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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι Υπουργείου
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Προσωπικό (βάσει απογραφής, Δεκέμβριος 2020)
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης (ΓΓΔΤ)
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ)

71.894

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2021)
Ταμειακό Σύνολο (προβλέψεις 2021): 2.488.481.000 €
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Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι Υπουργείου
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων
φορέων

ΝΠΔΔ Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
ΝΠΙΔ Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ)
ΝΠΙΔ Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας της Ελληνικής Αστυνομίας
ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
ΝΠΙΔ Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΚΕΑ)
ΝΠΙΔ Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών
ΝΠΙΔ Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕΜΕΔΙΚ)
ΝΠΙΔ Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης
Κινδύνων
ΝΠΙΔ Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Κινδύνων (ΕΤΠΑΚ)
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2

Διατύπωση Στόχων και σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων και σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού

Στόχοι Υπουργείου

Στρατηγική Επιλογή: Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα

1. Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο
έγκλημα και την παραβατικότητα. [Έτος Έναρξης: 2020]



2. Εκσυγχρονισμός σωφρονιστικής πολιτικής , αναδιοργάνωση και
επέκταση δικτύου Καταστημάτων Κράτησης. [Έτος Έναρξης: 2020]



3. Αποτελεσματική πολιτική προστασία και υλοποίηση του σχεδίου
αναμόρφωσης. [Έτος Έναρξης: 2020]



4. Προστασία συνόρων και ενίσχυση επιστροφών. [Έτος Έναρξης:
2020]
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2.i

Στόχος 1: Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική
ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα
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Στόχος 1: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα

Τοποθέτηση 392
Αστυνομικών σε
Υπηρεσίες Πρώτης
Γραμμής

3ο τρίμηνο 2021

Ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης.
Εντατικοποίηση Περιπολιών. Μείωση
εγκληματικότητας.

Δημιουργία 18
Ομάδων «ΔΡΑΣΗ» και
5 Ομάδων Πρόληψης
και Καταστολής
Εγκληματικότητας
ΟΠΚΕ

Η περαιτέρω μείωση της εγκληματικότητας και η νέα φιλοσοφία της πρώτης ανταπόκρισης
προϋποθέτει την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ενεργοποίηση νέων
ευέλικτων ομάδων που μπορούν να πραγματοποιούν άμεσους και στοχευμένους ελέγχους
και επεμβάσεις, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

3ο τρίμηνο 2021

Οργανωτική και Επιτελική Μεταρρύθμιση
της Ελληνικής Αστυνομίας

Νέα Επιτελική Δομή
και Οργανόγραμμα

3ο τρίμηνο 2021

Οι νέες συνθήκες και πρακτικές λειτουργίας των εγκληματικών ομάδων, καθώς και η αλλαγή
στη φύση των απειλών και των κινδύνων ασφάλειας, δημιουργούν νέες ανάγκες στη
λειτουργία της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, η επιτελική δομή της Ελληνικής Αστυνομίας χρήζει
μεταρρύθμισης, με έμφαση στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, ώστε να
αντικατοπτρίζονται οι νέες δυνατότητες και να ανταποκρίνεται επαρκώς στις αναδυόμενες
απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός/Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Εκπόνηση δόγματος εσωτερικής ασφάλειας
Το δόγμα εσωτερικής ασφάλειας συνιστά το σημαντικότερο θεσμικό κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα στον τομέα της
εσωτερικής ασφάλειας. Σε αυτό αποτυπώνονται οι αξίες και η φιλοσοφία που καθορίζουν την πολιτική εσωτερικής
ασφάλειας, οι μεσοπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι προκλήσεις και απειλές, αλλά και τα διαθέσιμα
μέσα για την αντιμετώπισή τους.

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης

1.2

Καταπολέμηση εγκληματικότητας – Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας πολίτη
Μέσω της ενίσχυσης της εμφανούς αστυνόμευσης και της υλοποίησης ειδικών σχεδίων και στοχευμένων
παρεμβάσεων, επιδιώκεται η περαιτέρω μείωση κάθε μορφής εγκληματικότητας και η ενίσχυση του αισθήματος
ασφάλειας του πολίτη.

