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ΘΕΜΑ «Προβλήματα Αστυνόμευσης στο Δήμο Τανάγρας»

Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται έντονη έξαρση της εγκληματικότητας στην 

Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τανάγρας. 

Σχεδόν επί καθημερινής βάσεως σημειώνονται κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις  σε οικίες 

και επιχειρήσεις με τεράστιες καταστροφές και βανδαλισμούς στις περιουσίες των κατοίκων αλλά 

και με κίνδυνο την ίδια την ζωή των πολιτών αφού δεν είναι λίγες οι φορές που ιδιοκτήτες έχουν 

έρθει αντιμέτωποι με τους κακοποιούς μέρα μεσημέρι και έχουν γίνει αποδέκτες ωμής βίας. 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 29/10/2021

17158/2021/Κύριο Πρωτόκολλο



Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στους πολίτες έντονη ανησυχία και ανασφάλεια 

και έχει ωθήσει την τοπική κοινωνία να ξεπεράσει τα όρια της ανοχής και της αντοχής της. Πλέον 

είναι ορατός ο κίνδυνος, η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των κατοίκων να εκδηλωθεί με 

φαινόμενα αυτοδικίας.

Στις 5/10/2021 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Τανάγρας παρουσία του 

Αστυνομικού Δ/ντη Βοιωτίας Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Τρικαλίτη και του  Διοικητή του ΑΤ Τανάγρας κ. 

Χρήστο Μίχα  και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα κάτωθι προβλήματα του Δήμου μας τα οποία 

θέτουμε υπόψιν σας :

1. Η μεγάλη εδαφική αρμοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας. Ο Δήμος Τανάγρας 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της χώρας αποτελούμενος από 554,01  

τ. χλμ. και η αστυνόμευση όλης της έκτασης είναι αδύνατη με το υπάρχων μικρό και 

υποστελεχωμένο Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας το οποίο ναι μεν κάνει ότι είναι ανθρωπίνως 

δυνατό πλην όμως αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην έκταση και τον πληθυσμό της περιοχής. 

2. Η περιοχή μας παρουσιάζει σημαντική αύξηση πληθυσμού λόγω της επισκεψιμότητας της 

και δη τις καθημερινές ημέρες λόγω της μετακίνησης χιλιάδων εργαζομένων από τα μεγάλα 

αστικά κέντρα της Αττικής—Θήβας -Χαλκίδας στην άτυπη και ήδη άναρχη βιομηχανική ζώνη 

Σχηματαρίου – Οινοφύτων  και τους θερινούς μήνες-Σαββατοκύριακα στα τουριστικά θέρετρα 

της περιοχής των Δερβενοχώριων και του Δηλεσίου. Αυτό συνεπάγεται  αυξανόμενες ανάγκες 

αστυνόμευσης της περιοχής (πχ. συνεχείς έλεγχοι στα κυκλοφορούντα οχήματα βαρέου τύπου 

λόγω βιομηχανικής ζώνης, εργατικά ατυχήματα, κλοπές - διαρρήξεις αυτοκινήτων, οικιών, 

βιομηχανιών κλπ ) από ένα ήδη  υποστελεχωμένο αστυνομικό τμήμα που πέραν της 

αστυνόμευσης που καλείται να εκτελέσει, πρέπει να καλύψει και άλλες διοικητικές λειτουργίες 

(δικαστικά εντάλματα, ταυτότητες, αλλοδαπούς νόμιμους και παράνομους, κλπ). Το 

Αστυνομικό Τμήμα  Τανάγρας με την υπάρχουσα κατάσταση αδυνατεί να παρέμβει ουσιαστικά 

αλλά και κατασταλτικά στην τεράστια αυτή έκταση και πολυπληθή περιοχή κάτι που 

ουσιαστικά ενδυναμώνει τις όποιες ομάδες κακοποιών στοιχείων θελήσουν να προβούν σε 

παράνομες ενέργειες.

 3.  Η συχνότητα και η διαρκώς αυξανόμενη εγκληματικότητα στην Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου 

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, απειλεί πλέον τις ζωές των κατοίκων ενώ έχουν 

ήδη προκληθεί τεράστιες περιουσιακές ζημίες και έχουν χαθεί κόποι μιας ζωής.

4. Τα προβλήματα στο κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων στα Οινόφυτα λόγω εντάσεων που 

επικρατούν στο χώρο καθώς και οι απαιτούμενες από κοινού παρεμβάσεις προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν αυτά.

5. Η επιτακτική ανάγκη για την συντήρηση και ανανέωση του στόλου των οχημάτων του  

αστυνομικού  τμήματος Τανάγρας .   

6. Η ανάγκη προστασίας της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και 



7. Η προστασία της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων- Σχηματαρίου, ενόψει και της δημιουργίας 

του Βιομηχανικού Πάρκου στην περιοχή Οινοφύτων,

Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και συμφωνήθηκε η συνεχής επαφή μεταξύ 

του Δήμου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας για την άμεση επίλυση των ζητημάτων 

που έχουν ανακύψει. 

Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν οι 

κοινότητες, με την υπ' αριθμ 130/2021 απόφαση του ζητά:

α)  την δημιουργία Παραρτήματος Ασφαλείας στο Δήλεσι σε κατάλληλο ακίνητο που θα 

υποδειχθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα παραχωρήσει ο Δήμος. 

 β)  την πλήρη στελέχωση του Α.Τ. Τανάγρας με τα επτά άτομα που απαιτούνται ακόμη.

 γ)  την άμεση επίλυση του προβλήματος με κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο

Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την άμεση λήψη 

μέτρων, παρακαλούμε για την υλοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου καθώς και την 

άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης της περιοχής με μάχιμες υπηρεσίες της ΕΛ.ΛΑΣ όπως με 

Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) κάτι που θα δηλώσει την παρουσία της 

Αστυνομίας αλλά και θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε επίδοξους κακοποιούς.

Ο Δήμος Τανάγρας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του 

προβλήματος με κάθε μέσο που διαθέτει  και αναμένουμε τις σχετικές ενέργειες σας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος


	



