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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 88394
Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ΕΠΑ
2021-2025.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το άρθρο 125 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025»
(Α’ 174).
8. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
9. Την υπ’ αρ. 95189/2020 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ)
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής
περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961).

Αρ. Φύλλου 3630

10. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκύκλιο οδηγιών για
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024.
11. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
12. Την υπ’ αρ. 64957/10.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»
(Β’ 2548).
13. Την υπ’ αρ. 8000/20/84-ξδ’ πρόταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έγκριση του Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης.
14. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105636/6895/
10.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μη αναγκαιότητας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού προελέγχου για το
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
15. Την έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης του
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
16. Την υπ’ αρ. 87601/3.8.2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την περ. ε της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
17. Την από 3/8/2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του «Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή
του».
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πενήντα
εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί
από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του
ΠΔΕ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 2021-2025,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη
1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το οποίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/2020 (Β’ 3961) απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση
και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» και του Μέρους
ΙΗ του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις».
2. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, μέσα σε έναν
μήνα από την έγκρισή του, αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο για το ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον ιστότοπο του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 125 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ανέρχεται σε
50.000.000 € και κατανέμεται στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Άρθρο 3
Υπηρεσία Διαχείρισης
1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 132
του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και με αντίστοιχη προσαρμογή
του θεσμικού της πλαισίου.
2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση
των πόρων του άρθρου 2 της παρούσας.
Άρθρο 4
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί, το
οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕȤΟ ΠΡΟΣΤΑΣȤΑȭ ΤΟΥ ΠΟΛȤΤΗ

Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
2021 - 2025
Ιούλιος 2021
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης
1.1.1

Θεσμικό Πλαίσιο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1.1.2

Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ΕΛΑΣ

1.1.3

Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ΠΣ

1.1.4

Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ΓΓΑΠ

1.2 Στρατηγικά Κείμενα
1.2.1

Εθνικά Στρατηγικά κείμενα

1.2.2

Στρατηγικά κείμενα ΕΛΑΣ

1.2.3

Στρατηγικά κείμενα ΠΣ

1.2.4

Στρατηγικά κείμενα ΓΓΑΠ

1.3 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ανά Τομέα Παρέμβασης
1.3.1

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ΕΛΑΣ

1.3.2

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ΠΣ

1.3.3

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ΓΓΑΠ

1.4 Ανάλυση S.W.O.T.
1.4.1

Ανάλυση S.W.O.T. ΕΛΑΣ

1.4.2

Ανάλυση S.W.O.T. ΠΣ

1.4.3

Ανάλυση S.W.O.T. ΓΓΑΠ

1.5 Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε εξέλιξη έργα
1.5.1
Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε εξέλιξη
έργα ΕΛΑΣ
1.5.2
Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε εξέλιξη
έργα ΠΣ
4
1.5.3
Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε εξέλιξη
έργα ΓΓΑΠ
2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2025
2.1 Ανάλυση Στρατηγικής για την Περίοδο 2021 - 2025
2.1.1

Ανάλυση Στρατηγικής ΕΛΑΣ για την Περίοδο 2021 – 2025

2.1.2

Ανάλυση Στρατηγικής ΠΣ για την Περίοδο 2021 – 2025
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2.1.3
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Ανάλυση Στρατηγικής ΓΓΑΠ για την Περίοδο 2021 – 2025

2.2 Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων
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50
51

2.2.1

Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων ΕΛΑΣ

51

2.2.2

Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων ΠΣ

53

2.2.3

Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων ΓΓΑΠ

54

2.3 Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων

56

2.3.1

Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων ΕΛΑΣ

57

2.3.2

Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων ΠΣ

58

2.3.3

Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων ΓΓΑΠ

58

2.4 Αντιστοίχιση στόχων με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ

60

2.4.1

Αντιστοίχιση στόχων ΕΛΑΣ με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ

60

2.4.2

Αντιστοίχιση στόχων ΠΣ με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ

62

2.4.3

Αντιστοίχιση στόχων ΓΓΑΠ με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ

64

2.5 Συσχέτιση με τις Προτεραιότητες

66

2.5.1

Συσχέτιση Στόχων ΕΛΑΣ με Προτεραιότητες

66

2.5.2

Συσχέτιση Στόχων ΠΣ με τις Προτεραιότητες του ΤΠΑ

67

2.5.3

Συσχέτιση Στόχων ΓΓΑΠ με τις Προτεραιότητες του ΤΠΑ

67

2.6 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ανά ΑΠ ΤΠΑ

68

2.6.1

Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΕΛΑΣ ανά ΑΠ ΤΠΑ

69

2.6.2

Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΠΣ ανά ΑΠ ΤΠΑ

71

2.6.3

Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΓΓΑΠ ανά ΑΠ ΤΠΑ

71

2.6.4

Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ ανά ΑΠ ΤΠΑ

74

2.7 Ανάγκη Χρηματοδότησης από τους Πόρους του ΤΠΑ

74

2.7.1

Ανάγκη Χρηματοδότησης ΕΛΑΣ από τους Πόρους του ΤΠΑ

74

2.7.2

Ανάγκη Χρηματοδότησης ΠΣ από τους Πόρους του ΤΠΑ

75

2.7.3

Ανάγκη Χρηματοδότησης ΓΓΑΠ από τους Πόρους του ΤΠΑ

75

2.8 Δείκτες Εκροών

75

2.8.1

Δείκτες Εκροών ΕΛΑΣ

75

2.8.2

Δείκτες Εκροών ΠΣ

77

2.8.3

Δείκτες Εκροών ΓΓΑΠ

78

2.9Δικαιούχοι

79

2.10Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του ΤΠΑ

80

2.10.1
ΕΛΑΣ

Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του ΤΠΑ για την
80

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2.10.2
ΠΣ

Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του ΤΠΑ για το

2.10.3
ΓΓΑΠ

Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του ΤΠΑ για τη

2.11Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης νέων δράσεων
3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

4

ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1 Κατανομή Προϋπολογισμού

1

4.2 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Αναπτυξιακό Στόχο ΤΠΑ

1

4.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά ΑΠ

1

4.4 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά έτος

1

5ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

6

1

5.1 Συμβατότητα ΤΠΑ με ΕΠΑ

1

5.2 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα

1

5.2.1 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα - ΕΛΑΣ

1

5.2.2 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα - ΠΣ

1

5.2.3 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα - ΓΓΑΠ

1

5.3 Επιπτώσεις των μεγάλων Έργων στην οικονομία

1

5.4 Συμπληρωματικότητα με Πολιτικές Ευρωπαϊκών Ταμείων / Οργάνων

1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1

6.1 Συμβολή του ΤΠΑ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

1

6.2 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα Ευκαιριών και Κατάργηση Διακρίσεων

1

6.3 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

1

6.4 Αναμενόμενη Επίπτωση στο Περιβάλλον

1

7ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

8

1

1

7.1 Υπηρεσία Διαχείρισης - Οργανόγραμμα

1

7.2 Θεσμικό Πλαίσιο Υ.Δ.Ε.Α.Π.–

1

7.3 Αρμοδιότητες

1

7.4 Διοικητική Ικανότητα Υ.Δ.Ε.Α.Π

1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

1

8.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

8.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

1

8.2.1ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣ

1

8.2.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΔΡΑΣΕΩΝ ΠΣ

1
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8.2.3ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΓΑΠ
9ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
10ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1: Νομικό Πλαίσιο ΠΣ
Πίνακας 2: Συμβάντα ΠΣ
Πίνακας 3: Δυνατά / αδύνατα σημεία ΕΛΑΣ
Πίνακας 4: Ευκαιρίες / απειλές ΕΛΑΣ
Πίνακας 5: Δυνατά / αδύνατα σημεία ΠΣ
Πίνακας 6: Ευκαιρίες / απειλές ΠΣ
Πίνακας 7: Δυνατά / αδύνατα σημεία ΓΓΑΠ
Πίνακας 8: Ευκαιρίες / απειλές ΓΓΑΠ
Πίνακας 9: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΕΛΑΣ
Πίνακας 10: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΠΣ
Πίνακας 11: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΑΠ
Πίνακας 12: Κατάταξη Στόχων ΕΛΑΣ
ŏŜũŞŧŞŭŉŞůřůŞŪŤőůŷŲŴũŏő
Πίνακας 14: Κατάταξη Στόχων ΓΓΑΠ
Πίνακας 15: Αντιστοίχιση Στόχων ΕΛΑΣ με Στόχους ΤΠΑ
Πίνακας 16: Αντιστοίχιση Στόχων ΠΣ με Στόχους ΤΠΑ
Πίνακας 17: Αντιστοίχιση Στόχων ΓΓΑΠ με Στόχους ΤΠΑ
Πίνακας 18: Συσχέτιση Στόχων ΕΛΑΣ με Προτεραιότητες
Πίνακας 19: Συσχέτιση Στόχων ΠΣ με Προτεραιότητες
Πίνακας 20: Συσχέτιση Στόχων ΓΓΑΠ με Προτεραιότητες
Πίνακας 21: Δείκτες Εκροών ΕΛΑΣ
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Πίνακας 23: Δείκτες Εκροών ΓΓΑΠ
Πίνακας 24: Χρονοδιάγραμμα Δράσεων
Πίνακας 25: Έργα Τεχνικής Βοήθειας
Πίνακας 26:Προϋπολογισμός Δράσεων ΤΠΑ
Πίνακας 27: Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Στόχο ΤΠΑ
Πίνακας 28: Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα
Πίνακας 29: Ιεράρχηση Δράσεων - Έργων ΕΛΑΣ
Πίνακας 30: Ιεράρχηση Δράσεων - Έργων ΠΣ
Πίνακας 31: Ιεράρχηση Δράσεων - Έργων ΓΓΑΠ

ΣΧΗΜΑΤΑ
Σχήμα 1. Οργανόγραμμα ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.
Σχήμα 2: Συνοπτική Ανάλυση Πρότασης Στρατηγικής ΕΛΑΣ
Σχήμα 3: Οργανόγραμμα ΕΛΑΣ
Σχήμα 4: Οργανόγραμμα ΠΣ
Σχήμα 5: Συμβάντα ΠΣ
Σχήμα 6: Οργανόγραμμα ΓΓΑΠ
Σχήμα 7: Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική ΕΛΑΣ
Σχήμα 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων
Σχήμα 9: Στρατηγικός Χάρτης ΕΛΑΣ
Σχήμα 10: Στρατηγικός Χάρτης ΠΣ
Σχήμα 11: Στρατηγικός Χάρτης ΓΓΑΠ
Σχήμα 12: Οργανόγραμμα Υ.Δ.Ε.Α.Π.
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΥπΑνΕπ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΕΠΑ

Εθνικό Προγράμματος Ανάπτυξης

ΤΠΑ

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

ΕΛΑΣ

Ελληνική Αστυνομία

ΠΣ

Πυροσβεστικό Σώμα

Α.Π.Σ.

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

ΓΓΑΠ

Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής

Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΔιΔιΕΠ

Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ

ΣΒΑ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΧΒΡΠ

Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών & Πυρηνικών

ΑΠ

Άξονας Προταιρεότητας

Κ.Κ.

Καταστημάτα Κράτησης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατάρτιση του παρόντος Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.) επιτεύχθηκε με την επιμέλεια της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου, η οποία συνέθεσε τις
συνεισφορές των Φορέων που θα χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ), της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και της Υπηρεσίας Συντονισμού του
Υ.ΠΡΟ.ΠΟ..Το περιεχόμενο του Προγράμματος συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
και συγκεκριμένα με την Πράξη 38 από 31-8-2020 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 174
/Α/10-9-2020) για την Έγκριση και προσδιορισμό των πόρων υλοποίησης του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025. Ειδικότερα
σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και με την υπ’ αριθ.: 95189
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 3961/Β/16-9-2020) για την
Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, προβλέπεται ποσό 50 εκ.€
για το ΤΠΑ του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ..

1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1

Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης

1.1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πηγάζει από τα παρακάτω:
ΝΟΜΟΣ 1481/1984 ΦΕΚ 152/Α/8-10-1984 ‘Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης’,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΝΟΜΟΣ 2800/2000 ΦΕΚ 41/Α/29-2-2000 για την ‘Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΝΟΜΟΣ 4249/2014 ΦΕΚ 73/Α/24-3-2014 για την ‘Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2019 ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019 για τη ‘Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων’,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

7017/7/60-α’

ΦΕΚ

4629/Β/21-10-2020

για

την

‘Υπηρεσία

Συντονισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Καθορισμός οργανικών μονάδων του
Υπουργείου των οποίων οι αρμοδιότητες περιέρχονται σε αυτήν με το άρθρο 38 του ν. 4622/
2019’.
Το οργανόγραμμα του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 1. Οργανόγραμμα ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ΣωμάτωνΑσφαλείας
Γραφείο Υποστήριξης Θεμάτων τρομοκρατίας

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
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1.1.2 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ΕΛΑΣ
Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση
της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (Νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152). Με το
Ν. 4249/2014, η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα σε
όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής
Ακτοφυλακής και έχει ως αποστολή:
α. την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής
διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής
αστυνόμευσης και τροχαίας,
β. την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του
δημοκρατικού πολιτεύματος, στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει
την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας,
γ. την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου-εξόδου αλλοδαπών στην
Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο,
παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει την άσκηση της
αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.
Επίσης σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Νόμο (Ν. 4249/2014) συμμετέχει στην αντιμετώπιση
κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε
περίοδο ειρήνης ή πολέμου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές και Υπηρεσίες,
καθώς και σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας.
Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες. Το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊστάμενη αρχή των υπηρεσιών αυτών. Το έργο του
συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της
πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει,
κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

1.1.3 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ΠΣ
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ύστερα από μακρά διαδρομή που έχει τις ρίζες της στο Μηχανικό του
Ελληνικού Στρατού, ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος και αυτοτελής οργανισμός το 1930 με το ν.
4661/1930 «Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει» (Α΄153), ως
συνέπεια της τότε διαπιστωμένης ανάγκης να διασφαλισθεί, σε σταθερή και επαγγελματική

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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βάση, η πυροπροστασία - πυρόσβεση της χώρας και η εναρμόνιση της κρατικής λειτουργίας
στο συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες.
Στη μακρόχρονη ιστορική πορεία του έχει πετύχει πολλά στον τομέα της προστασίας των
πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και τις διάφορες φυσικές και
τεχνολογικές καταστροφές, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι χαίρει υψηλού βαθμού
αποδοχής και εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ωστόσο, οι κίνδυνοι από τις παραπάνω πηγές
και αιτίες παραμένουν ενεργοί, ιδίως στο μέτρο που μεταβάλλονται, εξελίσσονται, γίνονται
πιο σύνθετοι και δημιουργούν νέες καταστάσεις, τις οποίες το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να
παρακολουθεί διαρκώς και να εντοπίζει, προκειμένου να σχεδιάζει και να διαμορφώνει τους
τρόπους και τις διαδικασίες δυναμικής και αποτελεσματικής διαχείρισης τους.
Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τοπική
αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους
ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.
Η λειτουργία του διέπεται από μεγάλο αριθμό Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων, με τον παρακάτω πίνακα να παρουσιάζει το κυρίως νομικό πλαίσιο
που διέπει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ΠΣ.

ΝΟΜΟΙ, Π.Δ. & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
N.4662/2020 (Α’ 27): «Εθνικός
Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων,
αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
και άλλες διατάξεις».

Αναφέρεται
Κρίσεων

στον
και

Εθνικό

Μηχανισμό

Αντιμετώπισης

Διαχείρισης

κινδύνων,

την

αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
πολιτικής προστασίας, την
Πυροσβεστικού Σώματος.

αναδιοργάνωση του
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ΝΟΜΟΙ, Π.Δ. & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ν. 2612/1998 (Α΄ 112): «Ανάθεση της Αναφέρεται στην ανάθεση στο Π.Σ. της ευθύνης και
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό του Επιχειρησιακού σχεδιασμού της καταστολής των
Σώμα»

πυρκαγιών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις εν
γένει. Στα πλαίσιο αυτού παραδόθηκαν όλα τα μέσα
που διαθέτει το Υπουργείο Γεωργίας για το σκοπό
αυτό,

αυξήθηκε

η

οργανική

δύναμη

του

Π.Σ,

αναδιαρθρώθηκαν οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες, εκδόθηκαν πυροσβεστικοί κανονισμοί και
διατάξεις

για

την

πρόληψη

και

αντιμετώπιση

πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Π.Δ. 210/1992 (Α΄99):

Πρόκειται για τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

«Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ του

του Π.Σ. που ορίζει τα σχετικά με: την οργάνωση και

κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

λειτουργία

του Π.Σ»

αρμοδιότητες των οργάνων του, το πειθαρχικό δίκαιο

των

Υπηρεσιών

του

Π.Σ

και

τις

του πυροσβεστικού προσωπικού, τις ηθικές και
υλικές

αμοιβές

πυροσβεστικού
Υγειονομική

των

υπαλλήλων,

προσωπικού

Υπηρεσία

και

του
την

τις

άδειες

Π.Σ,

Οικονομική

την
και

Λογιστική Υπηρεσία Π.Σ
Απόφαση Αριθ.29190

Περιγράφει τον τρόπο Οργάνωσης και Λειτουργίας

οικ.Φ.109.1/2020 (Β’ 3005/20-07-

του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και

2020):«Κανονισμός Οργάνωσης και

Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Λειτουργίας του Εθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ρύθμιση θεμάτων
διάρθρωσης, στελέχωσης και λοιπές
διατάξεις».
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ΣΥΝΟΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση Αριθ.65150 οικ.

Καθορίζει τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από

Φ.109.1/2020 (Β΄5052/Β/17-11-

τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό

2020): Μεταβίβαση της άσκησης

Γραμματέα

Πολιτικής

Προστασίας

για

θέματα

αρμοδιοτήτων για θέματα διοικητικού διοικητικού χαρακτήρα του Πυροσβεστικού Σώματος.
χαρακτήρα του Πυροσβεστικού
Σώματος από τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και
σε υπηρεσιακά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Πίνακας 1: Νομικό Πλαίσιο ΠΣ
Έχει ως αποστολή:
α.

Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους,

καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους
των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.
β.

Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως

πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και
υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της
καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων
δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει
ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να
επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων,
που απορρέουν από αυτές.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση
κάθε έκτακτης ανάγκης, που προκαλείται σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με
τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας
και της πολιτικής άμυνας της χώρας.
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Αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος
Το Πυροσβεστικό Σώμα, προς εκπλήρωση της αποστολής του, ασκεί δια των Υπηρεσιών του
τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,
όπως σεισμοί, πλημμύρες, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές – πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές,
καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό
αυτό, αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει,
οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη
συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
β.

Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή

εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα,
όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες ή ποταμούς,
εγκλωβισμός σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, δυσπρόσιτες ορεινές
περιοχές, σπήλαια καθώς και την ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους
σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.
γ.

Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από

πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους
κατόχους της.
δ.

Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού

(άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).
ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας.
στ.

Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του

Ν.1951/1991

(ΦEK

84-Α΄)

και

των

εθελοντών

και

εθελοντικών

ομάδων,

που

δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν
οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού
πυρασφαλείας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία
πυροπροστασίας. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφαλείας επιχειρήσεων και
άλλων φορέων, καταβάλλεται ειδικό παράβολο, που θεσπίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
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Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Π.Σ. ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με
διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και με την
προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων, για
θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή
προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει την έδρα του στην Αθήνα και είναι η
ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, συγκροτείται από:
- Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης.
- Το Επιτελείο.
- Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.
Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνονται, συντονίζονται,
εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως:
α. Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συγκροτείται από:
αα. το Επιτελείο,
β. την Πυροσβεστική Ακαδημία και
γ. την Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
β. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και συγκροτείται από:
αα. την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.),
ββ. την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.),
γγ. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.),
δδ. τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.),
εε. τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
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Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται
από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι
Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία.
Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού
των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα
δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων
των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης
της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και
γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα
θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και
ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος
και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων,
β. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας,
δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων,
ε. Διεύθυνση Οικονομικών,
στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών και
ζ. Νομική Υπηρεσία.
Οι Διευθύνσεις και η Νομική Υπηρεσία υπάγονται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και
συντονίζονται και ελέγχονται από τον Συντονιστή Υποστήριξης.

