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 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο    Δ Ε Λ Τ Ι Ο 
 εργασίες 18ου Τακτικού Συνεδρίου ΠΟΣΥΦΥ – αποτελέσματα 

 

        Το διήμερο 6/7 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και υπό την Αιγίδα της 

Περιφέρειας Αττικής στο Royal Olympic Hotel, το 18ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των Ενώσεων – 

Μελών της Ομοσπονδίας και των προεδρείων αυτών.  

         Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτικής και 

Φυσικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι κομμάτων, Καθηγητές 

Πανεπιστημίων και Διεθνολόγοι, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, Επαγγελματικών Φορέων, 

στελέχη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Αντ/γοι ε.α. του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.  και εκπρόσωποι 

συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

         Ειδικότερα, τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας τάξης κ. 

Μιχάλης Καραμαλάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γος Σκούμας Κωνσταντίνος, η 

εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και ε.α. Αντιστράτηγος Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων κα Τσιριγώτη Ζαχαρούλα, η εκπρόσωπος του Κινήματος 

Αλλαγής – ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και Αναπληρώτρια Γραμματέας 

τομέα Άμυνας κα Αρμενάκη Κρυσταλλία, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής – ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Ανδρέας Λοβέρδος,  ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 

και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων κ. Καιρίδης Δημήτριος, ο Καθηγητής και Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Φίλης Κωνσταντίνος, ο δικηγόρος 

και διεθνολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νούλας Γεώργιος, ο Εκπρόσωπος της 

Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, ο 
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Προϊστάμενος Επιτελείου Αντ/γος Γκαρίλας Ελευθέριος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής 

Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υπ/γος Κονδύλης Χρήστος, ο Προϊστάμενος Κλάδου 

Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Υπ/γος Παντελής Δημήτριος, ο 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού Αστυνομικός Διευθυντής Πολύζος 

Δημήτριος, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Χατζηθεοδοσίου 

Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομικών κ. Βέλλιος 

Ανδρέας, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Ειδικών Φρουρών κ. 

Ντούμας Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών κ. Κυράνης 

Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής κ. 

Καλιακμάνης Γεώργιος, από την Ένωση Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας ο Γραμματέας 

Γιαρισκάνης Πέτρος και ο Αντιπρόεδρος Μουρατίδης Χαράλαμπος, ο Γενικός Γραμματέας του 

Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης κ. Αρζιμανόγλου Μιχαήλ, ο Αντ/γος εν αποστρατεία 

Τηλελής Γεώργιος και ο Αντ/γος εν αποστρατεία Πανούσης Σωτήριος, ο Δικηγόρος και Νομικός 

Σύνεργάτης της ΠΟΣΥΦΥ κ. Λάγος Γεώργιος, ο Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος της ΠΟΣΥΦΥ κ. 

Μισαηλίδης Ιωάννης. 

   Πέραν των ανωτέρω που απηυθύναν χαιρετισμό και εξήραν το έργο της Συνοριακής Φύλαξης 

της Χώρας,  με επιστολές χαιρέτησαν το 18ο Τακτικό Συνέδριο, ο Υπουργός Μεταναστευτικής 

Πολιτικής κ. Μηταράκης Νότης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. 

Γεωργιάδης Πάτροκλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντ/γος Δούβαλης Γεώργιος 

και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υπ/γος Μαντζιώκας Αστέριος αλλά και η ΕΚΡΟΕΛ 

Α.Ε. που τιμήθηκε για την προσφορά της στην Ομοσπονδία. 

     Στο πλαίσιο των εργασιών του 18ου Τακτικού Συνεδρίου τιμήθηκαν για την προσφορά τους 

και τις εξαίρετες πράξεις τους : α) ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Μανταρλής Αθανάσιος της Δ.Α. 

Ορεστιάδας, για τη μακρόχρονη προσφορά του στη συνοριακή φύλαξη του Έβρου, τιμώντας 

παράλληλα στο πρόσωπό του όλους εκείνους τους συναδέλφους που τον Μάρτιο του 2020 

στάθηκαν ασπίδα σε όλο το μήκος της συνοριογραμμής του Έβρου, αντιμετωπίζοντας με 

επιτυχία μια μαζική μεταναστευτική πίεση που δέχθηκε η χώρα μας μέσα από έναν υβριδικό 

πόλεμο σε συνδυασμό με την εργαλειοποίηση των μεταναστών από την γειτονική χώρα, β) ο 

Ανθυπαστυνόμος Κούλης Κωνσταντίνος από την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, που την 29 

Νοεμβρίου 2005 μαζί με τον αείμνηστο Συνοριακό Φύλακα Σομπόνη Κωνσταντίνο στάθηκαν 

μπροστά σε επικίνδυνο κακοποιό και δραπέτη φυλακών, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη άμεσης 

