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Ξεκίνησε η εκπαίδευση των 400 Ειδικών Φρουρών που 
θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημι-
ακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο-
μίας
παρευρέθηκαν στην έναρξη της εκπαί-
δευσης

Ξεκίνησε την Δευτέρα στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Κομοτηνής, η εκπαίδευ-
ση των 400 Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι 
θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν και 
απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Πα-
ναγιώτης Θεοδωρικάκος και ο Αρχη-
γός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι-
στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Στην τελετή αγιασμού χοροστάτησε ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνεί-
ας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.

Ο κ. Υπουργός στο χαιρετισμό του ση-
μείωσε:

«Νιώθω ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σή-
μερα εδώ με τους νέους ανθρώπους, που 
αποφάσισαν να συνδέσουν το παρόν και 
το μέλλον τους με την υπηρεσία στην Ελ-
ληνική Αστυνομία. Να βρίσκομαι μαζί 
σας, την ώρα που ξεκινάτε την προσπά-
θεια για να σχηματίσετε τη δική σας πο-
ρεία ζωής, μια πορεία που είναι πολύ ση-
μαντικό να στηρίζεται σε ιδέες και αξίες.

Ασφαλώς, κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται για 
την ευημερία και την ποιότητα της ζωής 
του στην καθημερινότητά. Ανάγκες κοινές 
σε όλους μας. Όμως, δίπλα στα υλικά αγα-
θά, υπάρχουν και αξίες που δίνουν νόη-
μα και ουσία στη ζωή μας: η ελευθερία, η 
ασφάλεια, η αλληλεγγύη, ο πατριωτισμός. 
Και εσείς έχετε επιλέξει να εργαστείτε για 
μια αποστολή που συνδέεται με αυτές τις 
αξίες. Έχετε επιλεγεί να υπηρετείτε αυτές 
τις αξίες και την κοινωνία μας ως στελέχη 

της ΕΛΑΣ. Θέλω να νιώθετε 
περηφάνια και τιμή για αυτό.

Καθώς πολλά λέγονται τις τε-
λευταίες ημέρες, όλοι οι Έλ-
ληνες και οι Ελληνίδες γνωρί-
ζουν πόσο σημαντικός είναι ο 
ρόλος ΕΛ.ΑΣ. στην εφαρμογή 
των μέτρων για την πανδημία, 
πόσο σημαντικός είναι ο ρό-
λος της για τη δημόσια υγεία 
και την κοινωνική συνοχή. 
Είναι και αυτός ένας πρό-
σθετος λόγος που οφείλουν 
να σέβονται την ΕΛ.ΑΣ.. Όσο 
και αν κάποιοι ενοχλούνται, 
το μήνυμα είναι σαφές: οι 
νόμοι είναι νόμοι και πρέπει 
να τους τηρούν όλοι, ιδίως τα 
μέλη του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου. Για αυτό, ας αφή-
σουν ήσυχη την ΕΛ.ΑΣ. να 
κάνει την αποστολή της, μα-
κριά και έξω από κομματικές 
και προσωπικές ιδιοτέλειες.

Σύντομα θα υπηρετείτε τους 
νόμους σε έναν πολύ σημα-
ντικό τομέα: την ασφάλεια 
των πανεπιστημίων. Τα πανε-
πιστήμια είναι χώροι γνώσης, 
έρευνας, επικοινωνίας, ελευ-
θερίας και όλα αυτά έχουν ως 
προϋπόθεση να είναι χώροι 
απολύτως ασφαλείς. Η ασφά-
λεια είναι προϋπόθεση για την 
αναβάθμιση και την ποιότητα 
του ελληνικού πανεπιστημί-
ου. Πάρα πολλοί από εσάς 
είστε πτυχιούχοι, χθεσινοί 
συνάδελφοι με τους φοιτητές 
και θα κληθείτε να συνδρά-
μετε ακριβώς στην ασφάλεια 
των χθεσινών συναδέλφων 
σας και των καθηγητών σας.

Τους επόμενους τέσσερις μή-
νες θα εκπαιδευτείτε ώστε να 
είστε απολύτως έτοιμοι για να 
φέρετε σε πέρας αυτή τη σύν-
θετη αποστολή, να ενταχθείτε 
στην εφαρμογή των σχεδίων 
ασφάλειας, που με βάση τον 
Νόμο οφείλουν οι πρυτανικές 
αρχές να διαμορφώσουν για 
όλους τους πανεπιστημια-
κούς χώρους. Σε συνδυασμό 
με μια σειρά άλλα μέτρα που 
αφορούν την ελεγχόμενη είσο-
δο, τη χρήση άλλων τεχνικών 
μέσων, όπως είναι οι κάμερες 
στους πανεπιστημιακούς χώ-

ρους. Για να είναι η κάθε ελ-
ληνική οικογένεια σίγουρη ότι 
η επένδυσή της στην Παιδεία 
των παιδιών της πιάνει τόπο.