1.1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ΓΓΑΠ
Το θεσμικό πλαίσιο και η κανονιστική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής
Πολιτικής πηγάζουν από τα παρακάτω:
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Άρθρο 18, Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ A 139 - 31.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

•

Παρ. 5, άρθρου 2, του ΠΔ/τος 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

•

Η

80/30-7-2019

Πολίτη «Ανάθεση

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
αρμοδιοτήτων

Υφυπουργό

στον

Προστασίας

του

Πολίτη,

Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
•

Η 85979/02.12.2019 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του
Πολίτη «Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης και των υποκείμενων αυτής οργανικών μονάδων, επιπέδου Διευθύνσεων
και νέων Τμημάτων (Β’ 4409).

•

Η

ΓΔΟΕΣ/1/4/682/5-8-2019

απόφαση

του

Πρωθυπουργού

και

του

Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 545/07-08-2019).

• Η ΓΔΟΕΣ/1/2/457/12.9.2019 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων

Υφυπουργού

Προστασίας

του

Πολίτη

στη

Γενική

Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β΄3470).
Ο Τομέας Παρέμβασης της ΓΓΑΠ είναι η εφαρμογή Αντεγκληματικής Πολιτικής και ο
Σωφρονισμός.
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Στρατηγικά Κείμενα

1.2.1 Εθνικά Στρατηγικά κείμενα
Για την κατάρτιση της πρότασης με τις προς χρηματοδότηση δράσεις λήφθηκαν υπόψη τα
ακόλουθα εθνικά στρατηγικά κείμενα:
•

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020

•

Έκθεση Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2020 αποτελεί ένα συνεκτικό κείμενο
στρατηγικών επιδιώξεων και μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης με γνώμονα τις ισχύουσες
ευρωπαϊκές πολιτικές, τις επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες και ανάγκες σε εθνικό
επίπεδο, αλλά και την τρέχουσα πρόκληση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.
Αναφορικά με τα πεδία ευθύνης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το ΕΠΜ 2020 δεν
συμπεριλαμβάνει ενέργειες και δράσεις στις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις για το 2020,
παρόλα αυτά παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτεραιότητες του ΕΜΠ, οι οποίες
επηρεάζουν τις δράσεις του Υπουργείου:
•

Ενεργειακή Απόδοση: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και
στο πλαίσιο προσαρμογής στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ και προώθηση
μέτρων και πολιτικών για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος

•

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση της
ηλεκτροκίνησης.

•

Δικαιοσύνη: Ειδικός στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η ψηφιοποίηση των δικαστικών
ροών, συμπεριλαμβανομένων των σημείων εισόδου και εξόδου, καθώς και η
υποκατάσταση, στο μέτρο του εφικτού, των έντυπων ανταλλαγών πληροφορίας με
ηλεκτρονικές μέσω μηχανισμών διαλειτουργικότητας και διεπαφών προς τους πολίτες
και τις επιχειρήσεις.

•

Οδικές υποδομές: Παρά τη σημαντική βελτίωση των οδικών υποδομών στην Ελλάδα, οι
θάνατοι στους δρόμους παραμένουν αυξημένοι. Στην κατεύθυνση αυτή εντός του 2020
δρομολογούνται μεταξύ άλλων, η εκπόνηση νέου στρατηγικού σχεδιασμού οδικής
ασφάλειας και η αναθεώρηση της διαδικασίας βεβαίωσης και παρακολούθησης των
παραβάσεων του Κώδικα. Μεταξύ των επενδύσεων που θα μπορούσαν να ληφθούν
υπόψη στις μελλοντικές προτεραιότητες θα μπορούσαν να είναι, και οι επενδύσεις στην
οδική ασφάλεια.
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Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συζητούν τον
οικονομικό και δημοσιονομικό τους σχεδιασμό και να παρακολουθούν την πρόοδο σε
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους.
Η τελευταία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020. Οι
αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δε σχολιάζονται άμεσα, αλλά στο
πλαίσιο των προτεραιοτήτων των βασικών μεταρρυθμίσεων, θίγονται ορισμένα θέματα τα
οποία σταχυολογούνται στη συνέχεια:
•

Ψηφιακή οικονομία: Η Ελλάδα έχει μία από τις λιγότερο προηγμένες ψηφιακές
οικονομίες στην ΕΕ. Η βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της συνδεσιμότητας, του
ανθρώπινου κεφαλαίου, της χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες είναι κρίσιμη για την οικονομική ανάπτυξη.

•

Δικαιοσύνη: Το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης υστερεί σε ορισμένες πτυχές. Αυτό
αφορά ιδίως τομείς όπως η ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία εγγράφων και η
ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και χρηστών των δικαστηρίων, η
διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με το δικαστικό σύστημα, τόσο για το ευρύ κοινό,
όσο και για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών ή η χρήση ερευνών που διεξάγονται
μεταξύ των χρηστών των δικαστηρίων ή των ασκούντων νομικά επαγγέλματα.

•

Ενεργειακή απόδοση: Η ανακαίνιση των κτιρίων είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των
στόχων ενεργειακής απόδοσης.

•

Πρόληψη των φυσικών καταστροφών: Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλούς
και σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδίως πλημμύρες και δασικές
πυρκαγιές. Η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων συχνά παρεμποδίζεται από την
έλλειψη δομών, συντονισμού, σχεδιασμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, καθώς και
από την απουσία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

1.2.2 Στρατηγικά κείμενα ΕΛΑΣ
Για την κατάρτιση της πρότασης με τις προς χρηματοδότηση δράσεις λήφθηκαν υπόψη τα
ακόλουθα εθνικά στρατηγικά κείμενα:
•

Πρόγραμμα Αντεγκλητικής Πολιτικής Ελληνικής Αστυνομίας 2020-2024

•

Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2018 – 2020

•

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030
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Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

•

Νόμος 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

•

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 19 παρ. 13 Ν.
4249/2014 -ΣΕΠΕΑ) για την περίοδο 2021-2025 - το οποίο έχει λάβει έγκριση από το
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Κρίσεων (άρθρο 13, Ν. 2800/2000).

Ακολουθεί

συνοπτική

περιγραφή

των

προαναφερόμενων

στρατηγικών

κειμένων

και

προγραμμάτων:
Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής Ελληνικής Αστυνομίας 2020-2024
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι Υπηρεσίες του έχουν ως πρώτιστο μέλημα την
καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες,
στην κατεύθυνση δε αυτή κινείται το Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2020-2024, βάσει
του οποίου προβλέπονται δράσεις, οι οποίες -μεταξύ άλλων- εστιάζουν στην αντιμετώπιση
των πάσης φύσεως ζητημάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος και στην τήρηση της νομιμότητας.
Η εκπόνηση του παρόντος προγράμματος αντεγκληματικής δράσης αποτελεί σημείο αναφοράς
και ακρογωνιαίο λίθο των πρωτοβουλιών και δράσεων που θα αναλάβουν οι Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την επόμενη πενταετία.
Με το πρόγραμμα επιχειρείται, η εναρμόνιση των δράσεων πρόληψης και καταστολής του
εγκλήματος, με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής και της
ασφάλειας του πολίτη, αλλά και της απόλυτης προστασίας των δικαιωμάτων του, μέσω ενός
ορθολογικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, με γνώμονα την Ταχύτητα ανταπόκρισης, την
Νομιμότητα Δράσης και την Αποτελεσματικότητα.
Οι προτεραιότητες που τίθενται στο Πρόγραμμα αντεγκληματικής πολιτικής 2020-2024 έχουν
ως σημείο αναφοράς τον κεντρικό στρατηγικό στόχο που είναι: «Διαφύλαξη της ασφάλειας
των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα».
Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2018 – 2020
Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει τη συμμετοχή από όλους τους συναρμόδιους Φορείς και
Υπηρεσίες, υπό το συντονισμό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων,
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η προστιθέμενη αξία της παρούσας στρατηγικής, σε εθνικό επίπεδο, αξιολογείται ως
θεμελιώδης, ξεπερνώντας τα όρια της ενωσιακής υποχρέωσης. Και τούτο διότι, μέσω της
ουσιαστικής σύμπραξης όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων στη διαμόρφωσή της
και της εγκόλπωσης του Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης Τεσσάρων Επιπέδων (four-tier access
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control model), επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εθνικής δράσης
στη διαχείριση των συνόρων για το χρονικό διάστημα 2018-2020, στην οποία τίθενται οι
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι της Χώρας. Σε αυτή ενσωματώνονται
οι προβλέψεις, οι συστάσεις και τα συμπεράσματα που έχουν αναδειχθεί, μέσα από τις
διαδικασίες της Αξιολόγησης Κεκτημένου Schengen, των Εκτιμήσεων Τρωτότητας και της
Εθνικής Ανάλυσης Κινδύνου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, καθιστώντας
δυνατή μια πολυδιάστατη, επιτελικού χαρακτήρα, προσέγγιση του ζητήματος.
Η Στρατηγική καλείται να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο του εθνικού σχεδιασμού ανάπτυξης
δυνατοτήτων των συναρμοδίων Φορέων, όσον αφορά στα χρηματοδοτικά προγράμματα και εν
γένει, στον ορθολογικά προτεραιοποιημένο προγραμματισμό των προμηθευτικών και λοιπών
διαγωνιστικών διαδικασιών.
Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030
Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το
2015, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.). Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο
περιθώριο.
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 αποτελεί τον οδικό χάρτη για
την επόμενη δεκαετία, για την πορεία προς ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα Βιώσιμης, Δίκαιης
και Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξης και το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου
2021-2030.
Η Αναπτυξιακή Στρατηγική, ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και
ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες, όπως αυτές περιγράφηκαν
από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ΄ επέκταση από τα Κράτη-Μέλη. Η
Στρατηγική εξειδικεύεται σε 100 περίπου κεντρικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές και έργα.
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Με το νόμο 4727/2020 για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση θεσπίζεται η υποχρέωση της χρήσης ΤΠΕ
από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τις ανάγκες της
λειτουργίας τους και την υποστήριξή τους στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
Η εθνική ψηφιακή στρατηγική αποτυπώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει πενταετή ορίζοντα και
επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις
κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες αρχές
που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει
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την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων που υλοποιούν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας 2021-2025
Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας
(Σ.Ε.Π.Ε.Α.) καταρτίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την κατάρτισή του αξιολογούνται και συνεκτιμώνται,
ιδίως, οι διαθέσιμοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, σε σχέση με τις υφιστάμενες και
μεσοπρόθεσμες λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α.
ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Κρίσεων του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 κατά το μήνα Μάιο και αφορά στην περίοδο που
αρχίζει το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη.
Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς άξονες, οι οποίοι
αφορούν ιδίως στην οργανωτική δομή του Σώματος, στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων,
στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στον προϋπολογισμό λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική
δομή, στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και στη συνεργασία με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς και με τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για το Σ.Ε.Π.Ε.Α. 2021-2025 προβλέπεται η μετουσίωση του οράματος «Σύγχρονη Αστυνομία –
Ασφαλείς Πολίτες» για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και τη
δυναμική του συμβολή τόσο στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών και κινδύνων όσο και
στην ουσιαστικότερη ποιοτική ασφάλεια για τους πολίτες. Καθιερώνεται για όλες τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες ανά τη Χώρα ένα νέο ενιαίο Δόγμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων, αποτελούμενο από το πληροφοριο-κεντρικό λειτουργικό
μοντέλο, που εδράζεται στο Τρίπτυχο «Πρόβλεψη-Πρόληψη-Ανταπόκριση» και το μοντέλο της
χωροχρονικής και διαλειτουργικής αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών και του εξορθολογισμού
του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ συνολικά οδηγούν στην καθιέρωση λειτουργίας του Σώματος
βασιζόμενης σε Διεθνή Πρότυπα Λειτουργικής Αριστείας.
Επιπλέον, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικής και
Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πόρων (Σ.Ο.Σ.Α.Χ.Π.), εξέδωσε (Ιανουάριος 2018), ‘Πρόταση
Στρατηγικής για την μελλοντική προοπτική και ανάπτυξη της Ελληνικής Αστυνομίας που
δύναται να υποστηριχθεί με Χρηματοδοτικά Μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης’.
Οι Θεματικοί άξονες, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της εν λόγω Πρότασης, συνοψίζονται
στα ακόλουθο Σχήμα2:
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Σχήμα 2. Συνοπτική Ανάλυση Πρότασης Στρατηγικής ΕΛΑΣ
Στον Θεματικό Άξονα ‘Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα-Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας’
υφίστανται προτάσεις για τα ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα:
1. Intelligence Led Policing- Αστυνόμευση που βασίζεται στην Πληροφόρηση.
Καθιέρωση κοινών προτύπων και διασύνδεση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
στον τομέα διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών.
2. Αναβάθμιση εγκληματολογικής έρευνας (forensics).
3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
4. Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος στο σκοτεινό διαδίκτυο
(darkweb) με έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων που
προκαλούν απώλεια δημοσίων εσόδων.
5. Βελτίωση της αστυνομικής έρευνας οικονομικών εγκλημάτων και δράσεις για την
ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος για την
προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
6. Διασφάλιση της νόμιμης αγοράς όπλων- αποτροπή εκροής όπλων για παράνομη
κατοχή και χρήση.
7. Προμήθεια τεχνολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και βελτίωση υποδομών στο
πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Στον Θεματικό Άξονα ‘Πρόληψη εγκληματικότητας- Αστυνόμευση και Διαχείριση Κρίσεων’
υφίστανται προτάσεις για τα ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα:
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1. Αναβάθμιση δυνατοτήτων αστυνομικής ανταπόκρισης για την αποτελεσματική
διαχείριση κρίσεων.
2. Ενίσχυση της Κοινοτικής Αστυνόμευσης.
3. Ενίσχυση υπηρεσιών αστυνόμευσης τουριστικών περιοχών.
4. Σύγχρονη αστυνόμευση με τηλεματική διαχείριση του στόλου οχημάτων από το
κέντρο επιχειρήσεων.
5. Σύγχρονη και αποτελεσματική αστυνόμευση μεγάλων ορεινών και αγροτικών
περιοχών.
Στον Θεματικό Άξονα ‘Προστασία Συνόρων και Διαχείριση Μετανάστευσης’ υφίστανται
προτάσεις για τα ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα:
1. Επιστροφές και Επαναπατρισμός.
2. Προστασία Συνόρων.
Στον Θεματικό Άξονα ‘Εξυπηρέτηση του Πολίτη’ υφίστανται προτάσεις για τα

ακόλουθα

Επιχειρησιακά Προγράμματα:
1. Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων προς εξυπηρέτηση των πολιτών.
2. Καθιέρωση πρακτικών ηλεκτρονικής διακίνησης ψηφιοποιημένης αλληλογραφίας και
ψηφιοποίησης ενεργού και ανενεργού αρχείου προς εξυπηρέτηση του πολίτη.
3. Τροχιοδρομική Αστυνόμευση.
Στον Θεματικό Άξονα ‘Ενδυνάμωση Προσωπικού’ υφίστανται προτάσεις για τα

ακόλουθα

Επιχειρησιακά Προγράμματα:
1. Γενικές Εκπαιδεύσεις.
2. Ειδικές Εκπαιδεύσεις.
Τέλος, στον Θεματικό Άξονα ‘Εκσυγχρονισμός Σώματος’ υφίστανται προτάσεις για τα
ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα:
1. Ασφαλείς μεταγωγές κρατουμένων.
2. Δημιουργία και ενεργοποίηση Τοποθεσίας Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster
Recovery Site) της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Υπηρεσιών.
4. Police on Line II –Ψηφιακή Αναμόρφωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
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1.2.3 Στρατηγικά κείμενα ΠΣ
Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας
(Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) για τα έτη 2018-2022, εγκρίθηκε με απόφαση
του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού όπως προβλέπεται στα άρθρα 75 και 87 ν. 4249/2014
(Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» και έχει λάβει βαθμό ασφαλείας εμπιστευτικό. Παράλληλα
αυτό το διάστημα εκπονείται το νέο Σ.Ε.Π.Α.Λ. της επόμενης περιόδου.
Ειδικότερα, στο Σ.Ε.Π.Α.Λ. προβλέπονται δράσεις και υποδράσεις που αναλαμβάνονται από
τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος στο πλαίσιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης
(Ε.Π.Δ.) στα κάτωθι Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:
α) Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
β) Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
γ) Ανθρωπίνων Πόρων - Προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά
ειδικότητα.
δ) Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων.
ε) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
στ) Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ζ) Αρμοδιότητες και άλλες δράσεις Π.Σ.

Στο Σ.Ε.Π.Α.Λ. προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία Τράπεζας Ιδεών Πυροσβεστικού
Σώματος (Τ.Ι.Π.Σ.), με όρους ανοιχτούς, διαφάνειας και δημοσιότητας.
Στην Τ.Ι.Π.Σ. συλλέγονται προτάσεις υποβαλλόμενες είτε από Υπηρεσία είτε απευθείας από
υπαλλήλους του Σώματος, εθελοντές ή ιδιώτες.
Το προγενέστερο και διαθέσιμο αυτή τη στιγμή δημοσιοποιημένο ‘Στρατηγικό και
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) – Στρατηγικό Σχέδιο 20152019’εκδόθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού &
Επικοινωνίας.
Στα πλαίσια του Σ.Ε.Π.Α.Λ., καθορίστηκαν 3 Στρατηγικοί Άξονες, ήτοι:
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•

Το ΠΣ στην υπηρεσία του Πολίτη

•

Το ΠΣ ως Αξιόπιστος Εταίρος

•

Το ΠΣ Ως Κέντρο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
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• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α - ΤΟ Π.Σ. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
o Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας
των Πολιτώνν
Στρατηγική 1.1 – Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό,
Περιφερειακό, Τοπικό) και για όλες τις κατηγορίες απειλών.
Στρατηγική 1.2 - Συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Άξονας Πολιτικής 1.2.1 - Μετασχηματισμός σε οργανισμό προσανατολισμένο προς
τον πολίτη.
Άξονας Πολιτικής 1.2.2 - Διασφάλιση της ποιότητας της αλυσίδας παροχής
υπηρεσιών.
Στρατηγική 1.3 - Παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης στον πολίτη και αμφίδρομη
επικοινωνία.
Άξονας Πολιτικής 1.3.1 - Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
στρατηγικού προγράμματος επικοινωνίας.

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β - ΤΟ Π.Σ. ΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
o Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση των σχέσεων του ΠΣ με όλους τους εταίρους του και σε
όλα τα επίπεδα.ν
Στρατηγική 2.1 - Προώθηση κι εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής στη βάση
της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων.
Στρατηγική 2.2 - Διαχείριση της θέσης του ΠΣ στο πλαίσιο του ευρύτερου
ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.
Άξονας Πολιτικής 2.2.1 - Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ευρύτερου διεθνούς
περιβάλλοντος.
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Άξονας Πολιτικής 2.2.2 - Εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών του ευρύτερου
διεθνούς περιβάλλοντος.
Άξονας Πολιτικής 2.2.3 - Ενίσχυση του κύρους του ΠΣ.
Στρατηγική 2.3 - Χαρτογράφηση του πλέγματος σχέσεων του ΠΣ με όλους τους
εταίρους του και διαχείριση του ολικού αντίκτυπου της δράσης του σε τοπικό,
περιφερειακό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
o Στρατηγικός Στόχος 3 –Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.ν
Στρατηγική 3.1 - Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της
περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής ευημερίας του πολίτη.

