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Εισαγωγή 

Το παρόν Τεύχος (Π3.3) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 3 της 

Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε 

θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – 

στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» (ΟΠΣ-5038738).  

Η Πράξη επικεντρώνεται στην εκπαίδευση αστυνομικών «πρώτης γραμμής» σε θέματα κοινωνικής 

διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, επιδιώκοντας την ανάδειξη και πιλοτική δοκιμή 

εργαλείων αστυνομικής / προληπτικής διαμεσολάβησης. Εντός αυτού του πλαισίου, βασικοί 

στόχοι είναι: α. η υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού για την ανάληψη του προληπτικού 

του ρόλου και β. η βελτίωση της επικοινωνίας του αστυνομικού προσωπικού με τις Ρομά 

κοινότητες μέσω της ανάπτυξης αστυνομικών διαμεσολαβητικών δεξιοτήτων. 

To παρόν Τεύχος αποτελεί ένα Πρακτικό Αστυνομικό Εγχειρίδιο που είναι δυνατό να αξιοποιηθεί 

ως εργαλείο προληπτικής ασφάλειας και αστυνομικής διαμεσολάβησης από αστυνομικούς, οι 

οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε περιοχές, όπου διαβιούν κοινότητες Ρομά. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού, στο εγχειρίδιο προσδιορίζονται το περιεχόμενο της αστυνομικής / κοινωνικής 

διαμεσολάβησης, καθώς επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες που 

παρέχονται στον αστυνομικό προσωπικό στο πλαίσιο της άσκησής της. Ειδική πρόβλεψη προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι η αποτύπωση των βασικών βημάτων που καλείται να ακολουθήσει ο 

αστυνομικός διαμεσολαβητής, επιδιώκοντας την ανάπτυξη συμμαχιών σε τοπικό επίπεδο για την 

εκπλήρωση της αποστολής του, ενώ έμφαση δίνεται στη μεταφορά της κεκτημένης γνώσης και 

εμπειρίας στο πλαίσιο της πιλοτικής δοκιμής πρακτικών αστυνομικής διαμεσολάβησης. 
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1.  1ο Βήμα: Μπορώ να είμαι αστυνομικός διαμεσολαβητής; 

1.1 Οριοθέτηση της περιοχής δράσης του αστυνομικού διαμεσολαβητή 

Για την άσκηση της αστυνομικής διαμεσολάβησης με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με 

τις Ρομά κοινότητες, απαραίτητη είναι η γνώση και εφαρμογή των παρακάτω:1 

1. Η αστυνομική διαμεσολάβηση είναι η προληπτική διαχείριση κρίσεων από πλευράς του 

αστυνομικού προσωπικού, που αποβλέπει στη βελτίωση ή/και αποκατάσταση της 

επικοινωνίας μεταξύ κοινωνικών ομάδων ή/και μελών τους με σκοπό την αποφυγή 

συγκρούσεων. 

2. Η αστυνομική διαμεσολάβηση αναφέρεται στη διαδικασία ειρηνικής επίλυσης διαφορών, 

η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ διαφωνούντων κοινωνικών ομάδων και ενός τρίτου 

μέρους (του αστυνομικού διαμεσολαβητή). 

3. H αστυνομική διαμεσολάβηση επιδιώκει: 

▪ τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφωνούντων μερών 

▪ την ενίσχυση της συνεργασίας τους 

▪ την αποκατάσταση των σχέσεών τους για την αποφυγή συγκρούσεων 

▪ την ανάπτυξη / ενδυνάμωση των δεσμών των μελών της τοπικής κοινωνίας 

4. Η αστυνομική διαμεσολάβηση επενδύει στη σχέση Αστυνομίας και τοπικής κοινωνίας. 

5. Η αστυνομική διαμεσολάβηση εμπίπτει στο πεδίο της προληπτικής ασφάλειας και της 

κοινωνικής διαμεσολάβησης. 

 

 

 
1 Βλ. https://olokliromeni-paremvasi.gr/   

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένων, σσ. 29-35 και Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών, σσ. 8-13. 
2 Βλ. https://www.social-mediation.org/handbook/ 

Η κοινωνική διαμεσολάβηση2: 

Στηρίζεται στην επιστήμη της επικοινωνίας. 

Αναφέρεται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών, που 

λαμβάνει χώρα μεταξύ α. κοινωνικών ομάδων ή/και μελών 

τους και β. ενός τρίτου, ουδέτερου μέρους. 

Επιδιώκει: 

- τη βελτίωση του επιπέδου της επικοινωνίας μεταξύ των 

διαφωνούντων μερών, 

- την ενίσχυση της συνεργασίας τους και 

- την αποκατάσταση των σχέσεών τους μέσω της 

αναζήτησης μιας αμοιβαίας αποδεκτής και ωφέλιμης 

λύσης. 

 

https://www.social-mediation.org/handbook/
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6. Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής είναι: 

➔ ένας δημόσιος λειτουργός που ενεργεί στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

➔ ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας σε θέματα: 

- επικοινωνίας 

- προληπτικής ασφάλειας 

- μη διακριτικής αστυνόμευσης 

- κοινωνικής ένταξης / γνώσης - διαχείρισης κοινωνικών ομάδων 

➔ ένα πρόσωπο αποδοχής σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας λόγω των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων του και, κυρίως, του ειλικρινούς και ανιδιοτελούς ενδιαφέροντός του. 

1.2 Η αποστολή του αστυνομικού διαμεσολαβητή 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής είναι ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος αστυνομικός υπάλληλος, 

ο οποίος: 

➔ Παρεμβαίνει ως «διευκολυντής της επικοινωνίας», με σκοπό να βοηθήσει τα διαφωνούντα 

μέρη να αναγνωρίσουν την αιτία της διαφωνίας τους και, επιπρόσθετα, να συνεργαστούν, 

με την υποστήριξή του, για την αποφυγή εκδήλωσης μιας κρίσης σε επίπεδο τοπικής 

κοινωνίας. 

➔ Τηρεί ίσες αποστάσεις, διαθέτοντας δεξιότητες οριοθέτησης - του εαυτού του και των άλλων 

-, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί διαφορετικές συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις 

(συμπεριλαμβανομένων των δικών του). 

➔ Λειτουργεί ως «ειρηνοποιός», έναντι του στερεοτύπου του «σκληροτράχηλου αστυνομικού 

υπερ-ήρωα» - διώκτη του εγκλήματος.  

Ο αστυνομικός / ειρηνοποιός δεν υπολείπεται του αστυνομικού / διώκτη, ούτε είναι λιγότερο 

αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. 

Η αστυνομική διαμεσολάβηση: 

Εμπίπτει στο πεδίο της προληπτικής ασφάλειας και της 

κοινωνικής διαμεσολάβησης, 

Αποτελεί εργαλείο της «κοινωνικής» πρόληψης / 

«συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής»  

[= προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό 

και στην εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση του 

εγκλήματος] 

Αξιοποιείται στο πλαίσιο της κοινοτικής αστυνόμευσης  

[= επενδύει στη σχέση Αστυνομίας – κοινότητας]  

Αναφέρεται στη διαδικασία προληπτικής διαχείρισης 

κρίσεων από πλευράς του αστυνομικού προσωπικού, για 

την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων 

ή/και μελών τους. 
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Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής δρα μεθοδικά, χρησιμοποιώντας αναλυτική και συνθετική 

σκέψη, θέτει ως σκοπό την κοινωνική συνοχή και ειρήνη και, μέσω βραχυπρόθεσμων 

στόχων, επιδιώκει μακροπρόθεσμα βιώσιμα αποτελέσματα. 

1.3 Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση της αστυνομικής διαμεσολάβησης 

Σε επίπεδο επαγγελματία / αστυνομικού υπαλλήλου που αναλαμβάνει το ρόλο του αστυνομικού 

διαμεσολαβητή: 

Σε επίπεδο οργανισμού (Αστυνομικής Υπηρεσίες): 

Ο αστυνομικός 

διαμεσολαβητής 

ανταποκρίνεται στο 

ρόλο του, όταν: 

- Γνωρίζει καλά την περιοχή ευθύνης του. 

Γνωρίζει την πληθυσμιακή σύνθεσή της και τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε αυτή. 

- Είναι μη διακριτικός. 

Αντιμετωπίζει τα εμπλεκόμενα μέρη χωρίς διακρίσεις. Απευθύνεται στα 

εμπλεκόμενα μέρη με τον ίδιο τρόπο. Δεν εξετάζει όρους και συμφωνίες που 

ωφελούν μόνο τη μια πλευρά. 

- Είναι αντικειμενικός. 

Aποστασιοποιείται, για να αναλύσει τις προτεινόμενες λύσεις και να 

αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους. Από αυτή τη στάση του 

εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, η εμπιστοσύνη που θα αναπτυχθεί προς το 

πρόσωπό του και το ρόλο του. 

- Είναι οξυδερκής και ευέλικτος 

Κατανοεί σε βάθος την επίμαχη διαφορά. Βοηθάει στη ροή του διαλόγου 

μεταξύ των μερών, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να παραμένουν 

προσηλωμένοι στο στόχο της διαμεσολάβησης, αναζητώντας τρόπους 

συνδυασμού και συμβιβασμού των θέσεών τους. 

- Είναι ενσυναισθητικός. 

Κατανοεί τα αίτια της επίμαχης διαφοράς, στοχεύοντας στη διερεύνηση των 

αναγκών και των συναισθημάτων των εμπλεκόμενων. Η ικανότητα της 

ενσυναίσθησης συντελεί στην εδραίωση της πεποίθησης από πλευράς των 

διαφωνούντων, ότι οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται θα απαντούν στις 

ανάγκες τους και θα ικανοποιούν τα συμφέροντά τους. 

- Είναι ενεργός ακροατής. 

Ακούει και δείχνει ότι ακούει με προσοχή και ενδιαφέρον τα ζητήματα που 

τίθενται. 

- Είναι αξιόπιστος. 

Επιδεικνύει συνέπεια λόγων και πράξεων. 

