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Η βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Σταματάκη, συνοδευόμενη
από το γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά Χρήστο
Φωτιάδη και το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Φώτη Ανδρεόπουλο,
επισκέφθηκε, την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και συναντήθηκε με τον
Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιά, ταξίαρχο Αριστείδη Φουτάκη.
Ο
αστυνομικός διευθυντής τους ενημέρωσε ότι η εγκληματικότητα στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά και τα νησιά είναι πολύ χαμηλή και η αστυνόμευση επαρκής. Οι διαδικασίες
ανασυγκρότησης των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή προχωρούν με γρήγορους
ρυθμούς, παρά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές του Πειραιά, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης
των υπηρεσιών, ιδρύθηκε νέο αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Τροιζηνίας, το Α.Τ. Γαλατά,
αστυνομικός σταθμός στα Μέθανα και για τον ορεινό όγκο Δρυόπης αστυνομικός
επισκέπτεται τα εννέα χωριά σε σταθερή βάση.

Η βουλευτής έθεσε την αναγκαιότητα επίλυσης του σοβαρού κτιριακού προβλήματος του
Αστυνομικού Τμήματος της Αίγινας, την έλλειψη στέγης του Αστυνομικού Σταθμού
Μεσαγρού, ζήτησε να ενημερωθεί επίσης για το χρόνο και τις συνθήκες κράτησης στα
κρατητήρια των Α.Τ. της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, αλλοδαπών πολιτών, καθώς και
αναφέρθηκε στην ανάγκη αυξημένης, διακριτικής αστυνόμευσης στην περιοχή του Νέου
Φαλήρου, όπου υφίσταται μικρός, προσωρινός και άτυπος καταυλισμός ρομά.

Σε σχέση με τα παραπάνω, ο αστυνομικός διευθυντής απάντησε ότι προχωρούν οι
διαδικασίες ενοικίασης νέου κτιρίου για τη στέγαση του Α.Τ. Αίγινας και ελπίζει ότι μέχρι
το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί. Σε συνεννόηση με τη δημοτική αρχή
Μεσαγρού, έχει παραχωρηθεί δημοτικός χώρος για τη στέγασή του Αστυνομικού Σταθμού, ο
οποίος θα λειτουργήσει σύντομα. Ο αριθμός αλλοδαπών πολιτών που κρατούνται στα
Αστυνομικά Τμήμα είναι μικρός και η ολιγοήμερη διοικητική κράτηση αναφέρεται σε άτομα
που πρόκειται να επαναπροωθηθούν στις χώρες τους. Για την περιοχή του Νέου Φαλήρου
είπε ότι η περιοχή επιτηρείται με ιδιαίτερη προσοχή και ότι δεν πρόκειται για εγκατάσταση
αλλά για προσωρινή στάθμευση οχημάτων.

Η βουλευτής ευχαρίστησε τον κ. ταξίαρχο για την ενημέρωση, τη χρήσιμη και παραγωγική
συνάντηση που είχαν και είπε ότι είναι στη διάθεσή του για να συμβάλει από την πλευρά
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της στο έργο του.
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