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 κ.  Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 
σας γνωρίζουμε ότι το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
π.δ/τος 37/ 2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 63), προέβη σε οργανωτικού και διαθρωτικού χαρακτήρα 
αλλαγές, μέσω της ίδρυσης των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, με σκοπό 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας [ν. 3500/ 2006 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 232), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει], τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση 
σχετικών στατιστικών στοιχείων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με τους/τις καθ’ ύλην 
και κατά τόπον συναρμόδιους/ες Φορείς και Αρχές, καθώς και άλλους/ες κοινωνικούς/ές 
Φορείς και Οργανώσεις για τη διαχείριση αυτών. 

Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην 
εσωτερική διάρθρωση της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου, καθώς και 
Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην εσωτερική διάρθρωση του Επιτελείου 
τόσο των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών 
Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας όσο και των Διευθύνσεων Αστυνομίας 
της χώρας (που αντιστοιχούν, σε μεγάλο βαθμό, στις έδρες των Περιφερειών και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αντίστοιχα). Βάσει των διατάξεων του ανωτέρω 
π.δ/τος, στις ανωτέρω Υπηρεσίες κατανεμήθηκαν επιτελικές αρμοδιότητες. 

Περαιτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθ. 7001/2/1491-ιδ’ από 19-08-2021 Απόφασης του 
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. Β’ - 3894), συστάθηκαν Γραφεία Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας στην εσωτερική διάρθρωση του Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) 
Ομονοίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Αθηνών, του Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου της             
Δ.Α. Πειραιώς, του Β’ Α.Τ. Περιστερίου της Δ.Α. Δυτικής Αττικής, του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής 
της Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής, του Α.Τ. Αλίμου της Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής και 
του Α.Τ. Λευκού Πύργου της Δ.Α. Θεσσαλονίκης.  

Στο πλαίσιο δε της συνεχούς αξιολόγησης της λειτουργίας των υφιστάμενων 
Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, προς το σκοπό της διασφάλισης του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το πληθυσμιακό 
κριτήριο και αφετέρου το κριτήριο της ποσοστιαίας στατιστικής απογραφής της πυκνότητας 
φαινομένων και κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με την  υπ’ αριθ.  7001/2/1491-κγ’  από  
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- 2 -  09-09-2022 Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. Β’ - 4832), που 
τροποποίησε την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 7001/2/1491-ιδ’ από 19-08-2021 όμοια, 
αποφασίστηκε η σύσταση -12- επιπλέον Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, 
στην εσωτερική διάρθρωση του Α.Τ. Καλλιθέας της Δ.Α. Αθηνών, του Α’ Α.Τ. Αχαρνών της 
Δ.Α. Δυτικής Αττικής, του Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, του             
Α’ Α.Τ. Ηρακλείου της Δ.Α. Ηρακλείου, του Α.Τ. Χανίων της Δ.Α. Χανίων, του Β’ Α.Τ. Πατρών 
της Δ.Α. Αχαΐας, του Α.Τ. Λάρισας της Δ.Α. Λάρισας, του Α.Τ. Βόλου της Δ.Α. Μαγνησίας, του 
Α.Τ. Χαλκίδας της Δ.Α. Ευβοίας, του Α.Τ. Ιωαννίνων της Δ.Α. Ιωαννίνων, του Α.Τ. Αγρινίου 
της Δ.Α. Ακαρνανίας και του Α.Τ. Σερρών της Δ.Α. Σερρών.  

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης 
υφίστανται τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας αφενός μεν του Α.Τ. Λευκού 
Πύργου, που λειτουργεί από την 11-09-2021 (με τοπική αρμοδιότητα αυτή των Α.Τ. Λευκού 
Πύργου, Χαριλάου - Αναλήψεως, Τούμπας - Τριανδρίας, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Θέρμης, Θερμαϊκού και Νεάπολης - Συκεών της υπόψη Διεύθυνσης), αφετέρου δε του          
Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης, που λειτουργεί από την 03-10-2022 (με τοπική αρμοδιότητα 
αυτή των Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού - Ευόσμου, Δέλτα, 
Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνος, Βόλβης και Καλλινδοίων της υπόψη Διεύθυνσης).  

Τα ως άνω Γραφεία είναι αρμόδια για τον προανακριτικό χειρισμό των υποθέσεων 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3500/ 2006 (ήτοι, εκδήλωση των προβλεπόμενων 
δικονομικών και υπηρεσιακών ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και της συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και ειδικότερων διαταγών που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος), την ενημέρωση των πολιτών ως προς 
τον τρόπο αντίδρασης και προστασίας τους από εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας και 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση θυματοποίησης, την πρόληψη 
δευτερογενούς επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης, καθώς 
και τη συνεργασία με έτερους Φορείς και Οργανώσεις, εφόσον κριθεί αναγκαία.  

Διευκρινίζεται δε ότι ο χειρισμός των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας 
πραγματοποιείται, πλέον των προαναφερόμενων Γραφείων και από τα κατά τόπους 
Αστυνομικά Τμήματα. 

Πλέον αυτών, τονίζεται ότι στο πλαίσιο της αποστολής του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
παρέμβαση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.                          
Η δραστηριοποίησή μας για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού συνεχίζεται με 
αμείωτο ενδιαφέρον, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, ήτοι στην πρόληψη μέσα από την 
υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας, στην προστασία των θυμάτων και τη διερεύνηση τέλεσης των αξιόποινων 
πράξεων και τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων κάθε εγκληματικής πράξης, με στόχο να 
παραπεμφθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη. 

Επιπλέον, στις προτεραιότητες της στρατηγικής του Υπουργείου εντάσσεται και η 
ενίσχυση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων που πολλαπλασιάστηκαν εν 
μέσω πανδημίας (φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας κ.α.).  

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των 
προκαθορισμένων μεταρρυθμίσεων, αξιολογείται συνεχώς η λειτουργία των υφιστάμενων 
Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας προκειμένου, σε  συντρέχουσα  περίπτωση, 
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- 3 -  να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης ή αύξησης του αριθμού αυτών, πάντοτε προς το 
σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσής τους.  

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι από το Υπουργείο και το Αρχηγείο επανεκτιμώνται οι 
ανάγκες όλων των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και εκδηλώνονται, όπου αυτό 
απαιτείται, οι απαραίτητες τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής ή/και η ανακατανομή των 
οργανικών θέσεων σε αυτές, πάντοτε προς το σκοπό της διασφάλισης του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου απόδοσής τους. Τονίζεται δε ότι αξιολογείται, όχι μόνον η επίτευξη των 
στόχων, αλλά και η εν γένει εικόνα και λειτουργία των Υπηρεσιών, η απόδοση και η 
συμπεριφορά του προσωπικού και γενικά, όλες οι παράμετροι και οι παράγοντες που 
συντελούν στην αντικειμενική και πλήρη αξιολόγηση, αναφορικά με τη διοικητική λειτουργία, 
την επιχειρησιακή δράση και το βαθμό ανταπόκρισης κάθε Υπηρεσίας στις απαιτήσεις που 
συναρτώνται προς την εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής της. 

 
  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  
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