Για την εφαρμογή της 

αστυνομικής 

διαμεσολάβησης ως 

- Η αποκλειστική χρήση της ως πρακτικής / εργαλείου της προληπτικής 

ασφάλειας. 
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1.4 Αστυνομική διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της επαφής με τις Ρομά κοινότητες 

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση της αστυνομικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο 

της επαφής του αστυνομικού προσωπικού με τις Ρομά κοινότητες, που διαβιούν στις περιοχές 

ευθύνης του, είναι ο αστυνομικός να γνωρίζει και να αναγνωρίζει:  

➔ Την αλληλένδετη σχέση προληπτικής ασφάλειας και της κοινωνικής ένταξης των Ρομά3 

Η προληπτική ασφάλεια έχει σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και τη διασφάλιση 

όρων κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Η ειρηνική συμβίωση προϋποθέτει την κοινωνική 

ενσωμάτωση των ατόμων, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλοκατανόηση και την μεταξύ 

τους αλληλεγγύη. Η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ο στόχος της κοινωνικής ένταξης που 

σημαίνει: ισότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ειρηνική συμβίωση. 

➔ Το θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης των Ρομά και την ταυτότητα των Ελλήνων Ρομά4 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά (ΕΣΚΕ ΡΟΜΑ) 2021 – 

2030: 

 
3 Βλ. https://olokliromeni-paremvasi.gr/   

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένων, σσ. 13-23. 
4 Όπως παραπάνω, σσ. 4-12. 

βασικές 

προϋποθέσεις 

τίθενται: 

- Ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου αξιολόγησης της απόδοσης του 

αστυνομικού έργου.  

Όταν η απόδοση του αστυνομικού έργου αξιολογείται στη βάση των 

συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν ή των κλήσεων που επιδόθηκαν 

(ποσοτικών μετρήσεων), η αστυνομική διαμεσολάβηση δεν αποτελεί κίνητρο 

για τους αστυνομικούς.  

Αντίθετα, αν η αξιολόγηση της απόδοσής τους στηρίζεται στη μέτρηση της 

ικανοποίησης των πολιτών από την Αστυνομία, στην εξάλειψη / περιορισμό 

των συνθηκών εγκληματογένεσης κ.ο.κ., τότε υπάρχουν πραγματικά 

περιθώρια εφαρμογής αστυνομικής διαμεσολαβητικής δράσης. 

- Η ετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας να αποδεχθεί ένα διαφορετικό τύπο 

αστυνόμευσης.  

Όταν η Αστυνομία δεν περιορίζεται στον κατασταλτικό της ρόλο, αλλά 

προκρίνει και προωθεί την προληπτική της αποστολή, τα μέλη της τοπικής 

κοινωνίας είναι έτοιμα και πρόθυμα να συνεργαστούν μαζί της στο πλαίσιο 

της αστυνομικής διαμεσολάβησης. 

- Η κατάλληλη προετοιμασία του αστυνομικού προσωπικού.  

Η ανάληψη του αστυνομικού διαμεσολαβητικού ρόλου προϋποθέτει την 

παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης του 

αστυνομικού προσωπικού, που προορίζεται για να αναλάβει το συγκεκριμένο 

ρόλο. 
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Οι Ρομά στην Ελλάδα δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα και αντιμετωπίζουν διαφορετικά 

προβλήματα ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, το μορφωτικό τους επίπεδο και 

τις συνθήκες διαβίωσης τους. 

Οι Ρομά που ζουν σε περιθωριοποιημένες συνθήκες δεν συμμετέχουν αποτελεσματικά στον 

οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας εξαιτίας διακρίσεων, αρνητικών στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων σε βάρος τους από την πολιτεία, την αγορά και άλλους πολίτες. 

Η ΕΣΚΕ Ρομά 2021- 2030 εστιάζει στην κοινωνική ένταξη, στην ομαλή συνύπαρξη, στη 

δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην ισότιμη συμμετοχή των Ρομά στον κοινωνικό, 

πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό ιστό της χώρας. Επικεντρώνεται στη δημιουργία των 

προϋποθέσεων για την ενεργή συμμετοχή των Ρομά στα κοινωνικά δρώμενα ως Ελλήνων 

και Ευρωπαίων πολιτών και για την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών 

τους στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους. Βασικός της πυρήνας είναι η 

ουσιαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά μέσω ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ενεργούς 

πολιτειότητας, της άρσης των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων. 

➔ Το ρόλο του αστυνομικού διαμεσολαβητή  

Αποστολή της Αστυνομίας είναι ο έλεγχος του εγκλήματος και η δημιουργία συνθηκών 

κοινωνικής ειρήνης. Στην προσπάθεια ελέγχου του εγκλήματος, η Αστυνομία λειτουργεί 

με ένα διττό ρόλο: προληπτικά και κατασταλτικά. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 

Αστυνομικών (Π.Δ. 254/2004): «Η Αστυνομία, ως βασικός φορέας της δημόσιας τάξης, 

πρέπει με τις πράξεις της να αποδεικνύει ότι ο ρόλος της είναι περισσότερο προληπτικός 

παρά κατασταλτικός». Η αστυνομική διαμεσολάβηση αποτελεί εργαλείο της προληπτικής 

ασφάλειας, τοποθετείται στον πυρήνα της αποστολής της Αστυνομίας, συντελεί κατά 

τρόπο καθοριστικό στην επίτευξη των σκοπών της κοινωνικής ένταξης, εκπληρώνει, 

ωστόσο, την αποστολή της, όταν: 

-  εφαρμόζεται υπό όρους και προϋποθέσεις και  

-  επιδιώκει με ένα δομημένο τρόπο βραχυπρόθεσμες λύσεις, αποβλέποντας 

συστηματικά και συντονισμένα σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

1.5 Περιορισμοί και δυνατότητες 

Για την άσκησης τη αστυνομικής / κοινωνικής διαμεσολάβησης, απαραίτητη είναι η γνώση ότι: 

 

Αστυνομική / κοινωνική 

διαμεσολάβηση δεν είναι: 

Η διαμεσολάβηση για επίλυση των διαφορών δύο ή 

περισσοτέρων μερών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 

εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, στην οποία 

προσφεύγουν οι διαφωνούντες εκούσια, με σκοπό το φιλικό 

διακανονισμό των διαφορών τους με τη βοήθεια του 

διαμεσολαβητή (ν. 4640/2019). 
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Η γνώση του αντικειμένου, των απαιτούμενων δεξιοτήτων (όρων / προϋποθέσεων), των 

δυνατοτήτων και περιορισμών, καθώς και η βούληση του ίδιου του αστυνομικού να αναλάβει 

το συγκεκριμένο προληπτικό ρόλο στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών του καθηκόντων, 

αποτελούν το πρώτο απαραίτητο βήμα για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας της 

αστυνομικής διαμεσολάβησης. 

 

Αστυνομική / κοινωνική 

διαμεσολάβηση δεν είναι: 

Η διαμεσολάβηση που λαμβάνει χώρα στις δημόσιες 

συναθροίσεις για την άμεση και ειρηνική επίλυση τυχόν 

προβλημάτων ή την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων, ή μεταξύ των συμμετεχόντων και των 

Αστυνομικών Δυνάμεων (ν. 4703/2020). 

Η αστυνομική / κοινωνική 

διαμεσολάβηση μπορεί να 

αξιοποιηθεί: 

Ως ένα εργαλείο πρόληψης του εγκλήματος με σκοπό την 

παρεμπόδιση και την αποφυγή του, κατά συνέπεια  αξιοποιείται 

πριν εκδηλωθεί κρίση/ σύγκρουση. 

Η αστυνομική / κοινωνική 

διαμεσολάβηση δεν μπορεί να 

αξιοποιηθεί: 

Σε συνθήκες κρίσης / σύγκρουσης. Ωστόσο, είναι δυνατή η 

αξιοποίησή της για την απορρόφηση των κοινωνικών 

κραδασμών εξαιτίας της κρίσης και την αποφυγή της 

διασποράς της. 

Η αστυνομική / κοινωνική 

διαμεσολάβηση δεν είναι δυνατή, 

όταν ο επαγγελματίας που την 

εφαρμόζει: 

Διακατέχεται από προκαταλήψεις και στερεότυπα, τα οποία 

παραβλέπει ή δεν αναγνωρίζει. 

Επιδιώκει την επιβολή εξουσίας. 

Θεωρεί τις θέσεις του αδιαπραγμάτευτες. 

Δεν επικοινωνεί αποτελεσματικά. 

Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό. 

Δεν έχει ειλικρινές ενδιαφέρον για τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης ή, αν έχει, δεν πείθει γι΄αυτό. 

Χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση για την εξυπηρέτηση άλλων 

σκοπών, πλην εκείνων της κοινωνικής διαμεσολάβησης και της 

προληπτικής ασφάλειας. 
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2.  2ο Βήμα: Με ποιους μπορώ να συνεργαστώ;  

Γιατί και πώς τους επιλέγω ως συμμάχους μου;  

9 σημεία – κλειδιά για το έργο του αστυνομικού διαμεσολαβητή είναι:5 

1. Ακούω 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής ακούει με προσοχή τους κατοίκους της περιοχής ευθύνης 

του, χωρίς να υποθέτει ότι γνωρίζω εκ των προτέρων τα θέματα / προβλήματα που τους 

απασχολούν. 

2.  Επανεξετάζω 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής προσπαθεί να δει την περιοχή ευθύνη του (τη γειτονιά) με 

τον τρόπο που την βλέπουν οι πολίτες. 

3.  Κατανοώ 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής έχει υπόψη του ότι πολλές από τις ανησυχίες των κατοίκων 

μιας περιοχής για την ασφάλεια στη γειτονιά τους, οφείλονται σε εκδηλώσεις αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς και μικροπαραβάσεις, θέματα τα οποία πολλές φορές θεωρούνται ήσσονος 

σημασίας σύμφωνα με τους παραδοσιακούς αστυνομικούς όρους. 

