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ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην   από   01-03-2022  με  αριθμό  3645/ 149   Ερώτηση  και                      

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων των Βουλευτών κ.κ. Χ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ,  
Ε. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α. - Χ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ, Σ. ΒΑΡΔΑΚΗ,         
Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Κ. ΒΕΤΤΑ, Α. (Ν.) ΓΚΑΡΑ, Ι. ΓΚΙΟΛΑ, Θ. ΔΡΙΤΣΑ, Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ,     
Κ. ΖΟΥΡΑΡΙ, Ν. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ, Ε. ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, Δ. - Χ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ,             
Ν. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Σ. ΛΑΠΠΑ, Κ. ΜΑΛΑΜΑ, Χ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ,              
Κ. ΜΑΡΚΟΥ, Α. ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΜΟΥΖΑΛΑ, Ι. ΜΠΑΛΑΦΑ, Κ. ΜΠΑΡΚΑ,                
Α. ΜΩΡΑΪΤΗ, Α. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, Ν. ΠΑΠΠΑ, 
Π. ΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ, Π. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ, Ν. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ,                 
Ο. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ, Ν. ΦΙΛΗ, Θ. ΦΩΤΙΟΥ,      
Ρ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ  και  Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ. 

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι,      

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 4703/2020               
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 131), τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία και την 
εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας, που συστάθηκε στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίστηκαν με το π.δ. 10/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 19). 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου 
π.δ/τος, η εν λόγω Διεύθυνση στελεχώνεται από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, το οποίο 
αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες, ή 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και από Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
14 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 28), όπως ισχύει. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ή 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για θέματα 
προσωπικού, οργάνου του φορέα προέλευσης, για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται 
στην απόφαση. Βασικό δε κριτήριο επιλογής του προσωπικού αποτελεί η εξειδίκευση και 
εμπειρία επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης (άρθρο 9), ενώ δεν προβλέπονται 
συγκεκριμένα ποσοστά κατανομής μεταξύ πολιτικού και ένστολου προσωπικού. 
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Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται να είναι 
Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό τουλάχιστον Αστυνομικού Υποδιευθυντή και 
πάντως ανώτερος ή τουλάχιστον αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, ενώ 
οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων ορίζεται να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Γνωρίζεται δε ότι η κατανομή του εν λόγω προσωπικού εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη 
τα προσόντα, τις γνώσεις και δεξιότητες αυτού, με γνώμονα την πληρέστερη κάλυψη των 
αναγκών των Τμημάτων (άρθρα 7 και 8 του π.δ/τος 10/2021).  

Στο ως άνω πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Πρόληψης της Βίας την 29-05-2021. Στελεχώνεται από έξι (6) αξιωματικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας (εκ των οποίων οι -3- ανώτεροι) και έναν υπαξιωματικό, ενώ εκκρεμεί η 
περαιτέρω κατανομή σε Τμήματα και τοποθετήσεις Προϊστάμενων Τμημάτων.  

Διευκρινίζεται δε ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία 
πραγματοποιήθηκαν αφενός μεν οι αποσπάσεις του εν λόγω προσωπικού, με την υπ’ αριθ. 
6001/8/1 από 09-05-2021 (μη αναρτητέα) Απόφαση του τέως Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη και την υπ’ αριθ. 256332/3/20-α’ από 09-09-2021 Απόφαση του 
υπογράφοντος, οι οποίες αποτελούν διοικητικές πράξεις απόσπασης στη Διεύθυνση 
Πρόληψης της Βίας και όχι τοποθέτησης σε συγκεκριμένες θέσεις, αφετέρου δε ο ορισμός της 
Προϊσταμένης αυτής με την υπ’ αριθ. 7017/7/137 από 14-05-2021 Υπουργική Απόφαση 
(ΑΔΑ: ΨΘΗΚ46ΜΤΛΒ-57Ε). Σημειώνεται ότι η ορισθείσα Προϊσταμένη της εν λόγω 
Διεύθυνσης, πέραν των, αυτονόητα πληρούμενων, τυπικών προϋποθέσεων που 
προαναφέρθηκαν, κατέχει ακαδημαϊκή - επιστημονική κατάρτιση, συμπληρωματική της 
φοίτησής της στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σχετική υπηρεσιακή 
εμπειρία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
εν λόγω Διεύθυνσης. 

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η προαναφερόμενη Διεύθυνση -πέραν της διευθέτησης 
των αρχικών ζητημάτων διοικητικής και υπηρεσιακής φύσεως για την ομαλή έναρξη της 
λειτουργίας της, ως νεοσυσταθείσα Υπηρεσία (αρχική εγκατάσταση, εξοπλισμός, υλικοτεχνική 
υποδομή, μετεγκατάσταση, ασφάλεια εγκατάστασης κ.λπ.)- έχει πραγματοποιήσει τα 
ακόλουθα: 

 Ενημερωτική συνάντηση, τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021, με τη συμμετοχή 
στελεχών του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι δράσεις και να τεθούν οι προτεραιότητες της 
εν λόγω Διεύθυνσης, κατόπιν μελέτης και αξιοποίησης των διαθέσιμων στοιχείων 
αναφορικά με τις διαμορφούμενες τάσεις (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά) και 
την εξέλιξη της βίας (ποσοτικά χαρακτηριστικά). 

 Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για το σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης 
της Βίας, με τον ορισμό συγκεκριμένων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
σημείων επαφής των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας με την εν λόγω Διεύθυνση, ενώ 
εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ανάπτυξης αντίστοιχου δικτύου με  συναρμόδιους  Φορείς  
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και Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη αναπτυχθεί ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας 
με Διευθύνσεις του Κλάδου Ασφάλειας, του Κλάδου Τάξης και του Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και 
με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με σκοπό την άμεση λήψη ενημέρωσης επί 
θεμάτων αρμοδιότητας αυτών, τα οποία και άπτονται του πεδίου δράσης της. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, εκδηλούμενη επιδίωξη της Διεύθυνσης Πρόληψης Βίας 
είναι η λήψη ενημέρωσης και συνεισφοράς επί της λειτουργίας και της δράσης 
συλλογικών οργάνων που δραστηριοποιούνται σχετικά, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό - 
Διεθνές Επίπεδο και η αναζήτηση στατιστικών - συγκριτικών στοιχείων από βάσεις 
δεδομένων, με τα εξ αυτών προκύπτοντα, ετήσια απολογιστικά πορίσματα. Στο ίδιο 
πεδίο υψηλής προτεραιότητας εντάσσεται ακόμη, η ενημέρωση επί των ποσοτικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των διαμορφούμενων τάσεων και της εξέλιξης της βίας, 
ως αυτή προκύπτει από την τυπολογία των διαπραχθέντων εγκλημάτων κατά τα έτη 
2019, 2020 και κατά το πρώτο εξάμηνο 2021, για κάθε μία από τις μορφές κι 
εκφάνσεις βίας αρμοδιότητάς της, ιδίως τη ριζοσπαστικοποίηση, το βίαιο εξτρεμισμό 
την ενδοοικογενειακή βία, την έμφυλη βία, την ενδοσχολική βία και τον σχολικό 
εκφοβισμό καθώς και τη ρατσιστική βία. Πέραν των παραπάνω, επιδιωκόμενο 
αντικείμενο εξέτασης αποτελούν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στην προάσπιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων στη βία ατόμων και κοινωνικών ομάδων, 
αλλά και στην εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων προληπτικής αστυνόμευσης 
(community policing, intelligence led policing).   

 Καταγραφή των συγκροτημένων Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας 
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) που είναι ενεργά στους Δήμους της χώρας, βάσει της οποίας 
δημιουργήθηκε, για το σκοπό αυτό, ιστοσελίδα από την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

 Έργο για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην υποστήριξη των 
θυμάτων τρομοκρατίας, για τις ανάγκες της Διαρκούς Επιτροπής και του Γραφείου 
Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Διαρκή Επιτροπή που συγκροτήθηκε, με 
Απόφαση του υπογράφοντος (ΑΔΑ: 63Φ846ΜΤΛΒ-ΥΩ2), για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του ζητήματος της υποστήριξης και της απόδοσης τιμής στη μνήμη των 
θυμάτων βίας και τρομοκρατίας, η οποία πραγματοποίησε την τελευταία συνεδρίασή 
της τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2021 (σχετικό τυγχάνει το από 15-09-2021 Δελτίο 
Τύπου του Υπουργείου μας).  

 Διεξαγωγή δυο διαδικτυακών ενημερωτικών συναντήσεων με εμπειρογνώμονες του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για θέματα 
πρόληψης βίας. Αντικείμενο των ανωτέρω συναντήσεων ήταν η ενδελεχής ενημέρωση 
από τις βρετανικές Αρχές για τα πραγματοποιούμενα προγράμματα «Prevent» και 
«Family Liaison Officer», με απώτερο σκοπό την εκτίμηση των πιθανών ωφελειών που 
είναι δυνατόν να προκύψουν, στο ενδεχόμενο υιοθέτησης των συγκεκριμένων 
προτεινόμενων μοντέλων αστυνόμευσης, από την ελληνική έννομη τάξη, κατόπιν της 
αναγκαίας προσαρμογής αυτών στην ελληνική πραγματικότητα. Προβλήθηκε η 
επιθυμία εκπαίδευσης Ελλήνων Αστυνομικών από τις αντίστοιχες αρχές του  Ηνωμένου  
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Βασιλείου, η οποία έχει ανασταλεί, λόγω των υφιστάμενων περιορισμών εξαιτίας της 
νόσου Covid-19. 

 Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Συνεργασίας (Project Based Collaboration - PBC) για τον 
ακροαριστερό και αναρχικό εξτρεμισμό, που υλοποίησε η Διεύθυνση Κρατικής 
Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (23-24/11/2021). 

 Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας, για την προετοιμασία και υλοποίηση από το Κέντρο 
Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Προστασία 
Θυμάτων - Victim Protection Course 45/2021» της CEPOL, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος (08-11/02/2022). 

 Συμμετοχή δύο στελεχών της Διεύθυνσης σε Προγράμματα Συνεργασίας (PBC) του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συνεργασίας για τη Ριζοσπαστικοποίηση για το έτος 2022. 

Τέλος, τονίζεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εφαρμόζει με 
αποτελεσματικότητα ένα σύγχρονο, ευρύ και πολυεπίπεδο πρόγραμμα στοχοθεσίας, με 
μετρήσιμα δεδομένα και για πρώτη φορά στη Χώρα μας, με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα, στο οποίο η καταπολέμηση της βίας αποτελεί πρωταρχική 
προτεραιότητα. Η Εθνική Στρατηγική Πρόληψης της Βίας, που είναι η βασική αρμοδιότητα 
της Διεύθυνσης Πρόληψης Βίας, είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ένα 
σύνολο ενεργειών και βημάτων - σταδίων. Πρόκειται για ένα συνεργατικό εγχείρημα, για την 
υλοποίηση του οποίου απαιτείται η συμμετοχή πλήθους φορέων, που έχει ως σκοπό την 
επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας και διακλαδικότητας, όπως άλλωστε, 
προβλέπεται και στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της.  

 

  
 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
 


		2022-03-29T11:37:42+0300




