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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η 
διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών 
αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον 
επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, 
αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική 
κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του 
κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. 

Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, 
επισημαίνεται ότι, πέραν των πραγματοποιηθεισών, εντός του τρέχοντος έτους, λοιπών 
τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού, έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους οι 
προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές και συμπληρωματικές μεταθέσεις τ.ε., θέσεις.  

Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του 
π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Πελοποννήσου, καθώς και στο Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να αποσπούν το 
προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές 
ανάγκες. 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει συνεχή 
προσπάθεια για την ισομερή και ισόρροπη κατανομή του προσωπικού αυτής σε όλες τις 
κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, προσαρμοζόμενη στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή 
ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες. Στο ως άνω πλαίσιο, το Προαναχωρησιακό Κέντρο 
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προσωπικού. Παράλληλα, για την απρόσκοπτη λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας διατίθεται, 
σε καθημερινή βάση, αστυνομικό προσωπικό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
και από τις υφιστάμενες Διευθύνσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πελοποννήσου, κατά περίπτωση. 

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
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