συνδρομής σε συναδέλφους που καταδίωκαν τον κακοποιό κι ενώ είχε λήξει η βάρδια τους και 
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επέστρεφαν στην Υπηρεσία τους. Για την εξαίρετη πράξη και δραστηριότητα που επέδειξαν κατά 

τη διάρκεια των καθηκόντων τους τιμήθηκαν κατόπιν προεδρικού διατάγματος και με τον 

«αστυνομικό σταυρό» και γ) ο Συνοριακός Φύλακας Καρπάθιος Κωνσταντίνος που υπηρετεί 

στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου, διότι τον Φεβρουάριο του 2023 μετά από ναυάγιο 

μεταναστών, εντόπισε βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του και με τη χρήση της τεχνικής ΚΑΡΠΑ της 

οποίας ήταν γνώστης, κατάφερε και επανάφερε στη ζωή το βρέφος έως ότου υπάρξει συνδρομή 

από ιατρική ομάδα, δείχνοντας πως η ανάγκη για τη γνώση πρώτων βοηθειών από τους 

αστυνομικούς και συνοριακούς φύλακες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι επιτακτική 

και απαραίτητη.  

       Επιπλέον, στο 18ο Τακτικό Συνέδριο τιμήθηκαν οι επιχειρήσεις : α) Sante Plus Ι.Κ.Ε.   και β) 

Ε.ΚΡ.Ο.ΕΛ Α.Ε. για την πολύτιμη βοήθεια τους και ενίσχυση με τεχνολογικό εξοπλισμό και 

αναγκαία είδη υγιεινής και διατροφικής υποστήριξης στις δύσκολες στιγμές, διευκολύνοντας με 

τον τρόπο αυτό το έργο μας, καλύπτοντας άμεσες ανάγκες των συναδέλφων μας.   

      Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ, Χαρέλας Παναγιώτης εστίασε στη διαχρονική 

προσφορά του κλάδου της συνοριακής φύλαξης της ελληνικής αστυνομίας, στα βήματα 

μπροστά που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια αλλά και στη διαμόρφωση της νέας 

φύλαξης των συνόρων προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες του μέλλοντος. Επεσήμανε όμως και τις 

ανεκπλήρωτες διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας, όπως  την αναγνώριση του επαγγέλματος του 

αστυνομικού ως επικίνδυνου, την οριστική λύση της ανανεώσιμης εργασιακής ομηρίας των 

συμβασιούχων συνοριακών φυλάκων, τις μισθολογικές αδικίες που υφίστανται αστυνομικοί και 

συνοριακοί φύλακες από το 2017 κι έπειτα, τη βαθμολογική στασιμότητα του προσωπικού 

αυτής της κατηγορίας, την αναγκαιότητα για νέες προσλήψεις συνοριακών φυλάκων προς 

ενίσχυση όλων των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης Μετανάστευσης που 

σταμάτησαν το 2002. 

      Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος απευθύνοντας χαιρετισμό, 

υπογράμμισε πως το έργο των συνοριακών φυλάκων και των αστυνομικών που υπηρετούν στην 

συνοριακή φύλαξη είναι αξιέπαινο και αναγνωρίσιμο από την ελληνική κοινωνία. Η συνεχής 

προσπάθεια που γίνεται και δεν έχει σταματήσει στον Μάρτιο του 2020, φαίνεται και σήμερα, 

καθόσον τα αριθμητικά δεδομένα του περασμένου καλοκαιριού αποδεικνύουν περίτρανα πως η 

συνοριοφυλακή και η ελληνική αστυνομία κατάφεραν να αποτρέψουν την είσοδο χιλιάδων 

μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των συνοριοφυλάκων 

τα τελευταία χρόνια κάνοντας προσλήψεις νέων προς κάλυψη αναγκών και προγραμματίζοντας 
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άλλες τετρακόσιες (ήδη προσλήφθηκαν οι διακόσιοι πενήντα από αυτούς και αναμένεται 

προκήρυξη για άλλους εκατό πενήντα). Απαντώντας σε ερώτημα του Πρόεδρου της 

Ομοσπονδίας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως Ελληνική Συνοριοφυλακή υφίσταται εν τoις 

πράγμασι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε την δυνατότητα να συζητηθεί η περαιτέρω 

εξέλιξή της.    