4.  Οικοδομώ 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κατοίκους της 

περιοχής. Η αντιμετώπιση των θεμάτων που τίθενται από τους ίδιους σε προτεραιότητα, και 

η ενημέρωσή τους αναφορικά με την πρόοδο των υποθέσεών τους, συμβάλλουν στην 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της Αστυνομίας. 

5.  Πληροφορούμαι 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής πληροφορείται για τις ανάγκες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικές ομάδες, οι οποίες διαβιούν στην περιοχή ευθύνης του. 

6.  Αναγνωρίζω 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής αναγνωρίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εις 

βάρος κοινωνικών ομάδων. 

7.  Λειτουργώ 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής λειτουργεί με επαγγελματισμό: μη διακριτικά, ουδέτερα – με 

όρους ισότιμης μεταχείρισης. 

8.  Συνεργάζομαι 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής συνεργάζεται με τα μέλη της τοπικής κοινωνίας και άλλους 

κοινωνικούς διαμεσολαβητές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προληπτικών δράσεων. 

9.  Επιδιώκω συναίνεση – Στοχεύω μακροπρόθεσμα 

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής επιδιώκει αμοιβαία αποδεκτές λύσεις από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους, αποβλέποντας σε βιώσιμα / μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

 
5 Όπως παραπάνω, σελ. 34. 
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Η διαδικασία της αστυνομικής διαμεσολάβησης είναι δυνατό να εφαρμοστεί και να αποδώσει 

εντός ενός περιβάλλοντος, όπου σχέδια δράσης με σκοπό την πρόληψη δεν αποβλέπουν μόνο 

στη μείωση ορισμένων μορφών εγκληματικότητας, αλλά παρέχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για 

θετικές αλληλεπιδράσεις με τους πολίτες, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μεταξύ Αστυνομίας και 

πολιτών.  

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με τοπικούς συμμάχους 

(τοπικές Αρχές και υπηρεσίες, επαγγελματίες, εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών, μέλη, 

εκπροσώπους και διαμεσολαβητές κοινωνικών ομάδων) με σκοπό να αποτρέψει την εκδήλωση 

ενός προβλήματος: αποβλέπoντας στη γεφύρωση προφανών ή υπόρρητων διαφορών μεταξύ 

κοινωνικών ομάδων - διασφαλίζοντας, συνεπώς, όρους κοινωνικής ειρήνης μέσω της ενίσχυσης 

της κοινωνικής συνοχής. 

Επιπρόσθετα, ο αστυνομικός διαμεσολαβητής λαμβάνει υπόψη ότι: 

Αφετηρία στην πορεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά είναι η ισχυρή πολιτική βούληση 

και η ύπαρξη εθνικής στρατηγικής. Για να επιτύχει η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, είναι 

απαραίτητο να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο η κεντρική διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, 

η Κοινωνία των Πολιτών και οι ίδιοι οι πολίτες. 

Για τους σκοπούς της κοινωνικής ένταξης: 

✓ «Από πάνω προς τα κάτω» απαιτούνται στρατηγικές κατευθύνσεις και υποστήριξη.  

✓ «Από κάτω προς τα πάνω» απαιτούνται αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ανάπτυξη 

δικτύου συμμάχων.  

Πάνω σε αυτή βάση, βασική πρόνοιά του είναι η δημιουργία και η εξασφάλιση ενός θετικού 

κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ανοικτού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ του θεσμικού 

οργάνου, το οποίο εκπροσωπεί ως δημόσιος λειτουργός, και της τοπικής κοινωνίας, για την 

ενίσχυση των δεσμών και την προληπτική διαχείριση κρίσεων και αποφυγή συγκρούσεων με τις 

τοπικές κοινότητες Ρομά. 

Η προληπτική δράση αναπτύσσεται όσο το δυνατό εγγύτερα στους πολίτες, με ευρεία εμπλοκή 

τοπικών φορέων και των πολιτών.6 Προς αυτή την κατεύθυνση, ο αστυνομικός διαμεσολαβητής 

είναι σε θέση να εκπληρώσει το ρόλο τους, όταν: 

       Είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής από την τοπική κοινωνία, που εμπνέει εμπιστοσύνη και 

σεβασμό, διότι: 

- Ασκεί τον αστυνομικό του ρόλο με επαγγελματισμό, ανιδιοτέλεια και ακεραιότητα. 

- Ακολουθεί τις αρχές της ισότητας (έννομης προστασίας του πολίτη) και της ίσης 

μεταχείρισης. 

 
6 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Πρόληψη της 

Εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2004). Βλ. σελ. 12.  
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- Δημιουργεί δεσμούς με την τοπική κοινωνία την οποία καλείται να προστατεύσει, 

μέσα από μια διαρκή, αμφίδρομη επικοινωνία με φορείς και πολίτες για θέματα 

αστυνομικής φύσης, με ειλικρινές ενδιαφέρον για τη διευθέτηση τους. 

       Γνωρίζει με ποιους μπορεί συνεργαστεί και γιατί θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, διότι είναι σε 

θέση να: 

- Γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τοπικών υπηρεσιών και φορέων. 

- Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση των τοπικών κοινοτήτων Ρομά.  

- Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που αναζητά σε υποψήφιους συμμάχους - φορείς 

ή πρόσωπα - με γνώμονα τις αρχές της αστυνομικής διαμεσολάβησης. 

- Αξιολογεί τις δυνατότητες φορέων και προσώπων να συμβάλουν στο έργο της 

αστυνομικής διαμεσολάβησης, επιλέγοντας κάθε φορά συμμάχους ανάλογα με το 

είδος του προβλήματος.   
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2.1 Πώς αξιολογείται η καταλληλόλητα των συμμάχων;   

Πρόσφορο εργαλείο για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των συμμάχων του αστυνομικού 

διαμεσολαβητή σε τοπικό επίπεδο είναι η Ανάλυση SWOT.7  

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει: 

▪ Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses)  

«Δυνατά» θεωρούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν 

να αξιοποιηθούν και να οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. 

«Αδύναμα», από την άλλη πλευρά, θεωρούνται εκείνα τα στοιχεία, τα 

οποία δυσκολεύουν την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.  

Τα «δυνατά» και «αδύναμα» σημεία είναι ενδογενείς παράγοντες και 

εντοπίζονται, όταν αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός φορέα / 

προσώπου / πρότασης / απόφασης.  

▪ Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats)  

«Ευκαιρίες» θεωρούνται παράγοντες του πολιτικού, οικονομικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος που, αν αξιοποιηθούν, είναι σε θέση να 

οδηγήσουν κοντύτερα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Απειλές», από 

την άλλη πλευρά, θεωρούνται παράγοντες του ίδιου περιβάλλοντος 

(πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού), που μπορούν να οδηγήσουν 

σε απόκλιση από το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Οι «ευκαιρίες» και οι «απειλές» αποτελούν εξωγενείς παράγοντες που 

εντοπίζονται στο ευρύτερο (εξωτερικό) περιβάλλον και είναι σε θέση 

να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά ένα φορέα / πρόσωπο / πρόταση 

/ απόφαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 H Ανάλυση SWOT αναφέρεται για πρώτη φορά το 1969, στο βιβλίο «Business Policy, Text and Cases», το 

οποίο συνέγραψε μια ομάδα ειδικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων. Σήμερα θεωρείται εργαλείο 

στρατηγικής με πολύ περισσότερες εφαρμογές, κυρίως, για τον εντοπισμό σημαντικών στοιχείων πριν τη 

λήψη αποφάσεων. SWΟΤ είναι τα αρχικά των όρων «Strengths», «Weaknesses», «Opportunities», «Threats». 

Δυνατά  Αδύνατα   
εγγενε ίς 

παράγοντες  

 Ευκαιρίες  Απειλές  

 
εξωγενείς  

παράγοντες  

  

 Θετ ικά   Αρνητικά  
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Η διαδικασία Ανάλυσης SWOT με σκοπό την εξέταση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 

ενός φορέα, προσώπου, πρότασης ή απόφασης, καθώς και των εξωτερικών παραγόντων 

που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, έχει ως εξής:  

1ο βήμα:  

Δημιουργούνται κατάλογοι των δυνατών σημείων, των αδύναμων σημείων, 

των ευκαιριών και των απειλών. 

2o βήμα: 

Επιλέγονται οι πιο σημαντικές καταχωρίσεις ανά κατάλογο και παρατίθενται 

με αξιολογική σειρά σε πίνακα (δημιουργία 4 κελιών – εισαγωγή σημαντικών 

καταχωρίσεων κάθε κατηγορίας ανά κελί). 

3ο βήμα: 

Τα δεδομένα των κελιών συσχετίζονται μεταξύ τους και εκτιμάται: 

- Εάν με τα δυνατά σημεία είναι δυνατή η αξιοποίηση των ευκαιριών.  

- Εάν με τα δυνατά σημεία είναι δυνατή η μείωση των απειλών. 

- Αν μπορούν τα αδύναμα σημεία να μειωθούν. 

- Αν μπορούν οι απειλές να υποβαθμιστούν. 

Πάνω σε αυτή τη βάση, σημειώνεται ότι: 

Η αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων, το εμπεδωμένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο σεβασμός 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατική αντίληψη και συμπεριφορά, η ενεργός συμμετοχή 

στο δημόσιο βίο, η θέληση, η γνώση, η εμπειρία και η προηγούμενη δράση για την οικοδόμηση 

συμπεριληπτικών και συνεκτικών τοπικών κοινωνιών είναι θετικά χαρακτηριστικά και αποτελούν 

δυνατά σημεία στο πλαίσιο της Ανάλυσης SWOT με σκοπό την αναζήτηση συμμάχων για την 

υποστήριξη του έργου του αστυνομικού διαμεσολαβητή. 

H πολιτική αδράνεια και η αδιαφορία για τα προβλήματα και τις ανάγκες των Ρομά (ή άλλων 

ομάδων) αποτελούν αδύναμα σημεία, ενώ η ακραία φτώχεια και η πιθανά απορρέουσα 

κοινωνική αδράνεια αποτελούν απειλές υπό την έννοια των εμπόδιων για την εκπλήρωση των 

στόχων της αστυνομικής διαμεσολάβησης. 

