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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

I. ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Ίδρυση Αρχηγείου
2. Δημιουργία υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
3. Αναμόρφωση συστήματος κρίσεων-προαγωγών Αξιωματικών.
4. Κατάρτιση προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης Αστυνομικού 

προσωπικού.
5. Ανασχεδιασμός Αστυνομικών υπηρεσιών και ορθή κατανομή 

προσωπικού.
6. Επιτάχυνση πειθαρχικών διαδικασιών.
7. Καθιέρωση, βάση διεθνών προτύπων, αντικειμενικών τεστς για 

την τοποθέτηση των νέων Αστυνομικών σε υπηρεσίες ανάλογα 
με τα προσόντα τους.

8. Έλεγχος δηλώσεων πόθεν έσχες.

II. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Από Φυλακές.
2. Από επίδοση δικογράφων.
3. Από έλεγχο χειραποσκευών στα Αεροδρόμια.
4. Από Φρούρηση Συνόρων (Συνοριακή Αστυνομία)
5. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων και ενίσχυση της Δημοτικής 

Αστυνομίας.

III. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΣΑ

Διάθεση εντός του έτους 1999 ποσού περίπου 25.000.000.000 
δραχμών για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αστυνομίας, στα 
πλαίσια του δετούς των 100 δις.

IV. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ι



1. Εκπονήθηκε και θα εφαρμοσθεί εντός του τρίτου δεκαήμερου του 
μηνός Νοεμβρίου πρόγραμμα Αστυνομεύσεως των κεντρικών 
περιοχών του λεκανοπεδίου Αττικής κατά τις ώρες συναλλαγών 
με 100 μοτ/τες και 50 αυτοκίνητα για την πρόληψη και την 
καταστολή της εγκληματικότητας (ληστείες, κλοπές κλπ).

2 . Εφαρμογή συστήματος πεζών περιπολιών με 250 Αστυνομικούς 
σε πολυσύχναστα σημεία του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Αντίστοιχο σύστημα θα εφαρμοσθεί στη Θεσσαλονίκη και σε

όλες τις
πόλεις της Ελλάδος.

3. Εντατικοποίηση επαναπροωθήσεων-απελάσεων.
4. Πραγματοποίηση συνεχών αιφνιδιαστικών ελέγχων με μεγάλη 

κλίμακα στους τομείς των τυχερών παιγνίων, των αδικημάτων 
περί τα ήθη κλπ.

5. Δημιουργία αποσπασμάτων και σε άλλους νομούς της μεθορίου 
για τον ατοτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων.

6. Επαναπροσδιορισμός και ενεργοποίηση του συστήματος 
μπλόκων σε ολόκληρη τη χώρα.

7. Πραγματοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτεταμένων 
αστυνομικών ελέγχων σ’ολόκληρη τη χώρα με συγκεκριμένο 
αντικείμενο ελέγχου (π.χ. έλεγχος παρανόμου διακινήσεως και 
κατοχής όπλων κλπ).

V. ΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

1. Ευρεία χρήση των ελικοπτέρων για την εποπτεία-συντονισμό και 
έλεγχο της κυκλοφορίας καθημερινά.

2. Συγκρότηση ειδικής ομάδας τροχονόμων για την άσκηση 
προληπτικής αστυνόμευσης και βεβαίωση χαρακτηριστικών 
παραβάσεων στις λεωφόρους του κέντρου των Αθηνών.

3. Προληπτική τροχονομική αστυνόμευση λεωφορειολωρίδων.
4. Αύξηση ελέγχων θΐοοΐθεί, ταχύτητας με ραντάρ και γενικά όλων 

των επικινδύνων παραβάσεων.
5. Ταχύρυθμη εκπαίδευση τροχονόμων για αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση των καθηκόντων τους.
6. Δραστικός περιορισμός δυνατότητας ακύρωσης τροχαίων 

παραβάσεων.
7. Τοποθέτηση συστήματος φωτογραφικών μηχανών σε κρίσιμα 

σημεία του οδικού δικτύου για αυτόματα καταγραφή 
παραβάσεων.
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