
 
 

                                                                                                                 Μέγαρα 7 Απριλίου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιςτολή  του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη ςτον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ 

κ. Νικόλαο Τόςκα, για ενίςχυςη τησ Αςτυνόμευςησ ςτην περιοχή του 

Δήμου Μεγαρέων 

 

Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ, με αφορμθ τα τελευταία 
φαινόμενα παραβατικότητασ, που ςημειώιηκαν ςτα Μέγαρα, απέςτειλε ςτισ 29 
Μαρτίου 2016, επιςτολή ςτον Αναπληρωτθ Υπουργό εςωτερικών και Διοικητικθσ 
Αναςυγκρότηςησ κ. Νικόλαο Τόςκα, με την οποία ζητεί άμεςα να ληφιοφν μέτρα, 
για την ενίςχυςη με προςωπικό και μέςα τησ Αςτυνόμευςησ τησ περιοχθσ του 
Δθμου Μεγαρέων. 

Το πλήρεσ κείμενο τησ επιςτολήσ του Δημάρχου αναφέρει τα εξήσ: 
«Κφριε Υπουργέ,  
Η θαηάζηαζε ζηνλ Δήκν Μεγαξέσλ, ε ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ 

έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην Υπνπξγείν ζαο πνιιέο θνξέο δηαρξνληθά ηόζν πξνθνξηθά, 

όζν  θαη γξαπηά. 

 

 Δπζηπρώο όκσο κέρξη ηώξα θακία ελίζρπζε δελ έρεη γίλεη ζηα Αζηπλνκηθά 

Τκήκαηα ηνπ Δήκνπ καο, παξά ηηο ζρεηηθέο δηαβεβαηώζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν ζε ζνβαξά πεξηζηαηηθά λα κελ ππάξρεη νύηε έλαο 

Αζηπλνκηθόο γηα άκεζε επέκβαζε. 

 

 Απελαληίαο ηα Αζηπλνκηθά Τκήκαηα ηνπ Δήκνπ θαινύληαη ζπρλά, από ηνπο 

πξντζηάκελνύο ηνπο λα απνζηείινπλ πξνζσπηθό γηα δξάζεηο εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ 

Δήκνπ, γεγνλόο πνπ απνδπλακώλεη δξακαηηθά ηηο ήδε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο 

ησλ Αζηπλνκηθώλ Τκεκάησλ. 

 

 Από ζρεηηθή δε δηεξεύλεζε πξνέθπςε, πσο νη νκάδεο ΔΙΑΣ δελ επεκβαίλνπλ, 

όρη κόλν εάλ βξέρεη, αιιά θαη νύηε κε ςηιόβξνρν. Εάλ είλαη δπλαηόλ!!! 

  

Κύξηε Υπνπξγέ,  

 Η ηνπηθή θνηλσλία αλεζπρεί, είλαη αλάζηαηε θαη ληώζεη απξνζηάηεπηε από ην 

Κξάηνο. Σαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα έλα από ηα δεκνζηεύκαηα, πνπ ζπρλά-ππθλά 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Τνπηθό Τύπν.  



 

Παξαθαινύκε πνιύ όπσο:  

 

- Εληζρύζεηε άκεζα ηα Αζηπλνκηθά Τκήκαηα ηνπ Δήκνπ καο κε πξνζσπηθό.  

- Οξηζηηθνπνηήζεηε ηελ παξακνλή ηνπ Τκήκαηνο Τξνραίαο ζηνλ Δήκν, δηόηη ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα εληζρπζνύλ ηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη 

εγθαηάιεηςεο ησλ θαηνίθσλ. 

- Απνζηείιεηε θαη ζηνλ Δήκν καο Κηλεηή Αζηπλνκηθή Μνλάδα (ΚΑΜ), κε 

δεδνκέλε ηελ ηεξάζηηα έθηαζε, πνπ θαηαιακβάλεη απηόο θαη ηελ ύπαξμε 

πνιιώλ απνκαθξπζκέλσλ νηθηζκώλ, κεξηθνί ησλ νπνίσλ είλαη 

πνιππιεζέζηαηνη.  

- Μαο ελεκεξώζεηε εάλ νη νκάδεο ΔΙΑΣ εθαξκόδνπλ πξόγξακκα «βξνρεξώλ 

εκεξώλ» θαη ελεξγνύλ κόλν, όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη άξηζηεο. 

-  

Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη ε επαηζζεζία ζαο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζα ζαο νδεγήζνπλ 

λα πξάμεηε ηα αλακελόκελα, ζαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.»  

 

Η επιστολή αςτή κοινοποιήθηκε στον Απσηγό τηρ Ελληνικήρ Αστςνομίαρ 

Αντιστπάτηγο κ. Τσοςβάλα Κωνσταντίνο, στον Γενικό Αστςνομικό Διεςθςντή 

Αττικήρ Υποστπάτηγο κ. Διαμαντόποςλο Γιάννη και στον Διεςθςντή Αστςνομίαρ 

Δςτικήρ Αττικήρ ταξίαπσο κ. Σωτηπόποςλο Δημήτπιο. 

 

Εκ τος Γπαυείος Επικοινωνίαρ 

& Δημοσίων Σσέσεων 

 

 