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Γ - ΤΟ ΠΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.α
o Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής και
ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης.
Στρατηγική 4.1 - Βελτίωση στο τομέα της στρατηγικής διοίκησης
Άξονας Πολιτικής 4.1.1 - Αποτελεσματική λειτουργία ενός Τομέα Στρατηγικής σε
επίπεδο ΠΣ.
Άξονας Πολιτικής 4.1.2 - Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας.
Στρατηγική 4.2 - Αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Άξονας Πολιτικής 4.2.1 - Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου.
Άξονας Πολιτικής 4.2.2 - Διαχείριση οικονομικών πόρων.
Άξονας Πολιτικής 4.2.3 - Διαχείριση τεχνολογίας.
Άξονας Πολιτικής 4.2.4 - Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης.
Άξονας Πολιτικής 4.2.5 - Διαχείριση υποδομών και εγκαταστάσεων.
Στρατηγική 4.3 - Προώθηση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του ΠΣ.
Στρατηγική 4.4 - Δημιουργία πλαισίου ελέγχου υλοποίησης της στρατηγικής δράσης
του Π.Σ.
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Άξονας Πολιτικής 4.4.1 - Αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας σε επίπεδο ΠΣ.
Άξονας Πολιτικής 4.4.2 - Ενίσχυση του συστήματος συμμετοχικότητας και
λογοδοσίας.

1.2.4 Στρατηγικά κείμενα ΓΓΑΠ
Με την υπ’αριθ. 2630/09-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΛΓ4ΜΤΛΒ-60Ν) απόφαση της κ. Γενικής
Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής συστήθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για
την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Σωφρονιστικής Πολιτικής το οποίο βρίσκεται σε στάδιο
διεργασιών και αναμένεται η παράδοση του τελικού κειμένου προς έγκριση. Εντόυτοις
υπάρχει επίσημο Σχέδιο Δράσης έτους 2021 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με
ενσωματωμένο και διακριτό τμήμα με τους στόχους της Γ.Γ.Α.Π. για τους σκοπούς σύνταξης
του παρόντος θεωρείται κείμενο βάσης για την ανάπατυξη της στρατηγικής των στόχων και
των προτεραιοτήτων της Γ.Γ.Α.Π. που θα χρηματοδοτηθούν από το Τ.Π.Α 2021-2025.
Συγκεκριμένα, το ανωτέρο Στρατηγικό Κείμενο θέτει ως στρατηγικό αξονα για την Γ.Γ.Α.Π.τον
εκσυχρονισμό της σωφρονιστικής πολιτικής καθώς και την αναδιοργάνωση και επέκταση του
δικτύου Καταστημάτων Κράτησης.

1.3

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ανά Τομέα Παρέμβασης

1.3.1 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ΕΛΑΣ
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται το Οργανόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας:
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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Τ Ο Μ Ε Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 2 1 - 2 0 2 5

Σχήμα 3. Οργανόγραμμα ΕΛΑΣ
Η ψηφιακή εποχή έχει εκμηδενίσει τα σύνορα. Η ασφάλεια της Χώρας στην σύγχρονη εποχή
δεν διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική. Νέες μορφές εγκλημάτων απειλούν την χώρα και
δεν είναι πλέον μόνο ενδημικές. Το οργανωμένο έγκλημα εισάγει στην Πατρίδα μας νέες
εξωχώριες μορφές εγκληματικότητας. Το ηλεκτρονικό έγκλημα στο διαδίκτυο επιτρέπει στους
κακόβουλος χρήστες να προβούν σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον προσώπων και κρατικών
δομών.
Η ιδιαίτερη γεωμορφία της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την κομβική γεωπολιτική της θέση,
αποτελούν παράγοντες γένεσης απειλών, στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, τις οποίες
η παρούσα Στρατηγική καλείται να αντιμετωπίσει, χωρίς ταυτόχρονα να διαρραγεί το διεθνές
προφίλ της Χώρας μας, ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού, γεγονός το οποίο συντείνει
σημαντικά στην ευημερία του τόπου μας.
Ειδικότερα, το μήκος των ελληνικών χερσαίων συνόρων είναι 1.248 χλμ , ενώ το μήκος της
ελληνικής ακτογραμμής ανέρχεται περίπου στα 20.800 χλμ. Επίσης, ο αριθμός των ελληνικών
νησιών και νησίδων, ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους, ανέρχεται στα 29.369, με την
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θαλάσσια

περιοχή

του

Αιγαίου

δημιουργώντας πολυάριθμα νησιωτικά συμπλέγματα, τα οποία κατά του καλοκαιρινούς ιδίως
μήνες κατακλύζονται από μαζικές τουριστικές και μεταναστευτικές ροές.
Οι νέες προκλήσεις και απειλές, δημιουργούν νέες ευπάθειες και νέα πεδία που μπορούν να
προσφέρουν εγκληματική δράση, για τις οποίες ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία απαιτείται να
προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε με όρους Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, να εκσυγχρονίσει το
σύνολο των υποδομών, τεχνολογιών, διαδικασιών και μεθόδων που θέτει σε εφαρμογή.
Παράλληλα η διαφύλαξη της Δημόσιας Ειρήνης, η ανταπόκριση για παροχή βοήθειας, η
διαχείριση

έκτακτων

περιστατικών

και

η

αντιμετώπιση-ανάκαμψη

σε

περιπτώσεις

καταστροφών απαιτεί υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και επαγγελματισμού. Για αυτό το λόγο
απαιτείται αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου, της τεχνολογίας και των υποδομών με τις
οποίες επιχειρούν κυρίως οι δυνάμεις Πρώτης Ανταπόκρισης, αλλά και οι εμπλεκόμενες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Επικράτεια, για να εξασφαλίζεται Επίγνωση
Κατάστασης και Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα.
Αξιολογώντας τις σύγχρονες προκλήσεις στο εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας, που πλέον
περιλαμβάνει και νέες μορφές απειλών, όπως οι υβριδικές οδηγούμαστε στην ανάγκη
εκσυγχρονισμού του Σώματος, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η
αποδοτικότητα,

που

απαιτούν

οι

συνθήκες

που

διαμορφώνονται

βραχυπρόθεσμα,

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται κομβικό, ανάμεσα στις αναπτυξιακές ανάγκες και αναπτυξιακές
δυνατότητες, το θέμα της επίτευξης της διατήρησης του περιβάλλοντος εσωτερικής
ασφάλειας,

ως

παράγοντας

κοινωνικής

ευημερίας,

σταθερότητας

και

ανάπτυξης,

αποτελώντας και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Χώρας, που επηρεάζει άμεσα άλλους
κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες.
Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της EUROSTAT
(έτους 2017) η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλούς δείκτες στα εγκλήματα βίας
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, επιθέσεις) σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αποτελούν και τουριστικούς προορισμούς, όπως φαίνεται στα παρακάτω
διαγράμματα:
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Table1: Intentional homicide, 2008-2017
(number of police-recorded offences)
2008
Netherlands
EU-28 (¹)
EU-27 (¹)
France
Germany
England and Wales (UK)
Italy
Spain
Romania
Poland
Belgium
Hungary
Lithuania
Sweden
Latvia
Bulgaria
Slovakia
Greece
Portugal
Finland
Czechia
Denmark
Austria
Scotland (UK)
Croatia
Ireland
Estonia
Northern Ireland (UK)
Slovenia
Malta
Cyprus
Luxembourg

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

:
11.630
5.301
1.021
656
638
615
407
470
460
204
147
286
82
99
172
94

:
11.098
5.137
819
721
595
590
412
397
493
189
139
240
93
108
150
84

:
10.776
4.986
796
699
632
529
401
404
436
189
133
199
91
70
148
89

:
10.410
4.775
856
689
526
552
385
335
449
214
142
189
81
69
128
96

:
9.961
4.587
784
619
544
530
364
378
377
206
113
181
68
97
141
75

:
9.315
4.268
777
623
521
506
302
336
296
204
138
172
87
69
109
78

:
9.118
4.100
914
645
510
487
323
298
282
210
129
155
87
77
112
72

139

143

176

184

165

141

124
133
113
53
58
95
71
51
84
24
11
6
9
7

130
120
105
56
51
84
49
53
70
29
13
4
19
5

124
119
105
49
61
100
62
55
70
23
11
4
7
8

114
110
83
49
80
93
49
42
65
23
17
3
8
4

122
88
95
43
88
63
51
52
63
21
14
10
19
3

144
89
90
41
63
61
46
51
52
20
12
6
11
2

2016

2017

:
9.610
4.224
1.157
655
570
471
302
291
287
230
202
168
112
81
126
48

:
9.280
4.122
1.031
747
706
404
294
247
256
174
188
142
106
111
79
60

:
9.366
4.211
942
738
726
371
307
286
278
193
157
113
113
109
95
80

105

86

81

78

92
88
81
62
43
62
36
53
41
17
17
6
10
4

100
82
88
52
42
59
37
31
45
23
20
4
12
5

66
74
65
53
49
62
44
37
33
18
10
5
11
5

76
69
66
61
61
59
46
41
29
24
19
9
7
2

Figure
F
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Robbery
obbery ((police-recorded
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offences),
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EU-27,
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2008-2017
008-2017
((number
number o
off o
offences)
ffences)
EU-28
EU-28
EU-27
EU-27
France
France
Sp a i n
Spain
Germany
Germany
I ta l y
Italy
Belgium
Belgium
Portugal
Portugal
Sw e d e n
Sweden
Po l a n d
Poland
Netherlands
Netherlands

G
Greece
reece
Romania
R
om a nia
A
ustria
Austria
IIreland
reland
D
enmark
Denmark
F
inla nd
Finland
C
z e c hia
Czechia
B
ulgaria
Bulgaria
L
i th u a n i a
Lithuania
C
roatia
Croatia
H
ungary
Hungary
L
atvia
Latvia
S
lovakia
Slovakia
L
uxembourg
Luxembourg
S
lovenia
Slovenia
M
a l ta
Malta
E
s to n i a
Estonia
C
yprus
Cyprus

2008
2
008
8 0 9 .3 8 2
809.382
3 1 0 .7 3 5
310.735
1 0 6 .6 3 3
106.633
7 1 .4 2 1
71.421
4 9 .9 1 3
49.913
6 4 .5 3 5
64.535
2 2 .8 7 7
22.877
2 0 .8 5 4
20.854
8 .9 0 9
8.909
2 1 .0 8 5
21.085
1 3 .1 7 5
13.175

2009
2009
7 8 0 .0 2 7
780.027
2 9 5 .4 2 1
295.421
1 1 2 .7 6 5
112.765
6 5 .1 5 9
65.159
4 9 .3 1 7
49.317
5 0 .7 3 2
50.732
2 3 .5 8 1
23.581
2 0 .4 7 2
20.472
9 .5 7 0
9.570
1 9 .2 6 7
19.267
1 6 .2 6 5
16.265

2010
2010
8 1 8 .3 7 8
818.378
3 0 9 .9 0 1
309.901
1 2 1 .0 3 8
121.038
8 4 .4 1 1
84.411
4 8 .1 6 6
48.166
4 7 .9 9 6
47.996
2 3 .8 5 6
23.856
2 0 .4 4 2
20.442
9 .2 1 9
9.219
1 9 .3 5 9
19.359
1 6 .2 9 0
16.290

2011
2011
8 4 3 .1 6 1
843.161
3 2 3 .1 1 9
323.119
1 2 0 .9 6 6
120.966
8 7 .7 1 8
87.718
4 8 .0 2 1
48.021
5 8 .2 0 6
58.206
2 7 .3 4 1
27.341
2 0 .3 7 2
20.372
9 .7 1 9
9.719
1 7 .7 2 9
17.729
1 5 .5 8 5
15.585

2012
2012
8 5 0 .5 4 1
850.541
3 3 0 .2 6 6
330.266
1 2 3 .8 1 4
123.814
9 6 .6 0 7
96.607
4 8 .7 1 1
48.711
6 2 .6 4 1
62.641
2 5 .6 0 8
25.608
1 8 .5 1 4
18.514
9 .2 1 3
9.213
1 6 .6 8 5
16.685
1 4 .9 4 0
14.940

2013
2013
8 0 7 .6 7 6
807.676
3 1 2 .1 1 1
312.111
1 2 4 .6 5 7
124.657
8 6 .0 3 4
86.034
4 7 .2 3 4
47.234
6 3 .7 7 0
63.770
2 2 .8 7 9
22.879
1 6 .5 9 0
16.590
8 .3 6 1
8.361
1 9 .5 3 3
19.533
1 3 .3 4 5
13.345

2014
2014
6 8 3 .0 8 4
683.084
2 5 8 .9 6 6
258.966
1 1 4 .0 9 3
114.093
7 0 .8 5 5
70.855
4 5 .4 7 5
45.475
3 9 .2 3 6
39.236
2 1 .9 2 8
21.928
1 5 .5 9 4
15.594
8 .3 6 4
8.364
1 3 .8 6 8
13.868
1 0 .4 5 0
10.450

2015
2015
6 3 3 .9 3 1
633.931
2 3 8 .9 3 6
238.936
1 0 4 .1 1 6
104.116
6 4 .5 8 1
64.581
4 4 .6 6 6
44.666
3 5 .0 8 6
35.086
2 2 .3 9 9
22.399
1 5 .4 7 2
15.472
8 .4 6 1
8.461
1 0 .2 1 0
10.210
9 .7 3 0
9.730

2016
2016
6 3 2 .9 5 2
632.952
2 3 4 .2 5 4
234.254
1 0 4 .4 3 9
104.439
7 0 .6 4 5
70.645
4 3 .0 0 9
43.009
3 3 .4 2 2
33.422
2 0 .5 0 6
20.506
1 3 .3 1 3
13.313
8 .5 6 2
8.562
9 .6 3 4
9.634
8 .9 8 5
8.985

2017
2017
6 1 0 .7 7 6
610.776
2 1 6 .5 2 0
216.520
1 0 0 .0 8 0
100.080
6 6 .7 8 3
66.783
3 8 .8 4 9
38.849
3 1 .1 6 7
31.167
1 8 .9 5 4
18.954
1 1 .8 8 5
11.885
8 .6 4 9
8.649
8 .1 1 4
8.114
7 .9 8 5
7.985

3.293
3.293

4.715
4.715

6.079
6.079

6.636
6.636

5.992
5.992

4.919
4.919

3.800
3.800

4.316
4.316

4.725
4.725

4.271
4.271

2.464
2
.4 6 4
4
.7 8 6
4.786
2
.3 2 8
2.328
3
.4 0 0
3.400
1
.6 9 6
1.696
4
.6 4 1
4.641
2
.8 6 8
2.868
3
.4 5 2
3.452
1
.2 5 9
1.259
3
.1 2 8
3.128
1
.4 4 1
1.441
1
.3 7 1
1.371
3
26
326
3
86
386
1
47
147
9
09
909
7
1
71

2.541
2 .5 4 1
4 .5 7 7
4.577
2 .5 2 2
2.522
4 .0 0 4
4.004
1 .6 4 0
1.640
4 .6 8 7
4.687
3 .5 9 6
3.596
3 .3 6 3
3.363
1 .4 1 1
1.411
3 .1 5 9
3.159
1
.5 1 6
1.516
1
.3 5 8
1.358
418
418
481
481
202
202
726
726
142
142

2.484
2 .4 8 4
4 .3 1 0
4.310
3 .2 3 4
3.234
3 .3 7 2
3.372
1 .5 0 8
1.508
4 .0 1 9
4.019
3 .7 3 7
3.737
2 .7 2 7
2.727
1 .2 4 5
1.245
3 .3 9 6
3.396
1
.0 7 2
1.072
1
.1 8 8
1.188
377
377
463
463
196
196
599
599
156
156

2.251
2 .2 5 1
4 .0 6 6
4.066
2 .9 5 4
2.954
3 .2 4 1
3.241
1 .6 2 2
1.622
3 .8 8 1
3.881
3 .1 1 0
3.110
2 .5 0 2
2.502
1 .3 8 2
1.382
3 .2 0 3
3.203
1
.0 4 7
1.047
8
51
851
398
398
403
403
219
219
525
525
137
137

3.193
3 .1 9 3
4 .0 9 2
4.092
2 .8 1 1
2.811
3 .0 0 3
3.003
1 .6 1 6
1.616
3 .4 1 6
3.416
2 .9 5 5
2.955
1 .9 2 3
1.923
1 .5 8 8
1.588
3 .0 3 6
3.036
9
43
943
9
74
974
527
527
391
391
257
257
457
457
173
173

2.933
2 .9 3 3
3 .7 3 7
3.737
2 .7 9 5
2.795
3 .2 0 0
3.200
1 .5 2 3
1.523
3 .0 5 1
3.051
2 .9 7 7
2.977
1 .8 6 6
1.866
1 .5 2 3
1.523
2 .2 9 8
2.298
9
17
917
8
35
835
582
582
377
377
207
207
476
476
149
149

6.418
6 .4 1 8
3 .4 8 1
3.481
2 .6 5 0
2.650
2 .3 2 2
2.322
1 .6 8 7
1.687
2 .5 4 7
2.547
2 .3 2 6
2.326
1 .6 8 8
1.688
1 .2 6 8
1.268
1 .9 5 4
1.954
8
09
809
680
680
615
615
297
297
190
190
360
360
104
104

3.358
3 .3 5 8
3 .4 1 6
3.416
2 .5 7 4
2.574
2 .0 3 4
2.034
1 .5 4 8
1.548
2 .0 2 2
2.022
1 .9 4 6
1.946
1 .5 9 0
1.590
1 .3 1 1
1.311
1 .4 4 0
1.440
7
79
779
539
539
554
554
232
232
242
242
337
337
93
93

3.096
3 .0 9 6
3 .1 0 3
3.103
2 .0 9 9
2.099
2 .1 8 5
2.185
1 .6 7 0
1.670
1 .6 4 6
1.646
1 .6 6 6
1.666
1 .3 4 2
1.342
1 .0 6 8
1.068
1 .1 0 4
1.104
651
651
526
526
459
459
226
226
259
259
248
248
105
105

3.163
3 .1 6 3
2 .6 1 0
2.610
2 .1 8 7
2.187
2 .0 4 2
2.042
1 .6 4 0
1.640
1 .5 8 5
1.585
1 .5 5 8
1.558
1 .0 8 8
1.088
864
864
841
841
604
604
469
469
454
454
238
238
202
202
201
201
117
117
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Figure
F
igure 4
4:: A
Assault,
ssault, 2
2010-2017
010-2017
((number
number of
of police-recorded
police-recorded o
offences)
ffences)
EU-27
EU-27
EU-28
EU-28

2010
2
010
6 2 1 .5 1 2
621.512
9 9 5 .3 3 4
995.334

2011
2011
6 1 4 .1 2 2
614.122
9 5 7 .1 2 8
957.128

2012
2012
6 0 7 .9 7 6
607.976
9 2 3 .8 5 0
923.850

2013
2013
5 9 0 .4 9 3
590.493
9 1 6 .0 7 2
916.072

2014
2014
5 7 7 .3 5 8
577.358
9 5 4 .8 9 7
954.897

2015
2015
5 8 7 .9 9 3
587.993
1 .0 2 3 .4 4 0
1.023.440

2016
2016 (¹)
(¹)
5 7 9 .6 7 4
579.674
1 .0 5 1 .0 9 2
1.051.092

2017
2017 (²)
(²)
3 4 0 .4 1 1
340.411
8 5 8 .0 3 9
858.039

France
France
Hungary
Hungary
Germany
Germany
Belgium
Belgium
I ta l y
Italy
Sp a i n
Spain
Po l a n d
Poland
Netherlands
Netherlands
Czechia
Czechia
Sw e d e n
Sweden
Ireland
Ireland
Austria
Austria
Bulgaria
Bulgaria
Denmark
Denmark
Slovakia
Slovakia
Finla nd
Finland

