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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευρεία σύσκεψη της Διοίκησης του Δήμου 

με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην αίθουσα Συνεδριάσεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μεγάρων 

 

Σήμερα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10.00 στην αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Μεγάρων ύστερα 

από πρόσκληση του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, 

πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι της 

φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωποι της Διοίκησης 

του Δήμου και των δημοτικών παρατάξεων με θέμα την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων παραβατικότητας κι εγκληματικότητας, που έχουν σημειωθεί 

τελευταία στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. 

  Η σύσκεψη κρίνεται σπουδαίας σημασίας, αφού παραβρέθηκαν 

εκπροσωπώντας την ΕΛ.ΑΣ,ο Γενικός Επιθεωρητής Αντιστράτηγος κ. 

Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Δυτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Σωτηρόπουλος, ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κ. Βλάσιος Βαλατσός, ο Διευθυντής 

της Υοποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής κ. Δήμος Λασπιάς, οι 

Διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων, της Τροχαίας και της 

Ασφάλειας,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος, 

οι Αντιδήμαρχοι Ιερόθεος Πολυχρόνης, Σταύρος Φωτίου, Γιάννης Δήμας και 

Βανέσσα Μαυροειδή, ο κ. Αντώνης Χοροζάνης επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, ο κ. Γιάννης Μιχάλαρος επικεφαλής της 

Δημοτικής παράταξης “Ενεργοί πολίτες”  και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Κλεάνθης Βαρελάς. 

Η συζήτηση διήρκεσε μία ώρα και πλέον και έγινε σοβαρή και 

ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες όσον αφορά 

την Ασφάλεια. 

 

 



Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης στην τοποθέτησή του 

ανέφερε ποια είναι η σημερινή κατάσταση και ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ να λάβει 

άμεσα δραστικά μέτρα και δράσεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που 

είναι εξαιρετικά ανησυχητική. 

Ο κ. Σταμούλης είπε ανάμεσα σε άλλα: 

« Το μεγαλύτερο αγαθό για τους πολίτες είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όμως δεν 

μπορεί να υπάρχει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εάν δεν υπάρχει  ΑΣΦΑΛΕΙΑ και  

νομιμότητα.  

Η κατάσταση στην περιοχή του Δήμου Μεγάρων είναι ανησυχητική και 

χρειάζονται από πλευράς της πολιτείας και της Ελληνικής Αστυνομίας 

συνεχείς δράσεις έτσι ώστε αφ΄ενός να υπάρχει πρόληψη στην 

παραβατικότητα κι εγκληματικότητα και αφ΄ετέρου καταστολή και φυσικά να 

εμπεδοθεί στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας. 

 Ο Δήμος επανειλημμένως με έγγραφα και πολλαπλές συναντήσεις με 

την φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργό, Γενικό 

Γραμματέα και Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ) έχει καταγράψει και αναφέρει την κατάσταση 

που επικρατεί σήμερα και αναμένομε αποτελέσματα. 

Είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 

της περιοχής και στηρίζουμε το έργο τους και φυσικά θα εξακολουθήσουμε να 

το κάνουμε μέχρις ότου επιτευχθεί ο στόχος μας που είναι η μείωση της 

παραβατικότητας και οι συμπολίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς στα σπίτια 

τους και στους χώρους εργασίας  τους. 

Είναι επομένως απαραίτητο να ενισχυθούν άμεσα όλα τα Τμήματα( 

Αστυνομίας, Ασφάλειας, Τροχαίας) με προσωπικό και μέσα, να μην 

εμπλέκονται σε δράσεις εκτός Δήμου και να λειτουργήσει στο Δήμο Ομάδα 

Πρόληψης και καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) εκτός από την Κινητή 

Αστυνομική Μονάδα (ΚΑΜ) που ήδη λειτουργεί.»  

Ο Γενικός Επιθεωρητής Αντιστράτηγος κ. Ανδρικόπουλος ανέφερε 

ότι: 

« Το ενδιαφέρον της πολιτικής αλλά και της φυσικής ηγεσίας είναι στραμμένο 

στην Δυτική Αττική, γνωρίζουμε τα προβλήματα, ακούμε τα παράπονα των 

εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχεδιάζουμε αστυνομικές 

επιχειρήσεις που φέρνουν αποτελέσματα αφού έχει μειωθεί η 

παραβατικότητα εφέτος σε σχέση με πέρυσι. 

Θα πρέπει εκτός των άλλων το συντομότερο δυνατόν να ενημερωθούν 

οι πολίτες, να οργανωθεί στο Δήμο Μεγαρέων ΗΜΕΡΙΔΑ για θέματα 

αντιμετώπισης απατεώνων, που τελευταία δρούν στην Αττική και τηλεφωνούν 

σε συγγενείς ατόμων ότι τάχα κάποιος δικός τους έχει μπλεχτεί σε τροχαίαο 

ατύχημα και χρειάζονται χρήματα για να ξεμπλέξει κλπ.» 

 



 Μετά το πέρας της σύσκεψης ακολούθησε συζήτηση στο γραφείο του 

Δημάρχου με τον Στρατηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Ανδρικόπουλο και τους Ταξιάρχους 

κ.κ.Σωτηρόπουλο και βαλατσό και αναπτύχθηκαν με περισσότερες 

λεπτομέρειες όλες οι πτυχές του θέματος. 

 

Σε κάθε περίπτωση η σύσκεψη έγινε σε πολύ καλό κλίμα και η 

συζήτηση ήταν άκρως εποικοδομητική και χρήσιμη και θα υπάρξει συνέχεια 

αφού έχει προσδιοριστεί ραντεβού για νέα συνάντηση του Δημάρχου 

Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη αύριο Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 με τον  

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα. 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 


