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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Οι δημογραφικές, κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και άλλες 
μεταβολές που σημειώνονται, η αποδιοργάνωση των παραδοσιακών θεσμών 
και η διαφοροποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων, καθώς και η γεωπολιτική 
θέση της χώρας μας, καθιστούν πιεστικότερα, κρισιμότερα και 
πολυπλοκότερα τα προβλήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας που 
αντιμετωπίζουν τα Σώματα και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης.

2. Κεντρικός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής στον ευαίσθητο 
τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, παραμένει η 
εξασφάλιση συνθηκών ελευθερίας και ασφάλειας των πολιτών μας, καθώς και 
η προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Βασική προϋπόθεση η 
δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τον πολίτη, που δικαιούται 
να αισθάνεται στην καθημερινή του ζωή την φροντίδα των Σωμάτων 
Ασφαλείας και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων του.

3. Στοχεύουμε σε Σώματα Ασφαλείας σύγχρονα, αφοσιωμένα στο 
καθήκον, στην υπηρεσία του πολίτη και του Νόμου, με κοινωνική ευαισθησία 
στη δράση τους.

4. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και οργανωμένου 
εγκλήματος και γενικότερα η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που 
αναφέρονται στα αγαθά της τάξης και της ασφάλειας προϋποθέτει σύγχρονη 
και αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης.

5. Προωθούμε, προς το σκοπό αυτό, πρόγραμμα δημοκρατικού 
εκσυγχρονισμού αναβάθμισης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 
Σωμάτων Ασφαλείας. Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με την εξελισσόμενη 
νέα πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας.

6. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν :

- Τα θέματα σύγχρονου περιεχομένου βασικής εκπαίδευσης και 
διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, 
μετά τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή πλέον της αξιοκρατικής επιλογής με το 
σύστημα των Γενικών Εξετάσεων.

- Τα θέματα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών σε σύγχρονη βάση 
και της ορθολογικής αξιοποίησης του προσωπικού με μοναδικό κριτήριο την 
αξιοκρατία.



- Η επιτάχυνση των ρυθμών εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής 
υποδομής του εξοπλισμού, καθώς και των δικτύων πληροφορικής και 
επικοινωνιών.

- Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, 
τρομοκρατία κ.λ.π.).

- Τα θέματα πρόληψης της εγκληματικότητας.

- Η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.

- Τα θέματα κρατικής ασφάλειας.

- Η ανάπτυξη και αξιοποίηση της Διεθνούς Συνεργασίας.

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (1996 - 1997)

Στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής, το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης καθορίζει και ιεραρχεί στόχους και προτεραιότητες και 
προγραμματίζει τη δράση του, για τη διετία 1996 - 1997, με βάση και τις 
θετικές και αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος, ώστε να ανταποκριθεί 
επαρκώς στους τομείς της αποστολής του.

1. Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση - Εκγύμναση.

' Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν με το 
ν.2226/1994, με την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που υπολείπονται, 
ήτοι:

- Έκδοση π.δ. για την οργάνωση της λειτουργίας της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης.

- Έκδοση π.δ. για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας.

- Βελτίωση του περιεχομένου των σπουδών με τη διάθεση πανεπιστημιακών 
συγγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και διορισμό καθηγητών 
κυρίως πανεπιστημιακού επιπέδου.

- Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Σχολών στη 
Θράκη ( Ξάνθη - Κομοτηνή - Διδυμότειχο), με τις πιστώσεις του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.



- Σταδιακή ειδική εκπαίδευση των αστυνομικών με έμφαση στα θέματα 
αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας. Η ειδική εκπαίδευση αφορά τους τομείς 
δίωξης ναρκωτικών, τροχαίας, πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λ.π. στα 
ειδικά σχολεία που θεσπίστηκαν πρόσφατα και λειτουργούν σε επίπεδο 
Αστυνομικής Διεύθυνσης.

2. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών.

- Ολοκλήρωση της επέκτασης του θεσμού των Προτύπων Αστυνομικών 
Τμημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη (Πολυδύναμα).

- Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την οργάνωση και λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την από αέρος 
επιχειρησιακή υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των επίγειων αστυνομικών 
δυνάμεων.

- Αλλαγές στο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των Υπηρεσιών των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών, με σκοπό τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
δυνάμεων και τη δυναμικότερη αστυνομική δράση (ιδρύσεις - καταργήσεις 
Υπηρεσιών).

- Σύσταση Αστυνομικών Υπηρεσιών σε διεθνή αεροδρόμια της χώρας
μας.

Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στις Γενικές Επιθεωρήσεις 
Αστυνομίας και Επιθεωρήσεις Αστυνομίας, με σκοπό τη βελτίωση του 
συστήματος ελέγχου και εποπτείας των Υπηρεσιών και του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

- Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών της περιοχής Θράκης και των 
νήσων Αιγαίου.

