
 
 
 

     Αθήνα, 23/07/2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Αποδεκατισμός του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, εξαιτίας και 

των πρόσφατων μεταθέσεων ενστόλων» 

 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, της παρούσας Κοινοβουλευτικής 

Περιόδου, εθίγη το ζήτημα της ανεπαρκούς στελέχωσης των Αστυνομικών 

υπηρεσιών και των τμημάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 54/01-10-2019 Επίκαιρη Ερώτηση, 

εξετέθησαν στοιχεία που σχετίζονται με την αποδυνάμωση της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Φθιώτιδας και τη μονοδιάστατη στελέχωση υπηρεσιών άλλων 

Διευθύνσεων της χώρας, ενώ κατά την επ’ αυτής συζήτηση στο πλαίσιο της 

04/10/2019 Συνεδρίασης αναπτύχθηκε συνολικά το πρόβλημα της 

ελλιπούς αστυνόμευσης στην περιοχή της Φθιώτιδας.  

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 5876/22-04-2020 Ερώτηση σε συνδυασμό 

με την υπ’ αριθ. 280 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, εθίγη το θέμα της 

εξασφάλιση της λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, σε βάρος 

άλλων Αστυνομικών Τμημάτων της Φθιώτιδας και δη περιοχών όπου οι 

ανάγκες αστυνόμευσης είναι ήδη αυξημένες, όπως εν προκειμένω αυτή της 

Στυλίδας και εν γένει της περιοχής της Ανατολικής Φθιώτιδας. Με την από 13 

Μαΐου 2020 Απάντηση του, το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «…υπογραμμίζεται ότι η διασφάλιση του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών 

Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του 



Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση 

των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, 

αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την 

ορθολογική κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος…», ενώ 

παρακάτω αναφέρεται ότι: «…θα καταβληθεί προσπάθεια για την 

περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Φθιώτιδας -η οποία σημειωτέον δεν διαθέτει κενά στην 

οργανική δύναμη του προσωπικού της- κατά τις τακτικές μεταθέσεις 

τρέχοντος έτους…». 

Προ ημερών, ένα συνταρακτικό και πρωτοφανές γεγονός συγκλόνισε 

την πόλη της Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η επίθεση 

με μαχαίρι σε επαγγελματία στο κέντρο της πόλης και μάλιστα σε ώρα αιχμής, 

αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της υπό-αστυνόμευσης, που υπαγορεύει την 

ανάδειξη του προβλήματος αύξησης κρουσμάτων εγκληματικότητας, ενώ η 

πρόσφατη απώλεια του, επιτάσσει κατ’ ελάχιστον, την έμπρακτη έγνοια για 

την προάσπιση του δικαιώματος της αποτελεσματικής αστυνόμευσης στην 

περιοχή. Μάλιστα, το μείζον ζήτημα της ελλιπούς αστυνόμευσης στην περιοχή 

της Λοκρίδας τέθηκε και από τον Εμπορικό Σύλλογο Αταλάντης «Η Ένωσις», 

μέσω επιστολής του προς τον Υπουργό προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη 

Χρυσοχοΐδη στις 29/6/2020. 

Στον αντίποδα, και εν τω μέσω της θερινής περιόδου, όπου κατά 

τεκμήριο, πλήθος κόσμου επισκέπτεται παράκτιες περιοχές του Δήμου 

Λοκρών (π.χ. Αρκίτσα, Θεολόγος, Λιβανάτες, Σκάλα Αταλάντης) και ως εκ 

τούτου οι ανάγκες αστυνόμευσης αυξάνονται, αντί να υπάρξει ενίσχυση του 

Α.Τ. Λοκρών, αυτό αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, καθώς 

μετατίθενται πέντε (5) αστυνομικοί σε άλλες υπηρεσίες του Νομού και μόλις 

ένας (1) ενισχύει το Τμήμα. 

Επειδή, το ανωτέρω αναφερόμενο θλιβερό γεγονός και η σε συνέχεια 

αυτού, τραγική έκβαση, επιτάσσουν τη λήψη αμέσων πρωτοβουλιών. 

Επειδή, βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Ιουλίου, δηλ. εν τω μέσω 

περιόδου όπου κορυφώνεται η τουριστική κίνηση στις ως άνω αναφερόμενες 

περιοχές. 



Επειδή, ο αποδεκατισμός του Α.Τ. Αταλάντης μέσω και των 

μεταθέσεων υπονομεύει τη δυνατότητά του να επιτελέσει την αποστολή του. 

Επειδή, όπως ανέφερε ο Εμπορικός Σύλλογος Αταλάντης στην 

επιστολή του, «αποτέλεσμα όλης της άνω περιγραφόμενης δράσης αλλά και 

λοιπών περιστατικών είναι να επικρατεί πλέον έντονος φόβος αλλά και οργή 

στους πολίτες και επισκέπτες της Αταλάντης» και πρέπει να ληφθούν «άμεσα 

μέτρα που θα οδηγήσουν στην επίλυση των φαινομένων αυτών ώστε να 

επιστρέψει η πόλη στην κανονικότητα». 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Πώς σκοπεύετε να «διασφαλίσετε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο απόδοσης 

των αστυνομικών», όπως είχατε αναφέρει προς απάντηση σε προηγούμενη 

ερώτησή μου, όταν αποδεκατίζετε το Α.Τ. Λοκρών μέσω και των πρόσφατων 

μεταθέσεων; 

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας, η οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες του Εμπορικού 

Συλλόγου Αταλάντης παρουσιάζει αύξηση τους τελευταίους μήνες; 

  

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


