
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

 

    Η αποστολή και τα καθήκοντα του Αστυνοµικού της Γειτονιάς ορίζονται στο 

άρθρο 74Α' του Π.∆. 141/1991, ως ακολούθως: 

 «1.  Η αποστολή του Αστυνοµικού της Γειτονιάς συνίσταται στην προσέγγιση και 

διαρκή επικοινωνία µε τους πολίτες µιας χωροταξικά ορισµένης περιοχής (γειτονιά), 

την εµπέδωση του αισθήµατος ασφαλείας αυτών και τη δηµιουργία αµοιβαίων 

σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία για την πρόληψη της 

εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση γενικά προβληµάτων αστυνοµικής φύσεως. 

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του ο αστυνοµικός της γειτονιάς: 

α. Περιπολεί στη γειτονιά του, έρχεται σε επικοινωνία µε τους κατοίκους και τους    

εκπροσώπους των τοπικών, κοινωνικών φορέων, προσεγγίζει µε ενδιαφέρον τα 

προβλήµατά τους, µεριµνά για την επίλυση και παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης.  

β. Επιλαµβάνεται και επιλύει αστυνοµικής φύσεως ζητήµατα και συµβάντα στα 

πλαίσια των καθηκόντων του και εν αδυναµία του απευθύνεται στην Υπηρεσία του ή 

σε άλλες συναρµόδιες Υπηρεσίες για την άµεση ενεργοποίηση αυτών και την 

αντιµετώπισή τους. Επίσης αναφέρει στην Υπηρεσία του, τα µείζονος σηµασίας 

ζητήµατα του γενικότερου ενδιαφέροντος για την αντιµετώπισή τους. 

γ. Παρέχει κάθε βοήθεια και συµπαράσταση σε παθόντες εγκληµατικών πράξεων 

και συλλέγει πληροφορίες και άλλα στοιχεία, ενηµερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία 

του. Για την εξέλιξη των υποθέσεών τους ενηµερώνει τακτικά τους ενδιαφερόµενους. 

δ. Συµµετέχει στις εκδηλώσεις τοπικών φορέων, και τις συναντήσεις των 

κατοίκων, όπου συζητούνται προβλήµατα αστυνοµικής φύσεως που τους 

απασχολούν και σχετίζονται, κυρίως, µε την παραβατικότητα ανηλίκων και τη 

διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Επίσης, πραγµατοποιεί τακτικές επισκέψεις στα 

σχολεία της περιοχής και ενηµερώνεται από τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και 

εκπροσώπους συλλόγων γονέων, για τα υφιστάµενα προβλήµατα αστυνοµικής 

φύσεως και προωθεί τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπισή τους. 

ε. Ενεργεί µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία και αποφεύγει συµπεριφορές και 

σχέσεις, οι οποίες ενδεχοµένως θα προκαλέσουν δυσµενή σχόλια τόσο για τον ίδιο 

όσο και για την Υπηρεσία και συµπαραστέκεται σε άτοµα ευαίσθητων κοινωνικών 

οµάδων και αναξιοπαθούντες. 

 στ. Εισηγείται στην Υπηρεσία του τη διοργάνωση διαλέξεων, σε συνεργασία µε τους 

φορείς της γειτονιάς, για θέµατα αντεγκληµατικής πολιτικής. 

 ζ. Υποβάλλει καθηµερινά στην Υπηρεσία του αναφορά για τα προβλήµατα που 

απασχολούν τη γειτονιά και τις ενέργειες που εκδηλώθηκαν για την επίλυσή τους. 

 η. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον στα πλαίσια της αποστολής που του ανατίθεται. από το 

διοικητή της Υπηρεσίας.» 

 

    Πέραν των ανωτέρω καθηκόντων, στο πλαίσιο του αναβαθµισµένου ρόλου που 

αναλαµβάνουν οι Αστυνοµικοί της Γειτονιάς, έχουν επίσης τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• Εκτελούν υπηρεσία σε ζεύγη. 

• Κινούνται εποχούµενοι σε ξεχωριστά δίκυκλα. 

• Προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία µε Μ.Κ.Ο., Συλλόγους (Αθλητικούς, 

Περιβαλλοντικούς, Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς κ.λ.π.), καθώς επίσης και µε σχολικές 

κοινότητες, µετανάστες και ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.. 
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• Έχουν καθηµερινή ¨επώνυµη¨ παρουσία στη «γειτονιά» - τοµέα τους. 

• Ασκούν αµιγώς προληπτικό έργο, ενεργώντας κατασταλτικά µόνο όπου δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

• Επιδιώκουν την ενσωµάτωσή τους στην τοπική κοινωνία. 

• Ενηµερώνουν τους κατοίκους για την εξέλιξη και πορεία των θεµάτων τους. 

• Καταγράφουν την εγκληµατικότητα της «γειτονιάς» και τους παράγοντες που την 

προκαλούν και την ενισχύουν, εισηγούµενο λύσεις στην Υπηρεσία τους. 

• Αναζητούν και επισκέπτονται τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων. 

• Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για έκδοση και διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων µε 

οδηγίες προστασίας των κατοίκων από την εγκληµατικότητα. 

• Έχουν στη διάθεσή τους όλα τα κοινωνικά και λοιπά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη 

γειτονιά (πληθυσµιακή σύνθεση, υπηρεσίες, σύλλογοι, σχολεία, κέντρα νεότητας, κ.λπ). 

• Ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς προκαθορισµένο από την Υπηρεσία τους δροµολόγιο 

ανάλογα µε τις ανάγκες της «γειτονιάς». 

• Εκτελούν το έργο τους και δεν απασχολούνται σε άλλα καθήκοντα, εκτός από αυτά που 

διευκολύνουν την επικοινωνία τους µε τους κατοίκους (π.χ. επίδοση ορισµένων 

δικογράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής σε άτοµα που δεν µπορούν να µετακινηθούν, 

λήψη κατ’ οίκον κατάθεσης κ.λ.π.). 

• Ενηµερώνονται καθηµερινά και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας τους από το Α.Τ. για 

τα τελευταία προβλήµατα, καταγγελίες, αδικήµατα και συµβάντα της «γειτονιάς» τους. 

• Βρίσκονται σε επικοινωνία µε την Υπηρεσία τους και τις λοιπές αστυνοµικές δράσεις 

στην περιοχή. 

• Αναλαµβάνουν και παραδίδουν υπηρεσία στο Αστυνοµικό Τµήµα. 

• Μεριµνούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο (διανοµή ατοµικών καρτών, ενηµερωτικών 

φυλλαδίων για το θεσµό, κ.λπ.), ώστε η ιδιότητά τους να καταστεί γνωστή στους πολίτες 

της «γειτονιάς». 

• Υποβάλουν στο τέλος της υπηρεσίας τους σχετική αναφορά δραστηριότητας, την οποία 

και καταχωρούν στην υπάρχουσα ηλεκτρονική βάση δεδοµένων.- 
 

 

 

 

 