2 3 1 .9 0 9
231.909
1 4 .5 6 9
14.569
1 4 2 .9 0 3
142.903
7 7 .7 5 8
77.758
6 4 .8 6 6
64.866
2 5 .0 7 7
25.077
1 1 .0 1 1
11.011
6 .6 0 5
6.605
4 .7 8 6
4.786
5 .5 9 4
5.594
3 .6 8 1
3.681
3 .6 0 6
3.606
3 .0 3 8
3.038
1 .7 5 3
1.753
2 .4 2 6
2.426
1 .9 7 4
1.974

2 3 1 .3 0 7
231.307
1 4 .2 1 2
14.212
1 3 9 .0 9 1
139.091
7 8 .7 7 8
78.778
6 8 .5 0 0
68.500
1 8 .2 9 0
18.290
1 0 .7 0 3
10.703
6 .5 5 5
6.555
5 .2 6 4
5.264
5 .6 8 4
5.684
3 .5 4 1
3.541
3 .8 9 7
3.897
2 .4 6 2
2.462
1 .6 9 6
1.696
2 .2 2 7
2.227
2 .0 3 5
2.035

2 3 1 .7 3 3
231.733
1 3 .9 7 3
13.973
1 3 6 .0 7 7
136.077
7 2 .3 1 2
72.312
6 9 .5 2 7
69.527
1 7 .3 5 3
17.353
9 .7 2 1
9.721
6 .2 0 5
6.205
5 .2 4 0
5.240
5 .3 3 8
5.338
3 .2 1 3
3.213
4 .0 3 0
4.030
2 .4 1 0
2.410
1 .6 5 7
1.657
2 .1 8 3
2.183
1 .8 5 6
1.856

2 3 3 .3 0 4
233.304
1 3 .3 7 7
13.377
1 2 7 .8 6 9
127.869
6 9 .7 4 6
69.746
6 6 .3 1 7
66.317
1 6 .7 0 1
16.701
9 .1 1 8
9.118
5 .5 8 0
5.580
5 .3 7 8
5.378
4 .6 5 9
4.659
3 .0 7 1
3.071
3 .3 2 7
3.327
2 .4 7 0
2.470
1 .5 0 3
1.503
2 .0 1 7
2.017
1 .7 9 1
1.791

2 3 7 .9 1 6
237.916
1 3 .4 7 5
13.475
1 2 5 .7 5 2
125.752
7 0 .4 1 1
70.411
6 7 .0 0 4
67.004
1 6 .7 7 6
16.776
8 .2 4 8
8.248
5 .3 4 0
5.340
5 .1 9 9
5.199
4 .5 7 0
4.570
3 .1 6 3
3.163
3 .2 3 0
3.230
2 .5 3 3
2.533
1 .5 3 3
1.533
1 .9 8 8
1.988
1 .6 4 5
1.645

2 4 2 .1 8 5
242.185
1 2 .4 7 2
12.472
1 2 7 .3 9 5
127.395
6 9 .0 3 3
69.033
6 4 .9 5 5
64.955
2 9 .0 5 6
29.056
6 .9 5 7
6.957
5 .1 0 0
5.100
5 .2 2 9
5.229
4 .6 4 6
4.646
3 .5 1 0
3.510
3 .4 6 1
3.461
2 .5 2 0
2.520
1 .4 6 0
1.460
1 .9 3 7
1.937
1 .5 6 3
1.563

2 4 2 .9 1 0
242.910
:
1 4 0 .0 3 3
140.033
6 9 .7 6 3
69.763
6 4 .0 1 5
64.015
1 7 .3 3 1
17.331
7 .6 2 1
7.621
5 .0 2 0
5.020
5 .0 5 0
5.050
4 .9 5 9
4.959
3 .5 9 4
3.594
3 .7 9 3
3.793
2 .4 7 0
2.470
1 .7 3 3
1.733
1 .6 6 5
1.665
1 .5 9 2
1.592

:
:
1 3 7 .0 5 8
137.058
6 9 .3 6 3
69.363
6 5 .7 7 5
65.775
1 8 .0 8 9
18.089
7 .3 0 4
7.304
4 .7 8 9
4.789
4 .7 6 7
4.767
4 .6 8 5
4.685
4 .0 4 7
4.047
3 .6 2 5
3.625
2 .8 1 1
2.811
1 .9 0 4
1.904
1 .6 4 2
1.642
1 .5 8 1
1.581

Greece
G
reece

1.101
1.101

1.425
1.425

1.692
1.692

1.610
1.610

1.459
1.459

1.624
1.624

1.515
1.515

1.510
1.510

Slovenia
S
lovenia
C
roatia
Croatia
L
atvia
Latvia
L
uxembourg
Luxembourg
P
ortugal
Portugal
R
om a nia
Romania
M
a l ta
Malta
L
i th u a n i a
Lithuania
C
yprus
Cyprus
E
s to n i a
Estonia

2
.1 8 2
2.182
9
86
986
1
.2 2 6
1.226
5
96
596
8
63
863
1
2 .3 0 1
12.301
1
80
180
2
45
245
1
73
173
1
03
103

1 .9 7 4
1.974
873
873
1
.1 6 1
1.161
681
681
812
812
1 2 .2 9 9
12.299
181
181
206
206
164
164
104
104

2 .0 3 2
2.032
903
903
1
.3 2 5
1.325
677
677
701
701
1 7 .2 1 9
17.219
174
174
178
178
148
148
99
99

1 .8 4 9
1.849
823
823
4
58
458
713
713
580
580
1 7 .5 7 2
17.572
218
218
211
211
132
132
99
99

1 .6 5 7
1.657
766
766
5
69
569
728
728
542
542
2 .2 7 9
2.279
160
160
204
204
134
134
77
77

1 .5 4 0
1.540
804
804
534
534
608
608
469
469
2
99
299
183
183
214
214
141
141
98
98

1 .4 9 1
1.491
790
790
657
657
569
569
521
521
304
304
200
200
216
216
145
145
93
93

1 .3 9 8
1.398
798
798
657
657
585
585
584
584
272
272
186
186
178
178
144
144
76
76

Επίσης στους δείκτες τρομοκρατίας και συγκεκριμένα στον δείκτη της λεγόμενης θρησκευτικά
υποκινούμενης τρομοκρατίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα μικρός δείκτης συλλήψεων υπόπτων
(μόλις 3 συλλήψεις), καίτοι η Χώρα αποτελεί πύλη εισόδου για μεγάλο αριθμό μεταναστών
(πηγή: ευρωπαϊκή έκθεση για την κατάσταση και τις τάσεις τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση 2018).
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Το περιβάλλον ασφάλειας διασφαλίζεται επίσης με τον αριθμό αστυνομικού προσωπικού που
διαθέτει η Χώρα που είναι δεύτερη σε αριθμό και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να
σημειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία αποτέλεσε την κατεξοχήν Αρχή Επιβολής του Νόμου που
κλήθηκε να εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID.
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1.3.2 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ΠΣ
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται το Οργανόγραμμα του Πυροσβεστικού Σώματος:

Σχήμα4: Οργανόγραμμα ΠΣ
Επιπλέον, από την αναφορά συμβάντων του έτους 2019 προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία,
ενδεικτικά του Έργου που προσφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα:
•

Αριθμός Πυροσβεστικών εξόδων: 72.545

•

Μέσος όρος Πυροσβεστικών εξόδων ανά ημέρα: 199

•

Αριθμός Πυροσβεστικών εξόδων:65.097

•

Μέσος όρος Πυροσβεστικών εξόδων ανά ημέρα χωρίς τα "Προ Αφίξεως": 178
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Αριθμός
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Ψευδείς

Αστικές

Δασικές

Παροχές

Επεμβάσεις σε

Πυρκαγιές

Πυρκαγιές

Βοήθειας

Ανελκυστήρες Αναγγελίες

18.284

9.500

19.809

10.695

25,20%

13,10%

27,31%

14,74%

Προ
Αφίξεως

Σύνολο

6.809

7.448

72.545

9,39%

10,27%

100,00%

Συμβάντων
Ποσοστό επί
συνόλου
συμβάντων
Πίνακας 2: Συμβάντα 2019 ΠΣ

Σχήμα5: Συμβάντα ΠΣ

1.3.3 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ΓΓΑΠ
Στο

παρακάτω

διάγραμμα

Αντεγκληματικής Πολιτικής:

παρατίθεται

το

Οργανόγραμμα

της

Γενικής

Γραμματείας

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σχήμα 6. Οργανόγραμμα ΓΓΑΠ

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής ,δυνάμει του π.δ/τος 81/2019, με την
υπαγόμενη σε αυτή Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής,
μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και διαθέτει πλέον τρεις Γενικές
Διευθύνσεις :
Α) Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης,
Β) Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης & Διαχείρισης Κρίσεων,
Γ) Αντεγκληματικής & Σωφρονιστικής Πολιτικής,
καθώς και εποπτεύει το Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος»

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την Υφιστάμενη κατάσταση της Γ.Γ.Α.Π.:
Σύνολο Προσωπικού : 4305
Σύνολο Καταστημάτων Κράτησης : 34
Αριθμός κρατουμένων : 11.000 (περίπου)
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1.4
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Ανάλυση S.W.O.T.

1.4.1 Ανάλυση S.W.O.T. ΕΛΑΣ
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία της ΕΛΑΣ, καθώς και οι
Ευκαιρίες και Απειλές, ενώ μετά τον πίνακα γίνεται και μία σύντομη περιγραφή αυτών:
Α/Α

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τεράστια οργανωτική δομή με
1

ιδιαίτερα διευρυμένο εύρος

Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΛΑΣ

αρμοδιοτήτων
Άσκηση πλήθους πρόσθετων
2

αρμοδιοτήτων που δεν ανήκουν στο
αμιγώς αστυνομικό έργο

Επιτυχημένη πορεία και αντίληψη
εγγύτητας προς τον πολίτη
Πανελλαδική εμβέλεια επιχειρησιακής

3

Ελλιπής ανάπτυξη δράσεων

δραστηριότητας με (14) Γενικές

λειτουργικού εκσυγχρονισμού λόγω

Αστυνομικές Διευθύνσεις και

δημοσιονομικών περιορισμών

Υπηρεσίες που κατανέμονται σε όλη τη
Χώρα

4

5

Ανάγκη βελτιστοποίησης ενεργειακής

Διαθέτει ειδικές Υπηρεσίες για δίωξη

απόδοσης κτιρίων ΕΛΑΣ

σύγχρονων μορφών εγκλημάτων

Ελλιπής εφαρμογή ψηφιοποίησης (πχ
σε αρχεία κρατουμένων)

6

7

8

Αυτοτελές εκπαιδευτικό σύστημα
αρχικής εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης

Περιθώρια βελτίωσης στην επιτήρηση

Σημαντική εκπροσώπηση γυναικών στο

και διαχείριση φυσικών καταστροφών

Σώμα (7.455)

Περιθώρια βελτίωσης μέσων και
εξοπλισμού
Περιθώρια βελτίωσης σε Δράσεις
ενεργητικής οδικής ασφάλειας
Πίνακας 3: Δυνατά / αδύνατα σημεία ΕΛΑΣ
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ΑΠΕΙΛΕΣ
Η Πανδημία Covid 19

εξειδικευμένα Πληροφοριακά
1

2

Συστήματα
Ενίσχυση των επιστημονικών

Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον – Αστάθεια

μεθόδων εργαστηριακής έρευνας

της ευρύτερης περιοχής

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
Προβολή μέσω μουσειακών ή

Δραστηριοποίηση σύγχρονων

εκθεσιακών χώρων

εγκληματικών ομάδων στην ευρωπαϊκή
επικράτεια σε περισσότερες από μία
εγκληματικές δραστηριότητες, με
αξιοποίηση σύγχρονων μέσων

3

επικοινωνίας.
Οι λεγόμενες «παράνομες αγορές» του

4

εγκλήματος
Ανωνυμίας και εύκολη πρόσβασης σε
παράνομες υπηρεσίες και αγαθά που
προσφέρει το Σκοτεινό Διαδίκτυο –

5

Ψηφιακά Νομίσματα
Πίνακας 4: Ευκαιρίες / απειλές ΕΛΑΣ

Εσωτερική ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων
Το οικοδόμημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ισχυρό και στέρεο, θεμελιώνεται και εδραιώνεται
σε βασικούς πυλώνες συναρτώμενους από το σύνολο της αποστολής του και από τη φύση του
λειτουργήματος, που προσφέρει στον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο.
Σημαντικότερος παράγοντας και δυνατό σημείο που συμβάλει στην επιτυχή πορεία του
Σώματος αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τον οργανισμό. Η γνώση και η
εμπειρία που διαθέτει μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών αναθεώρησης
του λειτουργικού μοντέλου του Σώματος, για την αντιμετώπιση όλων των σύγχρονων και
μελλοντικών προκλήσεων, απειλών και κινδύνων της Χώρας μας, με γνώμονα τις ευρωπαϊκές
και παγκόσμιες συνθήκες.
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Η επιτυχημένη πορεία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι εφικτή με τη διατήρηση αντίληψης
εγγύτητας προς τον πολίτη. Αντίληψης, που γίνεται αισθητή κοινωνικά και ατομικά μέσω μιας
εξωστρεφούς στρατηγικής, η οποία με τη σειρά της θα αποβλέπει στην εμφύσηση του
αισθήματος ασφαλείας στον πολίτη, καθώς και στην πρόληψη, η οποία ανάγεται σε αναγκαία
συνθήκη αστυνόμευσης.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν κάποια ενδεικτικά δυνατά σημεία του Σώματος:
• Πανελλαδική εμβέλεια επιχειρησιακής δραστηριότητας με (14) Γενικές Αστυνομικές
Διευθύνσεις και Υπηρεσίες που κατανέμονται σε όλη τη Χώρα
• Διαθέτει ειδικές Υπηρεσίες για δίωξη σύγχρονων μορφών εγκλημάτων
• Αυτοτελές εκπαιδευτικό σύστημα αρχικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
• Σημαντική εκπροσώπηση γυναικών στο Σώμα (7.455)
Οι αδυναμίες του οργανισμού του Σώματος συνδέονται με το γεγονός ότι αποτελεί μία
τεράστια οργανωτική δομή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης με ιδιαίτερα διευρυμένο εύρος
αρμοδιοτήτων, τόσο διοικητικού όσο και επιχειρησιακού χαρακτήρα. Ασκεί πλήθος πρόσθετων
αρμοδιοτήτων που δεν ανήκουν στο αμιγώς αστυνομικό έργο. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί
δυσκόλεψαν επίσης την ανάπτυξη δράσεων λειτουργικού εκσυγχρονισμού, τόσο σε επίπεδο
εξοπλισμού – υποδομών, όσο και σε επίπεδο αναθεώρησης της λειτουργικής αρχιτεκτονικής.
Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των κινδύνων - απειλών
Η ελληνική επικράτεια ως μέρους του χώρου Σένγκεν είναι ένα από τα βασικά μέσα με τα
οποία οι Έλληνες και οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες τους, ώστε η εθνική οικονομία στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς να
μπορεί να ευημερεί και να αναπτύσσεται. Πρόκειται για ένα από τα πιο απτά επιτεύγματα της
Χώρας μας, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο απαραίτητο να ενισχυθούν οι προσπάθειες που
στοχεύουν στη διασφάλιση των συνόρων, ιδίως σε καιρούς που χαρακτηρίζονται από
προκλήσεις λόγω των μεταναστευτικών πιέσεων, που ασκούνται ιδιαίτερα στη χώρα μας λόγω
της γεωγραφικής της θέσης.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο εντεινόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν αναμφίβολα
αλλάξει την καθημερινότητά των πολιτών, με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό ύστερα από την κρίση
Πανδημίας, οδηγώντας την παγκόσμια κοινότητα με μεγάλη ταχύτητα από την εποχή της
Πληροφορίας, στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ελληνική Αστυνομία θα διαδραματίσει
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ένα διττό καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, πρώτον, ως εγγυητής της ψηφιακής
ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών και δεύτερον ως φορέας για την πρόληψη και καταστολή
του κυβερνοεγκλήματος.
Στο πλαίσιο αυτό το Σώμα οφείλει να ενισχύσει τις ικανότητες, προκειμένου να συμβάλει
καθοριστικά στην επαύξηση της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας για τη διαχείριση
κρίσεων και καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη ανάπτυξη των τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης των δυνατοτήτων
της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος
δημόσιας ειρήνης και ασφαλούς διαβίωσης, συνθηκών απαραίτητων για την προοπτική
κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης της Χώρας.
Η διαλειτουργικότητα ως πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων
φορέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα βιώσιμο τόσο ψηφιακό, όσο και πράσινο
μετασχηματισμό με άμεση θετική επίδραση στην ανάπτυξη της Χώρας. Η Ελληνική Αστυνομία,
εκτός από το ρόλο του άγρυπνου φρουρού της ασφαλούς και δίκαιης διαδικασίας μετάβασης
στον ψηφιακό κόσμο, αποτελεί ταυτόχρονα και ενεργό μέρος της μετάβασης, κυρίως στις
πτυχές ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απονομής Δικαιοσύνης.
Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό περιβάλλον μπορούν να οδηγήσουν στην
αναμόρφωση της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής του Σώματος, κατά τη μετάβαση από την
εποχή της Πληροφορίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστώντας την Ελληνική
Αστυνομία Κέντρο Λειτουργικής Αριστείας.
Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Σώματος και η διατήρηση ενός βέλτιστου επιπέδου
δυνατοτήτων ανταπόκρισης καθίσταται αναγκαίος λαμβάνοντας υπόψη την παρακάτω
αξιολόγηση των κινδύνων απειλών:
•

Σύμφωνα με την Εκτίμηση Απειλής για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα στην Ε.Ε.
διαπιστώνεται ότι οι σύγχρονες εγκληματικές ομάδες στην ευρωπαϊκή επικράτεια
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία εγκληματικές δραστηριότητες, γίνονται
περισσότερο διεθνικές στη δράση τους με μέλη τους που βρίσκονται σε περισσότερα
από ένα κράτη και αξιοποιούν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και ιδίως το διαδίκτυο.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων εγκληματικών δικτύων προϋποθέτει
μία αντίστοιχη οργάνωση του δικτύου οργάνωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών που
συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής προανακριτικής
έρευνας άλλα και της καθημερινής προληπτικής επιχειρησιακής τους δράσης.
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Οι λεγόμενες «παράνομες αγορές» του εγκλήματος μπορεί να επηρεάζουν τόσο την
οικονομική όσο και την κοινωνική ομαλότητα σε μία Χώρα άλλα και στο ευρύτερο
διεθνές περιβάλλον. Το σύγχρονο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα εξελίσσεται
διαρκώς και αναπτύσσει αντίμετρα απέναντι στη δράση των Αρχών Επιβολής του
Νόμου, οι οποίες πρέπει να βελτιώνουν αντίστοιχα τις δυνατότητες τους και ιδίως την
υποδομή και τους πόρους που διαθέτουν για την εξάρθρωση των εγκληματικών
δικτύων.

•

Τα χαρακτηριστικά της ανωνυμίας και της εύκολης πρόσβασης σε παράνομες
υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρει το Σκοτεινό Διαδίκτυο, έχουν δημιουργήσει ένα
νέο πεδίο δράσης των εγκληματιών. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται επίσης με την
αναδυόμενη και διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών νομισμάτων.

