Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων:
Να συσταθεί Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (Ε.ΣΥ.Κ.) Δημοτικής και
Ελληνικής Αστυνομίας. Το ανωτέρω κέντρο θα στελεχώνεται από
Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το απαραίτητο αστυνομικό
προσωπικό, καθώς επίσης και από Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας
με το αντίστοιχο προσωπικό. Σκοπός του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες και που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο υπηρεσιών. Επιπλέον,
θα συντονίζει κοινές δράσεις της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας
και της Ελληνικής Αστυνομίας.Η οργάνωση και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου (Ε.ΣΥ.Κ.) θα πραγματοποιηθεί με
δαπάνες του Δήμου Καλαμάτας σε χώρο που θα επιλέξει ο Δήμος.
Υπό τις οδηγίες της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.),
υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη συνδρομή της
Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και την εποπτεία του
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου (Ε.ΣΥ.Κ.), να διενεργούν καθημερινά ελέγχους
για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου γενικά, αλλά και ειδικά σε χώρους
λαϊκών αγορών, παζαριών κ.λπ.
Να υπάρχει μεταξύ Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος Τροχαίας κοινός
προγραμματισμός Στόχων – Δράσεων και Διάθεσης Πόρων. Σκοπός της
ανωτέρω συνεργασίας είναι η μείωση της παράνομης στάθμευσης, (ιδιαίτερα
σε θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, διαβάσεις ΑΜΕΑ) προς διευκόλυνση της
διέλευσης των πεζών, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους,
καθώς επίσης και η εξάλειψη της αντικοινωνικής στάθμευσης.
Να υπάρχει κοινή δράση σε θέματα όπως:
➢ Μεγάλες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
➢ Αστυνόμευση προβληματικών περιοχών.
➢ Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο
εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Αντιμετώπιση παρεμπορίου.
➢ Πολιτική Προστασία.
➢ Έλεγχος παράνομων σταθμεύσεων.
➢ Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
➢ Επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
➢ Περιπολίες σε περιοχές του Δήμου που εμφανίζουν έντονη
παραβατικότητα.
➢ Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς.
➢ Εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Σημεία που επίσης συμφωνήθηκαν:
 Από πλευράς ΕΛ.ΑΣ, εντατικοποίηση αστυνόμευσης με
δράσεις, στο σχεδιασμό των οποίων συμμετοχή με προτάσεις
και προτεραιότητες θα έχει και ο Δήμος, μέσω του ορισθέντος
Συνδέσμου.
Το ολοκληρωμένο
περιλαμβάνει:

επιχειρησιακό

σχέδιο,

διαρκούς

επικαιροποίησης,



Εποχούμενες περιπολίες με οχήματα και μηχανές ΔΙΑΣ σε επιλεγμένα
δρομολόγια.



Περιπολίες αφανούς αστυνόμευσης, συνδυαστικά με δράσεις ΟΠΚΕ.



Ελέγχους και ειδικές δράσεις τροχαίας.



Συνεργασία για την πρόληψη της θυματοποίησης των πολιτών και την
προστασία από κινδύνους σε καθημερινό επίπεδο.
Ειδικότερα, πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης, πρόληψη του
σχολικού εκφοβισμού, ενημέρωση για τις ναρκωτικές και άλλες
εθιστικές ουσίες και πρόληψη της θυματοποίησης σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οδική συμπεριφορά σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Τροχαίας, πρόληψη της ρατσιστικής βίας σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.
 Από πλευράς Δήμου Καλαμάτας ο στόχος θα είναι:
1. Δημιουργία εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησεις
ιδιαίτερα για νεαρούς πολίτες που θα έχουν ως στόχο την
ανάδειξη των κοινωνικών κανόνων συμπεριφοράς.
2. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ο Δήμος να προχωρήσει
στην επέκταση του δικτύου φωτισμού των κοινόχρηστων
χώρων και την ποιοτική αναβάθμιση του υπάρχοντος
φωτισμού, έτσι ώστε, να αποτρέψει τους επίδοξους
παραβάτες από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.
3. Να διαθέσει ποσό από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό για
τοποθέτηση καμερών σε Δημόσιο χώρο, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας,
για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
4. Να διαθέσει όχημα στην Ελληνική Αστυνομία με στόχο
την εντονότερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των
περιοχών του Δήμου Καλαμάτας.
Για τον απολογισμό και αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής
και Δημοτικής Αστυνομίας, μια φορά το μήνα θα πραγματοποιείται
συνάντηση όπου θα γίνεται:

 Εκτίμηση της λειτουργίας του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
(Ε.ΣΥ.Κ.).
➢ Εκτίμηση της δραστηριότητας των Υπηρεσιών με βάση τις ειδικότερες
αρμοδιότητές τους.
➢ Υποβολή προτάσεων.
➢ Αναθεώρηση στόχων και δράσεων.

