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     Καλύβια, 25  /11/ 2003 
No. Pr.  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 Καλύβια, 12-10-2015 

Αριθ. Πρωτ.: 17732/09-10-15 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου  

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 19010 

Τηλέφωνα: 2299 320308 

Fax: 22990-48653  

E-mail: dkalivia@otenet.gr 

 
 
Προς: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 

 
Υπουργό Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Πανο Κουρουμπλής 
grammateiaypourgou@ypes.gr  
 
 
Αναπληρωτή Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νικό Τόσκα 
pressoffice@yptp.gr  
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
 

                                       

 

 

Θέμα: « Συγχώνευση Αστυνομικών Τμημάτων Αναβύσσου και Καλυβίων, 

μαζί με τα όμορα Τμήματα Ασφαλείας και τον Αστυνομικό Σταθμό Σαρωνίδας 

σε ενιαίο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού» 

 

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,  

Σύμφωνα με την από 05/10/15 με αρ. πρωτ. 2000/15/1800307, επιστολή της 

Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προς το Δήμο Σαρωνικού σας 

επαναδιαβιβάζουμε το από 5/5/2015/6353 έγγραφό μας όπου διατυπώνουμε την 

αντίθεσή μας σε σχέση με το σχεδιασμό συνένωσης των Αστυνομικών Τμημάτων 

το οποίο αποτέλεσε και έκδοση ψηφίσματος στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου στις 13-5-2015 . 
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Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας προχωράτε στην απόφαση κατάργησης των τμημάτων Ασφαλείας και 

Αστυνομικών της Σαρωνίδας και της Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού. 

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2392/15/748272 «η 

συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων Αναβύσσου και Καλυβίων, μαζί με τα 

όμορα Τμήματα Ασφαλείας τους και τον Αστυνομικό Σταθμό Σαρωνίδας». Θα 

θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η έκταση του Δήμου Σαρωνικού εκτείνεται σε 133.43 

τ.χλμ. και ο πληθυσμός του αγγίζει τις 30.000. Επιπροσθέτως, ο πληθυσμός αυτός 

είναι πολλαπλάσιος κατά τους θερινούς μήνες αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους μιας και η παραλιακή ζώνη του Δήμου, από το Λαγονήσι έως και τον όρμο 

Καταφυγή στην ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας έκτασης 22 χιλιομέτρων, διατηρεί υψηλά 

ποσοστά επισκεψιμότητας. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Δήμου μας, το οποίο 

δυσχεραίνει την αποτελεσματική αστυνόμευση, είναι το ποικίλο γεωμορφολογικό 

τοπίο, παραθαλάσσιοι και ορεινοί οικισμοί σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ 

τους.  

 

Τα ως άνω αναφερθέντα κάνουν σαφές ότι η αστυνομική παρέμβαση σε τυχόν 

παραβατικό συμβάν δεν μπορεί να είναι ούτε άμεση ούτε έγκαιρη. Επίσης, η 

κατάργηση των τμημάτων Αναβύσσου και Σαρωνίδας θα δημιουργήσει το αίσθημα 

της παντελούς έλλειψης τήρησης της νομιμότητας αλλά και θα συμβάλει στην 

αύξηση των κρουσμάτων παράβασης του νόμου σε όλη την παραλιακή ζώνη του 

Δήμου Σαρωνικού. 

 

Το αίσθημα της ανασφάλειας είναι ήδη διάχυτο στους κατοίκους του Δήμου μας, 

μιας και η στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων σε ανθρώπινο δυναμικό είναι 

ανεπαρκής. Ενώ, λοιπόν, το αίτημα πολιτών και φορέων είναι η επάνδρωση των 

τμημάτων με επιπλέον προσωπικό, το Υπουργείο αποφασίζει να αφήσει στο έλεος 

των εγκληματιών και των κακοποιών τους κατοίκους των περιφερειακών Δήμων, να 

ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας που είναι ήδη διάχυτο και να αφήσει 
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ανυπεράσπιστους τους πολίτες και τις περιουσίες  τους απέναντι σε κάθε πράξη 

ανομίας.  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Οι κάτοικοι του Δήμου Σαρωνικού δεν είναι πολίτες δεύτερη κατηγορίας. Απαιτούμε 

από εσάς να επανεξετάσετε το θέμα της προτεινόμενης συγχώνευσης των 

αστυνομικών τμημάτων στον Δήμο μας.  

 

Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας, στη διεκδίκηση του 

δίκαιου αιτήματός τους, για παραμονή των αστυνομικών τμημάτων, επαρκή 

στελέχωση τους ώστε η ζωή και η περιουσία του σαν μην διατρέχει κανέναν 

κίνδυνο. Σας δηλώνουμε ευθαρσώς ότι θα μας βρείτε απέναντι σε κάθε 

προσπάθεια υποβάθμισης της ζωής και της καθημερινότητας των συνδημοτών μας.  
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Πίνακας Αποδεκτών: 

 

1) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,  press@hellenicpolice.gr  

2) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,  gada@hellenicpolice.gr  

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

danaattikis@astynomia.gr  

4) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΤΖΑ, gpantzas@parliament.gr 

5) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, nathan@parliament.gr  

6) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟ,   skoupan@otenet.gr  

7) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΔΕ, inslian@yahoo.gr  

8) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κα ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,  elenisotiriou17@gmail.com  

9)  ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΚΗ , voridis@parliament.gr  

10)  ΒΟΥΛΕΥΤΗ κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, Georgia@gmartinou.gr  

11)  ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ,  gvlahos@ath.forthnet.gr  

12)  ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΡΑ, bouras@parliament.gr  

13)  ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΗΛΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, i.kasidiaris@parliament.gr  

14) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΩΤΑ,  athinav00@gmail.com  

15) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΟΚΑ, kke@parliament.gr  

16) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

politikografeio@christofilopoulou.gr  

17) ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΛΤΑ  

minoff@culture.gr  

18)  Α.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ, fax 2291047100 

19) Α.Τ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, fax 22910 40900 

20) Α.Σ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, fax 2291061100 

21)  Κ.Ε.Δ.Ε., info@kedke.gr  

22) Π.Ε.Δ.Α., info@pedattikis.gr  
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