2.2 Τι αξιολογεί ο αστυνομικός διαμεσολαβητής;  

Η χρήση της Ανάλυση SWOT προσφέρεται για την αξιολόγηση των υποψηφίων συμμάχων του 

αστυνομικού διαμεσολαβητή σε τοπικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να αποτελεί «πανάκεια».  

Σε κάθε περίπτωση, ο αστυνομικός διαμεσολαβητής οφείλει να γνωρίζει: 

Τα αποτελέσματά της εξαρτώνται από την πληρότητα, την ακρίβεια και την κριτική επεξεργασία 

των διαθέσιμων πληροφοριών. Η τελική επιλογή ή απόρριψη υποψηφίων συμμάχων, φορέων ή 

προσώπων, δεν εξαρτάται, ωστόσο, αποκλειστικά από τα αποτελέσματά της. Η ανάλυση SWOT 
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αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την απόκτηση μιας πρώτης, απαραίτητης συγκροτημένης και 

σφαιρικής αντίληψης. Η συμβολή της στην αστυνομική διαμεσολάβηση όμως στον εμπλουτισμό 

των πληροφοριών αυτών με στοιχεία αναγκαία για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προληπτικών 

ενεργειών. 

Μακροπρόθεσμα, πέραν από τα μέλη και εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων Ρομά και μη 

Ρομά, σύμμαχος του αστυνομικού διαμεσολαβητή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φορέας και 

πρόσωπο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. 

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, ως σύμμαχοι του αστυνομικού διαμεσολαβητή επιλέγονται φορείς ή 

πρόσωπα με βάση, κυρίως, το είδος του προβλήματος που κάθε φορά τίθενται στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος, και κριτήρια τη συνάφεια της λειτουργίας ή δράσης τους με το επίμαχο θέμα, 

καθώς και την πραγματική δυνατότητα συνδρομής τους στην επίλυση ή στην ειρηνική διευθέτησή 

του. 

Υπό αυτό πρίσμα αξιολογούνται σε, ένα πρώτο χρόνο, οι υποψήφιοι σύμμαχοί του – καθένας 

ξεχωριστά με της χρήση εργαλείων όπως, η Ανάλυση SWOT. Η τελική επιλογή και η κατάταξή τους 

ως προς την καταλληλόλητά τους και τη σπουδαιότητά της συνεργασίας μαζί τους στο πλαίσιο 

της αστυνομικής διαμεσολάβησης γίνεται όμως, σε ένα δεύτερο, χρόνο: αφού πρώτα αφενός 

εξεταστεί η συνάφεια της λειτουργίας ή δράσης τους με το εκάστοτε θέμα – υπόθεση εργασίας 

του αστυνομικού διαμεσολαβητή, αφετέρου διαπιστωθεί η συχνότητα με την οποία η λειτουργία 

ή δράση τους είναι συναφείς με, προτεραιοποιημένες σε τοπικό επίπεδο, υποθέσεις αστυνομικής 

διαμεσολάβησης. 
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2.2.1 Επιλογή συμμάχων: δοκιμή στην πράξη 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής 

Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε Θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και 

Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές-στόχους της χώρας με σημαντικές 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», στη διάρκεια πρακτικών εργαστηρίων ζητήθηκε από 

εκπαιδευμένους αστυνομικούς η επιλογή συμμάχων σε τοπικό επίπεδο για την προαγωγή 

θεμάτων αστυνομικής διαμεσολάβησης.  

Εντός αυτού του πλαισίου, οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί προχώρησαν στα ακόλουθα, 

προοδευτικά εξελισσόμενα βήματα: 

(α) Αποτύπωσαν συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων συμμάχων τους ως 

εμφαίνεται στον Πίνακα (1). 

Πίνακας 1: Αναζητούμε συμμάχους, οι οποίοι … 

➢ Εργάζονται για μια συμπεριληπτική, συνεκτική, ανθεκτική και βιώσιμη τοπική κοινωνία.  

➢ Αντιλαμβάνονται την αυξημένη σημασία της πρόληψης ασφάλειας. 

➢ Συνεργάζονται με κίνητρο την αύξηση του κοινωνικού οφέλους (κοινωνική ευημερία) 

και όχι προσωπικό όφελος - πέραν του ηθικού.  

➢ Δεν λειτουργούν με στερεότυπα είτε για την Αστυνομία είτε για τους Ρομά. 

➢ Είναι φορείς / πρόσωπα κοινής αποδοχής, έχουν κύρος, εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

➢ Έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα ευπαθών ομάδων (όπως, οι Ρομά). 

➢ Έχουν δυνατότητα προσέγγισης των τοπικών Ρομά κοινοτήτων. 

➢ Έχουν θέληση να συνεισφέρουν και να είναι σταθεροί συνεργάτες (ειδικά οι Ρομά). 

➢ Ανταποκρίνονται στις προκλήσεις με ενσυναίσθηση, αντικειμενικότητα και προσήλωση 

στους σκοπούς της διαμεσολάβησης. 

 

(β) Ανέδειξαν ως υποψηφίους συμμάχους τους παρακάτω φορείς / πρόσωπα (παράθεση 

όχι κατά προτεραιότητα): 

- Δήμος & Φορείς Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Περιφέρεια 
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- Εκπαιδευτικοί φορείς 

- Φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών (Συμβουλευτικό Κέντρο) 

- Υγειονομικοί φορείς 

- Ένωση Αστυνομικών 

- Εκκλησία 

- Αθλητικοί φορείς 

- Πολιτιστικοί φορείς 

- Πρόσωπα με πρόσβαση και επιρροή στην τοπική κοινότητα Ρομά 

(γ) Αξιολόγησαν την καταλληλόλητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου) ως συμμάχου για 

την εκπλήρωση σκοπών αστυνομικής διαμεσολάβησης, με τη χρήση της Ανάλυσης SWOT, 

ως ακολούθως : 

Χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή.... 

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

❖ Η αποστολή του φορέα (διαχείριση της 

καθημερινότητας και αναβάθμισης της 

ποιότητας ζωής των πολιτών στο 

πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης) και 

το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του 

❖ Συχνότερο κίνητρο προσέγγισης των 

Ρομά, το παραταξιακό όφελος.  

❖ Η γνώση των τοπικών προβλημάτων και 

η εμπειρία στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής  

❖ Δυσκολία ανάληψης του «πολιτικού 

κόστους» που τυχόν συνεπάγεται η 

δράση για την προώθηση της ίσης 

πρόσβασης των Ρομά στα κοινωνικά 

αγαθά (στέγη, απασχόληση κ.λπ.) 

❖ Η δυνατότητα επιρροής ❖ Αδιαφορία για τα χρονίζοντα 

προβλήματα της κοινότητα των Ρομά. 

❖ Η δυνατότητα δράσης ❖ Μηδενική ή πολύ μικρή η συμμετοχή 

Ρομά στους φορείς και στις υπηρεσίες 

της αυτοδιοίκησης  

Ευκαιρίες Απειλές 

❖ Προβλέπονται παρεμβάσεις στην 

περιοχή στο πλαίσιο της Εθνικής 

Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των 

Ρομά 

❖ Προηγούμενες παρεμβάσεις που δεν 

ολοκληρώθηκαν ή και ματαιώθηκαν - 

δυσπιστία στις προθέσεις του Δήμου. 
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❖ Λειτουργία κοινωνικών δικτύων ❖ Κοινωνικές συγκρούσεις  

 

(δ) Καταχώρισαν τους υποψηφίους συμμάχους τους και τις πλέον πρόσφορες, κατά την 

άποψή τους, υποθέσεις αστυνομικής διαμεσολάβησης σε τοπικό επίπεδο, ελέγχοντας τη 

συνάφεια συμμάχου (λειτουργίας / δράσης του) ανά υπόθεση, ως εμφαίνεται στον Πίνακα 

(2). 

Πίνακας 2: Υποθέσεις αστυνομικής διαμεσολάβησης – Υποψήφιοι σύμμαχοι 

Υποθέσεις που 

προσφέρονται για 

αστυνομική 

διαμεσολάβηση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Γεφύρωση της 

επικοινωνίας 

Αστυνομίας – Ρομά - 

ευρύτερης τοπικής 

κοινωνίας 
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Κακή οδηγική 

συμπεριφορά 
          

Ηχορύπανση           

Ρύπανση 

περιβάλλοντος 

(σκουπίδια, καμένα 

λάστιχα κ.λπ.) 

          

Συμπεριφορά σε 

δημόσιες υπηρεσίες 
          

Σχολική διαρροή           

Ρευματοκλοπή / 

Υδροκλοπή 
          

Παραεμπόριο           
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(ε) Διαπίστωσαν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας / συμμαχίας με την Α/θμια Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, δεδομένης της συχνότητας της συνάφειας της λειτουργίας της και των 

αναδεδειγμένων ως πρόσφορων υποθέσεων αστυνομικής διαμεσολάβησης [βλ. κόκκινη 

σήμανση στον Πίνακα (2)]. 

Η κατανόηση της διαδικασίας αναζήτησης συμμάχων, φορέων και προσώπων, σε τοπικό 

επίπεδο για την υποστήριξη του προληπτικού του έργου, αποτελεί το δεύτερο σημαντικό 

βήμα για την αποτελεσματική δράση του αστυνομικού διαμεσολαβητή. 

