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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 27-03-2018 με αριθμό 4754 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και
πλέον των διαλαμβανομένων στις παραγράφους α’ και β’ του υπ’ αριθ. 7017/4/21358-δ’ από
10-11-2017 εγγράφου μας, επί της, με αριθμό 423/16-10-2017, ερώτησης του ιδίου
Βουλευτή, γνωρίζεται ότι, η παρούσα πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, αναγνωρίζοντας την
υφιστάμενη, προβληματική κατάσταση στην διαλαμβανόμενη στο ανωτέρω μέσο
κοινοβουλευτικού ελέγχου περιοχή, θέτει τέλος στην αδιαφορία και την προκλητική αδράνεια
που επέδειξαν οι προκάτοχοί της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην Επιστολή
Διαμαρτυρίας των Καθηγητών της Νομικής Σχολής Αθηνών, σύμφωνα με την οποία σχετικές
οχλήσεις προς τους αρμοδίους υφίστανται ήδη από το 2012, χωρίς καμία ανταπόκριση.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, γνωρίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή πέριξ της Νομικής Σχολής
έχει ήδη ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό αστυνόμευσης των αρμόδιων Υπηρεσιών της
Γ.Α.Δ.Α., κατ’ εφαρμογή τόσο του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής, όσο και του
ήδη
εφαρμοζόμενου
(από
1/3/2018)
Αναθεωρημένου-Τροποποιημένου
Ειδικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστυνόμευσης του Ευρύτερου Κέντρου της Αθήνας. Τα εν λόγω
επιχειρησιακά σχέδια προβλέπουν στοχευμένες και συστηματικές δράσεις, για την πρόληψη
των όποιων έκνομων ενεργειών, την τήρηση της νομιμότητας και την ουσιαστική διαχείριση
κάθε μορφής αναφυόμενου ζητήματος αστυνομικής φύσης.
Επιπλέον, η αρμόδια Υπηρεσία, λειτουργώντας συστηματικά, μεθοδικά και σε συνεχή
επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς (πρυτανικές, εισαγγελικές αρχές κ.λ.π.), συλλέγει
και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφορία και αποδεικτικό μέσο πρόσφορο αφενός μεν για
δράσεις πρόληψης και αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών και αφετέρου δικονομικά, για
τη βεβαίωση συμμετοχής σε εγκληματικές ενέργειες, όταν αυτές στάθηκε αδύνατο να
προληφθούν ή/και να αποτραπούν σε πρώτο χρόνο.
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, κατά το τρέχον έτος (έως 31-03), πραγματοποιήθηκαν
οργανωμένες εξορμήσεις και σημαντικότατος αριθμός αστυνομικών ελέγχων στην εν λόγω
περιοχή, κατά τη διάρκεια των οποίων εκδηλώθηκαν όλες οι, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες
υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες (προσαγωγές, συλλήψεις, κατασχέσεις, βεβαιώσεις
παραβάσεων κ.ά.). Ενδεικτικά της ανωτέρω συντονισμένης δράσης των αστυνομικών
δυνάμεων αναφέρεται η πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της
Ψηφιακά
διακίνησης ναρκωτικών, που έλαβε χώρα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, μεταξύ των
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οποίων και η διαλαμβανόμενη, για την οποία σχετικό τυγχάνει το από 12-01-2018 Δελτίο
Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Αττικής (www.astynomia.gr).
Προς επίρρωση των προαναφερομένων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις του
νόμου περί ναρκωτικών στην περιοχή πέριξ της Νομικής Σχολής Αθηνών, υπογραμμίζεται η
διαρκώς μειούμενη τάση που παρατηρείται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Α.Δ.Α.. Ειδικότερα, παρατηρείται μείωση στα εν λόγω ποσοστά
το 2017 (61,54%) συγκριτικά με τα αντίστοιχα του 2016, αποδεικνύοντας έμπρακτα τόσο την
αποφασιστικότητα, όσο και την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης πολιτικής, των
σχεδιαζόμενων επιχειρήσεων και της δράσης των αστυνομικών Αρχών.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι, υπό την κατεύθυνση του υπογράφοντος, η προληπτική και
εμφανής αστυνόμευση της Αττικής και επομένως και της διαλαμβανόμενης περιοχής,
αναβαθμίζεται περαιτέρω, με την άμεση, επιχειρησιακή εφαρμογή του νέου επιτελικού
σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει την αποδέσμευση 800 αστυνομικών από καθήκοντα
ασφάλειας προσώπων και χώρων, αλλά και από υπηρεσίες σε επιτελικά γραφεία.
Θα συνιστούνταν λοιπόν, ιδιαίτερα στους εκπροσώπους της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, που τα τελευταία χρόνια έφεραν την ευθύνη της διαχείρισης της Χώρας, να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κουνούν δεικτικά το δάχτυλο, γιατί η πραγματικότητα των
αριθμών, την οποία δεν δύνανται με ευκολία να διαστρεβλώσουν, τους διαψεύδει και τους
αφήνει έκθετους στους πολίτες.
Σημειώνεται δε ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., κάθε φορά που ενημερώνονται
για παραβατικές συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων προσώπων που πραγματώνουν την
αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, εκδηλώνουν κάθε επιβαλλόμενη ενέργεια
αρμοδιότητάς τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αρμόδιο λειτουργό της οικείας
Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και εντολές του οποίου ενεργούν.
Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί η συνέχιση της συστηματικής και με αμείωτη
ένταση καταβαλλόμενης προσπάθειας, για την επίτευξη του -κατά το μέγιστο δυνατό βαθμόεπιθυμητού περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πολίτες, μέσω της αναβάθμισης, όπου
απαιτείται, του επιπέδου των λαμβανόμενων μέτρων, σε συνάρτηση με τις χρονικές και
τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες διαρκώς αξιολογούνται και επανεκτιμώνται.
Τέλος, στην κατεύθυνση της σταθερής και απρόσκοπτης λειτουργίας σύσσωμης της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας συντείνει και η συνεργασία των πρυτανικών και αστυνομικών
αρχών. Απόρροια αυτής, αποτελεί η συμμετοχή εκπροσώπου του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, ως μέλους συσταθείσας, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη ζητημάτων ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης.
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