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. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.

1. ΑΜΕΣΟ

α. Σύστημα μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού με θέσπιση αντικειμενικών και 
κοινωνικών κριτηρίων. Έχει καταρτισθεί σχέδιο Π.Δ. και αναμένονται εντός της εβδομάδος οι 
προτάσεις - παρατηρήσεις των Αστυνομικών Ενώσεων επί των προτεινομένων ρυθμίσεων. 
Σύντομα θα προωθηθεί στο Σ.τ.Ε. για την κατά νόμο επεξεργασία.

β. Σύστημα αξιολόγησης και κρίσεων - προαγωγών αξιωματικών. Έχει καταρτισθεί 
σχέδιο Π.Δ. και αναμένονται εντός της εβδομάδος οι προτάσεις - παρατηρήσεις των 
Αστυνομικών Ενώσεων επί των προτεινομένων ρυθμίσεων. Σύντομα θα προωθηθεί στο Σ.τ.Ε. για 
την κατά νόμο επεξεργασία.

γ. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους πρόσφυγες. Το σχετικό σχέδιο 
νόμου είχε κατατεθεί στη Βουλή πριν τις εκλογές, αλλά δεν ψηφίσθηκε λόγω προώρου 
διαλύσεως της Βουλής. Βρίσκεται στο στάδιο της συνυπογραφής από τους συναρμόδιους 
υπουργούς και σύντομα θα επανακατατεθεί στη Βουλή.

δ. Νομοθετικά μέτρα για την καταγραφή των αλλοδαπών και του εφοδιασμού τους με 
κάρτα εργασίας. Τις σχετικές ρυθμίσεις επεξεργάζεται επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας 
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου μας.

ε. Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Καταρτίσθηκε σχετικό Π.Δ. και σύντομα θα προωθηθεί στο Σ.τ.Ε. για την κατά νόμο 
επεξεργασία. Επίσης, βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης ο κανονισμός εσωτερικής 
λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας.

στ. Εκσυγχρονισμός καθεστώτος σύνδεσης των συστημάτων συναγερμού με αστυνομικές 
Υπηρεσίες. Έχει καταρτισθεί σχετική τροπολογία και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για να 
συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για το άσυλο.

ζ. Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης από καθηγητές Α.Ε.Ι. και 
υπηρεσιακούς παράγοντες για τη μελέτη και επεξεργασία των γενικών κατευθύνσεων στην 
εκπαίδευση. Σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για το άσυλο.

η. Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Το σχετικό Π.Δ. βρίσκεται 
στο στάδιο της υπογραφής του παπύρου.

θ. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τα όπλα, εκρηκτικά κ.λ.π. Σχετικές ρυθμίσεις 
έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για το άσυλο.

ι. Καθιέρωση τέλους για την εξέταση και επανεξέταση των προς χαρακτηρισμό παιγνίων. 
Έχει καταρτισθεί σχετική τροπολογία και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για να 
συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για το άσυλο.

ια. Προωθείται η άμεση τροποποίηση του άρθρου 8 ν.2226/1994 περί του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου χαρακτηρισμού - κατάταξης των Παιγνίων του Υ.Δ.Τ., και η διεύρυνσή του με δύο 
νέα μέλη.

ιβ. Διεύρυνση της προστασία των μελών της οικογένειας των θυμάτων του καθήκοντος. 
Σχετική ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για το άσυλο.
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2. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ.

α. Μελετάται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου των περί παιγνίων διατάξεων και 
η εναρμόνισή του με τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Ρύθμιση του καθεστώτος λειτουργίας των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
(SECURITY). Το Σ.τ.Ε., το οποίο είχε επεξεργασθεί σχετικό Π.Δ., είχε αποφανθεί ότι οι 
ρυθμίσεις που αφορούν την αποστολή των εν λόγω εταιρειών πρέπει να θεσπισθούν με τυπικό 
νόμου. Μελετάται η θέσπιση σχετικών ρυθμίσεων.

γ. Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση των αρχείων της Ελληνικής Αστυνομίας. Βρίσκεται στο 
στάδιο της ολοκλήρωσης η σχετική μελέτη και θα ακολουθήσει η κατάρτιση σχετικού Π.Δ.

δ. Ίδρυση Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών και Πιστοποίησης. 
Βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης. Έχει εξασφαλισθεί συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.

1. Σχέσεις με τον πολίτη και πρόληψη εγκληματικότητας : 

α. ΑΜΕΣΑ.

(1) Προβολή του επιτελουμένου κοινωνικού έργου της Αστυνομίας, ώστε να 
δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την συμφιλίωση αστυνομικού και πολίτη και την 
εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό θα 
πραγματοποιηθούν διάφορες συνεντεύξεις και ημερίδες, στις οποίες θα αναπτυχθούν επιμέρους 
δραστηριότητες της Αστυνομίας που έχουν κατ'εξοχήν κοινωνικό χαρακτήρα, όπως τα μέτρα 
που λαμβάνονται για τον περιορισμό της βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις, προστασία ανηλίκων 
κ.λ.π.

(2) Καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας με την ενίσχυση των 
αρμοδίων Υπηρεσιών και εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τους, όπως αύξηση των πεζών 
και εποχουμένων περιπολιών.

(3) Αύξηση των ελέγχων για την περιστολή της διακίνησης ναρκωτικών και ιδιαίτερα 
σε χώρους που συχνάζουν νέοι, όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, πάρκα, πλατείες.