•

Το έγκλημα διαχρονικά προσπαθεί να αποκρύψει τα αποδεικτικά στοιχεία από τις
Αρχές, αλλά σήμερα αυτό γίνεται ολοένα και μεθοδικότερα. Η ενίσχυση των
επιστημονικών μεθόδων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είναι πρωτεύουσας
σημασίας, ώστε τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας επί των ιχνών και των
πειστηρίων του εγκλήματος να καθίστανται αδιάσειστα τεκμήρια για κάθε υπόθεση που
οδηγείται στην Δικαιοσύνη, από τις Υπηρεσίες Δίωξης της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθιστώντας την Πρότυπο Εκληματολογικής Αριστείας.
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1.4.2 Ανάλυση S.W.O.T. ΠΣ
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία του ΠΣ, καθώς και οι
Ευκαιρίες και Απειλές:
Α/Α

1

2

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Πολλαπλότητα ρόλων και αρμοδιοτήτων
Πυρ/κού Σώματος
Στενότητα οικονομικών πόρων για την

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ενιαία πανελλαδική, οργανωτική και
επιχειρησιακή διάρθρωση, με κεντρική
διοίκηση
Αποδοχή και εμπιστοσύνη των πολιτών

εκπόνηση σχεδίων και την εκτέλεση έργων
Λειτουργούν επιχειρησιακά σε 24ωρη

3

Περιορισμένη τεχνική εξειδίκευση προσωπικού

βάση, Πυρ/κές Υπηρεσίες ή Κλιμάκια
σε περισσότερα από 270 σημεία της
χώρας
Ποιότητα και Πλήθος Ανθρώπινου
Δυναμικού

Καθυστέρηση στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση
4

νέων μεθοδολογιών / τεχνολογιών /

(8.500 μόνιμοι επαγγελματίες πυρο-

καινοτομιών, λόγω Δημόσιου χαρακτήρα του

σβέστες, 3.800 πυροσβέστες πεντα-

Φορέα

ετούς

υποχρέωσης,

1.750

πυρο-

σβέστες εποχικής απασχόλησης και
1.400 εθελοντές πυροσβέστες)

5

6

Ελλείψεις σύγχρονων κτιριακών υποδομών
και εξοπλισμού

Θεσμοθετημένες αρμοδιότητες στον
τομέα της ενεργητικής και
προληπτικής πυροπροστασίας

Πολλαπλασιασμός απαιτήσεων ίδρυσης και

Διαρκής, καθημερινή επαφή με τον

λειτουργίας Πυρ/κών Υπηρεσιών, Σταθμών

πολίτη και Δημόσιες Αρχές σε θέματα

και Κλιμακίων, για ισόρροπη περιφερειακή

που άπτονται επιχειρησιακής και

ανάπτυξη, δεδομένης της εδαφικής

διοικητικής υφής

ιδιομορφίας της χώρας
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Συνεργασία με αντίστοιχους

7

Ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές για παροχή –

οργανισμούς ή φορείς εσωτερικού &

λήψη εκπαίδευσης

εξωτερικού και ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών
Αξιολόγηση και πιστοποίηση της

8

Έλλειψη οργανωμένης δομής επαγγελματικής

συμπεριφοράς στη φωτιά

κατάρτισης

(κατασβεστικών μέσων, δομικών
υλικών κλπ)
Παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας

Στενότητα οικονομικών πόρων για την
υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής 9

πρακτικής εκπαίδευσης και συμμετοχή σε
αντίστοιχα άλλων φορέων εσωτερικού ή
εξωτερικού

σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε
ερευνητικά προγράμματα με συναφή
με τις αρμοδιότητές του αντικείμενα /
Διενέργεια εκθέσεων
πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων
αρμοδιότητας του, για τις ανάγκες της
ποινικής δικαιοσύνης.

10

Ελλείψεις προσωπικού

Αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών
εργαλείων/ Τηλεκπαίδευση
Προσδιορισμένος ρόλος στην
εκπαίδευση και ενημέρωση του

Ανάγκη για συνεργασία με άλλους φορείς για
11

ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αντιμετώπιση
μεταφορικών και ενεργειακών ατυχημάτων

προσωπικού βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
επιχειρήσεων καθώς και του κοινού σε
θέματα άμεσης αντιμετώπισης
πυρκαγιών - τεχνολογικών
ατυχημάτων - φυσικών καταστροφών
και του τρόπου πρόληψης αυτών

12

Απαξίωση του εξοπλισμού και του λογισμικού

Προώθηση θεσμού του εθελοντή

των πληροφοριακών συστημάτων λόγω της

πυροσβέστη και ίδρυση Εθελοντικών

μεγάλης διάρκειας υλοποίησης των έργων

Πυροσβεστικών Σταθμών

Πίνακας 5: Δυνατά / αδύνατα σημεία ΠΣ
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΑΠΕΙΛΕΣ

Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των
ασύρματων τεχνολογιών μέσω της ένταξης
όλων των Υπηρεσιών στο Σύζευξις ΙΙ, καθώς
1

και πληροφοριακών συστημάτων και
υπηρεσιών που αξιοποιούν γεωχωρικά

Κλιματική αλλαγή που αυξάνει την
ένταση των φυσικών καταστροφών

δεδομένα & Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών
Μετατροπή του αναλογικού δικτύου
2

ασύρματων επικοινωνιών (VHF) σε ψηφιακό
(TETRA η DMR)

Υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών
δραστηριοτήτων αυξημένης
επικινδυνότητας, πλησίον μεγάλων
αστικών κέντρων

Προοπτική για συνεργασία με άλλους
3

συνεμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση

Σεισμική επικινδυνότητα της χώρας

συμβάντων / ατυχημάτων
Προοπτική ενιαίου/κοινού επιχειρησιακού
4

σχεδιασμού και μηχανισμού αντιμετώπισης

Κίνδυνος από τρομοκρατικές ΧΒΡΠ

φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών

απειλές

ατυχημάτων εντός της Ε.Ε.
Εφαρμογή προτεραιοτήτων της Ε.Ε. στους
5

τομείς περιβαλλοντικής προστασίας και

Έλλειψη διαδικασιών πιστοποίησης

αειφόρου ανάπτυξης των δασικών

πυροσβεστικής εκπαίδευσης

οικοσυστημάτων
Η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4662 ΦΕΚ.
27τ.Α/7-2-2020 «Εθνικός μηχανισμός κρίσεων
και αντιμετώπισης κινδύνων, αναδιάρθρωση
6

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού Πολιτικής προστασίας,
αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού και άλλες

Ανομοιογένεια εκπαιδευομένων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

48276

Α/Α

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΑΠΕΙΛΕΣ

διατάξεις.»
7

8

9

Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών

Μειωμένα κίνητρα πολιτών για

εργαλείων –Τηλεκπαίδευση κ.α.

πυροσβεστική εκπαίδευση

Προώθηση θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη

Διεύρυνση & αύξηση πιθανότητας

και ίδρυσης Εθελοντικών Πυροσβεστικών

ατυχημάτων σε μεταφορικά και

Σταθμών

ενεργειακά μέσα και δίκτυα

Διεύρυνση αιτημάτων παροχής και λήψης

Υποβάθμιση λειτουργικότητας

διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας στους

χρησιμοποιούμενων μέσων με την

τομείς εκπαίδευσης, κοινών ασκήσεων

πάροδο του χρόνου, λόγω

πεδίου, καθώς και συνδρομής

τεχνολογικής εξέλιξης
Εμπλοκή πολλών φορέων,

10

Αμοιβαία ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ
Πυρ/κών Υπηρεσιών Ε.Ε.

διαφορετικού επιπέδου ετοιμότητας
και χρόνου απόκρισης και Συστημάτων
ΤΠΕ, στην αντιμετώπιση μεταφορικών
ή ενεργειακών ατυχημάτων

11

Δημιουργία οργανωμένων Εθνικών και

Πολυπλοκότητα ατυχημάτων (Εμπλοκή

Διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς &

χημικών, μαζικές απώλειες,

ενέργειας

τρομοκρατικά χτυπήματα)

Ενίσχυση του εφαρμοζόμενου πλαισίου
12

θεσμών, νομοθεσίας, κανονισμών &

Ευθραυστότητα του κλίματος

προδιαγραφών ασφάλειας μεταφορών και

εμπιστοσύνης στις Υπηρεσίες Έκτακτης

ενεργειακών υποδομών και δικτύων, εντός

Ανάγκης

της Ε.Ε.

13

14

Βελτιστοποίηση επιχειρησιακής και

Ανομοιογένεια / ασυμβατότητα

διοικητικής λειτουργίας των Υπηρεσιών ΠΣ, με

συστημάτων ΤΠΕ μεταξύ

έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την

συνεμπλεκόμενων φορέων στη

εξάλειψη της γραφειοκρατίας

διαχείριση συμβάντος

Δημιουργία εκπαιδευτικού Κέντρου

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στα
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ΑΠΕΙΛΕΣ
χρησιμοποιούμενα μέσα εκπαίδευσης
Εμπλοκή πολλών φορέων,

15

Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού μηχανισμού
πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε.

διαφορετικού επιπέδου ετοιμότητας,
στον σχεδιασμό και αντιμετώπιση
φυσικών κατά-στροφών ή ατυχημάτων
μεγάλης έκτασης

Πίνακας 6: Ευκαιρίες / απειλές ΠΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

48278

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

1.4.3 Ανάλυση S.W.O.T. ΓΓΑΠ
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία της ΓΓΑΠ, καθώς και οι
Ευκαιρίες και Απειλές:
Α/Α

1

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ελλιπής εφαρμογή ψηφιοποίησης (πχ σε
αρχεία κρατουμένων)

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ηθικό προσωπικού και δυνατότητα
ανταπόκρισης σε εξαιρετικά
δύσκολα περιστατικά
Εμπειρία προσωπικού στην

2

Κτιριακή υποδομή και υλικοτεχνικός

αντιμετώπιση των δύσκολων

εξοπλισμός

καταστάσεων στα Καταστήματα
Κράτησης

3

Ανεπαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών

Συνεργασία με Ελληνική Αστυνομία

4

Ελλιπής υποστήριξη σε από συστήματα

Σταθερή διοίκηση

πληροφορικής και επικοινωνίας
5
6

7

8

9

10

Ανεπαρκής προβολή έργου
Ανάγκη βελτιστοποίησης ενεργειακής
απόδοσης
Ελλιπής εφαρμογή εναλλακτικών –
οικολογικών τρόπων θέρμανσης
Περιθώρια βελτίωσης υποστήριξης υγείας
των Κρατουμένων
Περιθώρια βελτίωσης μετασοφρωνιστικής
μέριμνας
Έλλειψη μηχανημάτων ανίχνευσης
ναρκωτικών ουσιών και λοιπών
Πίνακας 7: Δυνατά / αδύνατα σημεία ΓΓΑΠ
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Α/Α

ΕΥΚΑΡΙΕΣ

1

Εξέλιξη τεχνολογίας

2

Επιχειρησιακά Προγράμματα

3

Αύξηση του επιπέδου ασφαλείας στα
Καταστήματα Κράτησης

48279

ΑΠΕΙΛΕΣ
Οικονομικό περιβάλλον και
αυξανόμενο λειτουργικό κόστος
Αύξηση αριθμού κρατουμένων λόγω
αύξησης της εγκληματικότητας
Η Πανδημία Covid 19

Πίνακας 8: Ευκαιρίες / απειλές ΓΓΑΠ

1.5

Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε

εξέλιξη έργα
1.5.1 Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε
εξέλιξη έργα ΕΛΑΣ
Η Ελληνική Αστυνομία αναπτύσσει έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, Ειδικά Ταμεία
και από λοιπά ανταγωνιστικά προγράμματα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ε.Ε.
για την περίοδο 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 182.000.000 ευρώ περίπου.
Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκπληρώνουν τους αρχικούς στρατηγικούς στόχους που
είχε θέσει η Ελληνική Αστυνομία το έτος 2013, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού και μέσων
(οχήματα, ατομικός εξοπλισμός) για την ανάπτυξη σημαντικών επιχειρησιακών δράσεων όσο
και επίπεδο ανάπτυξης υποδομών που συντελούν στην εκπλήρωση ειδικών στόχων με
ευρωπαϊκό πρόσημο. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος
επιτήρησης συνόρων στον Έβρο, η χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της πολιτικής
επιστροφών για παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, η ανάπτυξη συστήματος
προ-ελέγχου επιβατών, η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen,
δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας, κ.λπ.
Τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων μπορούν να αξιολογηθούν
και στο πλαίσιο ποσοτικών δεδομένων – στατιστικών, τα οποία είναι διαθέσιμα στον κεντρικό
ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&l
ang=
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Παράλληλα διαχειρίζεται τον τακτικό προϋπολογισμό ύψους 55.000.000 ευρώ εκ των οποίων
20.000.000 ευρώ ανήκει σε έκτακτη χρηματοδότηση για την Ενίσχυση των Ανατολικών
Ελληνικών Συνόρων.

Ο τακτικός προϋπολογισμός καλύπτει βασικές λειτουργικές ανάγκες

κεντρικών και περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών, όπως η προμήθεια αναλώσιμων
υλικών, εξοπλισμού πληροφορικής και βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες
κινητής τηλεφωνίας).

1.5.2 Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε
εξέλιξη έργα ΠΣ
Τα υλοποιημένα και εν εξελίξει έργα του ΑΠΣ αφορούν κυρίως ανέγερση και συντήρηση
Πυροσβεστικών Σταθμών μέσω Συμβάσεων Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα. Τα έργα αυτά έχουν
διττό θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία, καθώς προσφέρουν όφελος τόσο στο Πυροσβεστικό
Σώμα και στο ευρύτερο σύνολο των πολιτών όσο και στην τόνωση της οικονομίας της χώρας.
Οι

ανακαινισμένες

κτιριακές

εγκαταστάσεις

διευκολύνουν

την

καθημερινότητα

του

πυροσβεστικού προσωπικού της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, αποτελούν καλύτερα
εχέγγυα

συνέχισης

της

πυροσβεστική

παράδοσης,

αυτοθυσίας

και

γενναιότητας,

εδραιώνοντας την πολιτική προστασία της χώρας και τονώνοντας το αίσθημα ασφάλειας του
κάθε πολίτη. Από την άλλη πλευρά, η ολοκλήρωση και η συνέχιση τέτοιων έργων με τη
συνεργασία του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό προς όφελος του Πυροσβεστικού Σώματος
προσδίδει κέρδη σε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες τονίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία
και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά, τα οποία είναι σε εξέλιξη έχουν
περιληφθεί στο έργο 4.2.2 «Ανέγερση Πυροσβεστικών Σταθμών μέσω ΣΔΙΤ» και η συνέχιση
αυτών στο ΕΠΑ αναμένεται να επιφέρει παρόμοια θετικά αποτελέσματα.

1.5.3 Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε
εξέλιξη έργα ΓΓΑΠ
Δεν υφίστανται.

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2025

2.1

Ανάλυση Στρατηγικής για την Περίοδο 2021 - 2025

48281

2.1.1 Ανάλυση Στρατηγικής ΕΛΑΣ για την Περίοδο 2021 – 2025
Κατά τα τελευταία έτη, οι απειλές για την ασφάλεια έχουν ενταθεί και διαφοροποιηθεί σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καταδεικνύοντας στην πράξη ότι το έγκλημα δεν
περιορίζεται απαραίτητα στα εθνικά σύνορα και συνεπώς απαιτεί την ενίσχυση της
συνεργασίας της χώρας μας, με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου, των
υπολοίπων Κρατών Μελών.
Περαιτέρω, η σημαντικά εντεινόμενη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλους
ανεξαιρέτους τους τομείς του επιστητού, παρουσιάζει νέες προκλήσεις, καθώς πλέον στον
κυβερνοχώρο εμφανίζονται νέες μορφές τρομοκρατικών επιθέσεων και διαφοροποίηση του
οργανωμένου εγκλήματος, δημιουργώντας την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων,
συστημάτων, ικανοτήτων και μοντέλων αστυνόμευσης και καταπολέμησης του εγκλήματος
από την πλευρά των Υπηρεσιών.
Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες της δημιουργούν νέες απαιτήσεις στο
επίπεδο ετοιμότητας των Υπηρεσιών για την άμεση ανταπόκριση και παράλληλα τη μείωση
των αρνητικών επιπτώσεών της.
Για τη νέα προγραμματική περίοδο η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει ως κύρια στρατηγική της,
την αναθεώρηση του μοντέλου λειτουργίας της σε πανελλαδικό επίπεδο, υιοθετώντας
σύγχρονες προσεγγίσεις αστυνόμευσης καθώς και διαχείρισης πληροφοριών και κρίσεων.
Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη νέων συστημάτων και εργαλείων που θα ενισχύσουν τη
διακλαδική συνεργασία όλων των Υπηρεσιών του Σώματος, υιοθετώντας παράλληλα τρόπους
που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
οργάνων επιβολής του νόμου και άλλων συναφών αρχών των Κρατών Μελών.
Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν ιδίως με την ανάπτυξη μεθόδων, συστημάτων,
εργαλείων, τυποποιημένων μέσων και εξοπλισμού. Επιπλέον θα υιοθετηθούν βέλτιστες
πρακτικές για πιο αποτελεσματική και αποδοτική διαλειτουργικότητα του Σώματος σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα με αυτές τις ενέργειες θα διαμορφωθούν
συνθήκες που θα διευκολύνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης κοινών επιχειρήσεων με
άλλα Κράτη-Μέλη, σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.
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Συνεπώς, άμεσο στόχο αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας και η τυποποίηση των μεθόδων
και των μοντέλων που θα εξασφαλίσουν την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό θα διασφαλίσει την
πρόληψη,

ανίχνευση,

καταστολή,

εξιχνίαση

και

διερεύνηση

του

εγκλήματος,

της

τρομοκρατίας, της προστασίας των συνόρων, την διαχείριση κρίσεων, αλλά και τη διαχείριση
της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και της πολιτικής για τις επιστροφές και τον
επαναπατρισμό, ιδίως μέσω ενισχυμένης συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις
εσωτερικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών,
καθώς και των λοιπών εταίρων.
Επισημαίνεται ότι, ύψιστος στόχος είναι η ανάπτυξη συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας
μεταξύ των διαφόρων πολιτικών στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας, ώστε να επιτυγχάνεται
τυποποίηση και διαλειτουργικότητα στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, της διαχείρισης
των συνόρων, της παράτυπης μετανάστευσης και της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Στόχοι της Στρατηγικής για την Εσωτερική Ασφάλεια
Ο γενικός στόχος της στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας είναι να συμβάλει στη εμπέδωση
αισθήματος ασφάλειας υψηλού επιπέδου στους διαβιούντες και διαμένοντες πολίτες στην
Ελληνική επικράτεια, ιδίως με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας του σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος και της ριζοσπαστικοποίησης, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
και της συνδρομής και προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας, εξειδικεύονται οι
ακόλουθοι στόχοι:
•

Ανάπτυξη νέων μοντέλων αστυνόμευσης και διαχείρισης ποινικών και διοικητικών
υποθέσεων, με κεντρικό άξονα την εκμετάλλευση αξιόπιστων πληροφοριών για την
πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Επιπλέον θα συμβάλει σημαντικά
στην ποιοτική διεύρυνση και αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
αρμόδιων εθνικών Υπηρεσιών και των ευρωπαϊκών αρχών επιβολής του νόμου, καθώς
επίσης και με τρίτες χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς.