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης

1.3

Πρόληψη της Βίας στην οικογένεια και στους ανηλίκους - Προστασία των θυμάτων
Ανάπτυξη ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων Φορέων για την πρόληψη και τη
διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας, καθώς και για την υποστήριξη των θυμάτων.

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης

1.4

Εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου κοινοτικής αστυνόμευσης και ενίσχυση των παρεμβάσεων ήπιας
αστυνόμευσης
Αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Κοινοτικής Αστυνόμευσης (Αστυνομικός της Γειτονιάς, Τοπικός
Αστυνόμος, Κινητές Αστυνομικές Μονάδες) και ενίσχυση των παρεμβάσεων ήπιας αστυνόμευσης (πεζές περιπολίες,
περιπολίες με ποδήλατα και scooter) με στόχο την επίλυση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και την πρόληψη
παραβατικών συμπεριφορών.

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός /Ειδικός Γραμματέας)

1.5

Προστασία της ασφαλούς κίνησης πεζών και οχημάτων
Σχεδιασμός και υλοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών παρεμβάσεων για την προστασία της ελεύθερης κίνησης σε
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών για
την κίνηση των ανθρώπων με αναπηρία.

1.6

Εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας
Θέσπιση νέας Επιτελικής Δομής και Οργανογράμματος με στόχο την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, τη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και τη μεγαλύτερη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων. Η δράση θα συνεισφέρει
στη μετεξέλιξη της Αστυνομίας με έμφαση στη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, τις συνέργειες, τη λογοδοσία, την
αξιολόγηση και τον έλεγχο της απόδοσης, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

1.7

Προστασία των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων
Ανάπτυξη νέου πλάνου για τη διαχείριση των ανοικτών δημόσιων συναθροίσεων υπό το πρίσμα του σύγχρονου και
καθορισμένου πλαισίου που διαμορφώθηκε από τη θέσπιση του νόμου 4703/2020.

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

1.8

Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών και Αποφάσεων ΕΕ
Εναρμόνιση του παράγωγου δικαίου της ΕΕ στο σύνολό του.

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

1.9

Δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ)
Με τη δημιουργία του νέου ΟΠΣΕΑ, οι νέες ταυτότητες – κάρτες πολίτη, καθώς και τα λοιπά έγραφα ασφαλείας, θα
εναρμονιστούν με τις σχετικές συστάσεις του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και τους Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

11

Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.1

Εκπόνηση δόγματος εσωτερικής ασφάλειας
Έργα

Ολοκλήρωση προσχεδίου δόγματος εσωτερικής ασφάλειας
Διυπουργική ομάδα εργασίας θα διαμορφώσει το τελικό προσχέδιο του δόγματος εσωτερικής ασφάλειας, το οποίο στη συνέχεια θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.2

Καταπολέμηση εγκληματικότητας – Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας πολίτη

Έργα
Εντατικοποίηση των περιπολιών και των Ελέγχων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
Αύξηση του προσωπικού που απασχολείται στις περιπολίες και χρήση νέων δίκυκλων μέσων (μηχανές, ποδήλατα), αλλά και σκύλων, για την εντατικοποίηση των ελέγχων και
την υλοποίηση του Σχεδίου Περιπολιών.
Συγκρότηση νέων ευέλικτων επιχειρησιακών ομάδων εμφανούς αστυνόμευσης και άμεσης ανταπόκρισης
Επιχειρησιακές ομάδες με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και επέμβασης, μέσω της χρήσης οχημάτων VAN.
Χρήση καμερών σε δημόσιους χώρους
Επιχειρησιακή χρήση νέων τεχνολογιών, με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.75/2020 (Α΄ 173).
Τοποθέτηση 392 Αστυνομικών σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής και δημιουργία νέων ειδικών ομάδων
310 αστυφύλακες και 82 αξιωματικοί, που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους, θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Περαιτέρω θα δημιουργηθούν 18 νέες
ομάδες ΔΡΑΣΗ και 5 νέες Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στην Αττική.
Αποδέσμευση αστυνομικών από αλλότρια έργα (επιδόσεις δικογράφων, στρατολογικών εγγράφων)
Η αποδέσμευση αστυνομικού προσωπικού από την ως άνω αρμοδιότητα επίδοσης εγγράφων, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση αστυνομικής δύναμης προς το
σκοπό της ενίσχυσης του αγαθού της παρεχόμενης ασφάλειας.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.3

Πρόληψη της βίας στην οικογένεια και στους ανηλίκους - Προστασία των θυμάτων
Έργα

Ενίσχυση της διυπηρεσιακής συνεργασίας και του συντονισμού με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες για την πρόληψη και τη διαχείριση υποθέσεων ενδοοικογενειακής
και ενδοσχολικής βίας
Έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη των θυμάτων.
Τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις αρμοδιότητες του Τμήματος και των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής
Αστυνομίας
Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων και την υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων βίας ή/και εγκληματικών
δραστηριοτήτων
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.4

Εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου κοινοτικής αστυνόμευσης και ενίσχυσης των παρεμβάσεων ήπιας
αστυνόμευσης
Έργα

Ενίσχυση του Θεσμού του Αστυνομικού της Γειτονιάς, του Τοπικού Αστυνόμου και των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων.
Εφαρμογή του θεσμού του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» σε είκοσι τέσσερις (24) Διευθύνσεις Αστυνομίας, του Θεσμού του «Τοπικού Αστυνόμου» σε είκοσι οκτώ (28)
Διευθύνσεις Αστυνομίας, του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων σε τριάντα τέσσερις (34) Διευθύνσεις Αστυνομίας.
Εντατικοποίηση της χρήσης ποδηλάτων για την πραγματοποίηση ήπιων παρεμβάσεων αστυνόμευσης και δραστηριοποίηση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επισκεπτών και
των Γραφείων Τουριστικής Αστυνομίας στα αεροδρόμια της χώρας
Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας
Λειτουργία υπό το συντονισμό νέας Διεύθυνσης, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διεύρυνση και επέκταση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας
Αντιμετώπιση παραεμπορίου
Επιχειρησιακή δραστηριότητα ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.5

Προστασία της ασφαλούς κίνησης πεζών και οχημάτων
Έργα

Στοχευμένοι έλεγχοι για την ελεύθερη κίνηση πεζών και κυρίως ευάλωτων ομάδων εντός του αστικού ιστού

Εντατικοποίηση των ελέγχων και των δράσεων τροχαίας αστυνόμευσης για την εφαρμογή των προβλέψεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών για τη βεβαίωση των παραβάσεων και την τήρηση στατιστικών δεδομένων για την εξέλιξή τους
Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ασφαλή οδήγηση και την τήρηση των προβλέψεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Συνεργασία με σχολικές μονάδες και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.6

Εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας
Έργα

Νέα επιτελική δομή της Ελληνικής Αστυνομίας και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της
Διαμόρφωση μίας νέας επιτελικής δομής, η οποία θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό. Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και νέα
μεθοδολογία διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Νέα εκπαιδευτική πολιτική
Ανάπτυξη ενός νέου προφίλ του Έλληνα Αστυνομικού. Έμφαση στην κατάρτιση, στη μετεκπαίδευση, στη δια βίου μάθηση και στην αναβάθμιση της θεωρητικής εκπαίδευσης.

Συγκρότηση επιτροπής εποπτείας και συμβουλευτικής υποστήριξης πειθαρχικών διαδικασιών και λογοδοσίας
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.7

Προστασία των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων

Έργο

Εφαρμογή νέου πλαισίου για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και συγκρότηση των νέων επιχειρησιακών ομάδων.

