Μετά από επίπονες προσπάθειες και σκληρή δουλειά του Aντιδημάρχου Γιώργου Δαβάκη, άλλαξε «πρόσωπο» η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά με εκπαιδευμένο προσωπικό και άρτια οργάνωση. Εγκώμια από τον Yπουργό Δημόσιας Τάξης

Το μνημόνιο ΕΛ.ΑΣ. - Δημοτικής Αστυνομίας που υπεγράφη
οπό τον Yπουργό Δημοσίας Τάξεως και τον Δήμαρχο Πειραιά
Προχτές, Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Βουλγαράκης και ο Δήμαρχος Πειραιά Χρήστος
Αγραπίδης, υπέγραψαν «Μνημόνιο Συνεργασίας» της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά με
την Ελληνική Αστυνομία.
Θα πρέπει εξ αρχής να τονιστεί ότι πρωτεργάτης του Μνημονίου, αλλά και της πλήρους
αναμόρφωσης της Δημοτικής Αστυνομίας
Πειραιά, είναι ο Αντιδήμαρχος της Γιώργος
Δαβάκης ο οποίος από την πρώτη μέρα που
ανέλαβε τα καθήκοντα του έδωσε άλλη εικόνα
στη Δ.Α. Πειραιά, ενώ ήταν πάντα παρών στα
μεγάλα ή και μικρά γεγονότα της πόλης μας και
μάλιστα από τους πρώτους. Επί ημερών
Γιώργου
Δαβάκη,
η
οργάνωση,
η
αποτελεσματικότητα και η εκπαίδευση της
Δ.Α., έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα,
αγγίζοντας πολλές φορές το τέλειο.
Αλλά και οι συνεχείς παρεμβάσεις του
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και στην κυβέρνηση, έφεραν καρπούς,
αφού πολλές από τις προτάσεις του
υιοθετήθηκαν και συμπεριελήφθησαν σε σχέδια
νόμου και νόμους, αλλά και στο Προεδρικό
Διάταγμα, που αφορούσαν τον θεσμό της
Δημοτικής Αστυνομίας.
Όπως επίσης υπήρξε πρωτεργάτης του
«Μνημονίου Συνεργασίας Δ.Α. και ΕΛ.ΑΣ.»

τική μας αστυνομία θα βοηθήσει σε αυτό το νέο
θεσμό. Θέλουμε τη Δημοτική μας Αστυνομία
μαζί με την Ελληνική Αστυνομία να βρίσκεται
πάντα παρούσα, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε
δρόμο και να δείχνει τη θετική εικόνα του
κράτους δικαίου, της ευνομούμενης, αλλά και
ευαίσθητης πολιτείας». Και ο Δήμαρχος Πειραιά
κατέληξε: «Θέλουμε την Αστυνομία ως ένα
πρόσθετο εργαλείο κοινωνικής συνοχής, σε μια
κοινωνία που χρειάζεται την κοινωνική συνοχή.
Το σημερινό μνημόνιο δείχνει και το δρόμο για
το πώς πρέπει να συνεργάζεται η Τοπική
Αυτοδιοίκηση με την Κεντρική Διοίκηση, αλλά
δείχνει και χα οφέλη που μπορούν να
προκόψουν για χους πολίιες μας, από μια τέτοια
στενή συνεργασία. II Ελλάδα, οι πόλεις μας, ο
Πειραιάς, θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον
μεγάλες προκλήσεις.
Πιστεύω ακράδαντα πως οι Έλληνες πολίτες
έχουν πολλά να περιμένουν από τη στενή
συνεργασία
ανάμεσα
στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την Κεντρική Διοίκηση, μια
συνεργασία ανάλογη με αυτή που εγκαινιάζουμε
σήμερα. Συνεργασία που επισφραγίζει με το
προσωπικό του ενδιαφέρον και ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης κ. Βουλγαράκης, τον οποίο και
προσωπικά