•

Ανάπτυξη ενοποιημένου εθνικού συστήματος διοίκησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία
Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και την ενίσχυση διακλαδικών επιχειρήσεων εντός του
Σώματος, συνεργασίας με άλλα Σώματα Ασφάλειας (Λ.Σ., Π.Σ., κτλ), τις Ένοπλες
Δυνάμεις ή άλλους Φορείς άμεσης επέμβασης και της Πολιτικής Προστασίας. Επίσης
την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση διασυνοριακών κοινών επιχειρήσεων εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των άρχων επιβολής του νόμου και άλλων αρμόδιων
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άρχων σε σχέση με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση, τη
διαχείριση κρίσεων, τη αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των
φυσικών καταστροφών.
•

Ανάπτυξη

ενοποιημένου

εθνικού

συστήματος

σχεδιασμού,

υποστήριξης

λήψης

απόφασης, ελέγχου διοίκησης, διαχείρισης επικινδυνότητας, εντοπισμού ευπαθειών
και διαχείρισης ποιότητας.
Οι δράσεις θα υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι ενέργειες θα είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ενωσιακούς κανόνες
προστασίας των δεδομένων και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου
(ΕΣΔΑ). Η Ελληνική Αστυνομία θα λαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, μέριμνα για την παροχή
βοήθειας και προστασίας στα ευάλωτα πρόσωπα, κυρίως δε στα παιδιά και στους
ασυνόδευτους ανήλικους.

Στόχοι της Στρατηγικής για τη Διαχείριση Συνόρων
Ο γενικός στόχος της στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση
των συνόρων, ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων και με ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων αγαθών και υπηρεσιών σε αυτή, σε πλήρη συμμόρφωση με
τις υποχρεώσεις της χώρας μας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, ώστε να παρέχεται με
τον τρόπο αυτό εγγύηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας, εξειδικεύεται ως
ειδικός στόχος η επίτευξη αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης διαχείρισης των
συνόρων, η διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης προσώπων μέσω των θεσμοθετημένων
σημείων εισόδου – εξόδου στη Χώρα, η πρόληψη και ο εντοπισμός της παράνομης
μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση
των μεταναστευτικών ροών.

Στόχοι της Στρατηγικής για την εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών
Οι υψηλές μεταναστευτικές ροές της περιόδου 2015 έως και το 2018, αλλά και επανάκαμψη
του φαινομένου τους τελευταίους μήνες έχει θέσει τη διαχείριση της Παράτυπης
Μετανάστευσης και της Προστασίας των Εξωτερικών Συνόρων ψηλά στην ατζέντα της Ελλάδος
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και κατ΄ επέκταση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν
τα κατάλληλα μέτρα για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών
συνόρων της Ένωσης, ώστε να αντισταθμίζεται η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρξουν συντονισμένα και έγκαιρα μέτρα για
την παράτυπη μετανάστευση και την αποτελεσματική επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους ή
επανεισδοχή στις τρίτες χώρες από όπου προέρχεται το φαινόμενο.
Η Ελληνική Αστυνομία με την παρούσα στρατηγική θα διασφαλίσει ότι η χώρα μας, αν και
αναλαμβάνει ένα δυσανάλογα μεγάλο φορτίο για τη διαχείριση του φαινομένου, θα
εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τα άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς
προστασίας, να διευκολύνει την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα
παραμονής και στηρίζει λύσεις που αντικαθιστούν τις παράτυπες και ανεξέλεγκτες ροές με
ασφαλείς διαδρομές που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης. Μόνο η ολοκληρωμένη διαχείριση της
μετανάστευσης, που θα βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής
ευθυνών, θα παράγει βιώσιμα αποτελέσματα.
Ο γενικός στόχος της στρατηγικής της Ελληνικής Αστυνομίας είναι να συμβάλει στην
αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της
χώρας μας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα,
θέτοντας ως ειδικό στόχο, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

Ανάλυση λειτουργικής αρχιτεκτονικής
Η οργάνωση της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του Σώματος κατά την περίοδο ανάπτυξης του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 στηρίζεται στην ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου
χαρακτήρα, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σε θέματα Ασφάλειας με ενιαίο και
συνεκτικό τρόπο. Είναι κρίσιμο οι οριζόντιες δράσεις να χρηματοδοτηθούν αναλογικά και από
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία με βάση τους στόχους που ικανοποιούν και τα κριτήρια
επιλεξιμότητας.
Οι δράσεις ακολουθούν την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική βάσει των ανοικτών προτύπων
σύμφωνα με το παρακάτω μοντέλο.
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Επίπεδο Στρατηγικής

Επίπεδο Διαδικασιών

Επίπεδο εφαρμογών

Επίπεδο Υποδομών & Τεχνολογιών

Σχήμα 7: Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική ΕΛΑΣ

Οι δράσεις έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, με σημεία εξειδίκευσης σε περιπτώσεις που το απαιτεί
το πεδίο εφαρμογής, και εντάσσονται σε μια ενιαία Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και η συνέπεια.
Η Ελληνική Αστυνομία υιοθετεί και αναπτύσσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων, το οποίο διατρέχει οριζόντια και κάθετα όλες τις
διαδικασίες και δομές διοίκησης του Σώματος και βασίζεται στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
πολίτες, σύμφωνα με την ακόλουθη Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική:
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Σχήμα 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ολοκληρωμένου Συστήματος είναι τα εξής:
1. Δικτυοκεντρική Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων. Το νέο μοντέλο Διοίκησης και Λήψης
Αποφάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι ενιαίο και διυπηρεσιακό και βασίζεται
στην πληροφορία, προκειμένου να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης.
2. Ανάπτυξη Ενιαίου Μοντέλου Εκτίμησης Επικινδυνότητας. Αξιοποιώντας και συνθέτοντας
την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. European
Commission, FRONTEX, Europol), με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση απειλών και
αξιολόγηση κινδύνων, ώστε να εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα προληπτικά κατασταλτικά μέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης ή διαχείρισης συνεπειών.
3. Τυποποίηση του τρόπου λειτουργίας όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών από επίπεδο
Τμήματος

μέχρι

Γενικής

Αστυνομικής

Διεύθυνσης

και

Γενικής

Περιφερειακής

Αστυνομικής Διεύθυνσης, μέσω της διάκρισης επιχειρησιακών και διοικητικών
λειτουργιών επιπέδου Τμήματος, βάσει του ακόλουθου τριπτύχου:
I.

Πρόβλεψη – Ανάλυση πληροφοριών για εντοπισμό τάσεων, περιοχών

κινδύνου, ημερών κινδύνου, ωρών κινδύνου, ανά τομέα και περιοχή ευθύνης
αστυνομικών τμημάτων.
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II.

Πρόληψη – Στοχευμένη αστυνόμευση βάσει των μοντέλων πρόβλεψης.

III.

Ανταπόκριση – Επέμβαση και προδικαστική έρευνα.

4. Επίγνωση Κατάστασης και Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα. Τα Κέντρα Επιχειρήσεων της
Χώρας είναι διαλειτουργικά και αξιοποιούν:
I.

Δίκτυα

αισθητήρων

(κάμερες,

ραντάρ,

φορητές

τεχνολογίες,

τηλεματική) συμπεριλαμβανομένων και διεπαφών με λοιπούς φορείς ή άλλες
διασυνδεδεμένες υποδομές, και
II.

Αξιόπιστες Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής

2.1.2 Ανάλυση Στρατηγικής ΠΣ για την Περίοδο 2021 – 2025
Για τη νέα προγραμματική περίοδο το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει ως στρατηγική του τη
συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών,μέσω της
ενίσχυσης της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό) και
για όλες τις κατηγορίες απειλών. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της
κάλυψης των υλικών αναγκών και μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος για την βέλτιστη
παροχή

υπηρεσιών

δασοπυρόσβεσης

και

της

ανάπτυξης

δράσεων

παρακολούθησης

καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης.
Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως στρατηγική την υποστήριξη της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της διασφάλισης της
ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής ποιότητας και της
κοινωνικής ευημερίας του πολίτη. Η ανωτέρω στρατηγική αναμένεται αν επιτευχθεί μέσω της
κάλυψης των αναγκών υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του Πυροσβεστικού Σώματος για
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε θέματα πυρασφάλειας και
γενικότερα πολιτικής προστασίας και μέσω της δημιουργίας ενός

ολοκληρωμένου

εξειδικευμένου μηχανισμού (σχεδιασμός – υποδομή – εξοπλισμός – τηλεπικοινωνίες –
πληροφορική) για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

2.1.3 Ανάλυση Στρατηγικής ΓΓΑΠ για την Περίοδο 2021 – 2025
Για τη νέα προγραμματική περίοδο η ΓΓΑΠ έχει θέσει ως στρατηγική της τον εκσυχρονισμό της
σωφρονιστικής πολιτικής,την αναδιοργάνωση και την επέκταση δικτύου Καταστημάτων
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Κράτησης. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω των κάτωθι στρατηγικών
στόχων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τροποποίηση Σωφρονιστικού Κώδικα
Αναβάθμιση Υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης
Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης
Διοικητική αναδιοργάνωση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των
Καταστημάτων Κράτησης
Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στα Καταστήματα Κράτησης
Μετασωφρονιστική μέριμνα και επανένταξη αποφυλακισθέντων
Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των κρατουμένων
Ψυχοκοινωνική ευμάρεια και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των
κρατουμένων.

Μέρος των ανωτέρω στόχων της ΓΓΑΠ εναρμονίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του ΤΠΑ
καθώς πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις Διοικητικής αναδιοργάνωση Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αναβάθμισης Υποδομών των Καταστημάτων
Κράτησης και αύξησης του επιπέδου ασφάλειας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης.

2.2

Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων

2.2.1 Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων ΕΛΑΣ
Στη βάση την Στρατηγική που περιγράφηκε η Ελληνική Αστυνομία θα συμμετέχει στην
ανάπτυξη στόχων και προτεραιοτήτων με δράσεις που συνδέονται και με τους έξι βασικούς
αναπτυξιακούς στόχους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) 2021-2025.
Συγκεκριμένα, παρακάτω αναφέρονται οι Στρατηγικοί Στόχοι (ανάμεσα σε άλλους) της
Ελληνική Αστυνομίας, σε σχέση με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, ενώ ακολουθεί
και μία συνολική αποτύπωση σε μορφή Στρατηγικού Χάρτη (Strategy Map) βασισμένο στη
Μεθοδολογία των Kaplan and Norton:
Α/Α
1

Αναπτυξιακοί Στόχοι ΕΛΑΣ
Ψηφιακός μετασχηματισμός και τυποποίηση διαδικασιών, υποδομών, πόρων και
εξοπλισμού
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Εφαρμογή Πληροφοριοκεντρικού Μοντέλου Λειτουργίας
Ετοιμότητα και ανταπόκριση –
Επίγνωση κατάστασης - Κοινή επιχειρησιακή εικόνα

4

Κατάρτιση - επαγγελματική ανάπτυξη - αναγνώριση προσόντων

5

Πρόνοια για ασφαλείς γειτονιές

6

Ενίσχυση επιστημονικών μεθόδων για την αύξηση του επιπέδου εξιχνιάσεων

7

Ενίσχυση οδικής ασφάλειας

8

Ανάπτυξη δράσεων συμμετοχικότητας και ευαισθητοποίησης
Πίνακας 9: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΕΛΑΣ

Πολίτης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Εσωτερικές
Διεργασίες

Ανθρώπινο
Δυναμικό
& Υποδομές

ΚΥΡΙΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ –
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΩΝ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Σχήμα 9: Στρατηγικός Χάρτης ΕΛΑΣ

2.2.2 Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων ΠΣ
Οι Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι για το ΠΣ, σε σχέση με το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021-2025, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ ακολουθεί και η αποτύπωσή σε μία
συνολική μορφή Στρατηγικού Χάρτη (Strategy Map) βασισμένο στη Μεθοδολογία των Kaplan
and Norton.

Α/Α

Αναπτυξιακοί Στόχοι

1

Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη Διαχείριση Συμβάντων

2

Βελτίωση Υποδομών Πυροσβεστικών Σταθμών
Πίνακας 10: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΠΣ

Πολίτης
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΛΤΙΩ
ΩΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΣ
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εσωτερικές
Διεργασίες
ΚΥΡΙΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ανθρώπινο
Δυναμικό
& Υποδομές

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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Σχήμα 10: Στρατηγικός Χάρτης ΠΣ

2.2.3 Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων ΓΓΑΠ
Οι Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι για την ΓΓΑΠ σε σχέση με το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021-2025, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ ακολουθεί και η αποτύπωσή του σε
μία μορφή Στρατηγικού Χάρτη (Strategy Map) βασισμένο στη Μεθοδολογία των Kaplan and
Norton.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α/Α

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΑΠ

1

Βελτίωση Ψηφιακής Διασύνδεσης

2

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακή Μετάβαση

3

Βελτίωση Υγείας Κρατουμένων

4

Βελτίωση κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων

5

Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ

6

Ενίσχυση της Ασφάλειας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης

7

Αναβάθμιση των Υποδομών για βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑμεΑ
Πίνακας 11: Αναπτυξιακοί Στόχοι ΓΓΑΠ

Πολίτης
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Εσωτερικές
Διεργασίες

Ανθρώπινο
Δυναμικό
& Υποδομές

ΚΥΡΙΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΑΜΘΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΒΑΜΘΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ
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Σχήμα 11: Στρατηγικός Χάρτης ΓΓΑΠ

2.3

Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων

Η ιεράρχηση των Αναπτυξιακών Στόχων έγινε με Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων (decisionmaking tool), με το οποίο αξιολογήθηκαν οι Στόχοι του Προγράμματος σε συγκεκριμένα
κριτήρια. Η αξιολόγηση ανά κριτήριο έγινε με κλίμακα 1 (ελάχιστο) – 5 (μέγιστο).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2.3.1 Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων ΕΛΑΣ
Τα αποτελέσματα της Ιεράρχησης των Στόχων της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τα κριτήρια
που επέλεξε ο ίδιος ο φορέας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με σειρά κατάταξης:

Ψηφιακός μετασχηματισμός
και τυποποίηση
διαδικασιών, υποδομών,

Κριτήριο 4

Κριτήριο 5

Σεβασμός
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

1

Κριτήριο 3

Βελτίωση του
επιπέδου
ασφάλειας σε
αστικές και
επαρχιακές
περιοχές

ΣΤΟΧΟΙ

M.O.

5

5

4

4

4

4,4

5

5

4

4

3

4,2

4

5

4

4

3

4

3

3

5

5

4

4

3

3

5

5

3

3,8

4

3

5

4

2

3,6

5

3

2

3

4

3,4

2

2

3

3

3

2,6

Βελτίωση
διοικητικών και
επιχειρησιακών
λειτουργιών του
Φορέα
Βελτίωση
συστήματος
διοίκησης/άσκησ
ης εποπτείας και
ελέγχου

Α/Α

Κριτήριο 2

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών προς
τους πολίτες

Κριτήριο 1

πόρων και εξοπλισμού
2

Εφαρμογή
Πληροφοριοκεντρικού
Μοντέλου Λειτουργίας

3

Ετοιμότητα και ανταπόκριση
- Επίγνωση κατάστασης Κοινή επιχειρησιακή εικόνα

4

Πρόνοια για ασφαλείς
γειτονιές

5

Ενίσχυση επιστημονικών
μεθόδων για την αύξηση
του επιπέδου εξιχνιάσεων

6

Ενίσχυση οδικής ασφάλειας

7

Κατάρτιση - επαγγελματική
ανάπτυξη - αναγνώριση
προσόντων

8

Ανάπτυξη δράσεων
συμμετοχικότητας και
ευαισθητοποίησης

Πίνακας 12: Κατάταξη Στόχων ΕΛΑΣ
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2.3.2 Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων ΠΣ
Τα αποτελέσματα της Ιεράρχησης των Στόχων του ΠΣ, με βάση τα κριτήρια που επέλεξε ο
ίδιος ο φορέας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με σειρά κατάταξης:

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5

M.O.

5

5

5

5

3

4,6

5

3

3

5

2

3,6

Βελτίωση
1

Αποτελεσματικότητας
στη Διαχείριση
Συμβάντων
Βελτίωση Υποδομών

2

Πυροσβεστικών
Σταθμών

Πίνακας 13: Κατάταξη Στόχων ΠΣ

2.3.3 Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων ΓΓΑΠ
Τα αποτελέσματα της Ιεράρχησης των Στόχων της ΓΓΑΠ, με βάση τα κριτήρια που επέλεξε ο
ίδιος ο φορέας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με σειρά κατάταξης:

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5

M.O.

3

4

4

4

4

3,8

Ενίσχυση της
Ασφάλειας εντός και
1

εκτός των
Καταστημάτων
Κράτησης

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

48296

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5

M.O.

3

4

4

4

4

3,8

4

4

4

4

3

3,8

3

3

4

5

2

3,4

3

3

3

3

4

3,2

4

4

2

3

2

3

2

4

4

2

3

3

Αναβάθμιση των
2

Υποδομών για
βελτίωση της
ενσωμάτωσης ΑμεΑ
Βελτίωση Ενεργειακής

3

Απόδοσης και
Ενεργειακή Μετάβαση

4

Βελτίωση Ψηφιακής
Διασύνδεσης
Βελτίωση κοινωνικής

5

επανένταξης των
κρατουμένων και
αποφυλακιζομένων

6

7

Βελτίωση Υγείας
Κρατουμένων

Αναβάθμιση
Υποδομών ΤΠΕ

Πίνακας 14: Κατάταξη Στόχων ΓΓΑΠ
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Αντιστοίχιση στόχων με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ

2.4.1 Αντιστοίχιση στόχων ΕΛΑΣ με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η αντιστοίχιση Αναπτυξιακών Στόχων της ΕΛΑΣ με του Στόχους
και Ειδικούς Στόχους του ΤΠΑ.

8

7

6

5

4

3

2

1

Α/Α

Ψηφιακός μετασχηματισμός και τυποποίηση
διαδικασιών, υποδομών, πόρων και
εξοπλισμού
Εφαρμογή Πληροφοριοκεντρικού Μοντέλου
Λειτουργίας
Ετοιμότητα και ανταπόκριση - Επίγνωση
κατάστασης - Κοινή επιχειρησιακή εικόνα
Κατάρτιση - επαγγελματική ανάπτυξη αναγνώριση προσόντων
Πρόνοια για ασφαλείς γειτονιές
Ενίσχυση επιστημονικών μεθόδων για την
αύξηση του επιπέδου εξιχνιάσεων
Ενίσχυση οδικής ασφάλειας
Ανάπτυξη δράσεων συμμετοχικότητας και
ευαισθητοποίησης

Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Έρευνα και
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ανάπτυξη

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Πίνακας 15: Αντιστοίχιση Στόχων ΕΛΑΣ με Στόχους ΤΠΑ

Χ

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Καινοτομία και
Ψηφιακός
Κυκλική
Προστασία
Κλιματική
Εφοδιαστική
ΕπιχειρημαΔίκτυα Μεταφορές
Υγεία
Μετασχηματισμός
Οικονομία Περιβάλλοντος Αλλαγή
Αλυσίδα
τικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΑγροδιαΠαιδεία / Κοινωνική
Απασχόληση
Πολιτισμός Τουρισμός τροφικός
Αθλητισμός Συνοχή
Τομέας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βιομηχανία
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2.4.2 Αντιστοίχιση στόχων ΠΣ με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η αντιστοίχιση Αναπτυξιακών Στόχων της ΠΣ με του Στόχους
και Ειδικούς Στόχους του ΤΠΑ.

