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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Υπηρεσιακή κατάσταση των επτά αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ
κατηγορούμενων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Νίκου
Σαμπάνη στο Πέραμα»
Το βράδυ της 22ας προς 23η Οκτωβρίου 2021 αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. ενεπλάκησαν σε καταδίωξη υπόπτου οχήματος στο οποίο επέβαιναν
τρεις (3) νεαροί άνδρες Ρομά, δύο εκ των οποίων ανήλικοι. Λόγω της
επικινδυνότητας της καταδίωξης, το Κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης
έδωσε εντολή στις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. να σταματήσουν την καταδίωξη, όμως οι
ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής συνέχισαν να καταδιώκουν το όχημα
αγνοώντας τις επανειλημμένες εντολές του κέντρου για απεμπλοκή και
κατέληξαν στο Πέραμα όπου πυροβόλησαν τουλάχιστον 36 φορές κατά του
οχήματος, εντός κατοικημένης περιοχής και χωρίς να επιδείξουν την στοιχειώδη
επιμέλεια και αναλογικότητα στη χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, με
αποτέλεσμα τον θάνατο του 18χρονου συνοδηγού Νίκου Σαμπάνη και τον
βαρύτατο τραυματισμό του ανήλικου συνεπιβάτη του. Μάλιστα,
πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ για κατάθεση φερόμενου ως εκπαιδευτή των
αστυνομικών της ΔΙΑΣ στην ανακρίτρια Πειραιά (με ημερομηνία 9/11/2021),
σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των βλημάτων στην συγκεκριμένη περίσταση
ήταν «δικαιολογημένος».
Οι επτά αστυνομικοί που πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο
τραυματισμό του Νίκου Σαμπάνη, ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν σε άμυνα
καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούταν με ανθρωποκτόνο πρόθεση
εναντίον συναδέλφου τους, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία
που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς ουδείς τραυματισμός αστυνομικού
προέκυψε.
Με δεδομένο ότι κατά των επτά αστυνομικών που πυροβόλησαν με
αποτέλεσμα τον θάνατο του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη, έχει σχηματιστεί
δικογραφία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και με
δεδομένο ότι οι πράξεις τους ενέχουν βαρύτατες ποινικές και πειθαρχικές
ευθύνες, καταδεικνύεται η προφανής ακαταλληλότητά τους καθώς οι πράξεις

τους, αντί για αίσθημα ασφάλειας, δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες που
καλούνται να προστατεύουν.
Ανεξάρτητα από την τελική κρίση για τον βαθμό εμπλοκής και υπαιτιότητας
του καθενός, βάσει του δεδομένου των σημερινών κατηγοριών,
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Τι πειθαρχικά μέτρα έχουν ληφθεί κατά των επτά αστυνομικών που
κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση;
2. Έχουν τεθεί οι επτά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε διαθεσιμότητα και
αν όχι, υπάρχει τέτοια πρόθεση;
3. Ποια είναι η υπηρεσιακή τους κατάσταση σήμερα;
4. Τους έχουν επιστραφεί τα υπηρεσιακά τους όπλα;
5. Θα συμμετάσχει ο ως άνω αστυνομικός εκπαιδευτής στις
δημοσιοποιηθείσες επανεκπαιδεύσεις των αστυνομικών της ΔΙΑΣ και αν
ναι με ποια ιδιότητα και σε ποιο πεδίο;
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