- Προώθηση ρυθμίσεων, στα πλαίσια της Επιτροπής Θεσμών και σε 
διυπουργικό επίπεδο για την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας, από 
την ευθύνη εκτέλεσης έργων ξένων προς την αποστολή της (επιδόσεις 
δικογράφων - εξωτερική φρούρηση φυλακών).

- Ίδρυση Κέντρου - Εργαστηρίου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών 
Δοκιμών και Πιστοποίησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. (Η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί μέσω του Β' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης/Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας και 
εκτιμάται να ανέλθει σε 2.000.000.000 δραχμές).

- Τέλος σημειώνεται ότι μελετάται το θέμα της ίδρυσης Αρχηγείου και 
της ανασυγκρότησης των επιτελικών - κεντρικών Διευθύνσεων. Από τα 
αποτελέσματα της μελέτης θα εξαρτηθεί η προώθηση σχετικών ρυθμίσεων.
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3. Προσωπικό.

- Συστηματικός έλεγχος με εποπτείες και επιθεωρήσεις με σκοπό την 
πρόληψη και πάταξη κρουσμάτων διαφθοράς.

- Προκήρυξη για την εισαγωγή, μέσω των Γενικών Εξετάσεων, εντός 
του έτους 1996, αστυνομικών στις Σχολές Αστυνομίας.

- Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη, εντός του 1996, 
πυροσβεστών.

- Εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταθέσεων των αστυνομικών, με τη 
θέσπιση αντικειμενικών αξιοκρατικών και κοινωνικών κριτηρίων.

- Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις κρίσεις και 
προαγωγές των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να 
καταστεί δικαιότερο και αξιοκρατικότερο.

- Επίλυση θεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού.

- Χορήγηση επιδόματος παραγωγικότητας στο πολιτικό προσωπικό και 
επέκταση της αΛοζημίωσης στο ίδιο προσωπικό για εργασία πέραν του 
πενθημέρου.

- Βελτίωση των αποδοχών του αστυνομικού και πυροσβεστικού 
προσωπικού, με τη μελετώμενη αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου 
στρατιωτικών.

4. Υλικοτεχ νικός εξοπλισμός - μηχανοργάνωση.

- Πρόγραμμα προμηθειών 1996, ύψους 2.000.000.000 δραχμών περίπου, 
για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 
των μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Πρόγραμμα προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού ύψους 490.000.000 
δραχμών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(Πρόγραμμα ΙΝΤΕΙΠΙΕΟ II), με σκοπό την εξασφάλιση της αναγκαίας 
υλικοτεχνικής υποδομής των αστυνομικών υπηρεσιών ελέγχου και φύλαξης 
των συνόρων της χώρας, για την επιτυχέστερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου κ.λ.π.

- Πρόγραμμα προμηθειών 1996, ύψους 3.900.000.000 δραχμών για την 
προμήθεια ατομικών εφοδίων του προσωπικού και την κίνηση των οχημάτων 
της Ελληνικής Αστυνομίας.



Πρόγραμμα προμηθειών, ύψους 800.000.000 δραχμών για την 
επισκευή και συντήρηση κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ανάπτυξη'. Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών 
SCHENGEN ( N.SIS), συνολικού κόστους 520.000.000 δραχμών.

- Ανάπτυξη δικτύου πληροφορικής, προϋπολογισμού 500.000.000 
δραχμών, για την κάλυψη όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων, των σημείων 
Ελέγχου Διαβατηρίων και άλλων νευραλγικών αστυνομικών Υπηρεσιών της 
χώρας.

- Ανάπτυξη Κέντρου Εκπαίδευσης Πληροφορικής προϋπολογισμού
50.000. 000 δραχμών.

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής (Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο κ.λ.π.), με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών.

Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων προ- ϋπολογισμού
2.240.000. 000 δραχμών. (Η δαπάνη καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής).

- Προμήθεια ειδικών οχημάτων και μέσων διάσωσης προϋπολογισμού
711.000. 000 δραχμών. (Η δαπάνη καλύπτεται από το Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης).

Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού για 
βιομηχανικές περιοχές προϋπολογισμού 2.050.000.000 δραχμών. (Η δαπάνη 
καλύπεται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

- Πρόγραμμα από τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 1996, ύψους
550.000. 000 δραχμών για την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού των 
πυροσβεστών και κατασβεστικών υλικών.

- Υλοποίηση προγράμματος προμηθειών πυροσβεστικού εξοπλισμού 
ύψους 230.000.000 δραχμών από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
έτους 1995.

- Αντικατάσταση του δικτύου ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας 
των πυροσβεστικών υπηρεσιών προϋπολογισμού 200.000.000 δραχμών από τον 
τακτικό προϋπολογισμό 1996.

5. Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή του κοινού και του οργανωμένου 
εγκλήματος.