2

1

Α/Α

Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη
Διαχείριση Συμβάντων
Βελτίωση Υποδομών Πυροσβεστικών
Σταθμών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ / ΠΣ

Χ
Χ

Πίνακας 16: Αντιστοίχιση Στόχων ΠΣ με Στόχους ΤΠΑ

Χ

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Καινοτομία
Ψηφιακός
Έρευνα και
Κυκλική Προστασία Κλιματική
και
Εφοδιαστική
Μετασχημα
Δίκτυα Μεταφορές
Υγεία
Ανάπτυξη
Επιχειρημα- Οικονομία Περιβάλλοντος Αλλαγή
Αλυσίδα
τισμός
τικότητα
Απασχόληση

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΑγροδιαΠαιδεία / Κοινωνική
Πολιτισμός Τουρισμός τροφικός
Αθλητισμός Συνοχή
Τομέας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βιομηχανία
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2.4.3 Αντιστοίχιση στόχων ΓΓΑΠ με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η αντιστοίχιση Αναπτυξιακών Στόχων της ΓΓΑΠ με του Στόχους
και Ειδικούς Στόχους του ΤΠΑ.

7

6

5

4

3

2

1

Α/Α

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βελτίωση Ψηφιακής Διασύνδεσης
Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και
Ενεργειακή Μετάβαση
Βελτίωση Υγείας Κρατουμένων
Βελτίωση κοινωνικής επανένταξης των
κρατουμένων και αποφυλακιζομένων
Αναβάμθιση Υποδομών ΤΠΕ
Ενίσχυση της Ασφάλειας εντός και εκτός
των Καταστημάτων Κράτησης
Αναβάθμιση των Υποδομών για βελτίωση
της ενσωμάτωσης ΑμεΑ
Χ

Χ

Χ

Πίνακας 17: Αντιστοίχιση Στόχων ΓΓΑΠ με Στόχους ΤΠΑ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Χ
Χ

Χ

Χ

ΑγροδιαΜετα- Εφοδιαστική
ΑπαΠαιδεία / Κοινωνική Πολι- ΤουριΥγεία
τροφικό
φορές Αλυσίδα
σχόληση Αθλητισμός Συνοχή τισμός σμός
ς Τομέας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ψηφιακός Καινοτομία και
Προστασία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Έρευνα και
Κυκλική
Κλιματική
Δίκτυα
Μετασχη- ΕπιχειρημαΠεριβάλΓΓΑΠ
Ανάπτυξη
Οικονομία
Αλλαγή
ματισμός τικότητα
λοντος
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Συσχέτιση με τις Προτεραιότητες

2.5.1 Συσχέτιση Στόχων ΕΛΑΣ με Προτεραιότητες
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτιση των ανωτέρω καταγεγραμμένων Στόχων
της ΕΛΑΣ, με τις αντίστοιχες προτεραιότητες:
Α/Α

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΠΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΑΣ
Ψηφιακός μετασχηματισμός

1

και τυποποίηση διαδικασιών,
υποδομών, πόρων και

2

1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3

εξοπλισμού

Εφαρμογή
Πληροφοριοκεντρικού

4

Μοντέλου Λειτουργίας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1.2 Δημιουργία ερευνητικής
τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ
στον δημόσιο τομέα
1.6 Δημόσια διοίκηση και
ψηφιοποίηση
1.8 Ψηφιακή διασύνδεση
μονάδων δημόσιας διοίκησης
1.9 Εκσυγχρονισμός του
δικαστικού συστήματος

Ψηφιακός μετασχηματισμός
και τυποποίηση διαδικασιών,

5

υποδομών, πόρων και
2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

εξοπλισμού
Ετοιμότητα και ανταπόκριση -

6

2.1 Ενεργειακή απόδοση

Επίγνωση κατάστασης - Κοινή
επιχειρησιακή εικόνα

2.4 Πρόληψη & διαχείριση
κινδύνων
3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός
Υποδομών όλων των βαθμίδων

Κατάρτιση - επαγγελματική
7

ανάπτυξη - αναγνώριση
προσόντων
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

εκπαίδευσης (μετάβαση σε
αποκεντρωμένο σύστημα
μεγαλύτερων και λιγότερων
μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών
και λοιπών υποδομών,
επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)

8
9

Πρόνοια για ασφαλείς
γειτονιές

3.15 Ασφάλεια, προστασία και

Ενίσχυση επιστημονικών

δικαιοσύνη

μεθόδων για την αύξηση του
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Α/Α

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΠΑ
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ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

επιπέδου εξιχνιάσεων
Ψηφιακός μετασχηματισμός
και τυποποίηση διαδικασιών,

10

υποδομών, πόρων και
εξοπλισμού
Ψηφιακός μετασχηματισμός
και τυποποίηση διαδικασιών,

11
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

υποδομών, πόρων και

4.1 Υποδομές ΤΠΕ

εξοπλισμού

12

Ενίσχυση οδικής ασφάλειας
Ανάπτυξη δράσεων

13

5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

συμμετοχικότητας και
ευαισθητοποίησης

4.8 Οδική ασφάλεια
5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά
Κέντρα

Πίνακας 18: Συσχέτιση Στόχων ΕΛΑΣ με Προτεραιότητες

2.5.2 Συσχέτιση Στόχων ΠΣ με τις Προτεραιότητες του ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτιση των ανωτέρω καταγεγραμμένων Στόχων
του ΠΣ, με τις αντίστοιχες προτεραιότητες:
Α/Α

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΠΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΣ
Βελτίωση

1

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αποτελεσματικότητας στη
Διαχείριση Συμβάντων

2

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
2.4 Πρόληψη & διαχείριση
κινδύνων

Βελτίωση Υποδομών

4.2 Ενεργειακά δίκτυα και

Πυροσβεστικών Σταθμών

υποδομές

Πίνακας 19: Συσχέτιση Στόχων ΠΣ με Προτεραιότητες

2.5.3 Συσχέτιση Στόχων ΓΓΑΠ με τις Προτεραιότητες του ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτιση των ανωτέρω καταγεγραμμένων Στόχων
της ΓΓΑΠ, με τις αντίστοιχες προτεραιότητες:
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Α/Α
1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΠΑ
1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2
2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3

4

ΣΤΟΧΟΣ ΓΓΑΠ

48305

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Βελτίωση Ψηφιακής

1.6 Δημόσια διοίκηση και

Διασύνδεσης

ψηφιοποίηση

Βελτίωση Ενεργειακής

2.1 Ενεργειακή απόδοση

Απόδοσης και Ενεργειακή

2.5 Απεξάρτηση από ορυκτά

Μετάβαση

καύσιμα- ενεργειακή μετάβαση

Βελτίωση Υγείας

3.1 Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός

Κρατουμένων
3.3 Ενσωμάτωση Ευπαθών

5
Βελτίωση κοινωνικής

Ομάδων Πληθυσμού στο εργατικό

επανένταξης των

δυναμικό

κρατουμένων και

6

αποφυλακιζομένων
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αναβάθμιση των Υποδομών
για βελτίωση της

3.4 Ενίσχυση υποδομών για
βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑμεΑ

ενσωμάτωσης ΑμεΑ

7
Ενίσχυση της Ασφάλειας εντός

3.15 Ασφάλεια, προστασία και

και εκτός των Καταστημάτων

δικαιοσύνη

Κράτησης

8

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ

4.1 Υποδομές ΤΠΕ

Πίνακας 20: Συσχέτιση Στόχων ΓΓΑΠ με Προτεραιότητες

2.6

Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ανά ΑΠ ΤΠΑ

Στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται οι προτεινόμενες Δράσεις ανά τομέα και σύντομη
περιγραφή τους.
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2.6.1 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΕΛΑΣ ανά ΑΠ ΤΠΑ
Παρατίθεται περιληπτικά η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων:
1.2 Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα

•

Προμήθεια λογισμικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Διαδικασιών με την χρήση ανοικτών
προτύπων, εργαλείων σχεδίασης και γλωσσών επισήμανσης. Αξιοποίηση λογισμικού
στο πλαίσιο δημιουργίας πυρήνα επιχειρησιακών αρχιτεκτόνων για τον σχεδιασμό
επιχειρησιακού πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού του Σώματος.

1.6 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες
συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)
•

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού προς άμεση επιχειρησιακή και διοικητική αξιοποίηση,
ανάδειξη αρχειακών συλλογών

•

Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ΕΛΑΣ

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
1.8 Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης
•

Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής υποδομής, καθώς και για τη
διασύνδεση των Συστημάτων Αστυνόμευσης & Διαχείρισης Περιστατικών

1.9 Εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος
•

Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής υποδομής για τη διεξαγωγή
προ-δικαστικών ερευνών και την υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων
Πολιτών

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
2.1 Ενεργειακή απόδοση

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

•
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Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Οι Δράσεις θα
αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας
με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια.

•

Δράσεις απεξάρτησης Ελληνικής Αστυνομίας από τα ορυκτά καύσιμα.

2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων
•

Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και
ανταπόκρισης

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε
αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και
λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)
•

Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της Πληροφορικής
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη
•

Υποστήριξη σε μέσα,εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό των εφαρμοζόμενων
επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης αστυνόμευσης

•

Προμήθεια εξοπλισμού για τις αστυνομικές Υπηρεσίες Ασφάλειας, που διεξάγουν
προδικαστικές έρευνες

•

Δράσεις αναβάθμισης και ανακατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
της ομοιομορφίας στην άσκηση της ποινικής δικαιοσύνης

4.8 Οδική ασφάλεια
•

Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας, ενδεικτικά προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού,
κλπ.

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα
•

Δράσεις προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης σύγχρονης ιστορίας,
μέσω ενδεικτικά της δημιουργίας μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων, κλπ.
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2.6.2 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΠΣ ανά ΑΠ ΤΠΑ
Παρατίθεται περιληπτικά η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων:
2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
•

Δράσεις

παρακολούθησης

καταστροφών,

ετοιμότητας,

προειδοποίησης

και

ανταπόκρισης
Ενδεικτικά

περιλαμβάνονται

έργα

παροχής

Ψηφιακής

Υπηρεσίας

Ειδοποίησης

και

Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (Engage), έργο κάλυψης των τηλεπικοινωνιών των Πυροσβεστικών
Δυνάμεων στην περιοχή της Αττικής για την επόμενη περίοδο.
4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές
Οι εκτιμώμενες ανάγκες για την Περίοδο 2021 – 2025 αφορούν στη συντήρηση και ανέγερση
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του ΠΣ, όπως ενδεικτικά συντήρηση των ιδιόκτητων
γραφείων του ΠΣ, ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Εγκαταστάσεων (Πυροσβεστικών Σταθμών)
σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του ΠΣ.

2.6.3 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΓΓΑΠ ανά ΑΠ ΤΠΑ
Παρατίθεται περιληπτικά η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων:
1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση»
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 1.6 προτείνονται Δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης
συστημάτων, εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εσωτερική
οργάνωση και λειτουργία της ΓΓΑΠ.
Ενδεικτικά, για τον βασικό πυλώνα «Έξυπνη Ανάπτυξη» κρίνεται απολύτως σημαντική η
ψηφιακή διασύνδεση μεταξύ των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας όσον αφορά την
υποχρεωτική διακίνηση των δαπανών και λοιπών εγγράφων, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση [2/53983/0026/2019 (Φ.Ε.Κ. 2726/Β/2-7-2019)]. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων (έξοδα αλληλογραφίας), την απαλοιφή του κινδύνου της
ενδεχόμενης απώλειας εγγράφων και παραστατικών πληρωμής, καθώς και εξοικονόμηση
προσωπικού και διάθεση αυτού για την κάλυψη άλλων υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
Περαιτέρω, στα Κ.Κ. λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ. Κ.Κ.) στο
οποίο καταχωρούνται τόσο στοιχεία που αφορούν στους κρατούμενους όσο και στοιχεία που
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άπτονται της λειτουργίας των Κ.Κ.. Μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποια αρχεία κρατουμένων σε
φυσική μορφή τα οποία χρήζουν ψηφιοποίησης όπως ήδη έχει γίνει στο μεγαλύτερο μέρος.
Για τον βασικό πυλώνα «Πράσινη Ανάπτυξη» κρίνεται αναγκαία:
2.1 «Ενεργειακή απόδοση»
•

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της ΓΓΑΠ. Η έκδοση
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και
κτηρίων

όπου

στεγάζονται

οι

λοιπές

Υπηρεσίες

της

Γενικής

Γραμματείας

Αντεγκληματικής Πολιτικής, με σκοπό μελλοντικώς να γίνουν, όπου κριθεί απαραίτητο
και συμφέρον, κάποιες αναγκαίες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
2.5 «Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα-ενεργειακή μετάβαση»
•

Η σταδιακή αποσύνδεση από το πετρέλαιο και αναζήτηση εναλλακτικών – οικολογικών
τρόπων θέρμανσης, με σκοπό τη συμβολή για την προστασία του περιβάλλοντος και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για τον βασικό πυλώνα «Κοινωνική Ανάπτυξη» κρίνονται αναγκαία:
3.1 «Υγεία – υποδομές, εξοπλισμός»
•

Δράσεις

αναβάθμισης

των

υποδομών

υγείας,

όπως

ενδεικτικά

προμήθεια

νοσοκομειακών κλινών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας του
Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
3.3 «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό»
•

Δράσεις μετασοφρωνιστικής μέριμνας, όπως ενδεικτικά η ένταξη του Φορέα
«Επάνοδος», Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το
οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Αποτελεί τον
πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα μετασοφρωνιστικής μέριμνας με σκοπό την
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επαγγελματική συμπαράσταση, την προετοιμασία και την προώθηση της εν γένει
κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων.
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
3.4 « Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑμεΑ
•

Δράσεις Αναβάθμισης Υποδομών των Καταστημάτων Κράτησης με σκοπό την
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία.

3.15
•

Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη
Δράσεις Αύξησης του επιπέδου ασφάλειας εντός και εκτός των Καταστημάτων
Κράτησης,

όπως,

ενδεικτικά,

η

εξασφάλιση

χρηματοδότησης

για

προμήθεια

μεταφορικών μέσων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού ασφάλειας των Κ.Κ.,η Πειθαρχική
Φυλακή (Κ.Κ. Δομοκού), τα Καταστήματα Κράτησης Υψίστης Ασφαλείας (Κ.Κ
Μαλανδρίνο& Τρίκαλα), το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης
(Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.) και η Ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων.

Για τον βασικό πυλώνα «Ανάπτυξη Υποδομών» κρίνονται αναγκαία:
4.1 «Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
•

Προμήθεια εφαρμογών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών με ένταξη αυτών στο
ευζωνικό δίκτυο, ώστε να υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι σε καθημερινή βάση
πραγματοποιούμενες εισαγωγές στοιχείων και δεδομένων, καθώς και on line εργασίες,
όπως αναζήτηση ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
διακίνηση εγγράφων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και του
police on line (pol).

•

Εξοπλισμός ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και λοιπών, για την τέλεση εγκληματικών
ενεργειών, αντικειμένων που θα συμβάλλει στην αύξηση των προδιαγραφών
ασφαλείας.

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις αυτές, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€.
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2.6.4 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ ανά ΑΠ ΤΠΑ
Στο συγκεκριμένο υποπρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με τον στόχο 6.
«Υποστήριξη των προγραμμάτων» και αφορούν την αναβαθμισμένη διοικητική υποστήριξη σε
όλα

τα

επίπεδα

προγραμματισμού

υλοποίησης,

παρακολούθησης

και

ελέγχου

του

Προγράμματος. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ΑΠ 6.1 Διοικητική Υποστήριξη και 6.2
Τεχνική Βοήθεια.

2.7

Ανάγκη Χρηματοδότησης από τους Πόρους του ΤΠΑ

Σχετικά με την ανάγκη χρηματοδότησης από τους πόρους του ΤΠΑ, περιγράφεται αντίστοιχα
παρακάτω ανά τομέα. Σε ό,τι αφορά στη Δράση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η ανάγκη χρηματοδότησης έγκειται,
όπως και σε άλλες Δράσεις, στην αδυναμία κάλυψης του κόστους για το έργο από
Συγχρηματοδοτούμενους Πόρους.

2.7.1 Ανάγκη Χρηματοδότησης ΕΛΑΣ από τους Πόρους του ΤΠΑ
Η ανάγκη χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε συσχέτιση με τους στόχους του ΤΠΑπου
προβλέπει την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ένα Σώμα Ασφαλείας με μεγάλο αριθμό υπηρεσιών ανά την
Ελλάδα και με παρουσία σε όλους της δήμους της Χώρας. Η προστασία των πολιτών σε
περιφερειακό επίπεδο απαιτούν ενεργητικές δράσεις ασφάλειας, οι οποίες να έρχονται σε
συνάφεια με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες συνεργαζόμενων φορέων, ιδίως σε περιφερειακό
επίπεδο.
Η εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων προληπτικής αστυνόμευσης απαιτεί υποστηρικτικά
χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΤΠΑ, το οποίο θα υποστηρίζει τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας που παρέχουν ιδίως οι περιφερειακές αστυνομικές
Υπηρεσίες.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία με τους πόρους του τακτικού
προϋπολογισμού διαθέτει ελάχιστες δυνατότητες να αναπτύξει πρωτοβουλίες που θα
συμβάλουν στους στόχους του ΤΠΑ, καλύπτοντας μόνο τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες.
Επίσης τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2021-2027 (νέο
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί και δεν έχει καθοριστεί
ακόμη το εθνικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός του Φορέα
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χρηματοδότηση
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ΤΠΑ
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καλύψει

στόχους

που

θα

αλληλοσυμπληρώνονται είτε από τους πόρους του ΤΠΑ, είτε από άλλους χρηματοδοτικούς
πόρους.

2.7.2 Ανάγκη Χρηματοδότησης ΠΣ από τους Πόρους του ΤΠΑ
Για τις συγκεκριμένες δράσεις της πρότασης κρίνεται αναγκαία η χρηματοδότηση τους από το
τους πόρους του ΕΠΑ λόγω μη επιλεξιμότητας τους από συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως τα
προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία συνήθως αφορούν προμήθειες οχημάτων και εξοπλισμού.

2.7.3 Ανάγκη Χρηματοδότησης ΓΓΑΠ από τους Πόρους του ΤΠΑ
Η ανάγκη χρηματοδότησης από τους πόρους του ΤΠΑ για τα προτεινόμενα Έργα έγκειται στις
περιορισμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ. 1047-204-0000000
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

2.8

Δείκτες Εκροών

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται για κάθε τομέα το σύνολο των Δεικτών Εκροών. Για το
μέρος της Δράσης Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, που αφορά συνολικά στο Υπουργείο, ο
Δείκτης που προτείνεται είναι επί της ουσίας η απλοποίηση της Νομοθεσίας, δηλαδή η σχέση
«Αρχικός Αριθμός Νομοθετημάτων προς Τελικός Αριθμός Νομοθετημάτων».

