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Προς: 

- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κο ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας  Αντιστράτηγο κο ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (δια μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

Κοιν: 

 - Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κο ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο   

 - Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου Υποστράτηγο κο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ 

Ελευθέριο 

 - Διευθυντή  Αστυνομίας Λέσβου Αστυνομικό Διευθυντή κο ΒΑΖΟΥΡΑ Ηλία  

 - Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  (Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

 - Αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή Λέσβου κο ΑΘΑΝΑΣΣΙΟΥ Χαράλαμπο 

 - Βουλευτή Λέσβου κο ΜΠΟΥΡΝΟΥ Ιωάννη 

 - Βουλευτή Λέσβου κα ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Μαρία 

 - Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Κωνσταντίνο 

 - Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου κο ΚΟΥΦΕΛΟ Παναγιώτη 

 - Δήμαρχο Μυτιλήνης κο ΚΥΤΕΛΗ Ευστράτιο 

 - Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κο ΒΕΡΡΟ Ταξιάρχη 

 

 

      Με το παρόν έγγραφο η Ένωσης μας  σας γνωστοποιεί εκ νέου το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης 

με αστυνομικό προσωπικό τόσο των Υπηρεσιών της έδρας του νησιού της Λέσβου όσο και των 

Αστυνομικών Τμημάτων της περιφέρειας. Τα προβλήματα που προκύπτουν από το παραπάνω γεγονός έχουν 

οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό πλέον που όχι μόνο δημιουργούν συνθήκες αδυναμίας εκπλήρωσης μέρους της 

αποστολής μας, αλλά έχουν οδηγήσει και το αστυνομικό προσωπικό στα όρια της σωματικής και 

ψυχολογικής κατάρρευσης.  

       Η σχεδόν μηδαμινή ενίσχυση των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την συνταξιοδότηση, αλλά  

και τη μετάθεση πολλών συναδέλφων μας προς άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις, καθώς και οι νέες 

συνθήκες που προέκυψαν από την επαναλειτουργία των Αστυνομικών Τμημάτων Πολιχνίτου και Ερεσού – 

Αντίσσης (αναβαθμίστηκαν από Αστυνομικοί Σταθμοί σε Αστυνομικά Τμήματα) δημιουργεί σημαντικό 

έλλειμα στο έμψυχο δυναμικό της Δ.Α. Λέσβου. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου 

Χρόνου, οι οποίοι έχουν αναλάβει συγκεκριμένα περιορισμένα καθήκοντα, ουσιαστικά δεν προσέφερε 

κάποια ενίσχυση στο Αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί μόνιμα στο νησί, καθώς αντικατέστησε τους 

συναδέλφους που μετακινούνταν προσωρινά με αποσπάσεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 

προβλήματος και ήταν επιφορτισμένοι αποκλειστικά με το έργο αυτό. Η προ λίγων ετών δημιουργία του 

ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Λέσβου και του Τ.Δ.Μ. Μυτιλήνης, λόγω της αναδιοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε τότε 

πανελλαδικά σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, και η στελέχωση αυτών αποκλειστικά από υπηρετούντες 

στην Δ.Α. Λέσβου  αστυνομικούς δημιούργησε πληθώρα προβλημάτων σε όλες τις Υπηρεσίες της 

Διευθύνσεώς μας, καθώς ενώ οι Αστυνομικές Υπηρεσίες αυξήθηκαν η δύναμη παρέμεινε η ίδια, 

δυσχεραίνοντας έτσι και άλλο την εκπλήρωση του δύσκολου έργου που έχουμε αναλάβει. Θεωρούμε 

δεδομένο ότι δεν θα επαναληφθεί τα ίδια λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και ότι τα νεοϊδρυθέντα Α.Τ. 

Πολιχνίτου και Ερεσού - Αντίσσης θα στελεχωθούν άμεσα με Αστυνομικό προσωπικό προερχόμενο εκτός 

Δ.Α. Λέσβου, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα στελέχωσής τους από την υπάρχουσα δύναμη ουσιαστικά θα 



απενεργοποιήσει πολλές Υπηρεσίες καθιστώντάς τες έτσι «Υπηρεσίες φαντάσματα».   

      Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου, του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της χώρα, το οποίο αποτελεί την 

κύρια «πύλη εισόδου» μεταναστών από την Τουρκία, με τα Μεταβατικά Εφετεία και τις δεκάδες μεταγωγές 

κρατουμένων μηνιαίως, με τις 15 αυτόνομες Αστυνομικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του Α.Τ. 

Μύρινας και Α.Σ. Αγίου Ευστρατίου χρήζει άμεσης πλήρωσης των 70 κενών οργανικών θέσεων 

προκειμένου να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την προσπάθεια εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας των 

πολίτων σε όλη την επικράτεια του Νησιού της Λέσβου όσο και της διαχείρισης του μεταναστευτικού-

προσφυγικού ζητήματος. 
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