
 

 

Μέγαρα 29 Αυγούστου 2016  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας 

επισκέφθηκε το Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη 

την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 

 
 Την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016,  ο Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για 

θέματα  Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συνοδευόμενος από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο, επισκέφθηκε στο Δημαρχείο 

Μεγάρων τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Σταμούλη  όπου παρέμεινε επί αρκετή ώρα. 

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα του Δημάρχου 

για να συζητηθούν επιτόπου τα καυτά θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μεγάρων 

σχετικά με την αστυνόμευση της περιοχής. 

Το κλίμα ήταν εγκάρδιο αφού  τους δύο άνδρες τους συνδέει μακρά 

προσωπική γνωριμία και φιλία. 

Όλα τα θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργού συζητήθηκαν 

διεξοδικά και έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες και δράσεις. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης μετά τη συνάντηση 

δήλωσε: 

«Ο κ. Υπουργός συναισθανόμενος την έκδηλη και έντονη ανησυχία μου για τα 

περιστατικά εγκληματικότητας και παραβατικότητας, που παρατηρούνται συχνά 

στην περιοχή του Δήμου και που αναστατώνουν πολλές φορές την τοπική Κοινωνία 

και ανταποκρινόμενος στο αίτημά μου να επισκεφθεί τον Δήμο, προκειμένου να 

συζητήσουμε επί τόπου τα φλέγοντα θέματα Ασφάλειας, ήρθε στο Δημαρχείο 

συνοδευόμενος και από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. 

 

 



Είναι μεγάλη η τιμή για το Δήμο Μεγαρέων αυτή η επίσκεψη  και επιπλέον μας 

γεμίζει και από ικανοποίηση η πολύ θετική ανταπόκριση  του κ. Υπουργού στα 

θέματα Ασφάλειας, που απασχολούν τον τόπο και η επίλυση των οποίων θα 

συμβάλλει πάρα πολύ στην δραστική μείωση των περιστατικών παραβατικότητας 

και εγκληματικότητας και στην εμπέδωση του αισθήματος Ασφάλειας των πολιτών. 

Τα θέματα αυτά είναι:  

- Παραμονή όλων των Αστυνομικών Τμημάτων (Ασφάλειας – Τροχαίας – 

Αστυνομίας) του Δήμου καθώς και του Αστυνομικού σταθμού Νέας 

Περάμου. ( Υπόψη ότι πανελλαδικά θα κλείσει το 40 % των Αστυνομικών 

Τμημάτων). 

- Αμεση ενίσχυση με προσωπικό όλων των Αστυνομικών Τμημάτων του 

Δήμου. 

- Να συγκροτηθούν σύντομα και στην περιοχή μας Ομάδες Πρόληψης και 

Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για την 

πάταξη του σοβαρού εγκλήματος. 

Από την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου είχαμε δηλώσει, πως τα θέματα 

Ασφάλειας των πολιτών θα τα έχουμε πάντοτε σε πρώτη προτεραιότητα. 

Όλα τα παραπάνω, οι πολλαπλές επισκέψεις μας στο Υπουργείο, οι επισκέψεις 

της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ στον Δήμο, καθώς και άλλες σχετικές δράσεις 

πιστοποιούν του λόγου το αληθές. 

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες με αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι να επανέλθει η 

ηρεμία στο Δήμο μας». 

  

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 



 