Οφείλουν όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκης κοινότητας να 
συμβάλλουν σε αυτή την προ-
σπάθεια, χωρίς φόβο και δι-
σταγμό. Πράγματα αυτονόητα 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς, 
ως Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, ως ΕΛ.ΑΣ. κάνουμε 
όλα όσα πρέπει για αυτόν τον 
σκοπό με σχέδιο και αποφασι-
στικότητα. Σας εύχομαι καλή 
παραμονή, να ανταποκριθείτε 
όλοι στην εκπαίδευσή σας, να 
έχετε εξαιρετική σταδιοδρομία 
και να γνωρίζετε ότι θα είμαστε 
δίπλα σας σε κάθε στιγμή που 
θα αισθανθείτε ότι χρειάζε-
στε τη στήριξη της Πολιτείας.»

Ο κ. Αρχηγός στο χαιρετι-
σμό του τόνισε:

«Σας καλωσορίζουμε σήμερα 
στην Αστυνομική Οικογένεια, 
καθώς η είσοδός σας σε αυτήν 
σηματοδοτεί για καθέναν ξεχω-
ριστά από εσάς την έναρξη μιας 
νέας επαγγελματικής πορείας 
άμεσα συνδεδεμένης με την 
κοινωνική ειρήνη και συνοχή.

Με την πρόσληψή σας ως ει-
δικοί φρουροί υλοποιείται 
πλέον μια απαίτηση για την 
προστασία των ακαδημαϊκών 
ελευθεριών, της ελεύθερης δι-
ακίνησης των ιδεών, την προ-
στασία του δικαιώματος στη 
γνώση, την μάθηση και την 
εργασία, και προστίθεστε στο 
προσωπικό μας, αποτελώντας 
τους πρωταγωνιστές του νέου 
επιχειρησιακού σχεδιασμού 
εντός των πανεπιστημίων.

Οι Ομάδες Προστασίας Πα-
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
(ΟΠΠΙ), που για πρώτη φορά 
ιδρύονται θα συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην περαιτέ-
ρω εδραίωση του κλίματος ευ-
νομίας και ασφάλειας στους 
χώρους των Πανεπιστημίων, 
γεγονός που σε μεγάλο βαθμό 
έχει επιτευχθεί το τελευταίο 
διάστημα και επιδίωξή μας 
συνιστά η απαρέγκλιτη και 

αδιάλειπτη ορθή λειτουργία 
των ακαδημαϊκών χώρων…

…Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχει τεθεί πρώτιστος στρα-
τηγικός μας σχεδιασμός η 
ενίσχυση του αγαθού της 
ασφάλειας, και συγκεκρι-
μένα στο Στρατηγικό και 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας 
2021-2025, προτεραιοποιή-
θηκε επιχειρησιακά η αστυ-
νόμευση Πανεπιστημιακών 
χώρων προς αποτροπή διά-
πραξης έκνομων ενεργειών. 
Σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, τις Πρυτανικές Αρχές 
και συναρμόδιους φορείς θα 
πραγματοποιηθεί ένα ολι-
στικό σχέδιο διαχείρισης της 
παραβατικότητας, με παράλ-
ληλη αξιοποίηση τεχνολογι-
κού καινοτόμου εξοπλισμού 
προς υποβοήθηση του έργου 
των Ομάδων Προστασίας Πα-
νεπιστημιακών Ιδρυμάτων…

…Ως νέοι ειδικοί φρουροί 
σήμερα ξεκινά η εκπαίδευ-
σή σας εδώ στις εγκαταστά-
σεις του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Κομοτηνής 
με ένα ολιστικό πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης, το οποίο 
θα σας καταστήσει αυτάρ-
κεις επαγγελματικά κατά 
την επιτέλεση των υπηρεσια-
κών καθηκόντων σας, ενώ θα 
σας παρέξει και τα εφόδια, 
για να γίνετε ολοκληρωμέ-
νες επαγγελματικές προσω-
πικότητες με υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης και δικαίου…

…Η φοίτησή σας στα ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ της Χώρας σάς καθιστά 
γνώστες του Πανεπιστημι-
ακού χώρου, ο οποίος εί-
ναι πλέον οικείος σε εσάς, 
αλλά και της επικρατού-
σας κατάστασης, την οποία 
θα κληθείτε να αντιμετω-
πίσετε και με την άτεγκτη 
και επαγγελματική σας πα-
ρουσία να την βελτιώσετε…

…Χρέος όλων συνιστά η προ-
στασία των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και σε αυτό είστε 
αρωγοί μας και πρωταγωνιστές.


