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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 21-01-2020 με αριθμό 3443 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Ν. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ και Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά,
σας γνωρίζουμε ότι, η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της άσκησης της γενικής
αστυνόμευσης, έχει ως αποστολή, πλέον των άλλων, τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης
και ευταξίας, την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές, την
τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και
συναθροίσεις, καθώς και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των
πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές (άρθρο 11 του ν. 4249/2014), ενώ για την επίτευξή τους
αναπτύσσει τόσο προληπτικές, όσο και κατασταλτικές δράσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ/τος 141/1991.
Επισημαίνεται δε ότι, τα αστυνομικά μέτρα δεν απαριθμούνται ειδικώς στο νόμο, αλλά
υπαγορεύονται από τις εκάστοτε περιστάσεις και τις επικρατούσες συνθήκες και κατά
συνέπεια, οι αστυνομικές Αρχές, εκτιμώντας την υφιστάμενη, κάθε φορά, κατάσταση,
οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις επιβαλλόμενες, εντός του πλαισίου της νομιμότητας,
αναλογικότητας και προσφορότητας, ενέργειες, με γνώμονα τις αρχές της υπεροχής του
δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος.
Παρέπεται να λεχθεί ότι σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών
ατόμων ή ομάδων προσώπων που πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης
πράξης, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώνουν κάθε επιβαλλόμενη υπηρεσιακή
και δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας ταυτόχρονα αρμόδιο λειτουργό της οικείας
Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην ερώτηση θέματα, σημειώνεται ότι
από αστυνομικούς της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας, εκτελούντες καθήκοντα εποχούμενης
περιπολίας στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας Υστερνίων Τήνου, διενεργήθηκε
αστυνομικός έλεγχος Ι.Χ.Ε. οχήματος.
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Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δέχεται αιτήματα
ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό, από τις υφιστάμενες περιφερειακές Υπηρεσίες του
-μεταξύ των οποίων και η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων- τα οποία εξετάζει με τη δέουσα
προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη, σε κάθε περίπτωση, όλες τις παραμέτρους των τιθέμενων
ζητημάτων και όποιες αποφάσεις περί αυτών, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα την προστασία
του κράτους δικαίου, της έννομης τάξης, του δημοσίου συμφέροντος και των συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών.
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