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Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε σήμερα 

στις 10.00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ασχολήθηκε με 

θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Μετά τη συνεδρίαση που διήρκεσε περίπου τέσσερεις ώρες, ο Υπουργός 

Δημόσιας Τάξης Γιώργος Ρωμαίος προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς 
τους δημοσιογράφους:

“Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα θέματα της Ελληνικής 

Αστυνομίας, την εγκληματικότητα και τις προοπτικές που έχουμε. 

Λεπτομερή στοιχεία θα διανεμηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

προς τους αρμόδιους συντάκτες.

Από πλευράς μου, συνοπτικά, έχω να σας πώ τα εξής:

Το πρώτο που διαπιστώσαμε είναι ότι η εγκληματικότητα εμφανίζει δύο 
μορφές: Στα μεν σοβαρά εγκλήματα (όπως ανθρωποκτονίες, βιασμούς, 

ληστείες) έχουμε μια υποχώρηση, όμως υπάρχει συνεχής τάση αύξησης 

των ναρκωτικών και των κλοπών. Είναι φαινόμενα που μας ανησυχούν και 

μας προβληματίζουν. Όλοι, όμως, συμφωνήσαμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη 

αστυνόμευση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Απελευθέρωση της 

αστυνομίας από ορισμένα μέτρα ή ορισμένες εργασίες που δεν είναι 

αποκλειστικά αστυνομικές και από την άλλη μεριά αύξηση της δύναμης και 

το σημαντικότερο είναι ότι θα κατατεθεί ένα τριετές πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού. Επ’ αυτού υπήρξε γενική συμφωνία στο Υπουργικό 

Συμβούλιο, ότι δηλαδή η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να ενισχυθεί 

οικονομικά, τόσο για τη βελτίωση της κατάστασης των στελεχών, όσο και 

για τα τεχνικά μέσα. Αυτή είναι και η γενική συμφωνία. Τις προτάσεις θα τις 
καταθέσουμε σε μια συνάντηση που θα έχουμε με το Υπουργείο 
Οικονομικών, όπως και ορισμένες θεσμικές μεταβολές σε σχέση με τα έργα



που δεν αναφέρονται στην Αστυνομία. Αποφασίστηκε, δηλαδή, η 

επιτάχυνση των διαδικασιών για τη συνοριακή φρουρά και για την 
εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Αστυνομία”. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τις φυλακές και για τη δύναμη που απασχολείται 

στη Βουλή, τί αποφασίσατε;

Γ.ΡΩΜΑΙΟΣ: Δεν αποφασίσαμε. Είναι θέματα τα οποία έχουν θιγεί και θα 

τεθούν σε νέα σύσκεψη πώς θα αντιμετωπισθούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το θέμα των γηπέδων συζητήθηκε;

Γ.ΡΩΜΑΙΟΣ: Όλα συζητήθηκαν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και τί αποφασίσατε;

Γ.ΡΩΜΑΙΟΣ: Προσέξτε, δεν υπήρχε θέμα να πάρουμε αποφάσεις σήμερα, 

διότι υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν είναι θέματα Υπουργικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Έγινε μια γενική 

ενημέρωση, τέθηκαν όλα αυτά τα θέματα: Και για τα γήπεδα και για τη 

Βουλή και για τις φυλακές. Σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία 

με τα συναρμόδια Υπουργεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τα αλκοτέστ συζητήσατε;

Γ.ΡΩΜΑΙΟΣ: Τα αλκοτέστ θα συνεχισθούν κανονικά, όπως και οι 

κατασχέσεις, μέχρις ότου υπάρξουν νέες ρυθμίσεις. Θα συνεχισθούν, όπως 

γίνεται μέχρι σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας απασχόλησε και το θέμα της Κρήτης;

Γ.ΡΩΜΑΙΟΣ: Όχι.

Σας ευχαριστώ πολύ.


