
καθιερωμένος εορτασμός της Δημοτικής Αστυνομίας συμπίπτει με μία χρονική περίοδο δημιουργικής 

ανόδου για την Υπηρεσία. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Δημοτική Αστυνομία του Πειραιά αντα-

ποκρίνεται στην αποστολή της με άμεσο, σύγχρονο και φιλικό τρόπο. Ο Δήμαρχος Χρήστος Αγραπίδης έχει 
θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αστυνομία καλείται να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο. Η νέα 
πραγματικότητα που διαμορφώθηκε για την Υπηρεσία είναι η άριστη στελέχωση, η λειτουργική και 
σύγχρονη οργάνωση, η αρτιότητα μέσων και εξοπλισμών και πάνω απ' όλα, η αντίληψη των Δημοτικών 

Αστυνομικών που βρίσκονται δίπλα στο δημότη με διάθεση προσφοράς και γνώση των προβλημάτων. Η 
ένταξη των πενήντα-ενός νέων Δημοτικών Αστυνομικών, εκπαιδευμένων και επιλεγμένων κατά τον 
καλύτερο τρόπο, η παρουσία των στελεχών της Υπηρεσίας που προϋπήρχαν και χαρακτηρίζονται από την 
εμπειρία και την κατάρτιση τους, καθώς και οι διοικητικοί υπάλληλοι επιβεβαιώνουν την άποψη μας ότι το 
ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας βρίσκεται στο ύψος της αποστολής του. 

Μόνιμος στόχος μας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών. Με συνεχή και συστηματικό 

τρόπο, εντοπίσαμε τα τελευταία χρόνια όλα τα σημεία που δυσχεραίνουν τη ζωή στον Πειραιά. Έτσι, 

σήμερα, με την αποτελεσματικότητα που δίνουν οι προϋποθέσεις του προσωπικού και των μέσων, 
παρεμβαίνουμε σε ό,τι αφορά την άνετη κυκλοφορία, το περιβάλλον, την πρόληψη της παραβατικότητας, 
την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας, τη δημιουργία κλίματος ανάπτυ- 

ποία ευχαριστούμε δημόσια. 
• Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί είμαστε ο μοναδικός Δήμος, πανελλαδικά, που έχει 
εγκαταστήσει τετραψήφια, αποκλειστική σύνδεση με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διασφαλί-
ζουμε την άμεση συνδρομή της. 

• Πραγματοποιούνται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, σεμινάρια για το προσωπικό, 
με εισηγητές ειδικευμένους επιστήμονες, ώστε να αναβαθμίζεται συνεχώς το επίπεδο του ανθρώπινου 
δυναμικού και να αφομοιώνονται ζητήματα συμπεριφοράς Δημοτικών Αστυνομικών προς τους πολίτες, με 
τις πιο σύγχρονες και φιλικές αντιλήψεις. 
• Δημιουργούνται καθημερινά συνθήκες εμπιστοσύνης και συνεργασίας στους δημότες με την προσωπική 
επαφή, όπου αναφέρονται και επιλύονται προβλήματα που προκύπτουν σε κοινόχρηστους χώρους, λαϊκές 
αγορές, παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης, εκδηλώσεις, δρόμους κ.λπ. 
• Συμμετέχουμε, σε μόνιμη βάση, σε μικτά κλιμάκια ελέγχου με την ΕΛΑΣ. που αποσκοπούν στην 
ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας. 
• Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί εκπαιδεύονται σε θέματα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και με την 

καθημερινή τους συνεργασία με την Τροχαία Πειραιά, συμβάλλουν στην ανακούφιση των κυκλοφοριακών 
προβλημάτων της πόλης. 
• Λειτουργεί αποτελεσματικά η Ειδική Ομάδα Δημοτικών Αστυνομικών, που με ειδικό όχημα τζιπ 4x4 και 
τον κατάλληλο εξοπλισμό, καλύπτει έκτακτες ανάγκες από ακραία φυσικά φαινόμενα. Επιδιώκεται, δε, η 

συνεχής αναβάθμιση της συγκεκριμένης Ομάδας. 
 