- Ανακατανομή υπάρχουσας δύναμης και μέσων για την πληρέστερη 
στελέχωση και τη βελτίωση του εξοπλισμού των εκτελεστικών Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολούνται με τη δίωξη των εγκλημάτων 
κατά της ιδιοκτησίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, 
ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και άλλες ευαίσθητες περιοχές.



- Ενίσχυση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμός με 
σύγχρονα μέσα προηγμένης τεχνολογίας των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών. 
Διεύρυνση της διεθνούς αστυνομίας στο τομέα αυτό, ιδιαίτερα με τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Η.Π.Α. Ειδικές μετεκπαιδεύσεις 
αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό. Αξιοποίηση της λειτουργίας του 
Επιστημονικού Συμβουλίου Ερευνών, Ανάλυσης και Προγραμματισμού που 
συστήθηκε για την υποστήριξη του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. 
Μεγαλύτερη διακομματική προσέγγιση και συνεργασία.

- Προώθηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με σκοπό την εφαρμογή των 
συμφωνιών SCHENGEN και EUROPOL, για την κύρωση των οποίων 
απαιτείται η ψήφιση του νόμου για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

- Ανάπτυξη της συνεργασίας σε καίριους τομείς αστυνομικού 
ενδιαφέροντος (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά) με χώρες της 
ανατολικής ευρώπης κ.λ.π.

- Διεύρυνση της συνεργασίας με κοινωνικές ομάδες, κοινωνικούς φορείς 
και με την τοπική αυτοδιοίκηση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά 
του εγκλήματος.

6. Λαθρομετανάστευση.

- Ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό των υπηρεσιών των 
παραμεθορίων περιοχών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
λαθρομετανάστευσης.

- Αναβάθμιση και ανάπτυξη των κοινών δραστηριοτήτων με τις 
συναρμόδιες κρατικές αρχές (Στρατός, Λιμενικό Σώμα).

- Προώθηση διμερούς συνεργασίας με τα κράτη προέλευσης των 
λαθρομεταναστών και σύναψη, όπου είναι δυνατόν, συμφωνιών επανεισδοχής.

- Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους λαθρομετανάστες 
και γενικά τους αλλοδαπούς.

7. Οδική Ασφάλεια.

Εντατικοποίηση και συστηματικοποίηση προσπαθειών και μέτρων, με 
σκοπό τη μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων (ελικόπτερα, νέα 
οχήματα, σύγχρονα ραντάρ). Εφαρμογή κοινών δράσεων με τα συναρμόδια 
Υπουργεία (ΠΕΧΩΔΕ , Μεταφορών) για την οδική ασφάλεια. Λήψη ειδικών 
μέτρων (έλεγχος μέθης οδηγών με σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές κ.λ.π.).

Νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση τα πορίσματα της διακομματικής 
επιτροπής της Βουλής που αναμένονται εντός του εξαμήνου.



III. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Με την προώθηση του προγράμματος δράσης στο συγκεκριμένο 
χρονικό ορίζοντα, εκτιμάται, ότι θα έχουμε θετικά και ορατά αποτελέσματα 
για " το πρόσωπο" και την αποδοτικότητα των Σωμάτων Ασφαλείας.

2. Η απόδοση της δουλειάς μας και η βελτίωση της εικόνας, απαιτεί να 
αναληφθούν και να γίνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση 
της πολιτικής συνεννόησης και της κοινωνικής συναίνεσης.

Συγκεκριμένα :
- Επαφή και ανταλλαγή απόψεων με τα κόμματα για κρίσιμα θέματα όπως 

κρατικής ασφάλειας, λαθρομετανάστευσης, τρομοκρατίας, οργανωμένου 
εγκλήματος.

- Συνεργασία σταθερή με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

- Συνεργασία με νεολαιϊστικες οργανώσεις.
- Διάλογο με κοινωνικούς και άλλους φορείς (ΓΣΕΕ κ.λ.π.)

3. Για τα θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, προτιθέμεθα πέραν της 
τακτικής επαφής, με τους συντάκτες του Υπουργείου, να καθιερώσουμε 
επαφές με την Ε.Σ.Η.Ε.Α. και ειδική ενημέρωση (lobby briefing) στους 
Διευθυντές των Μ.Μ.Ε. για κρίσιμα και ευαίσθητα θέματα.

4. Οι γνωστές περιορισμένες δυνατότητες του προϋπολογισμού 
επιβάλλουν για την κάλυψη των δράσεων μας, πέρα από την 
ορθολογικοποίηση δαπανών και αναζήτηση πρόσθετων πόρων ακόμα και στη 
βάση της ανταποδοτικότητας υπηρεσιών που προσφέρατε.

Έτσι θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζών για 
κάλυψη μέρους των δαπανών φύλαξής τους. Επίσης, σκοπεύουμε να 
απευθυνθούμε και σε άλλους χώρους, όπου προσφέρονται υπηρεσίες π.χ. 
χώρους αθλητισμού κ.λ.π.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ


