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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη. 
 

Θέμα: «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού στην ΕΛ.ΑΣ.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Πρόσφατο δημοσίευμα της Καθημερινής το οποίο αναπαράχθηκε ευρέως στα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης αναφέρει ότι η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. προχωρεί στην προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
για τα ΜΑΤ «με αφορμή την πρόσφατη κρίση στον Έβρο και τη συμμετοχή των διμοιριών στην 
αντιμετώπιση των επεισοδίων στα σύνορα». Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, 
«η διαδικασία ξεκίνησε κατόπιν απαίτησης του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ 
«το αμέσως επόμενο διάστημα η αστυνομία πρόκειται να αγοράσει χιλιάδες ασπίδες, κράνη και 
αλεξίσφαιρα γιλέκα, όπως επίσης και μεγάλη ποσότητα δακρυγόνων. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι στον 
Έβρο οι διμοιρίες εκτόξευαν κατά μέσον όρο 1.000 με 1.100 δακρυγόνα την ημέρα, με αποτέλεσμα οι 
αποθήκες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων να... ξεμείνουν από πολεμοφόδια. Στελέχη του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποκαλύπτουν ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος 
προμηθειών αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες πηγές ενημέρωσης ανεβάζουν το ποσό στα 34 
εκατομμύρια.» 

Σχετικά με τα χημικά, πέραν της καθαυτής απαράδεκτης αδιάκριτης χρήσης τους κατά ατόμων -πολλά 
εκ των οποίων είναι βρέφη, νήπια και παιδιά- με υπαρκτό κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών προβλημάτων 
υγείας, αυτονόητα προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα τόσο εκτεταμένης χρήσης: 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε επιχειρήσεις 16 ωρών καταλήγουν να εκτοξεύονται κατά μέσο όρο 
σχεδόν 70 κάνιστρα δακρυγόνων ανά ώρα, αριθμός που τείνει να χαρακτηρίσει αλόγιστη την τόσο 
εκτεταμένη χρήση. 

Εκτός από τον ατομικό εξοπλισμό και τα χημικά, ωστόσο, η πρόταση φέρεται να συμπεριλαμβάνει και 
αγορά μικρότερων οχημάτων καταιονισμού από εκείνα που ήδη διαθέτει η αστυνομία, με δυνατότητα 
να επιχειρούν σε στενότερους δρόμους, εντός αστικού ιστού. Στην περίπτωση, καμία σύνδεση δεν 
προκύπτει μεταξύ της αναγκαιότητας του εφοδιασμού και του επικαλούμενου σκοπού της 
«αντιμετώπισης των επεισοδίων στα σύνορα», καθώς τα οχήματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
επιχειρήσεις εντός πόλεων. 

Τέλος, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι «κατόπιν εντολής του κ. Χρυσοχοΐδη, η αστυνομία κινείται για 
την αγορά μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Θα διατεθούν για την επιτήρηση των 
συνόρων και όχι μόνο.» Δεδομένου του υπερβάλλοντος ζήλου που ομολογουμένως έχει επιδείξει η 
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Κυβέρνηση και το Υπουργείο σας για επιλεκτική και συχνά απάνθρωπη επιβολή του δόγματος «νόμος 
και τάξη», καθώς και του σαφούς δείγματος γραφής σας για περιορισμό των ελευθεριών και των 
ατομικών δικαιωμάτων, εύλογα κι αβίαστα εκφράζεται καχυποψία ως προς τυχόν σχεδιασμό σας για 
ακόμη βαρύτερες πρακτικές περιστολής μεταμφιεσμένες με τον κάλπικο μανδύα της δήθεν 
προστασίας από κατασκευασμένους εσωτερικούς εχθρούς.  

Τα ζητήματα που προκύπτουν από τα σχετικά δημοσιεύματα δεν περιορίζονται στα όσα μόλις 
προαναφέρθηκαν. Απόλυτα δικαιολογημένες ανησυχίες διατυπώνονται σχετικά με τη διαδικασία που 
πρόκειται να τηρηθεί στη χαρακτηριζόμενη ως «προμήθεια της εικοσαετίας», αφού ήδη η κυβέρνηση 
εξάντλησε κατ’ επανάληψη και πέραν πάσης στάθμισης τις δυνατότητες καταστρατήγησης του 
ισχύοντος πλαισίου για τους δημόσιους διαγωνισμούς (τις οποίες η ίδια επιφύλαξε για τον εαυτό της 
μέσω των πρόσφατων Π.Ν.Π.), προχωρώντας σε πλήθος «γκρίζων» απευθείας αναθέσεων με 
προκλητικά χαρακτηριστικά και ακόμη πιο προκλητική τιμολόγηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε τι ποσό θα ανέλθουν τελικά οι προαναφερθείσες προμήθειες, τι ακριβώς θα αφορούν και με 

ποια διαδικασία θα ανατεθούν; Ειδικά ως προς τα οχήματα καταιονισμού, εφόσον τα 

δημοσιεύματα ισχύουν, με ποιον τρόπο συνδέονται με επιχειρήσεις σε μη αστικές περιοχές; 

2. Έχετε διαβουλευθεί με τις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές σχετικά με τα επιτρεπτά όρια χρήσης των 

μη επανδρωμένων σκαφών, και αν ναι, ποιο το αποτέλεσμα των επαφών; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 