(4) Δραστηριοποίηση όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα των ειδικών 
Υπηρεσιών Ανηλίκων, με την ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση αρμοδίων Υπηρεσιών άλλων 
Υπηρεσιών και άλλων κοινωνικών φορέων, προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική 
προστασία στους ανηλίκους και να περιορισθεί η σε βάρος τους εγκληματικότητα, όπως 
παιδεραστία, κακοποίηση, εκμετάλλευση.

β. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

(1) Αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με την ενίσχυση με κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό τον εξοπλισμό 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. Μεγαλύτερη διακομματική προσέγγιση και συνεργασίας.

(2) Προώθηση διαδικασιών για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με σκοπό την εφαρμογή των συμφωνιών SCHENGEN και 
EUROPOL, αμέσως μετά την κύρωσή τους από τη Βουλή, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση 
της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
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'2. Αντιμετώπιση λαθρομετανάστευσης.

α. ΑΜΕΣΑ.

Ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των Υπηρεσιών παραμεθορίων περιοχών, στις οποίες 
υπάρχει έντονο πρόβλημα εισόδου λαθρομεταναστών. Ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων με 
συναρμόδιες κρατικές αρχές (Στρατός - Λιμενικό Σώμα).

β. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

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

3. Οδική ασφάλεια.

Εντατικοποίηση και συστηματικοποίηση προσπαθειών και μέτρων για τη μείωση των 
οδικών τροχαίων ατυχημάτων και υλοποίηση πορισμάτων διακομματικής επιτροπής της Βουλής 
για τον ίδιο σκοπό.

4. Πυροπροστασία - Πυρασφάλεια.

Εκπόνηση νέων κανονισμών πυροπροστασίας σε χώρους και εγκαταστάσεις που δεν 
καλύπτονται νομοθετικά, κυρίως για την εξυπηρέτηση των μεγάλων έργων (αεροδρόμια, 
υπόγειες σήραγγες, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου).

5. Ανασχεδιασμός αστυνομικών δυνάμεων.

α. ΑΜΕΣΑ.

(1) Ολοκλήρωση της επέκτασης του θεσμού των Προτύπων Αστυνομικών Τμημάτων στο 
λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη (Πολυδύναμα). Εγκαινιάζεται σύντομα το 
Πολυδύναμο Αχαρνών. Μελέτη και έρευνα για τη βελτίωση της λειτουργίας του νέου θεσμού.

(2) Λειτουργία Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που έχουν ήδη ιδρυθεί (Κιάτο, Ιστιαία, 
Μουζάκι, Μολάοι).

β. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

(1) Μελέτη του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των Υπηρεσιών των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών.

(2) Αναβάθμιση του ρόλου των παραμεθορίων περιοχών.

(3) Συνέχιση των προσπαθειών για την αποδέσμευση των Αστυνομικών Αρχών από την 
ευθύνη εκτέλεσης έργων που δεν προσιδιάζουν στην αποστολή τους.

(4) Μελέτη για την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων σε 
όλους τους Δήμους και στα νησιά της χώρας που δεν λειτουργεί Πυροσβεστική Υπηρεσία.

6. Εκπαιδευτική Πολιτική.

α. Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 
αστυνομικού προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Αστυνομικών Διευθύνσεων στις 
έδρες αυτών.

β. Βελτίωση του περιεχομένου των σπουδών με τη διάθεση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 
σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και διορισμό καθηγητών κυρίως πανεπιστημιακού επιπέδου.
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-7. Προσωπικό.

Συστηματικός έλεγχος με εποπτείες και επιθεωρήσεις με σκοπό των κρουσμάτων διαφθοράς 
και μη σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη.

8. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και μέσων.

α. ΑΜΕΣΑ.

(1) Υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας ετών 1995 - 
1996 (παραλαβή οχημάτων, ασυρμάτων, ενσυρμάτων τηλ/κών μέσων- τεχνικών μέσων και 
οπλισμού).

(2) Υλοποίηση Π.Δ.Ε. Ελληνικής Αστυνομίας για την ανέγερση κτιριακών 
εγκαταστάσεων.

(3) Περαιτέρω ανάπτυξη Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών SCHENGEN
(N.SIS).

(4) Αναβάθμιση των αποθηκευτικών χώρων του Κεντρικού Η/Υ της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

(5) Ολοκλήρωση προμήθειας 85 Πυροσβεστικών οχημάτων με συγχρηματοδότηση από 
το Ταμείο Συνοχής και από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

(1) Υλοποίηση του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Β' Κ.Π.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
προμήθεια ελικοπτέρου, γερανοφόρων οχημάτων, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και 
εξοπλισμού τροχαίας.

(2) Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης (Πρόγραμμα ΙΝΤΕΚΈΕΘ II), με σκοπό την εξασφάλιση της αναγκαίας 
υλικοτεχνικής υποδομής των αστυνομικών υπηρεσιών ελέγχου και φύλαξης των συνόρων της 
χώρας.

(3) Δημιουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων Πληροφορικής για τα έξι (6) περιφερειακά 
παραρτήματα της Αστυνομικής Ακαδημίας.

(4) Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας, για ικανοποίηση αναγκών 
διαβατή ριακού ελέγχου σε πλοία και τραίνα.

(5) Προώθηση διαδικασιών για ένταξη στο πρόγραμμα "ΙΝΤΕΙΠΙΕΟ II ΕΛΛΑΔΑ - 
ΙΤΑΛΙΑ" της προμήθειας τριών πυροσβεστικών πλοίων και δύο πυροσβεστικών οχημάτων και 
στο πρόγραμμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" της προμήθειας ενός πυροσβεστικού πλοίου και δύο 
πυροσβεστικών οχημάτων.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


