
 

 

 

     

 

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

 

Θέμα: «Αγορά νέου εξοπλισμού μόνο για τα ΜΑΤ» 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη προχωρά στην προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τα ΜΑΤ με τον 

προϋπολογισμό των προμηθειών να αγγίζει τα 20 εκατ. € (34 εκατ. € σύμφωνα με 

άλλες πηγές). Ο εξοπλισμός θα απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από 22.000 νέα 

αλεξίσφαιρα γιλέκα που θα διατεθούν στους αστυνομικούς των ΜΑΤ, της ΔΙΑΣ, της 

ΟΠΚΕ και της Άμεσου Δράσεως, 5000 καινούργια προστατευτικά κράνη, 2000 από 

αυτά για τις διμοιρίες των ΜΑΤ και 3000 για τους δικυκλιστές της ΔΙΑΣ, 3000 νέες 

ασπίδες, στολές, προστατευτικοί θώρακες, γάντια και αρβύλες ενώ θα προχωρήσει η 

ανακατασκευή 50 λεωφορείων – κλουβών των ΜΑΤ «με τρόπο που να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανδρών των ΜΑΤ» ενώ υπάρχουν, σύμφωνα με τις 

ίδιες πληροφορίες, εισηγήσεις για αγορά μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

(drones). Πολλοί αναφέρονται στην διαδικασία ως «η αγορά της εικοσαετίας για τα 

ΜΑΤ». 

Την ίδια στιγμή δεν βλέπουμε να γίνεται καμία κίνηση ανανέωσης του εξοπλισμού για 

τους χιλιάδες αστυνομικούς που υπηρετούν σε ΑΤ, ΤΑ κι άλλες υπηρεσίες της 

ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύπτουν έξοδα λειτουργίας και εξοπλισμού από 

την τσέπη τους, λχ συντήρηση περιπολικών, στολές, συντήρηση κτιρίων τμημάτων, 

αλεξίσφαιρα γιλέκα κλπ.  

Ενώ, λοιπόν, γίνεται μια τεράστια επένδυση για την «αναπτέρωση του ηθικού των 

αστυνομικών» αυτή στοχεύει στην αναπτέρωση του ηθικού μόνο εκείνων που 

υπηρετούν στα ΜΑΤ και εφαρμόζουν συχνά την επικοινωνιακή πολιτική της ηγεσίας 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφήνοντας χωρίς καμία συνδρομή και 

στήριξη όλους εκείνους τους εκατοντάδες χιλιάδες αστυνομικούς που βρίσκονται 

κάθε μέρα στο δρόμο καταπολεμώντας το έγκλημα και προφυλάσσοντας την 
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ανθρώπινη ζωή αλλά και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών υπογραμμίζοντας με 

τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει το 

κομμάτι εκείνο της αστυνομίας που έχει το ρόλο της καταστολής των κοινωνικών 

αντιδράσεων σε βάρος του κομματιού που καταπολεμά την καθημερινή 

εγκληματικότητα και παραβατικότητα. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Πώς οδηγήθηκε το Υπουργείο στη λήψη της απόφασης για προμήθεια νέου 

εξοπλισμού μόνο για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στα ΜΑΤ και στην 

ομάδα ΔΙΑΣ; 

2. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του καταλόγου προμηθειών 

και πως θα προχωρήσει η διαδικασία; Έχει προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθεί 

σχετικός διαγωνισμός; 

3. Αν ναι ποιες ήταν οι συμμετέχουσες και πλειοδοτούσες εταιρείες; 

4. Γιατί έμειναν εκτός πρόνοιας εκατοντάδες χιλιάδες άντρες και γυναίκες που 

υπηρετούν σε άλλες μονάδες και υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και 

καλούνται να καλύψουν τέτοια κόστη από τις ήδη πετσοκομμένες και 

μειωμένες αποδοχές τους; 

5. Θα ληφθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και γι’ αυτούς; 

6. Αν ναι εντός ποιου χρονικού πλαισίου και με ποια διαδικασία; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




