
 

 

Αθήνα, 12.06.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Εσωτερικών 

(υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 

 

Θέμα: «Κλίμα ανομίας και έλλειψης ασφάλειας στην Δυτική Αττική» 

Ο θανάσιμος τραυματισμός από πυροβόλο όπλο 11χρονου αγοριού εντός του 6ου 

Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών φέρνει στο προσκήνιο, με τον πλέον δραματικό τρόπο, 

το κλίμα ανομίας και έλλειψης ασφάλειας που επικρατεί στην περιοχή της Δυτικής 

Αττικής.  

Οι αντιδράσεις των κατοίκων και τα επεισόδια που ακολούθησαν αναδεικνύουν ένα 

άκρως ανησυχητικό περιβάλλον γενικευμένης παραβατικότητας και 

εγκληματικότητας, ενώ η επικρατούσα αίσθηση απουσίας και αδιαφορίας της 

Πολιτείας δημιουργεί προϋποθέσεις ευδοκίμησης νοσηρών απόψεων περί 

αυτοδικίας και συλλογικών αντιποίνων.  

Με την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία να έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, 

όπως δείχνουν οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής στα ΜΜΕ, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έρχεται με τις δηλώσεις του περί 

ύπαρξης «άβατων» περιοχών για τις Ελληνικές Αρχές, να εντείνει έτι περαιτέρω το 

αίσθημα ανησυχίας.  

Σύμφωνα με τον κ. Τόσκα, η Δυτική Αττική είναι μια εγκαταλειμμένη για χρόνια 

περιοχή με τεράστια προβλήματα, τα οποία ουδείς τόλμησε να επιλύσει. Ισχυρίζεται 

δε ότι κατά τη θητεία του ως Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχουν 

ενεργοποιηθεί από καιρό έρευνες των αστυνομικών αρχών και με δεδομένο ότι το 

πρόβλημα δεν αφορά μόνον σε θέματα αστυνομικής αντιμετώπισης, γίνεται 



προσπάθεια για την επίλυση των όποιων χρόνιων προβλημάτων σε συνεργασία με 

άλλα υπουργεία στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.  

Επειδή η ομολογία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί ύπαρξης 

«άβατων» περιοχών για τις Ελληνικές Αρχές θίγει τον πυρήνα της έννομης τάξης και 

ασφάλειας,  

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

-Ποιες οι περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια οι οποίες θεωρούνται «άβατα» για 

τις Ελληνικές Αρχές;  

-Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει κατά τη διάρκεια της θητείας σας για την 

αντιμετώπιση του κλίματος ανομίας σε περιοχές της Δυτικής Αττικής; Ποια τα 

υπουργεία με τα οποία συνεργάζονται οι αστυνομικές αρχές και ποια τα 

αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων;  

-Προτίθεστε να επανεξετάσετε τον όποιο υφιστάμενο σχεδιασμό με δεδομένο ότι, 

όπως προκύπτει από τα πρόσφατα γεγονότα, τα όποια μέτρα έχετε λάβει δεν έχουν 

φέρει τα  επιδιωκόμενα αποτελέσματα;  
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