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Σπέτσες  15 Ιουλίου 2021 

Αρ. πρωτ.:  2024 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Αξιότιμο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

2. Αξιότιμο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη 

3. Αξιότιμο Γεν. Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη 

4. Αξιότιμο Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιά 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Ο Δήμαρχος και άπαντα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών κρούουμε τον κώδωνα 

του κινδύνου αυξήσεως της παραβατικότητας στις Σπέτσες λόγω ελλιπούς αστυνομεύσεως και 

κατ’ επέκταση αδυναμίας ασκήσεως τόσο προληπτικής αντεγκληματικής πολιτικής όσο και 

εφαρμογής του Νόμου σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης παραβατικής συμπεριφοράς.  

Οι Σπέτσες έχουν μόνιμο πληθυσμό, ο οποίος προσεγγίζει τις 5.000. Παράλληλα, τους θερινούς 

μήνες το νησί κατακλύζεται από πλήθος παραθεριστών, οι οποίοι επιδεικνύουν την προτίμησή 

τους στις Σπέτσες λόγω του φυσικού και αρχιτεκτονικού κάλλους, της ιστορίας αλλά και της 

εύκολης πρόσβασης τόσο από θαλάσσης όσο και δια ξηράς. Έτσι, καθ’ όλη την διάρκεια των 

θερινών μηνών και ιδίως τα Σαββατοκύριακα, στις Σπέτσες διαβιούν και κινούνται πλέον των 

15.000 ανθρώπων.  

Το έργο της αστυνομεύσεως επιτελείται με υπερβάλλοντα ζήλο από τους  ευσυνείδητους 

αστυνομικούς, οι οποίοι υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών. Ωστόσο, έχει στην πράξη 

διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των υπηρετούντων στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού μας δεν 

επαρκεί επ’ ουδενί για να καλύψει τις αυξημένες – ιδίως τους θερινούς μήνες – ανάγκες των 

Σπετσών. Οι αστυνομικοί καλούνται ταυτοχρόνως να προλαμβάνουν, να επιβλέπουν την τήρηση 

της τάξης, να ασχολούνται με αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, να ελέγχουν τη 

νόμιμη λειτουργία των καταστημάτων που λειτουργούν στο νησί (όροι και ωράριο λειτουργίας, 

καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τήρηση της 
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φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας), να ελέγχουν την κυκλοφορία και στάθμευση 

παντός είδους οχημάτων (ιδίως σε ένα νησί όπου υφίστανται αυξημένοι περιορισμοί ως προς 

την κυκλοφορία των οχημάτων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σύνθετο το έργο τους), να 

ελέγχουν την τήρηση των Πολεοδομικών Διατάξεων (σε ένα νησί όπου είναι χαρακτηρισμένο 

και ιστορικός τόπος και παραδοσιακός οικισμός), να συνοδεύουν στο έργο τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς που επισκέπτονται το νησί. Το έργο τους δε, καθίσταται έτι αυξημένο λόγω του 

πλήθους των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στις Σπέτσες κάθε 

χρόνο (Αρμάτα, Spetsathlon, Reggata, Tweed Run, Spetses Mini Marathon) αλλά, ιδίως φέτος και 

λόγω των αυξημένων  εκδηλώσεων για τους εορτασμούς των 200 ετών από την κήρυξη της 

Ελληνικής Επαναστάσεως και του χρόνου εξαιτίας των εορτασμών των 200 ετών από την 

ιστορική ναυμαχία των Σπετσών.   

Όσες προσπάθειες και αν καταβάλλουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα 

Σπετσών, όσο και αν ο Δήμος μας αλλά και οι ευσυνείδητοι συμπολίτες μας επιδιώκουμε 

καθημερινά να συμβάλλουμε στο έργο των αστυνομικών και να ενισχύσουμε το κλίμα 

ασφάλειας με μέσα ειρηνικά, δυστυχώς η κατάσταση στις Σπέτσες έχει φτάσει στο απροχώρητο. 

Παρατηρείται συνεχής αύξηση παραβατικότητας, αδυναμία ελέγχου τήρησης των υγειονομικών 

μέτρων, υπερβάσεις στους όρους λειτουργίας των καταστημάτων, άναρχη κυκλοφορία 

οχημάτων, ανεξέλεγκτη στάθμευση ακόμη και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, παραβιάσεις της 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας.  

Εάν δεν ενισχυθεί άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών με επιπλέον μόνιμο αλλά και εποχικό 

προσωπικό φοβούμαστε ότι η κατάσταση δεν θα είναι πλέον αναστρέψιμη.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες 

και να προβείτε στην περαιτέρω στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών με πρόσθετο 

προσωπικό. Άλλωστε, μόλις πριν από δέκα (10) ημέρες και στα πλαίσια των γυρισμάτων 

διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής, η αστυνομική δύναμη των Σπετσών ενισχύθηκε 

προσωρινά (και για το διάστημα των γυρισμάτων) με έκτακτο προσωπικό, γεγονός που μας 

δημιουργεί την εύλογη πεποίθηση ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει την δυνατότητα να μεταθέσει 

και μόνιμα προσωπικό προς ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών.                     

 

 



Εκ μέρους των Δημοτικών Συμβούλων 

Φραγγιά Ευγενίας 

Φαρδέλλου Σπυρίδων 

Ευσταθίου Μεταξίας 

Μαρνέζου Ιωάννη 

Ψαράκου Ευθυμιάς 

Λυράκη Γεώργιου 

Καραμπουρνιώτη Ιωάννη 

Στόφυλα Παρασκευής 

Μπαλτά Στυλιανού 

Βορδώνη Αντώνιου 

Θυμαρά Αθανάσιου 

Τσάνα Πέτρου 

Μέξη Νικόλαου 

Μαντά Σταματίνας 

Χιώτη Δημήτριου 

Θυμαρά Γεώργιου 
 

 

       Ο Πρόεδρος του         Ο Δήμαρχος Σπετσών 

   Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

Αθανάσιος Λαμπρόπουλος     Παναγιώτης Κ. Λυράκης 

 

 