18

Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.8

Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη Οδηγιών και Αποφάσεων της ΕΕ
Έργα

Δημιουργία νέου πλαισίου για τον έλεγχο της απόκτησης και κατοχής όπλων
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/69. Θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σήμανση πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών τους, δυνάμει της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.
Εθνικά μέτρα εφαρμογής της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ και της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ (Αποφάσεις Prum)
Αναβάθμιση της διασυνοριακής επεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού εγκλήματος, τη θέσπιση ρυθμίσεων για το μητρώο
μηχανοκίνητων οχημάτων και το μητρώο αδειών οδήγησης.
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.9

Δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ)
Έργο

Εκτύπωση και προσωποποίηση του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών
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2.ii

Στόχος 2: : Εκσυγχρονισμός σωφρονιστικής πολιτικής,
αναδιοργάνωση και επέκταση δικτύου Καταστημάτων Κράτησης

21

Στόχος 2: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: : Εκσυγχρονισμός σωφρονιστικής πολιτικής , αναδιοργάνωση και επέκταση δικτύου Καταστημάτων Κράτησης

Ενίσχυση υπηρεσιών μετασωφρονιστικής
μέριμνας

Δημιουργία έξι (6)
νέων παραρτημάτων

Στόχος είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μετασωφρονιστικής μέριμνας και η
αποτελεσματικότερη επανένταξη αποφυλακισθέντων, με την δημιουργία 6 νέων
παραρτημάτων του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» για μέγιστη γεωγραφική κάλυψη.

4o τρίμηνο 2021

Δημιουργία πειθαρχικής φυλακής

Δημιουργία
μίας (1) πειθαρχικής
φυλακής στο Κ.Κ.
Δομοκού

Με στόχο την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στα Καταστήματα Κράτησης και την
ορθότερη κατανομή του πληθυσμού των κρατουμένων, δημιουργείται μια νέα
πειθαρχική φυλακή στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού.

3ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Εκσυγχρονισμός σωφρονιστικής πολιτικής , αναδιοργάνωση και επέκταση δικτύου Καταστημάτων Κράτησης

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός/Ειδικός Γραμματέας)

2.1

Τροποποίηση του Σωφρονιστικού Κώδικα
Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας και εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.2

Αναβάθμιση των υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης
Αναβάθμιση υφιστάμενων σωφρονιστικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων, με ειδική μέριμνα για τους κρατουμένους
με διάφορες μορφές αναπηρίας.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.3

Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης
Μέσω της ορθότερης κατανομής του πληθυσμού των κρατουμένων, επιδιώκεται η δραστική μείωση φαινομένων βίας και
έκνομων ενεργειών.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.4

Διοικητική αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.5

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των Καταστημάτων Κράτησης
Δημιουργία μόνιμης εκπαιδευτικής δομής με εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών, στη βάση μεθόδων σύγχρονης
σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: : Εκσυγχρονισμός σωφρονιστικής πολιτικής , αναδιοργάνωση και επέκταση δικτύου Καταστημάτων Κράτησης

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός/Ειδικός
Γραμματέας)

2.6

Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας στα Καταστήματα Κράτησης
Βελτίωση της πρόσβασης των κρατουμένων σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.7

Μετασωφρονιστική μέριμνα και επανένταξη αποφυλακισθέντων
Ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού και των υπηρεσιών μετασωφρονιστικής μέριμνας και επανένταξης.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.8

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των κρατουμένων
Ανάπτυξη δικτύου κατάρτισης και τυπικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης. Διευκόλυνση και ενθάρρυνση της φοίτησης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις με προδιαγραφές ασφάλειας.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

2.9

Ψυχοκοινωνική ευμάρεια και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κρατουμένων
Εφαρμογή ειδικών επιστημονικών πρωτοκόλλων.