  

Επαιτεία           
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3. 3ο Βήμα: Προτεραιοποίηση – ιεράρχηση υποθέσεων – προσέγγιση συμμάχων  

3.1 Θέτοντας προτεραιότητες  

Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής θέτει προτεραιότητες, για να είναι αποτελεσματικός στο ρόλο 

που αναλαμβάνει. Ο Stephen R. Covey8 δημιούργησε ένα εργαλείο καθορισμού προτεραιοτήτων 

(«Αρχή του Επείγοντος»), σύμφωνα με το οποίο τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί ένας 

επαγγελματίας διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες (σημαντικά / μη σημαντικά, επείγοντα / μη 

επείγοντα), που κατατάσσονται συνδυαστικά σε αντίστοιχα τεταρτημόρια ενός πίνακα ως εξής: 

 

Αν και, κατά το σύνηθες, έμφαση δίνεται στα επείγοντα θέματα, επειδή είναι ορατά και πιεστικά, 

όταν υποβαθμίζονται αυτά που δεν είναι επείγονται αλλά είναι σημαντικά, επηρεάζεται αρνητικά 

το σύνολο του έργου ενός επαγγελματία. Σύμφωνα με τον S. Covey, μεγαλύτερο αποτέλεσμα 

επιτυγχάνεται, όταν έμφαση δίδεται σε θέματα, τα οποία είναι σημαντικά και βασικά (απαραίτητα) 

για τη δημιουργία προϋποθέσεων εκπλήρωσης της αποστολής και των στόχων, που έχουν τεθεί. 

Πάνω σε αυτή τη βάση, επισημαίνεται ότι: 

➔ Η αστυνομική διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία προληπτικής διαχείρισης προβλημάτων 

με σκοπό την αποφυγή κρίσεων και συγκρούσεων, που προϋποθέτει τη συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας. 

➔ Σημαντικό και βασικό (απαραίτητο) για την εκπλήρωση του σκοπού της είναι η επίτευξη 

συμμαχιών και συνεργασιών με φορείς και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. 

 

 

 
8 Ο Stephen R. Covey, Οι επτά συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, Κλειδάριθμος, 2009, 

σ.167. 
9 Καθορίζονται / εξαρτώνται-από το αντικείμενο του εκάστοτε επαγγελματικού έργου. 

Καθορισμός προτεραιοτήτων επαγγελματία κατά Covey 

Ι. Επείγοντα και σημαντικά  

• Διαχείριση καταστάσεων 

• Ενέργειες με προθεσμία κ.λπ. 

ΙΙ. Σημαντικά αλλά όχι επείγοντα9  

• … 

• … 

ΙΙΙ. Επείγοντα αλλά όχι σημαντικά  

• Έκτακτες επισκέψεις 

• Κάποια αλληλογραφία κ.λπ.  

ΙV. Μη σημαντικά και μη επείγοντα 

• Κάποια τηλεφωνήματα 

• Κάποια αλληλογραφία κ.λπ. 
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Κατά συνέπεια: 

- Η προσέγγιση τοπικών φορέων και μελών της τοπικής κοινωνίας (Ρομά και μη Ρομά), ως 

υποστηρικτών του διαμεσολαβητικού έργου, αποτελεί άμεση, πρωταρχική προτεραιότητα 

του αστυνομικού διαμεσολαβητή.  

- Ο αστυνομικός διαμεσολαβητής επενδύει στην καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες 

και στην οικοδόμηση δεσμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανάπτυξη σταθερών σχέσεων 

συνεργασίας, χτίζοντας συμμαχίες εντός της κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινών 

προβλημάτων και την επίτευξη κοινών στόχων.  

 

3.2 Ιεραρχώντας τις υποθέσεις 

Μια συμμαχία / συνεργασία για την εκπλήρωση των σκοπών της αστυνομικής διαμεσολάβησης 

αφορά συγκεκριμένους στόχους. Κατά συνέπεια, οι σύμμαχοι / συνεργάτες του αστυνομικού 

διαμεσολαβητή είναι τοπικοί φορείς και πρόσωπα (Ρομά και μη Ρομά), που είναι σε θέση να 

συνδράμουν για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων που έχουν τεθεί. 

Στο πλαίσιο μιας μακρόπνοης στρατηγικής για την εφαρμογή της αστυνομικής διαμεσολάβησης 

απαιτείται η ιεράρχηση των υποθέσεων (καταστάσεων / προβλημάτων) που αφορούν τοπικές 

κοινότητες Ρομά, επηρεάζουν τις σχέσεις τους με την τοπική κοινωνία, εμπίπτουν στο προληπτικό 

αστυνομικό έργο και είναι δυνατό να διευθετηθούν ειρηνικά με τη συνεργασία κοινωνικών 

εταίρων. 

Η ιεράρχηση αυτών των υποθέσεων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:10 

▪ Ωφελιμότητα / ελκυστικότατα: Διερεύνηση / επιλογή υποθέσεων που απαντούν 

στις ανάγκες πολλών - των οποίων η διευθέτηση παρέχει ωφέλεια σε πολλούς, 

 
10 Νόμος υπ΄αρ 3230 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και 

άλλες διατάξεις» 2004 (ΦΕΚ 44 Α΄) και Εγκύκλιος του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθ. πρωτ 

ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24045 /2018. 

Καθορισμός προτεραιοτήτων αστυνομικού διαμεσολαβητή  

με βάση το εργαλείο Covey 

Ι. Επείγοντα και σημαντικά  

• Διαχείριση καταστάσεων 

• Ενέργειες με προθεσμία κ.λπ. 

ΙΙ. Σημαντικά αλλά όχι επείγοντα  

• Κοινωνική εμπιστοσύνη 

• Οικοδόμηση σχέσεων 

ΙΙΙ. Επείγοντα αλλά όχι σημαντικά  

• Έκτακτες επισκέψεις 

• Κάποια αλληλογραφία κ.λπ.  

ΙV. Μη σημαντικά και μη επείγοντα 

• Κάποια τηλεφωνήματα 

• Κάποια αλληλογραφία κ.λπ. 
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προσελκύοντας για το λόγο αυτών το ενδιαφέρον φορέων και μελών της 

τοπικής κοινωνίας ως συμμάχων. 

▪ Ρεαλιστικότητα: Διερεύνηση / επιλογή υποθέσεων για τη διευθέτηση των οποίων  

διατυπώνονται ρεαλιστικές προτάσεις – προτάσεις, δηλαδή, που λαμβάνουν 

υπόψη την πραγματικότητα ως έχει (ισχύον νομικό πλαίσιο, διαθέσιμους 

ανθρώπινους πόρους, υλικά μέσα κ.ο.κ.), χωρίς εξωραϊσμούς και αυταπάτες. 

▪ Εφικτότητα: Διερεύνηση / επιλογή προτάσεων που οδηγούν βραχυπρόθεσμα ή 

μεσοπρόθεσμα σε ένα θετικό αποτέλεσμα (βιώσιμες προτάσεις). 

Βιώσιμες είναι οι προτάσεις που είναι αμοιβαία αποδεκτές και ωφέλιμες για τα 

εμπλεκόμενα μέρη.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι:  

Θετικά, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, αποτελέσματα ενθαρρύνουν την 

αυτονομία και ενεργό συμμετοχή των Ρομά στο δημόσιο διάλογο, ενισχύοντας 

την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύοντας την Αστυνομία ως ενεργό συντελεστή 

για την ομαλή κοινωνική συμβίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών.  
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3.2.1 Ιεράρχηση υποθέσεων – επιλογή συμμάχων: δοκιμή στην πράξη 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής 

Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε Θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και 

Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές-στόχους της χώρας με σημαντικές 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», στη διάρκεια πρακτικών εργαστηρίων ζητήθηκε από 

εκπαιδευμένους αστυνομικούς να ιεραρχήσουν τις υποθέσεις που εμπίπτουν στο έργο της 

αστυνομικής διαμεσολάβησης με κριτήρια την ωφελιμότητα, τη ρεαλιστικότητα και την 

εφικτότητά.  

Κατά την ιεράρχηση, ορίστηκε ότι ο αριθμός ένα (1) δηλώνει υπόθεση με τη μεγαλύτερη 

ωφέλεια, ρεαλιστική δυνατότητα διευθέτησης και εφικτό θετικό αποτέλεσμα. Οι υποθέσεις, 

τις οποίες επέλεξαν οι αστυνομικοί, είχαν ήδη συσχετιστεί με φορείς και πρόσωπα σε επίπεδο 

τοπικής κοινωνίας, που είχαν επίσης ήδη ορίσει οι ίδιοι ως συμμάχους τους (βλ. Πίνακα 2 / 

κεφ. 2.2.1).Τα αποτελέσματα της παραπάνω άσκησης έχουν ως εμφαίνεται στον Πίνακα (3). 

Πίνακας 3: Ιεράρχηση υποθέσεων αστυνομικής διαμεσολάβησης – Υποψήφιοι σύμμαχοι 

Υποθέσεις που 
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Κακή οδηγική 

συμπεριφορά 
1 1 1           

Ηχορύπανση 1 1 1           

Ρύπανση 

περιβάλλοντος 

(σκουπίδια, καμένα 

λάστιχα κ.λπ.) 

1 1 1           
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Με την ολοκλήρωση της άσκησης, οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί συμπέραναν: 

▪ Οι υποθέσεις που τέθηκαν σε προτεραιότητα [βαθμολογία (1) και στα τρία κριτήρια] για 

τη διαχείρισή τους στο πλαίσιο της αστυνομικής διαμεσολάβησης ήταν: 

- κακή οδηγική συμπεριφορά μελών των κοινοτήτων Ρομά 

- ηχορύπανση που οφείλεται σε εκδηλώσεις («γλέντια») των κοινοτήτων Ρομά ή προέρχεται 

από ηχοσυστήματα αυτοκινήτων που οδηγούν συνήθως μέλη τους, νεαρότερης ηλικίας. 

- ρύπανση του περιβάλλοντος σε καταυλισμούς ή/και σε περιοχές πλησίον τους. 

▪ Σύμμαχοι του αστυνομικού διαμεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπάνω υποθέσεων 

αναδείχθηκαν: 

α) Για το σύνολο των υποθέσεων 

- o Δήμος & φορείς Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Εκπαιδευτικοί φορείς 

- Πολιτιστικοί φορείς 

- Πρόσωπα με πρόσβαση και επιρροή στην τοπική κοινότητα Ρομά 

β) Επιπρόσθετα, για μεμονωμένη υπόθεση (κακή οδηγική συμπεριφορά) 

- Περιφέρεια 

- Ένωση Αστυνομικών 

Έχοντας ιεραρχήσει τις υποθέσεις αστυνομικής διαμεσολάβησης στην περιοχή ευθύνης του και 

εντοπίσει τους βασικούς και κατά περίσταση συμμάχους του, ο αστυνομικός διαμεσολαβητής 

προχωρά στην προσέγγισή τους με ένα δομημένο τρόπο, έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα και 

τηρώντας προϋποθέσεις.  

