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ΠΡΟΣ :  Αρχηγό της ΕΛ. ΑΣ Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νο (δια 

της Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

  

ΚΟΙΝ. : ‘‘ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ’’ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό κατά την θερινή 

                 τουριστική περίοδο 2018». 

 

Κύριε Αρχηγέ, 

 Είθισται αυτές τις ημέρες κάθε χρόνο να εκδίδεται Διαταγή του 

Α.Ε.Α με την οποία καλούνται οι συνάδελφοί μας, από όλη την 

επικράτεια, να εκδηλώσουν την επιθυμία τους, προκείμενου να 

αποσπασθούν αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο σε αστυνομικές 

υπηρεσίες, που αστυνομεύουν Κρατικά ή Διεθνή Αεροδρόμια, όπως είναι 

τα Α.Τ Μυκόνου, Α.Τ Θήρας, Α.Τ. Νάξου, Α.Τ. Πάρου, Α.Τ. Μήλου και Τ.Α. 

Σύρου Ερμούπολης, δικαιοδοσίας της Δ.Α. Κυκλάδων. 

Ενόψει αυτού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να επιστήσουμε  την 

προσοχή σας σε ορισμένα ζητήματα: 

H Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων έχει στην εδαφική της 

αρμοδιότητα και αστυνομεύει εικοσιτέσσερα (24) κατοικημένα νησιά, στα 

οποία λειτουργούν δέκα (10) Αστυνομικά Τμήματα, ένα (1) Τμήμα 

Ασφαλείας  και δώδεκα (12) Αστυνομικοί Σταθμοί. 

Λόγω της εδαφικής νησιωτικής ιδιομορφίας αλλά και της 

προβληματικής  ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών 

δημιουργούνται ποικίλα και πολλαπλά προβλήματα, το σημαντικότερο εκ 

των οποίων είναι η έλλειψη δυνατότητας για  έγκαιρη ενίσχυση των  

αστυνομικών υπηρεσιών τόσο σε τακτικά όσο βεβαίως και σε έκτακτα 

περιστατικά, τα οποία λαμβάνουν χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση κατά 

τους θερινούς μήνες, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου  όγκου τουριστών που 

δέχεται το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.  

 Η έλλειψη προσωπικού που παρουσιάζουν την τρέχουσα περίοδο  οι 

αστυνομικές υπηρεσίες των νησιών μας αναλύεται ενδεικτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΑΣΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΑΣΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

Α.Τ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜ/ΛΗΣ 20% Α.Τ ΝΑΞΟΥ 9% 

Τ.Α ΣΥΡΟΥ ΕΡΜ/ΛΗΣ 17% Α.Σ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 33% 

Α.Τ ΜΗΛΟΥ 60% Α.Τ ΑΝΔΡΟΥ 40% 

Α.Σ ΣΙΦΝΟΥ 63% Α.Σ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 55% 

Α.Σ ΚΙΜΩΛΟΥ 50% Α.Σ ΑΜΟΡΓΟΥ 70% 

Α.Σ ΣΕΡΙΦΟΥ 67% Α.Σ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 33% 

Α.Τ ΜΥΚΟΝΟΥ 41% Α.Τ ΘΗΡΑΣ 20% 

Α.Τ ΚΕΑΣ 58% Α.Σ ΑΝΑΦΗΣ 66% 

Α.Σ ΚΥΘΝΟΥ 42% Α.Τ ΙΗΤΩΝ 53% 

Α.Τ ΤΗΝΟΥ 40% Α.Σ ΣΙΚΙΝΟΥ 33% 

Α.Τ ΠΑΡΟΥ 7% Δ.Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ) 32% 

 

Αξίζει ακόμη να τονίσουμε ότι περίπου τριάντα οχτώ (38) 

αστυνομικοί, που κατέχουν οργανική θέση σε  αστυνομικές υπηρεσίες 

των Κυκλάδων, είναι αποσπασμένοι, για διαφόρους λόγους, έκτος της 

Διευθύνσεώς μας, ενώ ταυτόχρονα περίπου δέκα οχτώ (18) αστυνομικοί 

είναι αποσπασμένοι - προσωρινά μετακινούμενοι στις Κυκλάδες προς 

ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών μας. Ακόμη και στην περίπτωση 

αυτή το ισοζύγιο είναι όμως αρνητικό [μείον είκοσι (- 20) αστυνομικοί].  

