιτών και αφετέρου την αντίληψη ότι μη αντιμετωπιζόμενα έγκαιρα και 
αποτελεσματικά αυτά, χρονίζουν, πολλαπλασιάζονται και τελικά 
δημιουργούν το φαινόμενο της «σπασμένης βιτρίνας», καθιστάμενα έτσι 
εγκληματογόνα. 

2. Επισημάνθηκε ότι για το σκοπό αυτό, μεταξύ των δύο Υπηρεσιών, 
απαιτείται: 

«) Επικοινωνία – αμφίπλευρη πληροφόρηση γι« το προβλήματα. 
β) Αναζήτηση από κοινού του αποτελεσματικότερου τρόπου επίλυσής 

τους. 
γ) Προγραμματισμός - συντονισμός των δράσεων. 
δ) Συμπληρωματική / ενισχυτική δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός 

γενικότερου σχεδιασμού. 
ε) Αρωγή της Ελληνικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία προς 

την κατεύθυνση αναβάθμισης του ρόλου της και μεταφοράς τεχνογνωσίας 
και εμπειριών, σε θέματα νέων αρμοδιοτήτων της. 

3. Καθορίστηκε ότι για την επίτευξη του επιδιωκομένου 
αποτελέσματος θα πρέπει: 

α) Να οριστούν δυο υπηρεσιακοί σύνδεσμοι μεταξύ Ελληνικής 
Αστυνομίας (σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά) και Δημοτικής 
Αστυνομίας με σκοπό την αλληλοενημέρωση και την δρομολόγηση 
λύσεων επί των πάσης φύσεως προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

β\ Να χαρτογραφηθούν οι περιοχές που παρουσιάζουν τα προ- 

 

2) Αποφασίστηκε εντός μηνός από της υπογραφής του παρόντος 
μνημονίου, οι αρμόδιες κατά τύπο Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πειραιά και η Δημοτική Αστυνομία να χαρτογραφήσουν τα προβλήματα 
κοινού ενδιαφέροντος, που απασχολούν τον Δήμο του Πειραιά και να 
καταγράψουν τα αίτια που τα δημιουργούν, συντάσσοντας σχετικό 
υπόμνημα, για περαιτέρω εξέταση / ιεράρχηση / αντιμετώπιση. 

3) Στο πλαίσιο της ανωτέρω χαρτογράφησης να επακολουθήσει, εντός 
του Β' 15νθημέρου του μηνός Μαρτίου 2006, συζήτηση για το σχεδιασμό 
κοινών δράσεων, διάθεσης των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη του 
επιδιωκομένου αποτελέσματος καθώς και τον προσδιο- 

ρισμό της χρονικής διάρκειας που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 

 4) Προς την κατεύθυνση της συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πειραιά και της Δημοτικής Αστυνομίας να διαβιβαστεί 

Παζαριού κ.λ.π. στον Πειραιά, προκειμένου να αντιμετωπισθεί απο-

τελεσματικότερα το πρόβλημα του παραεμπορίου. 
• Αυξημένη επιτήρηση / αστυνόμευση των Σταθμών ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, 
με την έκδοση ειδικότερων εντολών - οδηγιών στις περιπολίες και των δύο 
Υπηρεσιών ή και για κοινή δράση, εφόσον αυτό απαιτηθεί. 
• Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας 
(επαιτεία, μικροκλοπές κ.λ.π.), που ως έργο αφορά ειδικότερα τη 
Ελληνική Αστυνομία, πλην όμως ως πραγματικότητα επηρεάζει άμεσα 
στην εικόνα της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στο 
συγκεκριμένο τομέα οι Δημοτικοί υπάλληλοι θα συμβάλλουν ουσια- 

σ τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  ε ν  γ έ ν ε ι  π ρ ο λ η π τ ι κ ή  π α ρ ο υ σ ί α  τους και την 

παρατήρηση / καταγραφή / ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Προκειμένου να ε π ι τ ε υ χ θ ε ί  ο σκοπός αυτός, από το Τμήμα Γενικής 
Αοτυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά θα δοθούν στη 
Δημοτι- 

 

 

 


