
  
Αθήνα, 6/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών  

(Υπ’όψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 

Θέμα: «Παροπλισμός της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης ΔΙ.ΑΣ.» 

Η  Ομάδα  Δίκυκλης  Αστυνόμευσης  «ΔΙ.ΑΣ» αποτελεί υπηρεσία της 

Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) η οποία από την ίδρυση της, το 2010, 
έχει  συνδράμει  στην  πρόληψη και  την  καταστολή  εγκληματικών 

ενεργειών  καθώς  και  σε  συνεχείς  περιπολίες σε  Αττική  και 
Θεσσαλονίκη  πραγματοποιώντας περί τα  4 εκατομμύρια  ελέγχους 
φυσικών προσώπων, 2 εκατομμύρια ελέγχους οχημάτων  και περίπου 

75 χιλιάδες  συλλήψεις, εκ  των  οποίων 3 χιλιάδες  ήταν  συλλήψεις 
επικίνδυνων κακοποιών. Η αναγνώριση του έργου της Ομάδας  ΔΙ.ΑΣ. 

είναι καθολική από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.  

Η  υπηρεσία τα  τελευταία  έτη  υπόκειται σε  σταδιακό  παροπλισμό, 

σύμφωνα με τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων, με δεδομένη την 
αποψίλωση του  προσωπικού λόγω  αποσπάσεων, την  μείωση  του 

αριθμού  των  περιπολιών και  την  ενασχόληση  της  ομάδας  με 
καθήκοντα  ξένα  προς την  κύρια  αποστολή αλλά  και  τον  σκοπό 
λειτουργίας  της.  Το  2010 η  ομάδα  ΔΙ.ΑΣ. αριθμούσε  2.800 

αστυνομικούς  εκ  των  οποίων 2.200 περιπολούσαν στους  δρόμους, 
ενώ  εν  έτει  2017 η  ομάδα  φθάνει  τους  2.300 αστυνομικούς  εκ  των 

οποίων μόλις  1.000 περιπολούν. Πρακτικά  δηλαδή  περιπολούν 1.200 
αστυνομικοί λιγότεροι σε σύγκριση με το έτος 2010.  



Την  ίδια  στιγμή, η  ομάδα  ΔΙ.ΑΣ. καλείται  να  εκτελέσει  καθήκοντα 

στατικής  φύλαξης -φρούρησης στόχων , κυρίως  λόγω  της 

κατάργησης  της  ομάδας  ΔΕΛΤΑ, όπως μέτρα  τάξης  σε  αθλητικούς 
αγώνες  και  φρούρηση  πολιτικών κομμάτων.  Όπως μάλιστα 

καταγγέλλεται  στον  ημερήσιο  έντυπο και  ηλεκτρονικό 
ειδησεογραφικό  τύπο, δόθηκε  πρόσφατα εντολή  σε  έξι  ομάδες  της 

ΔΙ.ΑΣ. η  δύναμη  της  οποίας ανέρχεται  σε  24 αστυνομικούς, να 
μεταβαίνουν  καθημερινά  στο  Μενίδι  της  Δυτικής  Αττικής  για  τις 

ανάγκες  νεοϊδρυθείσας  υπηρεσίας, με  αρμοδιότητες  οι  οποίες δεν 
συνάδουν με τα καθήκοντα της ομάδας. 

Επειδή ο  παροπλισμός της  Ομάδας  ΔΙ.ΑΣ. ενδέχεται  να  οδηγήσει  έτι 
περαιτέρω σε  πλήρη έλλειψη  αστυνόμευσης  μεγάλων  περιοχών της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,  

Επειδή η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. καλείται να εκτελέσει επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
συνάδουν  με  την  κύρια  αποστολή της  με  συνέπεια το  αστυνομικό 

προσωπικό να  εκτίθεται  σε  επικίνδυνες καταστάσεις  άνευ  της 
απαραίτητης εκπαίδευσης και εξοπλισμού, 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Για  ποιον λόγο  η  Ομάδα  ΔΙ.ΑΣ. καλείται  να  ασχοληθεί  με  ξένα 

καθήκοντα ως προς την κύρια αποστολή της ως στατική δύναμη 

με  τις  μηχανές  της  σε  μέτρα  τάξης  για  εκδηλώσεις, όπως για 
αθλητικούς αγώνες; 

- Με  ποιο τρόπο προτίθεστε να  επιλύσετε προβλήματα σε  θέματα 
εξοπλισμού όπως ακαταλληλότητα  των  αναλώσιμων  υλικών 

(φθαρμένες μπότες και κράνη) της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.; 

- Γιατί έχουν μειωθεί οι περιπολίες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε δήμους της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης; Σκοπεύετε να προβείτε σε αύξηση 
του  αριθμού  των  αστυνομικών  της  Ομάδας  πάνω στην  οποία 

στηρίζεται  η  άμεση  και   πλήρη αστυνόμευση  δήμων  των  δύο 
μεγάλων πόλεων της χώρας μας;  

Ο ερωτών βουλευτής 
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