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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  

1.Τον Υπουργό Εσωτερικών 

(Υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 

2. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

Θέμα: «Αύξηση των φαινομένων ανομίας και ασυδοσίας στην περιοχή του κέντρου της 
Αθήνας καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος»   

Την κατάσταση ανομίας στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών έχει καταγγείλει  
επανειλημμένως με επιστολές ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας. Οι μορφές 
παραβατικότητας πλέον είναι πολλές και οι Έμποροι βρίσκονται σε απόγνωση μιλώντας για 
πράξεις βίας, που συντελούνται σε καθημερινή βάση εις βάρος των καταστημάτων τους αλλά 
και περαστικών, που τυγχάνει πολλές φορές να είναι τουρίστες. Το φαινόμενο έχει ενταθεί 
τα δύο τελευταία χρόνια, με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Αθήνα και 
εντοπίζεται γεωγραφικά σε όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης και εντονότερα στην 
τουριστική περιοχή, στο εμπορικό τρίγωνο, στην οδό Ερμού, στην περιοχή της Ομόνοιας, 
στους σταθμούς του Μετρό και γενικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Σε πρόσφατη έρευνα, που διενεργήθηκε το 2018, οι ίδιοι οι έμποροι δήλωσαν σε ποσοστό 
57% ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη αποτελεσματικής 
αστυνόμευσης και ότι συγκεκριμένες παραβατικές πρακτικές αναπτύσσονται ραγδαία. 
Ειδικά το πρόβλημα με τους «πορτοφολάδες» παραμένει άλυτο διότι παρότι 
συλλαμβάνονται επανειλημμένως τα ίδια άτομα από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), 
αφήνονται ελεύθερα και συνεχίζουν απρόσκοπτα τη δράση τους. Όσον αφορά τους επαίτες 
και ειδικά τα παιδιά, το πρόβλημα παραμένει καθώς ουδείς ασχολείται μαζί τους. Η 
Δημοτική Αστυνομία δεν συνεργάζεται με την ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
αντιμετώπιση του φαινομένου.  



Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην περιοχή Ομόνοιας-Κάνιγγος αναφέρθηκαν στο 
εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και την παραβατικότητα που προέρχεται από τοξικοεξαρτημένα 
άτομα, ενώ όσοι δραστηριοποιούνται στον άξονα Ομόνοια-Σταδίου- Σύνταγμα ανέφεραν 
πέραν των ανωτέρω και το πρόβλημα των πορειών.  

Η κατ’ εξακολούθηση τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως εμπρησμοί αυτοκινήτων, εμπόριο 
ναρκωτικών, εμπρησμοί και λεηλασίες σε εμπορικά καταστήματα, ληστείες και κλοπές, έχει 
επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας και των ίδιων των πολιτών. 

Επειδή η εγκληματικότητα και η γενικότερη ανομία στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών 
απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή εμπόρων, πολιτών αλλά και τουριστών.  

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:  

- Ποιο το σχέδιο του υπουργείου σας ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα και να 
αποτραπεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την 
περιουσία των εμπόρων του κέντρου των Αθηνών;  
 

- Ποιος ο προγραμματισμός ώστε να μπορέσει να συνεργαστεί αποτελεσματικότερα η 
Δημοτική Αστυνομία με την ΕΛ.ΑΣ, για να αποφευχθούν τα φαινόμενα γενικότερης 
εγκληματικότητας στην καρδιά της Αθήνας;  
 

- Γιατί δεν καταγράφεται από την ΕΛ.ΑΣ κατά τη σύλληψη το πλήρες ιστορικό των δραστών 
ούτως ώστε να ενημερώνονται καλύτερα οι Εισαγγελικές αρχές ως καθ’ υποτροπή και 
καθ’ έξη εγκληματίες και να μην αφήνονται τόσο εύκολα ελεύθεροι,  λόγω, πολλές 
φορές, του πλημμεληματικού χαρακτήρα των πράξεων; 
 

- Γιατί τα δικαστήρια δεν αξιοποιούν τη δυνατότητα που τους δίνει το πλαίσιο νόμου, 
ούτως ώστε να ζητήσουν την έναρξη της διαδικασίας απέλασης για όσους εκ των 
συλληφθέντων δεν είναι Έλληνες πολίτες, μόνο από την Ελλάδα και με αυτό τον τρόπο 
να αποφεύγεται η πολύπλοκη διαδικασία που αφορά την απέλαση από τις χώρες της 
συνθήκης του Σένγκεν; (Κωδικοποίηση για τις απελάσεις  ν. 3386/2005 όπως άλλαξε με 
το ν. 3870/2010).   
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