Συμπεριφορά σε 

δημόσιες υπηρεσίες 
2 1 1           

Σχολική διαρροή 1 1 2           

Ρευματοκλοπή / 

Υδροκλοπή 
2 2 2           

Παραεμπόριο 1 2 2           

Επαιτεία 1 2 2           
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3.3 Πώς προσεγγίζω τους συμμάχους μου;  

Η προσέγγιση των τοπικών φορέων και μελών της τοπικής κοινωνίας (Ρομά και μη Ρομά) για το 

σκοπό της αστυνομικής διαμεσολάβησης και η αποτελεσματική συμμετοχή τους ως συμμάχων 

στο συγκεκριμένο έργο, προϋποθέτει την προετοιμασία του αστυνομικού διαμεσολαβητή.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο αστυνομικός διαμεσολαβητής: 

➔ Γνωρίζει ότι οι υποψήφιοι σύμμαχοί του είναι απαραίτητο να γνωρίζουν: 

- Τι είναι η αστυνομική κοινωνική διαμεσολάβηση.  

- Ποιος είναι ο σκοπός της.  

- Ποιοι καλούνται να συνεργαστούν με τον αστυνομικό διαμεσολαβητή.  

- Γιατί ο αστυνομικός διαμεσολαβητής ζητά τη συνεργασία του συγκεκριμένου φορέα / 

προσώπου. 

- Γιατί ο συγκεκριμένος φορέας / πρόσωπο έχει λόγο να συνεργαστεί μαζί του. 

- Ποια είναι τα προσδοκώμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας τους. 

Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψη: 

Η ασφάλεια και η ειρηνική συμβίωση αποτελούν προϋποθέσεις της βιώσιμης ανάπτυξης 

για την ευημερία  όλων των πολιτών11 και, συγχρόνως, αφενός κοινό στόχο των φορέων 

της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης αφετέρου ανάγκη και αίτημα όλων των 

πολιτών. Οι συμμαχίες χτίζονται με κοινές αρχές και υπευθυνότητα για την εκπλήρωση 

κοινών στόχων. Εντός αυτού του πλαισίου, τοποθετεί τη συμμαχία / συνεργασία του με 

τοπικούς φορείς και πρόσωπα της τοπικής κοινότητας, διακρίνοντας σε κάθε περίπτωση 

το ρόλο τους, το σκοπό που υπηρετούν και τη δράσης τους και διασφαλίζοντας ότι οι 

υποψήφιοι σύμμαχοί τους έχουν κατανοήσει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω. 

➔ Έχει ολοκληρωμένη εικόνα της υπόθεσης που κατά προτεραιότητα αποτελεί το αντικείμενο 

της αστυνομικής διαμεσολάβησης.   

➔ Γνωρίζει τα «δυνατά» και «αδύναμα» σημεία των συμμάχων του (Ανάλυση SWOT) και στο 

πλαίσιο της αστυνομικής διαμεσολάβησης επιδιώκει τη μέγιστη αξιοποίηση των πρώτων 

και την ελαχιστοποίηση των δεύτερων. 

➔ Έχει εκπαιδευτεί και αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, τις οποίες αξιοποιεί στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με τους συμμάχους τους, επιδιώκοντας την εποικοδομητική και παραγωγική 

αλληλεπίδραση μαζί τους. 

 
11 Βλ. https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-

approach-sustainable-development_el 

Στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας του με 

τους υποψηφίους 

συμμάχους τους, ο 

- Προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας με τους συνομιλητές του, 

αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας εμπόδια, όπως: κακή επιλογή χρόνου, 

χώρου και μέσου επικοινωνίας, έλλειψη ενδιαφέροντος, αρνητική 

προδιάθεση, διαφορετικές αντιλήψεις (αξίας, ανάγκες, εμπειρίες) κ.ο.κ. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_el
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3 

Η κατανόηση της διαδικασίας της προτεραιοποίησης στο πλαίσιο της άσκηση του έργου του, 

η ιεράρχηση των υποθέσεων σε συνδυασμό με το συσχετισμό υποψηφίων συμμάχων, ο 

τελικός καθορισμός των συμμάχων του και η προσέγγισή τους αποτελούν το τρίτο σημαντικό 

βήμα για την αποτελεσματική δράση του αστυνομικού διαμεσολαβητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αστυνομικός 

διαμεσολαβητής: 

- Ακολουθεί τις αρχές της αποτελεσματικής μη λεκτικής επικοινωνίας (σταθερή 

βλεμματική επαφή, δόκιμος τόνος και ένταση φωνής, έλεγχος στάσης 

σώματος, κινήσεων των χεριών και εκφράσεων του προσώπου). 

- Ακολουθεί τις αρχές της αποτελεσματικής λεκτικής επικοινωνίας (χρήση 

απλής γλώσσας, διατύπωση μηνύματος με ακρίβεια, πληρότητα και 

σαφήνεια, ενεργητική ακρόαση, αντανάκλαση συναισθημάτων, διαφωνία με 

επιχειρήματα, έλεγχος του αποτελέσματος της επικοινωνίας / χρήση μέσων 

όπως, παράφραση, περίληψη, επεξήγηση κ.ο.κ.). 

- Επιδεικνύει ενσυναίσθηση, χωρίς να ταυτίζεται - οριοθετεί τον εαυτό του και το 

συνομιλητή του. 

- Είναι στοχοπροσηλωμένος, μεθοδικός και ειλικρινής. 
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4. Αστυνομική διαμεσολάβηση: πιλοτική δοκιμή 

Η Πράξη «Ολοκληρωμένη παρέμβαση  Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε 

θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – 

στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» (12/2020 - 5/2022) 

υπήρξε μια ολιστικής προσέγγισης άσκηση αστυνομικής διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο της 

οποίας: 

Σε 5 περιοχές της χώρας διερευνήθηκαν οι ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, των τοπικών 

κοινοτήτων Ρομά, εκπροσώπων τοπικών αρχών και υπηρεσιών και μελών της Κοινωνίας των 

Πολιτών σε θέματα προληπτικής ασφάλειας, με ειδική στόχευση στη διερεύνηση των στάσεων 

και αντιλήψεων των τοπικών κοινοτήτων Ρομά προς τους αστυνομικούς και αντίστροφα.  

Στις ίδιες περιοχές εκπαιδεύτηκαν αστυνομικοί πρώτης γραμμής σε θέματα κοινωνικής ένταξης 

και προληπτικής ασφάλειας, κοινωνικής και αστυνομικής / κοινωνικής διαμεσολάβησης, μη 

διακριτικής αστυνόμευσης και επικοινωνίας, από δίδυμα κατάλληλα εκπαιδευμένων εκπαιδευτών: 

a. από αστυνομικούς που ασκούν διοίκηση σε υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν στις 5 περιοχές 

και β. από έμπειρους Ρομά διαμεσολαβητές. 

Στις ίδιες περιοχές πραγματοποιήθηκε η πιλοτική δοκιμή των ανεπτυγμένων διαμεσολαβητικών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευμένων αστυνομικών, οι οποίοι αφού: 

- εντόπισαν και κατέγραψαν τους εν δυνάμει συμμάχους τους, τοπικούς φορείς και πρόσωπα 

Ρομά και μη Ρομά,  

- αξιολόγησαν τα χαρακτηριστικά κάθε συμμάχου - τα «δυνατά» και «αδύναμα» σημεία, τις 

«ευκαιρίες» και τις «απειλές» (Ανάλυση SWOT) κάθε συμμαχίας για τη διαχείριση ζητημάτων 

που αφορούν τις τοπικές κοινότητες Ρομά και εμπίπτουν στο προληπτικό αστυνομικό έργο, 

- κατέγραψαν τα τοπικά προβλήματα, για να οποία είναι δυνατή η χρήση των εργαλείων της 

αστυνομικής διαμεσολάβησης,  

- ιεράρχησαν τα καταγεγραμμένα προβλήματα στη βάση των κριτηρίων της ωφελιμότητας, 

της ρεαλιστικότητας και της εφικτότητας, 

- επέλεξαν τους συμμάχους τους, συσχετίζοντας τη λειτουργία / δράση των τελευταίων με τα 

καταγεγραμμένα προβλήματα,  

προσέγγισαν φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας και συμφωνήσαν μαζί 

τους τη συνεργασία για την διαχείριση των υποθέσεων που έθεσαν σε προτεραιότητα.  

Οι υποθέσεις αστυνομικής διαμεσολάβησης που τέθηκαν σε προτεραιότητα ήταν: 

▪ Στις 3 από τις 5 περιοχές - στόχους : η κακή οδηγική συμπεριφορά μελών των τοπικών 

κοινοτήτων Ρομά (Υπόθεση νο1) 
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▪ Στη 1 από τις 5 περιοχές - στόχους: η περιβαλλοντική ρύπανση σε παρόχθια ζώνη 

ποταμού, που βρίσκεται κοντά σε καταυλισμό των Ρομά (Υπόθεση νο2) 

▪ Στη 1 από τις 5 περιοχές - στόχους: η ηχορύπανση που οφείλεται σε εκδηλώσεις 

(«γλέντια») μελών τοπικών κοινοτήτων Ρομά (Υπόθεση νο3) 

Πάνω σε αυτή τη βάση, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υποθέσεων από τους εκπαιδευμένους 

αστυνομικούς, υπό την καθοδήγηση των διοικητών τους, καταγράφηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:  

➔ Υπόθεση αστυνομικής διαμεσολάβησης νο1: «οδηγική συμπεριφορά» 

Στη 1η από τις 3 περιοχές, οι εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 

αναζήτηση συμμάχων Ρομά, λόγω της έλλειψης ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των 

εγκατεστημένων στην περιοχή κοινοτήτων. Τις δυσκολίες αυτές διαχειρίστηκαν, επιλέγοντας 

ως σύμμαχό τους το Σύλλογο Γυναικών Ρομά - ένα σύλλογο με ενεργό παρουσία στην 

περιοχή και μέλη του γυναίκες προερχόμενες από όλες τις Ρομά κοινότητες. Επιπρόσθετα, 

θεωρώντας ότι είναι σημαντική και πιο εύκολη η προσέγγιση παιδιών, εφήβων και μητέρων 

Ρομά, έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση δράσεων εντός των καταυλισμών. Επίσης, σε 

προτεραιότητα τέθηκε το πρόβλημα της οδήγησης χωρίς άδεια από ενήλικες Ρομά, που 

είναι αναλφάβητοι και δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης 

της οδηγικής ικανότητας. Οι επιλεγμένοι, μεταξύ άλλων, σύμμαχοι των αστυνομικών 

διαμεσολαβητών, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι φορέων πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, πρότειναν να αναλάβουν την εκπαίδευση των αναλφάβητων ενηλίκων, ώστε 

να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες.  

