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Αθήνα,  24 Μαΐου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

          ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών 

           (Υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 

Θέµα: «Αποστολή των Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληµατικότητας» 

Με το Προεδρικό Διάταγµα 12/2014 - ΦΕΚ 23/Α/30-1-2014 ,  προβλέπεται 
ότι στις Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις 
Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, δύνανται να συγκροτούνται 
Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες 
έχουν ως αποστολή τη συµβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο 
των Υπηρεσιών των οικείων Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, για την 
αποτελεσµατικότερη πρόληψη και καταπολέµηση του εγκλήµατος, την 
αντιµετώπιση ειδικών, αυξηµένων ή ιδιαίτερης σηµασίας αστυνοµικών 
προβληµάτων και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών. 

Με αφορµή το περιστατικό που συνέβη την 17.05.2018 στον καταυλισµό 
Ροµά των Άνω Λιοσίων, όπου αστυνοµικοί της Ο.Π.Κ.Ε. δέχτηκαν καταιγισµό 
πυρών από ενόπλους χωρίς να καταφέρουν να αντιδράσουν στο πλαίσιο της 
αποστολής τους, το Σωµατείο Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.) 
µε ανακοίνωσή του καταγγέλλει την «ανυπαρξία στρατηγικής πρόθεσης να 
αστυνοµευθεί η περιοχή της Δυτικής Αττικής, η οποία υποκαθίσταται µε µιας 
µορφής επικοινωνιακής και µόνο τακτικής». Αναφέρεται επίσης ότι, «το 
Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.   για ακόµη µια φορά καταγγέλλει την σαθρή λειτουργία µιας 
Αστυνοµικής Επιχειρησιακής Οµάδας (Ο.Π.Κ.Ε.) που δεν λειτουργεί 
απρόσκοπτα στα πλαίσια της αποστολής της».  



Ειδικότερα, σύµφωνα µε  την ανακοίνωση, από τις 28 οµάδες που προβλέπει 
η λειτουργία της υπηρεσίας, λειτουργούν 27  επειδή η µία εξ αυτών δεν 
µπορεί να συγκροτηθεί λόγω λειψανδρίας. Οι υπόλοιπες 27 οµάδες 
λειτουργούν µε τουλάχιστον  30 αστυνοµικούς λιγότερους, ούσες και αυτές 
αποψιλωµένες. Από τους εναποµείναντες αστυνοµικούς, διατίθενται 
καθηµερινά, δύο οµάδες στη φρούρηση των κεντρικών γραφείων πολιτικών 
κοµµάτων, σε συµβολαιογραφεία ως ενίσχυση των µέτρων για τη διενέργεια 
πλειστηριασµών, στη φρούρηση εταιρίας πλειστηριασµών, στην ενίσχυση 
των πεζών περιπολιών του κέντρου της Αθήνας, στην Υπηρεσία Μεταγωγών 
και για µεταγωγές Τµηµάτων Ασφαλείας, στα κρατητήρια της Κρατικής 
Ασφάλειας, ενώ περίπου 20 αστυνοµικοί της Ο.Π.Κ.Ε. απασχολούνται στην 
φρούρηση οικείας υποδίκου σε κατ οίκον περιορισµό.     

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  

-Είναι ακριβής η αναφορά του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. περί υποστελέχωσης των 
οµάδων Ο.Π.Κ.Ε.; Εάν ναι, µε ποιον τρόπο προτίθεστε να αποκαταστήσετε 
την επάρκεια στο ανθρώπινο δυναµικό τους;  

-Για ποιον λόγο αστυνοµικοί της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίοι είναι και οι πλέον 
εκπαιδευµένοι στη χρήση όπλων, τεχνικών συλλήψεων και αφοπλισµού, 
αυτοάµυνας και αστυνοµικού ελέγχου υπόπτων ατόµων και οχηµάτων,   
διατίθενται στην τήρηση µέτρων τάξης;  

-Ποια µέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειµένου να µην επαναληφθούν 
γεγονότα όπως αυτό της 17.05.2018 στα Άνω Λιόσια, κατά το οποίο 
εκτέθηκαν σε δυσανάλογα µεγάλο κίνδυνο οι ζωές των αστυνοµικών; Ποια 
τα αποτελέσµατα του επιχειρησιακού σχεδίου αστυνόµευσης στην περιοχή 
της Δυτικής Αττικής, το οποίο εφαρµόζει η Ελληνική Αστυνοµία από τον 
Μάρτιο του 2017; 
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