Υφυπουργός/Γενική
Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.1

Τροποποίηση του Σωφρονιστικού Κώδικα
Έργο

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του συνόλου του Σωφρονιστικού Κώδικα
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.2

Αναβάθμιση των υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης
Έργα

Μετεγκατάσταση του Συγκροτήματος Φυλακών Κορυδαλλού
Δημιουργία του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (ΔΣΣΑ) (Νέος Κορυδαλλός) στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Επίλυση πολεοδομικών θεμάτων σε Καταστήματα Κράτησης
Διαδικασία τακτοποίησης πολεοδομικών θεμάτων σε Καταστήματα Κράτησης, με σκοπό την υλοποίηση τεχνικών έργων βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Μετεγκατάσταση των Καταστημάτων Κράτησης: Χαλκίδας και Ιωαννίνων
Ολοκλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων μετεγκατάστασης των Κ.Κ. σε νέους χώρους.
Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης
Επέκταση των αγροτικών εκτάσεων των υφιστάμενων Αγροτικών Κ.Κ., με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της διασύνδεσης των κρατουμένων με την
αγορά εργασίας.

Σχεδιασμός και τμηματική υλοποίηση κατάλληλων έργων υποδομής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ανθρώπων με αναπηρία στα Καταστήματα Κράτησης
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.3

Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης
Έργα

Πειθαρχική Φυλακή (Κ.Κ. Δομοκού)
Μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης σε Πειθαρχική Φυλακή.

Καταστήματα Κράτησης υψίστης ασφαλείας (Κ.Κ. Μαλανδρίνου και Τρικάλων)
Διαδικασίες προσδιορισμού των Καταστημάτων Κράτησης σε κατηγορία φύλαξης κρατούμενων υψηλής επικινδυνότητας.
Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.)
Ενίσχυση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών.

Διακρατικές προτάσεις συνεργασίας για την έκδοση των διακινητών υπηκόων τρίτων χωρών σε άλλες χώρες

Ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων
Λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια.
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.4

Διοικητική αναδιοργάνωση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Έργα

Ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Διενέργεια αδιάβλητων διεθνών διαγωνισμών από την κεντρική διοίκηση.

Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Σύσταση του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Μελέτη πιθανής διασύνδεσης με διεθνή πληροφοριακά συστήματα σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.5

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των Καταστημάτων
Κράτησης
Έργα

Δημιουργία μόνιμης εκπαιδευτικής δομής σωφρονιστικών υπαλλήλων
Κατασκευή και λειτουργία της Σωφρονιστικής Ακαδημίας.
Νέα στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης
Συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση του σωφρονιστικού προσωπικού
Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εξειδικευμένων θεμάτων κατάρτισης.
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.6

Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας στα Καταστήματα Κράτησης
Έργα

Ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης εξαρτήσεων από ναρκωτικές ουσίες και εκτάκτων ζητημάτων υγείας

Πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού COVID 19 εντός των Καταστημάτων Κράτησης

Επέκταση συστήματος Τηλεϊατρικής στα Καταστήματα Κράτησης
Επέκταση του συστήματος της Τηλεϊατρικής στα Καταστήματα Κράτησης της νησιωτικής Ελλάδας.
Νέα ιατρικά μηχανήματα στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατούμενων Κορυδαλλού (ΕΚΥΚΚ)
Διαδικασίες εγκατάστασης μηχανημάτων υπερήχου και οφθαλμολογικού εξοπλισμού.
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.7

Μετασωφρονιστική μέριμνα και επανένταξη αποφυλακισθέντων
Έργα

Διεύρυνση του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Δημιουργία έξι νέων παραρτημάτων: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λαμία, Χανιά, Πάτρα και Βόλος.
Μετασωφρονιστική μέριμνα εντός των Καταστημάτων Κράτησης
Σύσταση γραφείων μετασωφρονιστικής μέριμνας στο σύνολο των Καταστημάτων Κράτησης.
Δράσεις εξωστρέφειας και ευαισθητοποίησης κοινωνικών εταίρων
Συνεργασία με φορείς για ευαισθητοποίηση της κοινότητας στο θέμα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων ατόμων.
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.8

