
∆ιασφαλίζουµε ότι οι αστυνοµικές υπηρεσίες 
ικανοποιούν τις ανάγκες του Λονδίνου 
Ποια είναι η MPA (Αρχή της Μητροπολιτικής Αστυνοµίας); 

Η Αρχή της Μητροπολιτικής Αστυνοµίας υπάρχει για να διασφαλίζει ότι η αστυνοµία του Λονδίνου είναι 

υπόλογη για τις υπηρεσίες που παρέχει στον κόσµο της πρωτεύουσας. 

∆ουλειά της Αρχής είναι να: 

 εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο παρέχεται αστυνόµευση στο 
Λονδίνο 

 αυξάνει την αυτοπεποίθηση της κοινότητας και την εµπιστοσύνη της στην αστυνοµία 
του Λονδίνου 

 συµβουλεύεται τις κοινότητες του Λονδίνου για να ανακαλύπτει τις προσδοκίες τους 
από την αστυνοµία 

 επιβλέπει τη διαχείριση του προϋπολογισµού της αστυνοµίας  

 παρέχει ένα ετήσιο πρόγραµµα αστυνόµευσης που θέτει στόχους για την αστυνοµία 

Η MPA έχει επιτύχει πραγµατικά οφέλη για τον κόσµο του Λονδίνου. Η υποστήριξη της Αρχής είναι  

ουσιαστική για την εξασφάλιση της εισαγωγής 630 οµάδων για Ασφαλέστερες Γειτονιές (Safer 

Neighbourhoods) σ’ ολόκληρη την πρωτεύουσα.  Κάθε οµάδα που αποτελείται από αστυνοµικούς και  

Αστυνοµικούς Υπαλλήλους Υποστήριξης για Ζητήµατα Κοινότητας είναι αφιερωµένη στη συνεργασία µε την 

κοινότητα για τη µείωση και την αποτροπή της αντικοινωνικής συµπεριφοράς, του εγκλήµατος και του φόβου 

των εγκληµάτων.  

Ο σχεδιασµός και η διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισµού της αστυνοµίας που ανέρχεται στα £3 

εκατοµµύρια είναι µια από τις κυριότερες ευθύνες της Αρχής. Περίπου 78% του προϋπολογισµού έρχεται από 

την κυβέρνηση ενώ το υπόλοιπο από τον κοινοτικό φόρο που  εισπράττεται στο Λονδίνο από το ∆ήµαρχο.  

Η αρχή προάγει την ισότητα και την ποικιλοµορφία µέσα στην υπηρεσία της αστυνοµίας και συνεργάζεται 

ώστε να εξασφαλίσει το σεβασµό για όσους ζουν και εργάζονται στην πρωτεύουσα.   

Πώς λειτουργεί η MPA 

Η MPA έχει 23 µέλη – δηλ. 12 εκλεγµένα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Λονδίνου, 4 δικαστικοί και 

ανεξάρτητα µέλη, όλα τα µέλη είναι διορισµένα για τέσσερα χρόνια.  



Κάθε µέλος είναι στενά συνδεδεµένο µε έναν από τους δήµους του Λονδίνου και είναι υπεύθυνο για την 

επικοινωνία µε την τοπική αστυνοµία και όσους ασχολούνται για τη µείωση του εγκλήµατος σε τοπικό 

επίπεδο.  Η Αρχή πιστεύει ότι η συνεργασία είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος επίτευξης του στόχου µας να 

κάνουµε το Λονδίνο την ασφαλέστερη πόλη.  

Τα µέλη συναντιούνται τακτικά σαν επιτροπή για να συζητήσουν την πολιτική της αστυνοµίας και να 

παρακολουθήσουν την απόδοσή της.  Κάνουν συστάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και ικανοποιούν τις 

ανάγκες των κοινοτήτων του Λονδίνου.  

Ακούµε τους Λονδρέζους  

Ένα ουσιώδες τµήµα του ρόλου της MPA είναι οι διαβουλεύσεις µε τους Λονδρέζους σχετικά µε την 

αστυνοµία, την απόδοσή της και το πώς µπορεί να βελτιωθεί.  