Στη 2η και στην 3η περιοχή, οι εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί διαμεσολαβητές εστίασαν στην 

ανάπτυξη κοινών δράσεων αστυνομικών και Ρομά με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχή μέσω της ευαισθητοποίησης σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς. Και σε αυτή την 

περιοχή, ιδιαίτερα απασχόλησε το πρόβλημα της οδήγησης χωρίς άδεια από ενήλικες 

αναλφάβητους Ρομά, για την αντιμετώπιση του οποίου προτάθηκε από την Περιφέρεια - 

επιλεγμένο σύμμαχο των τοπικών αστυνομικών διαμεσολαβητών -, να υλοποιήσει πιλοτικό 

πρόγραμμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσίας, στην οποία προβλέπονται διαδικασίες 

απόκτησης άδειας οδήγησης από αναλφάβητους. 

Πάνω σε αυτή τη βάση, στις τρεις περιοχές υλοποιήθηκαν: 

- Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία όπου φοιτούν Ρομά, σε καταυλισμούς 

Ρομά και σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής που διαθέτουν οι Δήμοι. 

- Ενημερώσεις εφήβων και ενηλίκων Ρομά σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα για την 

κατοχή και οδήγηση οχημάτων, τις νομικές συνέπειες από την οδήγηση χωρίς αυτά, 

τους κινδύνους της οδήγησης από ανηλίκους οδηγούς, τη δυνατότητα απόκτησης 

άδειας οδήγησης από αναλφάβητους κ.λπ. 

- Φιλικοί αγώνες μεταξύ ομάδων αστυνομικών και Ρομά με την παράλληλη προβολή 

μηνυμάτων καλής οδηγικής συμπεριφοράς και καταπολέμησης των διακρίσεων. 

➔ Υπόθεση αστυνομικής διαμεσολάβησης νο2: «περιβαλλοντική ρύπανση» 
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Οι εκπαιδευμένοι αστυνομικοί προέκριναν το θέμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην 

περιοχή, όπου είναι η εγκαταστημένη η κοινότητα Ρομά, για την ασφάλεια και την ανάπτυξη 

της τοπικής κοινωνίας και, δεδομένης της αυξημένης ευθύνης της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, έδωσαν βαρύτητα στη συνεργασία μαζί της. 

Οι επιλεγμένοι σύμμαχοι των αστυνομικών διαμεσολαβητών, εκπρόσωποι του Δήμου και 

της Περιφέρειας, καθώς και μέλη της τοπικής κοινότητας Ρομά επισήμαναν τις ελλείψεις 

υποδομών και μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και ανέλαβαν να επεξεργαστούν 

λύσεις. Παράλληλα εκτιμήθηκε ότι μια εξόρμηση καθαριότητας στην περιοχή, όπου υπάρχει 

το πρόβλημα,  με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και Ρομά, και 

η ανάληψη κοινών δράσεων ενημέρωσης θα συμβάλει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης, ενισχύοντας τις σχέσεις των Ρομά με τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής κοινωνίας. 

➔ Υπόθεση αστυνομικής διαμεσολάβησης νο3: «ηχορύπανση» 

Οι εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί συνάντησαν δυσκολίες στην αναζήτηση συμμάχων λόγω 

των πολλών κοινοτήτων Ρομά, οι οποίες διαβιούν σε καταυλισμούς / οικισμούς, και των 

διαπιστωμένα υψηλών ποσοστών παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης. 

Τη δυσκολία αυτή αντιμετώπισαν, εστιάζοντας στη συνεργασία με μέλη των κοινοτήτων, 

που γνωρίζουν και με τα οποία έχουν αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς 

και με διαμεσολαβητές Ρομά. Για τη διευθέτηση του προβλήματος της ηχορύπανσης που 

οφείλεται σε εκδηλώσεις («γλέντια») μελών των κοινοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί 

προσανατολίστηκαν  στην προσέγγιση και ενημέρωση οικογενειών Ρομά που μπορούν να 

προσεγγίσουν, με τη σειρά τους, τα υπόλοιπα μέλη των κοινοτήτων τους. Προς την ίδια 

κατεύθυνση, η δημοτική αρχή, ως επιλεγμένος σύμμαχος των αστυνομικών, εστίασε στην 

αναζήτηση χώρου για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων χωρίς την πρόκληση ηχορύπανσης, όχι 

με σκοπό τη χρήση της κατ’ αποκλειστικότητα από τους Ρομά. Για τη διευθέτηση της 

ηχορύπανσης που προκαλούν ηχοσυστήματα οχημάτων συνήθως νεαρών Ρομά, 

προσανατολίστηκαν  στην προσέγγιση των νέων μέσω των φορέων εκπαίδευσης  και των 

διαμεσολαβητών Ρομά. 
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5. Το περιβάλλον της αστυνομικής / κοινωνικής διαμεσολάβησης  

Η αστυνομική / κοινωνική διαμεσολάβηση μπορεί να επιτευχθεί και να αποδώσει καρπούς, όταν 

εφαρμόζεται μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο 

και επιχειρησιακής δράσης προδιαγράφεται ως ακολούθως: 

       Αστυνομική διαμεσολάβηση – δημοκρατική αστυνόμευση 

Η δημοκρατική αστυνόμευση προϋποθέτει τη μετάβαση από μια προσέγγιση προσανατολισμένη 

στον έλεγχο σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, όπου το πρωταρχικό μέλημα 

της επιβολής του νόμου παραμένει εστιασμένο στην προληπτική ασφάλεια και στην πρόληψη 

του εγκλήματος.12 Κεντρικά χαρακτηριστικά της δημοκρατικής αστυνόμευσης είναι η κατανόηση, 

η συναίνεση και η συνεργασία των πολιτών με την Αστυνομία, ενώ καίριας σημασίας στοιχείο 

της αποτελεί η η αμφίδρομη εμπιστοσύνη μεταξύ του θεσμού και της κοινωνίας. 

Η Αστυνομία εκπροσωπεί το κράτος με τον πιο εμφανή τρόπο. Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς 

την Αστυνομία ισοδυναμεί με εμπιστοσύνη στο κράτος,13 στην εμπέδωση της οποίας συμβάλλει 

η δημοκρατική αστυνόμευση: 

- Λαμβάνοντας υπόψη τα αισθήματα ανασφάλειας των πολιτών και προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσει τις αιτίες τους, 

- Κατανοώντας τις διαφορετικές ανάγκες και επιδιώκοντας την ανταπόκριση σε αυτές, 

- Καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινότητα, επιδιώκοντας την ενίσχυση της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. 

 

       Αστυνομική διαμεσολάβηση – προληπτική αστυνόμευση 

Η προληπτική αστυνόμευση συνδέεται με μια αντίληψη του ρόλου της Αστυνομίας άρρηκτα 

συνδεδεμένου με την κοινότητα (κοινωνικού ρόλου), που εμπίπτει στη ρύθμιση των κοινωνικών 

προβλημάτων και όχι στην καταστολή τους. Ο κοινωνικός ρόλος της Αστυνομίας περιλαμβάνει 

τόσο την πρόληψη του εγκλήματος όσο και την παροχή υπηρεσιών (συμφιλίωση, διαχείριση 

εντάσεων κ.λπ.) με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω μιας ήπιας διαχείριση των 

 
12 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), (2008). Guidebook on Democratic 

Policing, 2nd Edition, Vienna, σελ. 4 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/23804.pdf , σελ. 4. 
13  FRA (2013), Εκπαίδευση αστυνομικών σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2013-fundamental-rights-based-police-

training_el.pdf 
14  Όπως παραπάνω. 

 

Οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας ή 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής ένταξης, βιώνουν 

συχνά ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς του 

κράτους, συμπεριλαμβανομένης και της Αστυνομίας.14 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/23804.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2013-fundamental-rights-based-police-training_el.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2013-fundamental-rights-based-police-training_el.pdf
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προβλημάτων, που προϋποθέτει τη συνεργασία της Αστυνομίας µε κοινωνικούς εταίρους.15. Η 

προληπτική αστυνόμευση επιδιώκει την ενδυνάμωση των κοινωνικών αξιών συμβίωσης και την 

προστασία των δημόσιων αγαθών, βρίσκοντας κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής στο πλαίσιο της 

κοινοτικής αστυνόμευσης. 