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης κρατουμένων
Έργα

Εκπαίδευση κρατουμένων σε γονεϊκές δεξιότητες
Προγράμματα ενίσχυσης γονεϊκών δεξιοτήτων κρατουμένων («Ακαδημία γονέων») με έμφαση στην ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου σχολών εκπαίδευσης γονέων κρατουμένων
(“έργο NESTOR” χρηματοδότηση ERASMUS)
Προγράμματα επαγγελματικής και αγροτικής επιμόρφωσης κρατουμένων
Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Επέκταση του δικτύου εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης
Δημιουργία δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων 2ης ευκαιρίας στο σύνολο των Καταστημάτων Κράτησης.
Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες κρατούμενοι
Διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων.

Ενίσχυση της συμμετοχής σε πανεπιστημιακά προγράμματα, καθώς και της συμμετοχής σε πολιτιστικά, αθλητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.9

Ψυχοκοινωνική ευμάρεια και ανάπτυξη του προσωπικού και των κρατουμένων
Έργα

Συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε υπαλλήλους και κρατουμένους

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών
Παροχή τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης αποκλειστικά για το σωφρονιστικό προσωπικό και τους εξωτερικούς φρουρούς.
Τηλεκπαίδευση
Ενίσχυση της εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των κρατουμένων στην εκπαίδευση.
Ηλεκτρονικό επισκεπτήριο
Επέκταση του θεσμού του ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου στο σύνολο των Καταστημάτων Κράτησης.
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2.iii

Στόχος 3: Αποτελεσματική πολιτική προστασία και υλοποίηση του
σχεδίου αναμόρφωσης

34

Στόχος 3: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Αποτελεσματική πολιτική προστασία και υλοποίηση του σχεδίου αναμόρφωσης

Νέα επιχειρησιακή δομή Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Έκδοση Κανονιστικών
Πράξεων κατ΄
εφαρμογή του ν.
4662/2020.

2ο τρίμηνο 2021

Η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών προϋποθέτει την
πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων. Υπό το πρίσμα αυτό,
επιδιώκεται η πλήρης αναδιάρθρωση των δομών της Πολιτικής Προστασίας με σκοπό μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση κρίσεων, κινδύνων, εκτάκτων αναγκών, καθώς
και την αναβάθμιση του επιπέδου συντονισμού υπηρεσιών πυρόσβεσης.

Έκδοση Περιφερειακών
και Δημοτικών Σχεδίων
Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και
Διαχείρισης Συνεπειών

3ο τρίμηνο 2021
Ενίσχυση της Περιφερειακής και Τοπικής
Ετοιμότητας για την Αντιμετώπιση
Έκτακτων Αναγκών και τη Διαχείριση
Συνεπειών

Δημιουργία 13
Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. & 64
ΤΟ.ΚΕ.Π.Π.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Περιφερειών και των Δήμων (γεωγραφία, διοικητικές
δυνατότητες, μέσα κτλ.) δημιουργούν ένα διαφοροποιημένο περιβάλλον στο οποίο πρέπει
να λειτουργήσουν οι θεσμοί και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Η εκπόνηση
και η δοκιμή ειδικών περιφερειακών σχεδίων σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου είναι
κρίσιμη και απαραίτητη για την ενίσχυση της τοπικής δυνατότητας ετοιμότητας και
ανταπόκρισης. Η δημιουργία των Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Πολιτικής
Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ-ΤΟΚΕΠΠ) θα συνεισφέρει σημαντικά στον καλύτερο συντονισμό των
ανωτέρω.

4ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Αποτελεσματική πολιτική προστασία και υλοποίηση του σχεδίου αναμόρφωσης
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός/ Ειδικός Γραμματέας)

3.1

Θεσμικές αλλαγές (Υποδομές & Ανθρώπινο δυναμικό)
Έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών διατάξεων για τη διαμόρφωση των νέων και των υφιστάμενων δομών και
μηχανισμών που προβλέπονται στον νόμο 4662/2020.

Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη (Πολιτικής Προστασίας)

3.2

Ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω ευφυών συστημάτων παρακολούθησης και διοίκησης
Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη (Πολιτικής Προστασίας)

3.3

Ενίσχυση σε εναέρια μέσα
Προμήθεια και μίσθωση νέων Αεροσκαφών.

Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη (Πολιτικής Προστασίας)

3.4

Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού.

Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη (Πολιτικής Προστασίας)

3.5

Συντονισμός των δράσεων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19
Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συντονίζει
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη διαχείριση της πανδημίας.

Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη (Πολιτικής Προστασίας)
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.1

Θεσμικές αλλαγές (Υποδομές & Ανθρώπινο δυναμικό)
Έργα

Έκδοση κανονιστικών πράξεων του νόμου 4662/20
Ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής κάθετης δομής της Πολιτικής Προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Δημιουργία 13 ΠΕΚΕΠΠ, Δημιουργία 64 ΤΟΚΕΠΠ και Κατασκευή Κτηρίου ΑΤΛΑΝΤΑΣ
Κατασκευή και λειτουργία 13 νέων κτηρίων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.
Κατασκευή και λειτουργία 64 κτηρίων Τοπικών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
Κατασκευή και χρήση του κτηρίου ΑΤΛΑΝΤΑΣ για την εγκατάσταση κρίσιμων δομών της Πολιτικής Προστασίας.
Εκπόνηση Περιφερειακών και Δημοτικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών
Σύνταξη των Περιφερειακών και Δημοτικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Κρίσεων και
τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Διαχείρισης Κρίσεων.
Ενίσχυση σε ανθρώπινους πόρους
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, στελεχών ειδικής εκπαίδευσης και πρώτης γραμμής σε ΟΤΑ, Κέντρα Επιχειρήσεων και Πυροσβεστικό Σώμα (930 νέες προσλήψεις).
Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας
Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων (Βίλια Αττικής).
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.2

Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και διοίκησης
Έργα

Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης
Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης από πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.α.
Ενιαίο σύστημα διαχείρισης στόλου
Προμήθεια και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης με τη χρήση αισθητήρων GPS όλων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και τα Επιχειρησιακά Κέντρα Δήμων, Περιφερειών και εθελοντικών οργανώσεων.
Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων μέσων - UAV (Drones)
Προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων μέσων - UAV (Drones) σταθερής πτέρυγας και τετρακόπτερων.
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.3

Εναέρια μέσα
Έργα

Μίσθωση ελικοπτέρων για την αντιπυρική περίοδο 2021
Ενοικίαση συνολικά 21 ελικοπτέρων (9 βαρέως και 12 μεσαίου τύπου) για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
Προμήθεια νέων Αεροσκαφών Αεροπυρόσβεσης
Μετατροπή 7 αεροσκαφών τύπου Canadair 415 σε Canadair 515 και προμήθεια 8 νέων αεροσκαφών τύπου Canadair 515.
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.4

Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Έργα

Προμήθεια 912 Πυροσβεστικών και λοιπών Οχημάτων Επειγόντων Περιστατικών για το Πυροσβεστικό Σώμα

Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας για το Πυροσβεστικό Σώμα
Προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου και εργασίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και μηχανολογικού εξοπλισμού για τους ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες). Υλοποίηση εργασιών προληπτικής φύσεως για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών.
Προμήθεια μηχανοκίνητων μέσων, εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας για τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.5

Συντονισμός των δράσεων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19
Έργα

Προμήθεια αεροπλάνου μεταφοράς ασθενών
Προμήθεια αεροπλάνου τύπου ATR για τη μεταφορά ασθενών ή γιατρών, καθώς και για την ομάδα διαχείρισης κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μεταφοράς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID 19
Προμήθεια καψουλών απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών (air ambulance containment unit).
Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία «κινητών» νοσοκομείων πεδίου
Ανάπτυξη νοσοκομείων πεδίου (field hospitals) και προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Προμήθεια εξοπλισμού ιατρικής εκκένωσης (medical evacuation)
Προμήθεια απαιτούμενου ιατρικού εξοπλισμού για τα εναέρια μέσα στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19 (κάψουλες, φορεία, διασωστικές σειρές).