Οι διαβουλεύσεις βοηθούν την MPA να µάθει αυτά που  θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητες για τον 

επόµενο χρόνο.  

Στους τρόπους διαβουλεύσεων περιλαµβάνονται:  

 Οµάδα Ασφαλέστερου Λονδίνου 
Η οµάδα από τους πολίτες της ίδιας της Αρχής αποτελείται από 3.000 άτοµα που έχουν 
επιλεγεί ώστε να αντανακλούν τον πληθυσµό του Λονδίνου.  Τους ζητάµε να δώσουν τις 
απόψεις τους για συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε την αστυνόµευση του Λονδίνου.   

 Ανάµειξη της κοινότητας σε κάθε δήµο 
Η MPA δεσµεύεται να διασφαλίσει ότι κάθε δήµος του Λονδίνου έχει τόπο επικοινωνίας 
του πληθυσµού του µε την τοπική αστυνοµία.   

Αυτό συνήθως γίνεται µε τη µορφή της Οµάδας Γνωµοδότησης Κοινοτικής Αστυνοµίας, αλλά σε µερικές 

περιοχές χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι.  

Η MPA παίρνει µέρος σε πολυάριθµες εκδηλώσεις και οργανώνει προγράµµατα ανάµειξης της κοινότητας σ’ 

ολόκληρη την πρωτεύουσα.  Λεπτοµέρειες για τις εκδηλώσεις αυτές δηµοσιεύονται στον ιστότοπό µας.  

∆ηµόσιες συναντήσεις της MPA 

Οι συναντήσεις της επιτροπής της MPA είναι ανοιχτές για το κοινό και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να τις 

παρακολουθήσουν.  Οι ηµεροµηνίες, οι ώρες και οι αναφορές για τις συναντήσεις αυτές δηµοσιεύονται στον 

ιστότοπο της MPA και επίσης διατίθενται από τις δηµόσιες βιβλιοθήκες.   

Η αίθουσα δηµοσίων συναντήσεων είναι προσβάσιµη µε αναπηρική καρέκλα και έχει σύστηµα αναµετάδοσης 

ήχου.  Ειδικές ευκολίες, περιλαµβανοµένης της γλώσσας των χειρονοµιών (BSL), υπηρεσίας διερµηνείας και  



υπηρεσίας απευθείας δακτυλογράφησης της οµιλίας (palantypists),µπορούν να παρασχεθούν κατόπιν µετά από 

εκ των προτέρων συνεννόηση.  

Η Αρχή Μητροπολιτικής Αστυνοµίας  

 επιτυγχάνει πραγµατικά οφέλη για το Λονδίνο 

 κάνει την αστυνοµία υπόλογη στους Λονδρέζους  

 συνεργάζεται για να κάνει το Λονδίνο την ασφαλέστερη πόλη του κόσµου.   

 

Για να επικοινωνήσετε µε τη MPA (γενικές πληροφορίες) 

Τηλ: 020 7202 0202 

Minicom: 020 7202 0173 

Φαξ: 020 7202 0246 

Email: enquiries@mpa.gov.uk 

Ή γράψτε µας στη διεύθυνση: 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY 

Μετάφραση των πληροφοριών της MPA 
∆εν παρέχουµε αυτόµατα τη µετάφραση των πληροφοριών που διατίθενται από τον ιστότοπό µας.  Όµως, 

µπορούµε να σας διαθέσουµε έγγραφα στη γλώσσα σας αν µας το ζητήσετε.  Θα σας παράσχουµε τη 

µετάφραση όσο γίνεται πιο γρήγορα.   

Για να ζητήσετε µια µετάφραση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε: 

Online Communications 

The Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London 

SW1H  0NY 



Email: webenquiries@mpa.gov.uk 

Τηλ: 020 7202 0219 (παρακαλούµε αφήστε το µήνυµά σας στα αγγλικά) 

Minicom: 020 7202 0173 

Φαξ: 020 7202 0241 

 

 