• Επιλύθηκε, με παρέμβαση του Δημάρχου και τη 

συμβολή της Δημαρχιακής Επιτροπής, το ζήτημα 
των στολών της Δημοτικής Αστυνομίας. Φιλοδοξούμε, 
τον επόμενο μήνα, η εμφάνιση του προσωπικού να 
απεικονίζει την ιδιαιτερότητα, την πρωτοτυπία και 

τις δυνατότητες της Δημοτικής Αστυνομίας του 
Πειραιά. 
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γο που επιτελείται είναι μεγάλο. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στι κή σας συμπαράσταση. Για την εξέλιξη 

του, όμως, απαιτείται η σχυση του προσωπικού και των μέσων. Για το λόγο αυτό, σας nc καλούμε να 
εξαντλήσετε την προσωπική σας επιρροή προς το πουργό Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας του, όπως μας 
είχε υποσχι να ουμπερυ\άβει στην επικείμενη προκήρυξη για την πρόσληψη ν Δημοτικών Αστυνομικών και 
τον Πειραιά, ώστε να στελεχωθεί η \ ρεσία με πενήντα ακόμη νέα μέλη. Παράλληλα, να εξετάσετε, μ£ τική 
διάθεση, το αίτημα μας για αύξηση του αριθμού των περιπ κών μας και την προμήθεια μοτοσυκλετών. 
Ηδη, έχουμε ζητήσει γράφως από τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Βασίλειο Μιχαλο κο να μας 

παραχωρήσει, μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων τα μέσα προαναφέραμε. 
Θέλω να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους επιστήμονες που π σιώνουν το Συμβούλιο Πρόληψης 

Παραβατικότητας, για την ευ< προσφορά τους προς τη Δημοτική Αστυνομία και την ΕΛΑΣ. για ι ψηλό 
επίπεδο ανταπόκρισης στα αιτήματα μας. Επίσης, ευχαρι και συγχαίρω τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου 
Στρατηγό ΕΛ.ΑΣ. άννη Ζάχο και τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου για θέματα μοτικής»Αοτυνομίας και 
Παραβατικότητας Στρατηγό ΕΛ.ΑΣ. Γεώ| Πηγαδιώτη, για τη συνεχή προσφορά και μεταφορά των ειδικο')ν \ 

σεων και εμπειριών τους σε θέματα οργάνωσης και αστυνόμευα Οφείλω να ευχαριστήσω επίσης τον γενικό 

γραμματέα του Δήμου, θηγητή κ. Χαράλαμπο Λιναρδόπουλο, για την αμέριστη ανψΐί στασή του στο έργο 
μας, καθώς και τη γενική διευθύντρια διοικητι και οικονομικών υπηρεσιών κ. Σοφία Νικολακοπούλου, που 
αγό στα μας προσφέρει τις γνώσεις της σε κάθε μας αίτημα. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους αιρετούς συναδέλφους, για τη τική συμβολή τους στην προσπάθεια που 
κάνει η Δημοτική Αστι μία για την αναβάθμιση του Πειραιά. 

θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω, με όλη τη δύναμη της χής μου, τους συνεργάιες μου, τόσο στη 
Δημοτική Αστυνομία, 6r δή, τη διευθύντρια, τους προϊσταμένους των τμημάτων και το έν< λο και διοικητικό 

στελεχικό προσωπικό, χωρίς την ενεργό συμμετ των οποίων, τίποτε δεν θα είχε επιτευχθεί, όσο και τους 
συνεργι μου στη Δημαρχιακή Επιτροπή, στη Διεύθυνση Προσωπικού και Τμήμα Αδειών Καταστημάτων 
που μου έχετε κάνει την τιμή προΐσταμαι και που όλοι μαζί προσπαθούμε με τις φτωχές μας δι μεις να 
υλοποιήσουμε ένα μέρος του προγράμματος σας, αφερνός των κατευθυντηρίων γραμμών που καθημερινά 
δίνετε, αφετέρου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον πρόεδρο του Β' Διαμεpίσμc κ. Ιωάννη Μαστρονικόλα ως και σε 

ολόκληρη την οικογένεια του, σήμερα αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις της Δημοτικής Αστυνομ 
συμπαρίστανται δια των ευγενικών προσφορών τους. 

Τέλος, ευχαριστούμε εσάς, κύριε Δήμαρχε, για την πολύτιμη α γή σας σε κάθε μας προσπάθεια. Η 
Δημοτική Αστυνομία, μέρος νέου Πειραιά που με την προσωπική σας σφραγίδα οικοδομείτι τελευταία 
οκτώ χρόνια, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει από τα σημεία εκτίμησης και αναγνώρισης από 

τον Πειραϊκό προς το πρόσωπο σας. Σας ευχαριστώ». 


