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Τ
ο 2014 η ΕΛΑΣ τερματίζει την 
τρίτη δεκαετία από τη σύστασή της 
έχοντας, ωστόσο, να διανύσει ορι-
σμένα περαιτέρω βασικά βήματα 
για τον εκσυγχρονισμό της, βασικές 
παραμέτρους άλλωστε της επιθυμη-

τής αύξησης της αποτελεσματικότητας της δράσης 
της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι αναμενόμενες 
θεσμικές παρεμβάσεις σε πολιτικό, υπηρεσιακό και 
συνδικαλιστικό επίπεδο για την αναδιαμόρφωση 
της ΕΛΑΣ, ευκτέο είναι να ολοκληρώσουν τον εκ-
δημοκρατισμό της κρατικής μας αστυνομίας εστι-
άζοντας στην προαγωγή της εκπαίδευσης και της 
παιδείας, στην ολοκλήρωση του ιδεολογικού ανα-
προσανατολισμού της και στην περαιτέρω βελτίω-
ση των σχέσεων αστυνομίας- κοινού.

Αναφορικά με τη βελτίωση του θεσμικού πλαι-
σίου της εκπαίδευσης, πρώτον, επείγει η αναδια-
μόρφωση του σημερινού συστήματος προσλήψε-
ων που περιορίζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις, οι 
οποίες στην ουσία δίνουν προτεραιότητα στο αδιά-
βλητο των εξετάσεων και όχι στην καταλληλότητα 
των υποψηφίων καθώς και η άντληση αστυνομι-
κών από υποψηφίους πανεπιστημιακής μόρφωσης 
με ιδιαίτερα προσόντα. (επιπλέον πτυχία, ξένες 
γλώσσες, άρτια γνώση H/Y, γνώση πολεμικών τε-
χνών, ανεπτυγμένη προσωπικότητα κλπ). Ειδικό-
τερα, η εκπαίδευση στις βασικές Σχολές θα πρέπει 
να εξορθολογιστεί αποκτώντας έναν περισσότε-
ρο επιστημονικό χαρακτήρα, κατακτώντας στην 
πραγματικότητα ένα υψηλό πανεπιστημιακό επί-
πεδο και παύοντας να αναπαράγει εκπαιδευτικές 
μέθοδοι του παρελθόντος που βασίζονται στη στρα-
τιωτικού δια βίου τύπου εκπαίδευση. Παρομοίως, 
στο πλαίσιο του συστήματος εσώκλειστης διαβίω-
σης στις Αστυνομικές Σχολές, οι θεσπιζόμενοι πε-
ριορισμοί των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των νέων αστυνομικών έναντι των λειτουργικών 
αναγκών της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να απο-
σκοπούν στην δημιουργία και ανάπτυξη σχέσε-
ων υποταγής στην ιεραρχία χωρίς να εξετάζεται η 
πραγματική συμβολή των πρακτικών αυτών στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων του αστυνο-
μικού. Πέρα από την αποστρατικοποίησή του, το 
σύστημα εκπαίδευσης πρέπει, επιπλέον, να αντα-
ποκριθεί πληρέστερα στις σύγχρονες ανάγκες του 
Σώματος και της κοινωνίας και να εμπλουτιστεί με 
επανεκπαίδευση στις θεμελιώδεις αρχές της δημο-

κρατίας, με εμφύσηση της πίστης στη δημοκρατι-
κή λειτουργία, στο σεβασμό των διατάξεων και αρ-
χών του αστυνομικού δικαίου και ειδικότερα των 
αρχών της νομιμότητας, της αναλογικότητας και 
της διαρκούς ετοιμότητας και διαρκούς διατεταγ-
μένης υπηρεσίας.

Απαραίτητη κρίνεται δεύτερον η ενδυνάμωση της 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στις δια-
δικασίες και τις αξίες του κοινωνικού ρόλου της 
ΕΛΑΣ, διότι η μέχρι πρότινος επικράτηση της ιδέ-
ας του μαχητή του εγκλήματος αστυνομικού αντί 
του κοινωνικού λειτουργού, οδήγησαν ορισμένες 
φορές στη δημιουργία ρατσιστικών τάσεων, ξενο-
φοβίας, χρήση αδικαιολόγητης βίας και ενίοτε στην 
ανάπτυξη προκαταλήψεων και ακραίων αυταρχι-
κών ιδεολογιών. Για να μην υπονομεύεται η δημο-
κρατικότητα της αστυνομίας και να μην στιγματί-
ζεται γενικότερα η λειτουργία της αναγκαία είναι, 
ακόμα, η πάταξη των μεμονωμένων κρουσμάτων 
αστυνομικής αυθαιρεσίας, αναξιοκρατίας, αναπο-
τελεσματικής λειτουργίας και διαφθοράς, τα οποία 
πρέπει να ερευνώνται ενδελεχώς και να τιμωρού-
νται αποτελεσματικά.

