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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο Δεπηέξα 20 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 15:00 εθηελήο 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ησλ Δ.Σ. ησλ Ελώζεώλ καο κε ηελ πξνϊζηακέλε ηεο 

Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. Ξέλε Γεκεηξίνπ. Η ζπλάληεζε αθνξνύζε θπξίσο ηηο 

ζπλερείο παξάλνκεο θαη απαξάδεθηεο παξαβηάζεηο εθ κέξνπο ηεο Δηνίθεζεο ησλ κέηξσλ 

θύιαμεο πξνζώπσλ – «ζηόρσλ» ηελ ηεξάζηηα έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζπλεπαθόινπζα ηελ επζεία θαηαζηξαηήγεζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, ηνπ Π.Δ. 141/91. Η 

θ. πξντζηακέλε ελεκεξώζεθε θαη γηα ηηο εθθξεκείο ζρεηηθέο από ηνλ Γελάξε θαη ηνλ Μάην 

ηνπ 2017 κελπηήξηεο αλαθνξέο ησλ Ελώζεώλ καο, νη νπνίεο ηνπο κήλεο πνπ αθνινύζεζαλ 

απνδείρζεθαλ «πξνθεηηθέο», πεξηγξάθνληαο ηηο ππεξεζηαθέο πιεκκέιεηεο, ηηο νπνίεο 

έρνπκε θαηά θαηξνύο αλαθέξεη δίρωο απνηέιεζκα θαη ζηε Φπζηθή αιιά θαη ζηελ Πνιηηηθή 

Ηγεζία. Σπδεηήζεθε επίζεο κεηά ηα πξόζθαηα γεγνλόηα ζην Α.Τ. Πεύθεο θαη ηε Χαξ. 

Τξηθνύπε ην κεγάιν ζέκα ησλ ζηαηηθώλ δπλάκεσλ ηεο Δ.Α.Ε.Α. θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ ππεξεηνύλ εθεί. 

Η Εηζαγγειέαο ηνπ Α.Π. επραξίζηεζε ηα Πξνεδξεία γηα ηελ δηεμνδηθή ελεκέξσζε θαη 

γηα ηνλ ζρεηηθό θάθειν πνπ ηεο παξαδόζεθε θαη αλαγλσξίδνληαο πιήξσο θαη απεξίθξαζηα 

ην δίθαην ησλ ζέζεώλ καο, δηαβεβαίωζε όηη ζα πάξεη όιεο ηηο λόκηκεο πξωηνβνπιίεο γηα 

λα επνπηεύνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα νη ζπλζήθεο θάηω από ηηο νπνίεο θαινύκαζηε λα 

πξνζηαηεύζνπκε ηνπο ζηνρνπνηεκέλνπο πνιίηεο, θαζώο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηωλ 

δηαηάμεωλ ηνπ Π.Γ. 141/1991 γηα όιεο ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Η ζπλάληεζε έθιεηζε 

κε ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ αλαγλώξηζε εθ κέξνπο ηεο Εηζαγγειίαο ηνπ Α.Π. ηεο ηεξάζηηαο 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ αζηπλνκηθώλ ζηηο ζεκεξηλέο αληίμνεο ζπλζήθεο.  

Δκείο κε ηε ζεηξά καο αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα ηελ επραξηζηήζνπκε θαη 

δεκόζηα γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ην δωεξό ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε γηα ηα ζέκαηά καο θαη 

βεβαίωο αλακέλνπκε ηηο ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο γηα ην ηεξάζηην απηό ζέκα.  
 

 

  

           