Ανάπτυξη εφαρμογών Ε-health και προμήθεια διαγνωστικού εξοπλισμού
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2.iv

Στόχος 4: Προστασία συνόρων και ενίσχυση επιστροφών
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Στόχος 4: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Προστασία συνόρων και ενίσχυση επιστροφών.
Κατασκευή Τεχνητού
Εμποδίου και συνοδών
έργων κατά μήκος της
οριογραμμής της
Ελληνοτουρκικής
Μεθορίου

2ο τρίμηνο 2021

Ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων

Ολοκλήρωση
Πρόσληψης και
Τοποθέτηση 746
Συνοριακών φυλάκων
Ορισμένου Χρόνου

Η αποτελεσματική διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών απαιτεί την ενίσχυση των
υποδομών, την αναβάθμιση των τεχνολογικών μέσων, αλλά και την αύξηση των ανθρώπινων
πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εντατικοποιεί την
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων για το 2021, με παρεμβάσεις σε όλους τους
προαναφερόμενους τομείς.

2ο τρίμηνο 2021

Ίδρυση 5 νέων ειδικών
υπηρεσιών στα ΚΥΤ

1ο τρίμηνο 2021
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Προστασία συνόρων και ενίσχυση επιστροφών
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός/Ειδικός Γραμματέας)

4.1

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων για την επιτήρηση των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων. Ενίσχυση του πλαισίου
και των διαδικασιών δι-υπηρεσιακής συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών. Ενίσχυση των περιπολιών
στα χερσαία σύνορα.

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

4.2

Ενίσχυση της Ασφάλειας στις Δομές Φιλοξενίας και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης, ασφαλείας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης. Διασφάλιση της συνεχούς και ομαλής λειτουργίας των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης
(ΠΡΟΚΕΚΑ), με έμφαση στη διασφάλιση των ομαλών συνθηκών διαβίωσης – κράτησης των αλλοδαπών, με
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης

4.3

Εντατικοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων
χωρών

Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.1

Ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων για την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος
και τον έλεγχο των ροών των παράτυπων μεταναστών

Έργα
Ενίσχυση των κοινών επιχειρήσεων με FRONTEX και EUROPOL
Εντατικοποίηση και αναβάθμιση των κοινών επιχειρήσεων με FRONTEX και EUROPOL στην ελληνική επικράτεια.
Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας
Εκσυγχρονισμό και μετεξέλιξη του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας και των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας, τα οποία θα λειτουργούν
υπό το συντονισμό νέας Διεύθυνσης, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ολοκλήρωση Πρόσληψης και Τοποθέτηση 746 Συνοριακών φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

Κατασκευή νέου, αναβάθμιση – επισκευή υφιστάμενου Τεχνητού Εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου στην ΠΕ
Έβρου.
Αναβάθμιση Τεχνολογικών Υποδομών για την Επιτήρηση των Συνόρων
Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των
Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ). Δημιουργία κεντρικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος ΕισόδουΕξόδου (EES). Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των διαβατηριακών ελέγχων στα κατά τόπους Συνοριακά Σημεία Διέλευσης
(ΣΣΔ) της χώρας. Σύστημα Προελέγχου Επιβατών Πτήσεων (Advanced Passenger Information System - APIS).
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.2

Ενίσχυση της ασφάλειας στις Δομές Φιλοξενίας και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Έργο

Ίδρυση ειδικών Υπηρεσιών εντός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση πέντε ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών εντός των ΚΥΤ που λειτουργούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος,
Σάμος, Χίος, Κως, Λέρος).
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.3

Εντατικοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών των παράτυπων
υπηκόων τρίτων χωρών
Έργο

Διοργάνωση και πραγματοποίηση εναέριων, θαλάσσιων και χερσαίων επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών
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