Από το άλλο μέρος, όμως απαραίτητη για την 
υψηλή απόδοση της άσκησης της αστυνομικής λει-
τουργίας είναι η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των 
αστυνομικών, η ανάταση της ψυχολογίας τους η δι-
ασφάλιση των δικαιωμάτων τους και κυρίως η απο-
φυγή ενός υπέρμετρου περιορισμού των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων των αστυνομικών, τα οποία δεν 
θα πρέπει να θυσιάζονται στο βωμό ενός ‘βιασμέ-
νου’ υπηρεσιακού συμφέροντος. Π.χ παράλληλα με 
την αναμενόμενη θέση σε ισχύ λειτουργία του Γρα-
φείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Υπηρεσίας (Ν. 
3938/11) θα πρέπει να λειτουργήσει και ο θεσμός 
του Συνηγόρου του Αστυνομικού. Τέλος, απαραί-
τητη κρίνεται η μεταβολή της εικόνας του αστυ-
νομικού επαγγέλματος, η βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των μελών του ένστολου προσωπικού και 
των μέσων δράσης του, η εξασφάλιση σύγχρονης 
εξάρτυσης και last but not least η αύξηση και όχι η 
συρρίκνωση των οικονομικών του απολαβών. 

Εννοείται, ότι το όλο εγχείρημα του εκδημοκρατι-
σμού είναι αλληλένδετο με τη βελτίωση των σχέσε-
ων και με τη συνακόλουθη προσέγγιση αστυνομίας- 
κοινού. Δείκτη της ποιότητας των σχέσεων αυτών, 
που από τη φύση τους είναι τεταμένες, αποτελεί η 
προσήκουσα συμπεριφορά και ο σεβασμός των συ-
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νταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων και ελευ-
θεριών κάθε ανθρώπου. Η συµπεριφορά των αστυ-
νοµικών ως εγγυητών και εκφραστών της ευνοµίας 
πρέπει να διαπνέεται από πίστη στο δηµοκρατικό πο-
λίτευµα και να αποτελεί πρότυπο µιας αρχής νοµότυ-
πης και ανθρώπινης µε πλατιά γνώση και βαθιά συ-
νείδηση του νόµου και πρωτίστως µε νοοτροπία και 
συµπεριφορά προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις και τις 
αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

Είναι απορριπτέα, όχι µόνο από τους κανόνες της 
ηθικής και της λογικής, αλλά και βάσει των ειδικό-
τερων διατάξεων του αστυνοµικού δικαίου η συ-
µπεριφορά του αστυνοµικού που καταδεικνύει πε-
ριορισµένη παιδεία, χαλαρή ανατροφή ή µαρτυρά 
ανευθυνότητα του αστυνοµικού. Η καλλιέργεια σχέ-
σεων εµπιστοσύνης µεταξύ τους θα πρέπει να εντατι-
κοποιηθεί και να προάγεται συστηµατικότερα µε συ-

νεχείς ηµερίδες και παρουσιάσεις στους φορείς, 
στα σχολεία αλλά και στον τύπο και την τηλεό-
ραση, ώστε να καταστεί συνείδηση η αναγκαιό-
τητα της άσκησης αστυνόµευσης από τα αρµόδια 
όργανα της ΕΛΑΣ, ο ζωτικός χώρος της οποίας 
δεν θα πρέπει να υποχωρεί αφήνοντας επικίνδυ-
να περιθώρια στην αυτοδικία.

Τέλος, παράλληλα µε την αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και την 
εκλογίκευση της δοµής της θα πρέπει να αντιµε-
τωπιστεί η αναξιοπιστία της διαδικασίας αξιολό-
γησης των εκπαιδευοµένων και όχι µόνο. Σκόπι-
µο είναι και ο διορισµός των ανωτάτων στελεχών 
του Σώµατος, να γίνεται βάσει αυστηρών αξιολο-
γικών κριτηρίων, η τήρηση των οποίων να εξα-
σφαλίζεται από διαδικασίες µείζονος δηµοσιότη-
τας και διαφάνειας.]
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