       Αστυνομική διαμεσολάβηση – κοινοτική αστυνόμευση 

Με επίκεντρο τη δημιουργία μιας «εταιρικής σχέσης» μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών, η 

κοινοτική αστυνόμευση εκφράζει μια αλλαγή στην πρακτική αλλά όχι στους γενικούς στόχους 

της αστυνόμευσης.16 Προκρίνοντας τη σύμπραξη Αστυνομίας - πολιτών επιδιώκει την κοινωνική 

συνοχή και ειρήνη και, για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, προωθεί τη συνεργασία του 

αστυνομικού προσωπικού με τους κατοίκους μιας πόλης / γειτονιάς, τα μέλη μιας κοινότητας, 

θέτοντας ως αντικείμενό της την επίλυση συγκρούσεων, την παροχή βοήθειας σε θύματα, την 

πρόληψη ατυχημάτων, τη ειρηνική διευθέτηση προβλημάτων και καταπολέμηση του φόβου του 

εγκλήματος. Βασικές αρχές της κοινοτικής αστυνόμευσης είναι:17 

- Η διαφάνεια του αστυνομικού έργου 

- Η προσβασιμότητα του συνόλου των μελών της κοινότητας στην αστυνομικές υπηρεσίες 

- Η σύννομη και υπεύθυνη ανταπόκριση της Αστυνομίας στις ανάγκες και στις ανησυχίες 

όλων ανεξαιρέτως των πολιτών  

- Η ισχυρή δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών στην πρόληψη του εγκλήματος και στην 

προληπτική επίλυση προβλημάτων στη βάση της αναζήτησης μακροπρόθεσμων λύσεων 

- Η ενεργητική συμμετοχή τοπικών Αρχών, θεσμών και άλλων υπηρεσιών για την επίτευξη 

αυτού του στόχου 

 
15 Πανούσης,Γ., (2017). In dubio pro libertate (εν αµφιβολία υπέρ της ελευθερίας), Αστυνομική 

Ανασκόπηση, Μάρτιος- Απρίλιος 2017, http://www.astynomia.gr/images/stories/2017/files17/301-

koinonia_astynomia.pdf  
16 Organization for Security and Co-operation in Europe, (2008). Good Practices in Building Police-Public 

Partnerships, Vienna, σελ. 65. 

https://www.osce.org/files/f/documents/8/4/32547.pdf 
17 Όπως παραπάνω.  
18 OSCE, (2002). The Role of Community Policing in Building Confidence in Minority Communities. Final 

Report, Vienna 2002.  

https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/2002/14785.htm        

 

Στο πλαίσιο της κοινοτικής αστυνόμευσης: 

 Δίνεται έμφαση στην προσωπική εξυπηρέτηση του κοινού και όχι στην γραφειοκρατική 

αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας.  

 Ενθαρρύνονται δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα παραβατικότητας - λύσεις που 

ξεκινούν από τις γειτονιές και τις πόλεις.18 

 Οι αστυνομικοί γίνονται αποδέκτες λιγότερων παραπόνων και εισπράττουν αυξημένη 

ικανοποίηση και εμπιστοσύνη από το κοινό που εξυπηρετούν.  

 Οι πολίτες σταδιακά γνωρίζουν και συνεργάζονται με τους αστυνομικούς της περιοχής 

τους.  

http://www.astynomia.gr/images/stories/2017/files17/301-koinonia_astynomia.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2017/files17/301-koinonia_astynomia.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/8/4/32547.pdf
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/2002/14785.htm
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       Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η αστυνόμευση στις σύγχρονες κοινωνίες τίθεται ενώπιον της πρόκλησης της πρόληψης και 

αποτροπής του εγκλήματος και, συγχρόνως, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Από την κατώτερη ως την ανώτερη βαθμίδα της ιεραρχίας, οι αστυνομικοί οφείλουν να 

επιδεικνύουν έμπρακτα το σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των 

 Μέσα από τη στενή συνεργασία με την κοινότητα, η Αστυνομία συμβάλλει στην 

άμβλυνση στερεοτυπιών και προκαταλήψεων εις βάρος κοινωνικών ομάδων ή ατόμων 

που διαβιούν στην περιοχή ευθύνης τους, υποστηρίζοντας την κοινωνική συνοχή. 
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ατόμων - ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων κ.ο.κ.19 Η Αστυνομία 

θεωρείται ο «φύλακας» της ισότητας, της ένταξης και της συνοχής στις σύγχρονες δημοκρατικές 

κοινωνίες, ιδιαίτερα σε μια εποχή ραγδαία μεταβαλλόμενης σύνθεσης του πληθυσμού στις 

περισσότερες μεγάλες πόλεις.20 

 

 

       Προστασία κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων 

Οι αστυνομικοί, στην καθημερινή τους πρακτική, έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού. Τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, συχνά αποτελούν θύματα διακριτικής 

μεταχείρισης, αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων, και υφίστανται συμπεριφορών που 

μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε εγκλήματα μίσους.  

 
19  Βλέπε σχετικά την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (1949), άρθρο 7. 

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf  
20 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), (2008). Guidebook on Democratic 

Policing, 2nd Edition, Vienna, σελ.12. 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/23804.pdf 
21 Η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 

γνωστή και ως Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών.  

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf 
22  Council of Europe (2019), Toolkit for Police Officers. Council of Europe standards on racially motivated 

crimes and non-discrimination with focus on Roma and Travelers, σελ. 12. 

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: παρέχει εγγυήσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για την προστασία από τις διακρίσεις (άρθρο 

14). Το Πρωτόκολλο 12 της Σύμβασης παρέχει ένα εύρος προστασίας των δικαιωμάτων 

που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, υπογραμμίζοντας ότι η απόλαυση κάθε 

δικαιώματος που προβλέπεται στο νόμο, πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς καμία διάκριση, 

που βασίζεται ιδίως στο φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την 

πολιτική ή άλλη γνώμη, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την ιδιότητα μέλους εθνικής 

μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση ή κάθε άλλη κατάσταση.  

Εγγυάται δε, ότι καμία δημόσια Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας, δεν 

πρέπει να κάνει διακρίσεις σε οποιοδήποτε άτομο.21 

 

Ο όρος  «ευπάθεια» ή «ευαλωτότητα» (vulnerability) αναφέρεται γενικά, σε άτομα ή 

κατηγορίες ατόμων, που λόγω ηλικίας, φυλής, φύλου, ασθένειας, αναπηρίας, 

μειονοτικού καθεστώτος ή μιας αποδυναμωμένης θέσης στην κοινωνία βρίσκονται σε 

κίνδυνο από υγειονομική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική άποψη.22 Ο κίνδυνος αυτός 

συνδέεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό από το οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο και 

την εξώθηση αυτών των ατόμων ή ομάδων στο περιθώριο της κοινωνίας.   

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/23804.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_ell.pdf
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Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας23 περιλαμβάνει σαφείς προβλέψεις για τη 

διαχείρισης ευάλωτων ατόμων στο πλαίσιο άσκησης του αστυνομικού έργου, επισημαίνοντας 

μεταξύ άλλων: 

▪ Η Αστυνομία εκτελεί τα καθήκοντά της με δίκαιο τρόπο, καθοδηγούμενη κυρίως από τις 

αρχές της αμεροληψίας και της μη διάκρισης. 

▪ Το αστυνομικό προσωπικό θα πρέπει να ενεργεί με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την 

κατάσταση των ατόμων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες. 

▪ Η Αστυνομία παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, βοήθεια και πληροφορίες σε θύματα 

εγκληματικών πράξεων, χωρίς διακρίσεις. 

       Μη διακριτική αστυνόμευση 

Η μη διακριτική αστυνόμευση αποτελεί την αναγκαία βάση εκκίνησης και, ταυτόχρονα, το στόχο 

των σύγχρονων μορφών αστυνόμευσης, που είναι σταθερά προσηλωμένες στην προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διασφάλιση ανοικτών και συμπεριληπτικών κοινωνιών. Η 

προκατάληψη και, κατά συνέπεια, η μεροληπτική μεταχείριση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων στο 

πλαίσιο άσκησης του αστυνομικού έργου, στη βάση στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων, 

συνιστά «διακριτική αστυνόμευση», η οποία είναι δυνατό να εκδηλωθεί με τις πρακτικές της υπερ-

αστυνόμευσης ή της υπο-αστυνόμευσης.24 25 

 

 
23   Βλ. https://polis.osce.org/european-code-police-ethics  
24 OSCE (2010), Guidebook Police and Roma and Sinti: Good Practices in Building Trust and Understanding.  

https://polis.osce.org/police-and-roma-and-sinti-good-practices-building-trust-and-understanding  
25   Βλ. https://olokliromeni-paremvasi.gr/  Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένων, σσ. 42-45. 

 

Υπο-αστυνόμευση 

Έλλειψη αστυνομικού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια ατόμων ή ομάδων, εις βάρος των 

οποίων έχουν αναπτυχθεί προκαταλήψεις και στερεοτυπικές στάσεις / αντιλήψεις, ή/και 

υποτίμηση της αξιοπιστίας τους στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα άτομα αυτά ή οι ομάδες 

καταγγέλλουν τη θυματοποίησή τους. Με το αστυνομικό ενδιαφέρον κατ’ αποκλειστικότητα 

στραμμένο στη «αναμενόμενη» παρεκκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά τους, αγνοείται 

η διάσταση της δικής τους θυματοποίησης, η οποία είναι εκ των πραγμάτων πιθανή, όπως 

για κάθε άτομο και για κάθε ομάδα. 

Υπερ-αστυνόμευση 

Αναφέρεται στον υπερβολικό αστυνομικό έλεγχο και διακριτική μεταχείριση ατόμων ή 

ομάδων λόγω, μεταξύ άλλων: φυλής, χρώματος, προέλευσης, θρησκείας, πεποιθήσεων. 

Τροφοδοτείται από την αντίληψη ότι «ειδικά χαρακτηριστικά» των ατόμων τα καθιστούν 

«περισσότερα ύποπτα», δηλαδή, ότι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, αναμένεται 

από τα άτομα αυτά η εκδήλωση μιας παρεκκλίνουσας/ παραβατικής συμπεριφοράς. H 

πρακτική της υπερ-αστυνόμευσης αποτελεί αρνητική διάκριση, που πλήττει στον πυρήνα της 

την αποστολή της ίδιας της αστυνόμευσης και την εφαρμογή της έννομης τάξης. Στο πλαίσιο 

άσκησης αυτής της πρακτικής, άτομα ή ομάδες είναι δυνατό να υποστούν λεκτική, 

ψυχολογική ή/και σωματική βία. 

https://polis.osce.org/european-code-police-ethics
https://polis.osce.org/police-and-roma-and-sinti-good-practices-building-trust-and-understanding