Αν θέλουμε, ως Χώρα, να μιλάμε για στήριξη του τουρισμού και 

ποιοτική ανάπτυξη των παροχών μας προς τους επισκέπτες μας, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε και τον τομέα της ασφάλειας.  

Κατά γενική ομολογία, ο τουρισμός είναι η  βαριά βιομηχανία της 

πατρίδας μας από την οποία προσδοκούμε οικονομικά οφέλη στην 

δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε ως Χώρα και οι Κυκλάδες 

αποτελούν χωρίς αμφιβολία την ναυαρχίδα του τουρισμού.  

Η πιθανή ανεπαρκής αστυνόμευση σ’ αυτήν την γεωγραφική 

περιοχή, που θα οφείλεται καθαρά σε έλλειψη αστυνομικού δυναμικού 

και όχι στο αξιόμαχο των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών, δύναται να 

αποτελέσει παγκόσμια είδηση με αρνητικά αποτελέσματα για τον 

τουρισμό της Χώρας. 

Από την μέχρι τώρα ενημέρωσή μας, από τουριστικούς 

παράγοντες, η τουριστική κίνηση την φετινή χρονιά ενδέχεται να είναι 

αυξημένη κατά 20%-30 % σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η Μύκονος και η Θήρα είναι από τους  

δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς διεθνούς φήμης και 

προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό είναι 

απολύτως αναγκαίο τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα να ενισχυθούν με 

ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, τουλάχιστον από 01-04-2018 έως 

31-10-2018, καθόσον η τουριστική κίνηση ξεκινά νωρίτερα στα νησιά αυτά,  

με την άφιξη τουριστών τόσο με πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού, 
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παρουσιάζοντας αυξητική τάση στις πτήσεις τύπου τσάρτερ αλλά και 

μέσω κρουαζιερόπλοιων. 

Αναγκαίο κρίνεται ταυτόχρονα να συμπεριληφθούν στη Διαταγή 

ενίσχυσης για τη θερινή περίοδο και Αστυνομικά Τμήματα και 

Αστυνομικοί Σταθμοί, του συμπλέγματος των Κυκλάδων, τα οποία 

παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση, πλην όμως δεν έχουν 

Αερολιμένες και η ενίσχυση αυτών να γίνει για το χρονικό διάστημα από 

01-06-2018 έως 31-08-2018. 

Κύριε Αρχηγέ, 

Σας καλούμε να ενισχύσετε τις  Αστυνομικές Υπηρεσίες των 

νησιών μας με ικανό  αριθμό συναδέλφων εγκαίρως, λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω ενδελεχώς εκτεθειμένα, ώστε να μπορέσουμε να 

ανταπεξέλθουμε και φέτος στις απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου και 

να παρέχουμε στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες το αγαθό της 

ασφάλειας που δικαιούνται και αξίζουν.    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Βουλευτές Π.Ε Κυκλάδων: 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α: κ. ΣΥΡΙΓΟ Α , κ. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟ Ν. ,κ. ΜΑΝΙΟ Ν. & 

Ν.Δ: κ. ΒΡΟΥΤΣΗ Ι 

2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ Γ. (fax:2281082376) 

3. Π.Ο.ΑΣ.Υ 

4. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων(Δήμους & Κοινότητες) 

5. Επιμελητήριο Κυκλάδων (fax: 22810 82346) 

6.  Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κυκλάδων(fax:2281081131) 

7. Γ.Ε Π.Α.Δ Νοτίου Αιγαίου 

8. Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων 

9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

10. Μέλη Ε.Α.Υ. Κυκλάδων 