     Στο πλαίσιο της ανάλυσης του μεταναστευτικού ζητήματος, ανέπτυξαν τις θέσεις και τις 

απόψεις τους οι Ακαδημαϊκοί καθηγητές και διεθνολόγοι, για τον τρόπο που η Ελλάδα 

διαχειρίζεται την παράνομη μετανάστευση, για το μέγεθος αυτής σήμερα αλλά και κάνοντας 

δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον, με την κλιματική μετανάστευση να θέτει σε συναγερμό 

την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, αναγνώρισαν την πολύτιμη προσφορά των 

συνοριοφυλάκων στην Ελληνική Κοινωνία, αναλύοντας τον τρόπο και την μορφή εξέλιξης της 

Συνοριακής Φύλαξης σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες της Χώρας. Περιέγραψαν επίσης, τη 

σχέση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς στην διαχείριση του μεταναστευτικού 

προβλήματος, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου της παράνομης 

μετανάστευσης και είναι πλέον ορατό σε όλους ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί εκ νέου να 

διαφυλάξει με αποτελεσματικότητα τα ευρωπαϊκά σύνορα.         

       Κατά τη δεύτερη ημέρα εργασιών, μετά την εκλογή προεδρείου του Συνεδρίου, ψηφίστηκε 

ομόφωνα ο Διοικητικός Απολογισμός που παρουσίασε ο Γ. Γραμματέας Τοτονίδης Ιωάννης, 

όπως και ο οικονομικός απολογισμός έτους 2022 και προϋπολογισμός έτους 2023 που 

παρουσίασε ο Γραμματέας Οικονομικού Αμοιρίδης Στυλιανός.  

      Κατόπιν, παρουσιάστηκαν στο Σώμα από το μέλος της διοικούσας επιτροπής του «Συλλόγου 

Εθελοντών Αιμοδοτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων»,   Συνοριακό 

Φύλακα Ντοκόρου Νικολέτα η δραστηριότητα και τα μεγέθη της νέο ιδρυθείσας τράπεζας 

αίματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων,  που μόλις σε ένα έτος κατάφερε 

να διοργανώσει σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις συνοριακών φυλάκων  Λέσβου, Χίου, 

Κορίνθου, Ξάνθης, Σάμου, Καστοριάς, Πέλλας, Δωδεκανήσων, 12 ημερίδες αιμοδοσίας και να 

προσελκύσει εκατοντάδες συναδέλφους και πολίτες σε προσφορά αίματος.  

      Το διεκδικητικό πλαίσιο και ψήφισμα του συνεδρίου διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε 

ομόφωνα από το Σώμα και περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής : 

➢ Εξέλιξη των ετήσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου των συνοριακών φυλάκων σε 

ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.  
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➢ Σύσταση Σώματος Συνοριοφυλακής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την 

δημιουργία σύγχρονων δομών αναβαθμίζοντας τα μέσα και εκπαιδεύοντας το 

ανθρώπινο δυναμικό, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

➢ Θέσπιση υπηρεσίας γραφείου για τους συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου. 

➢ Μισθολογικά : Ένταξη των αστυνομικών  - προερχομένων από συνοριακούς φύλακες στη 

μισθολογική κατηγορία Β’ αντί της υπάρχουσας Γ’.  

➢ Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού και του συνοριακού φύλακα ως 

επικίνδυνου, με αντίστοιχη θεσμοθέτηση σχετικών διατάξεων σε κάθε οικονομικό και 

ασφαλιστικό επίπεδο. Άμεση δημόσια διαβούλευση.   

➢ Πρόταση αναβάθμισης βαθμολογικής εξέλιξης για τους αστυνομικούς προερχόμενους 

από συνοριακούς φύλακες (αδυναμία παροχής καταλυτικού βαθμού ανθυπαστυνόμου 

στο 30ο έτος υπηρεσίας – οι αρνητικές συνέπειες του σημερινού βαθμολογίου)  

➢ Επανασύσταση των Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης, όπου καταργήθηκαν, ώστε 

τουλάχιστον μια Υπηρεσία να καλύπτει την εδαφική αρμοδιότητα της κάθε Διεύθυνσης 

Αστυνομίας. 

➢ Θέσπιση εκτάκτων μεταθέσεων για τους συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου 

(αμοιβαίες μεταθέσεις, συνυπηρέτηση, κ.λ.π.) κι επιπλέον υπολογισμός μορίων από το 

πρώτο έτος Υπηρεσίας ως συνοριακός φύλακας για τις τακτικές μεταθέσεις σε όσους η 

προκήρυξη δεν είχε το κριτήριο εντοπιότητας. 

➢ Προσλήψεις νέων συνοριακών φυλάκων προς ενίσχυση των περιοχών με έντονη 

μεταναστευτική πίεση & ενίσχυση των Υπηρεσιών λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης 

της πλειοψηφίας του προσωπικού των ΤΣΦ κ ΤΔΜ. 

    Κατά την έναρξη του συνεδρίου, το Σώμα τήρησε ενός λεπτού σιγή σε ένδειξη θλίψης και 

τιμής για τα αδικοχαμένα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.  

 

 

 

 

 