2.8.1 Δείκτες Εκροών ΕΛΑΣ
Οι Δείκτες Εκροών για την Ελληνική Αστυνομία συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα ανά
προτεραιότητα:
Α/Α

1

Προτεραιότητα

Δείκτες Εκροών

1.2 Δημιουργία ερευνητικής

CO1.1:Aριθ. έργων για την καινοτομία, τις

τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον

συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις εταιρικές

δημόσιο τομέα

σχέσεις με επιστήμονες

1.6 Δημόσια διοίκηση και
2

ψηφιοποίηση
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις

7801: Εξοπλισμός συστημάτων ΤΠΕ για την
υποστήριξη λειτουργιών των δημόσιων φορέων
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Α/Α
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Προτεραιότητα
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Δείκτες Εκροών

επόμενες ενότητες, η δράση που
αντιστοιχεί στην προτεραιότητα
αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα,
αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα
προϋπολογισμού λόγω του
περιορισμού των 50εκ€.
3

1.8 Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων

7903: Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που

δημόσιας διοίκησης

δημιουργούνται / αναβαθμίζονται

1.9 Εκσυγχρονισμός του δικαστικού
συστήματος
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις
επόμενες ενότητες, η δράση που
4

αντιστοιχεί στην προτεραιότητα
αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα,

7903: Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που
δημιουργούνται / αναβαθμίζονται

αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα
προϋπολογισμού λόγω του
περιορισμού των 50εκ€.
5

2.1 Ενεργειακή απόδοση
2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις
επόμενες ενότητες, η δράση που

6

αντιστοιχεί στην προτεραιότητα
αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα,
αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα
προϋπολογισμού λόγω του
περιορισμού των 50εκ€.
3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός

7

Υποδομών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης (μετάβαση σε
αποκεντρωμένο σύστημα

1301: Αριθμός δημόσιων κτηρίων με καλύτερη
κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
8701: Πληθυσμός που ωφελείται από
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
κινδύνων
O0305: Αριθμός κοινών ή από κοινού
συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης
διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και
ανθρωπογενών καταστροφών
T4639: Αριθμός προγραμμάτων σπουδών /
πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
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Δείκτες Εκροών

μεγαλύτερων και λιγότερων
μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και
λοιπών υποδομών, επιμόρφωση
εκπαιδευτικών κλπ.)

8

3.15 Ασφάλεια, προστασία και
δικαιοσύνη

Αριθμός εγκλημάτων με βάση στατιστικούς
δείκτες/ ποσοστά ικανοποίησης πολιτών και
αισθήματος ασφάλειας
O0303: Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις

9

μεταφορές

4.8 Οδική ασφάλεια

3402: Ενέργειες οδικής ασφάλειας
9403: Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων σε
10

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου
(Φεστιβάλ, Εκθέσεις σύγχρονου πολιτισμού
κ.λ.π.)

Πίνακας 21: Δείκτες Εκροών ΕΛΑΣ

2.8.2 Δείκτες Εκροών ΠΣ
Οι Δείκτες Εκροών για τo Πυροσβεστικό Σώμα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα ανά
προτεραιότητα:
Α/Α

Προτεραιότητα

Δείκτες Εκροών
Χρόνος απόκρισης των πυροσβεστικών
δυνάμεων μετά την αναγγελία του

1

2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων

συμβάντος
8706:Ενέργειες αναβάθμισης δομών
πολιτικής προστασίας
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Α/Α

Προτεραιότητα

48315

Δείκτες Εκροών
Πληθυσμιακή κάλυψη πυροσβεστικών

2

4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές

σταθμών ανά 1.000 κάτοικους
8706:Ενέργειες αναβάθμισης δομών
πολιτικής προστασίας

Πίνακας 22: Δείκτες Εκροών ΠΣ

2.8.3 Δείκτες Εκροών ΓΓΑΠ
Οι Δείκτες Εκροών για τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα ανά προτεραιότητα:
Α/Α

Προτεραιότητα

Δείκτες Εκροών
CO22: Αριθμός έργων που αφορούν

1

1.6 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση

δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
CO32: Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της
ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς

2.1 Ενεργειακή απόδοση
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις
επόμενες ενότητες, η δράση που
2

αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή,

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
1301: Αριθμός δημόσιων κτηρίων με
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής
κατανάλωσης

όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκε

1302: Εξοικονόμηση ενέργειας σε

από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού

κοινόχρηστους χώρους

λόγω του περιορισμού των 50εκ€.

O0308: Πλήθος δημόσιων κτιρίων που
υποστηρίζονται για την ενεργειακή
αναβάθμισή τους

3

4

2.5 Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμαενεργειακή μετάβαση
3.1 Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός

2301: Σχέδια δράσης για βιώσιμη ενέργεια

Τ1627: Δυναμικότητα των υποδομών
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Δείκτες Εκροών
φροντίδας που ενισχύονται
11101: Αριθμός συμμετεχόντων που
πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπών
μειονεκτούντων (άτομα με εισόδημα κάτω

5

3.3 Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων

από το όριο της φτώχειας,

Πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό

φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι/ανήλικοι
παραβάτες, άστεγοι, μετανάστες ,
απεξαρτημένα άτομα/άτομα υπό
απεξάρτηση)

3.15 Ασφάλεια, προστασία και
δικαιοσύνη

6

Αριθμός εγκλημάτων με βάση
στατιστικούς δείκτες/ ποσοστά
ικανοποίησης πολιτών και αισθήματος
ασφάλειας

7

3.4 Ενσίσχυση Υποδομών για Βελτίωση

5506: Αριθμός έργων για την βελτίωση των

της Ενσωμάτωσης Α.Μ.Ε.Α

παρεχομένων υπηρεσιών Πρόνοιας
4602: Πρόσθετες επιχειρήσεις με

8

4.1 Υποδομές ΤΠΕ

ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητα
μεγαλύτερη των 100 Mbps
Πίνακας 23: Δείκτες Εκροών ΓΓΑΠ

2.9

Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι για τις Δράσεις είναι:
•

Η Ελληνική Αστυνομία, όπου το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας θα καθορίσει
επισπεύδουσες Επιτελικές Διευθύνσεις που θα κληθούν να διαχειριστούν διοικητικοοικονομικά ζητήματα για τις κατά περίπτωση δράσεις.

•

Το Πυροσβεστικό Σώμα

•

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, και τα Καταστήματα Κράτησης της
Χώρας
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Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσον αφορά τον στόχο Υποστήριξη
Προγραμμάτων.

Με βάση τους ανωτέρω δικαιούχους έχει δομηθεί το παρόν ΤΠΑ σε αντίστοιχα Υποπρογράμαμτα.

2.10 Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του ΤΠΑ
2.10.1

Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του

ΤΠΑ για την ΕΛΑΣ
Η Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των Στόχων του ΕΠΑ προκύπτει από την πλήρη
αντιστοίχιση όλων των Στόχων και Προτεραιοτήτων του ΤΠΑ με αυτούς του ΕΠΑ, καθώς και
από την αντίστοιχη συσχέτιση των Δεικτών Εκροών.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τυποποίηση διαδικασιών, υποδομών,
πόρων και εξοπλισμού
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Έξυπνη Ανάπτυξη, Πράσινη Ανάπτυξη, Κοινωνική Ανάπτυξη,
Ανάπτυξη Υποδομών, Υποστήριξη Προγραμμάτων
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

1.2 Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα και

•

1.6 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες
ενότητες, η δράση που αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€)

•

2.1 Ενεργειακή απόδοση

•

3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη

•

4.1 Υποδομές ΤΠΕ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργικών διαδικασιών του Σώματος καθιστά την Ελληνική
Αστυνομία πιο αποδοτική στην αποστολή του και πιο ικανό να διαλειτουργεί τόσο με φορείς
του δημοσίου τομέα, όσο και με ιδιωτικούς φορείς.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση παρέχουν τη δυνατότητα
στην αστυνομία να τυποποιήσει διαδικασίες, υποδομές, πόρους και εξοπλισμό για την
αποτελεσματική προστασία των Ελλήνων πολιτών.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία του Σώματος είναι η τυποποίηση των
διαδικασιών, των πόρων, του εξοπλισμού και των υποδομών, προκειμένου να εξασφαλίζεται
ομοιογένεια και συνοχή στον τρόπο δράσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας σε όλη
την επικράτεια και σε όλους τους κλάδους (ασφάλεια, τάξη, σύνορα).
Η Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας με άλλες αστυνομίες και
ευρωπαϊκούς φορείς θα επιδιώξει ευρύτερες συνέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί
περαιτέρω τυποποίηση και αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πνεύμα αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα αναθεωρήσει σταδιακά το μοντέλο λειτουργίας
των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την εξέλιξη μέρους αυτών σε πρότυπες Αστυνομικές
Υπηρεσίες, τυποποιώντας τη λειτουργία τους με κατάλληλες υποδομές, διαδικασίες,
τεχνολογίες, μέσα και εξοπλισμό, για τη διοικητική, επιχειρησιακή και προδικαστική
αστυνομική δράση. Μετά το στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής και την αποτίμηση των
αποτελεσμάτων θα εφαρμοστεί το αναθεωρημένο μοντέλο στη λειτουργία του συνόλου των
Αστυνομικών Υπηρεσιών του Σώματος.
Περαιτέρω, ο εντεινόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης δημιουργούν ευκαιρίες, τις οποίες η Ελληνική Αστυνομία θα αξιοποιήσει
πλήρως προκειμένου το αστυνομικό προσωπικό να απεμπλακεί από τα αλλότρια διοικητικά ή
άλλης φύσης βάρη, τα οποία δεν συνδέονται με την κύρια αποστολή του Σώματος.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Εφαρμογή Πληροφοριοκεντρικού Μοντέλου Λειτουργίας
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Έξυπνη Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

1.8 Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης και

•

1.9 Εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος (Σημείωση: όπως αναφέρεται στις
επόμενες ενότητες, η δράση που αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή, όπως και
ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του
περιορισμού των 50εκ€)

Είναι αναγκαίο για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας να αναθεωρήσει το παραδοσιακό
αστυνομικό μοντέλο, που βασίζεται στην αυτοτελή διεξαγωγή ερευνών από τις επιχειρησιακές
δομές διαφορετικών Αστυνομικών Υπηρεσιών, εφαρμόζοντας πλέον μία νέα επιχειρησιακή
τακτική εστιασμένη στη διαμόρφωση κοινής και ενιαίας διαχείρισης – αξιοποίησης των
πληροφοριών. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι παραγωγή αξιόπιστης και τεκμηριωμένης
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πληροφόρησης, συσχετίζοντας τις υποθέσεις και συμβάντα, που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες
Δίωξης του Σώματος.
Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Ανταλλαγής
Πληροφοριών (SPOC, Single Point of Contact), το οποίο θα ενσωματώσει τους κύριους και
κρίσιμους δίαυλους διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών
(SIRENE, INTERPOL, EUROPOL) για τα θέματα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.
H βελτιστοποίηση της οργάνωσης διαχείρισης των πληροφοριών θα συμβάλει στη συνολική
αναβάθμιση της ερευνητικής ικανότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών, ενισχύοντας την
ετοιμότητά τους στους τομείς της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, της προστασίας
του δημοκρατικού πολιτεύματος και της διαφύλαξης της έννομης τάξης. Παράλληλα, θα
καταστήσει εφικτή τη διεξαγωγή ποιοτικών, αξιόπιστων και έγκυρων προδικαστικών
ερευνών, αλλάζοντας το επίπεδο εμπιστοσύνης, ευελιξίας και αμεσότητας της συνεργασίας
μεταξύ των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Ετοιμότητα και ανταπόκριση - Επίγνωση κατάστασης - Κοινή
επιχειρησιακή εικόνα
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Πράσινη Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων (Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες
ενότητες, η δράση που αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€)

Η διαφύλαξη της δημόσιας ειρήνης, η ανταπόκριση για παροχή βοήθειας και η διαχείριση
κρίσεων και καταστροφών απαιτούν υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και επαγγελματισμού. Για
τον λόγο αυτό, απαιτείται αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου, της τεχνολογίας και των
υποδομών, με τις οποίες επιχειρούν, κυρίως, οι δυνάμεις Πρώτης Ανταπόκρισης, αλλά και οι
λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Επικράτεια, εξασφαλίζοντας Επίγνωση
Κατάστασης και Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση του επιπέδου ετοιμότητας και ανταπόκρισης. Σε
κάθε κλήση για βοήθεια οι δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης να επιλαμβάνονται στον ελάχιστο
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δυνατό χρόνο, βάσει της εκτίμησης επικινδυνότητας του περιστατικού, στην περιοχή που
εκδηλώνεται.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Κατάρτιση - επαγγελματική ανάπτυξη - αναγνώριση προσόντων
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Κοινωνική Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
(μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων,
ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, προς όφελος της αποστολής του Σώματος,
προϋποθέτει τη δυνατότητα να αξιοποιούνται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο προσόντα και
δεξιότητες που διαθέτει κάθε στέλεχος του οργανισμού ξεχωριστά. Σημαντική οργανωτική
πρωτοβουλία προς το σκοπό αυτό αποτελεί η καθιέρωση ενός επαρκούς συστήματος
αναγνώρισης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού, το οποίο θα συνδέει
την εν γένει επαγγελματική του ανάπτυξη με τα καθήκοντα που θα κληθεί να ασκήσει, καθ’
όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του εξέλιξης στο Σώμα.
Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του προσωπικού διαδραματίζει η αστυνομική εκπαίδευση η
οποία πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και να
προσαρμόζεται σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Εκπαιδεύσεις όπως η
ενδελεχής διερεύνηση υποθέσεων με πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο, ο σχεδιασμός και
η λήψη μέτρων στις αθλητικές εκδηλώσεις, η διαχείριση της προστασίας των εξωτερικών
συνόρων, οι τηρούμενες πρακτικές αστυνόμευσης εγγύτητας και η διαχείριση περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Το Σώμα διαθέτει τις αυτοτελείς
εκπαιδευτικές δομές που μπορούν να εφοδιάσουν το αστυνομικό προσωπικό με τις αναγκαίες
ικανότητες και δεξιότητες, τόσο κατά τη φάση της αρχικής εκπαίδευσης, όσο και κατά την
υλοποίηση μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα υλοποιούνται με σκοπό την προσαρμογή
του προσωπικού σε νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για το Σώμα.

Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Πρόνοια για ασφαλείς γειτονιές
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Κοινωνική Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη
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Η αποτελεσματική αστυνόμευση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση ενός
περιβάλλοντος δημόσιας ειρήνης και ασφαλούς διαβίωσης, συνθηκών απαραίτητων για την
προοπτική κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης της Χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, το Σώμα οφείλει
να ενισχύσει τις ικανότητες, προκειμένου να συμβάλει καθοριστικά στην επαύξηση της
ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας για τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών.
Η πρόνοια για τις ασφαλείς γειτονιές έγκειται στην ανάπτυξη δράσεων στοχευμένης
αστυνόμευσης σε όλη την Επικράτεια, επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένες περιοχές κινδύνου
και σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, όπως προκύπτει από μελέτη των στατιστικών και
χαρτογραφικών δεδομένων, που αναδεικνύουν την κατανομή του εγκλήματος ανά την
επικράτεια.
Η Ελληνική Αστυνομία εντάσσει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό την αξιοποίηση πρακτικών,
που επενδύουν στην πρόληψη – αποτροπή του εγκλήματος και της εν γένει παραβατικότητας.
Αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια είναι η συστηματική ανάλυση στατιστικών
δεδομένων εγκληματικότητας για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης, που θα αναδείξουν τις
τάσεις και τις περιοχές, για τις οποίες απαιτείται να ληφθεί στοχευμένη δράση,
ανακατευθύνοντας σε τακτική βάση τις δυνάμεις αστυνόμευσης με σκοπό την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας, με έμφαση τη μείωση των εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας.
Οι δράσεις ωστόσο δεν θα περιοριστούν μόνο στην αμιγώς αστυνομική πρακτική, καθώς η
Ελληνική Αστυνομία θα επιδιώξει να αναπτύξει κουλτούρα επίλυσης προβλημάτων. Στο
πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει θα αξιοποιηθούν προληπτικά μοντέλα που βασίζονται
στην εγγύτητα της Αστυνομίας προς τα προβλήματα του πολίτη, σε επίπεδο γειτονιάς. Πέρα
από τις στρατηγικές συνέργειες με άλλες συναρμόδιες αρχές, θα επιδιωχθούν κυρίως
συμπράξεις με κοινωνικές ομάδες και τους κατοίκους των γειτονιών, με σκοπό την ανάπτυξη
σχέσεων εμπιστοσύνης, ώστε να γίνουν από κοινού αντιληπτές οι βαθύτερες αιτίες των
προβλημάτων που οδηγούν στις αποκλίνουσες ή παραβατικές συμπεριφορές, λειτουργώντας
προ-δραστικά στην ανάπτυξη τους.
Στην εφαρμογή του στόχου, οι αστυνομικοί που θα εφαρμόσουν την προληπτική αστυνόμευση
εγγύτητας για την ασφάλεια των γειτονιών, θα έχουν διαρκή παρουσία στην ίδια περιοχή
ευθύνης,

αποκτώντας

μάλιστα

προσωποποιημένη

αρμοδιότητα

για

την

ασφάλεια

συγκεκριμένων πολιτών ή κοινωνικών ομάδων, που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες στο
έγκλημα και χρήζουν ιδιαίτερων μέτρων προστασίας (άτομα τρίτης ηλικίας, μονογονεϊκές
οικογένειες, ανήλικοι, κ.λπ.). Κάθε αστυνομικός είναι ο οδηγός και ο καταλύτης για τη
διαφύλαξη της ασφάλειας στη γειτονιά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αυτή.
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Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Ενίσχυση επιστημονικών μεθόδων για την αύξηση του επιπέδου
εξιχνιάσεων
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Κοινωνική Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη

Το έγκλημα διαχρονικά προσπαθεί να αποκρύψει τα αποδεικτικά στοιχεία από τις αρχές, αλλά
σήμερα αυτό γίνεται ολοένα και μεθοδικότερα. Η ενίσχυση και η αποκέντρωση μέρους των
επιστημονικών εγκληματολογικών μεθόδων, που υποβοηθούν το έργο του Σώματος και
διατρέχουν ευρύτερα τις εγκληματολογικές δομές του, είναι πρωτεύουσας σημασίας, καθώς
τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας επί των ιχνών και των πειστηρίων του
εγκλήματος καθίστανται αδιάσειστα τεκμήρια για κάθε υπόθεση που οδηγείται στη
δικαιοσύνη.
Τα προηγούμενα χρόνια αναπτύχθηκαν σημαντικά συστήματα, τα οποία ωστόσο δεν
αντιμετώπιζαν στην ολότητά τους τα θέματα διαχείρισης ποινικών υποθέσεων και
απευθύνονταν σε επιλεγμένες Υπηρεσίες με έδρα κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας, ως
συνέπεια της έλλειψης ενιαίας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι
Αστυνομικές Υπηρεσίες ανά την επικράτεια, να μην έχουν τις ίδιες ικανότητες για την
καταπολέμηση του εγκλήματος από πλευράς μέσων, εξοπλισμού και συστημάτων.
Προκύπτει η απαίτηση κρίσιμα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται σε όλες τις
Αστυνομικές Υπηρεσίες να μπορούν να αξιοποιηθούν, για την πρόβλεψη, πρόληψη και
καταστολή του εγκλήματος και να μπορεί να αναπτυχθεί μια διαφανής, συνεκτική,
ολοκληρωμένη και ομοιόμορφη διαδικασία για το σύνολο των Υπηρεσιών Πρόληψης και
Δίωξης του Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία και πρόληψη στον
τομέα του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου όπλων, της
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της διακίνησης
ναρκωτικών, των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος, της ανταλλαγής πληροφοριών και της
πρόσβασης σε αυτές, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης της
παράνομης μετανάστευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της διανομής εικόνων
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και του εγκλήματος στον
κυβερνοχώρο.
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Η Ελληνική Αστυνομία θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες και μεθόδους αιχμής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και να αποκτήσει
την ικανότητα να αντιμετωπίζει νέες - εκσυγχρονισμένες μορφές εγκληματικότητας,
διατηρώντας, έτσι, τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα στο έργο της.
Παράλληλα, θα ενταθεί η συνεργασία και θα ακολουθηθούν οι προτεραιότητες που έχουν
τεθεί

από

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

και

αποτυπώνονται

διαμέσου

του

δικτύου

εγκληματολογικών εργαστηρίων ENFSI.
Θα

αναληφθούν

πρωτοβουλίες,

προκειμένου

να

μειωθεί

χαρακτηριστικά

ο

χρόνος

ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων των εγκληματολογικών εξετάσεων στο σύνολό τους και
ανά την επικράτεια. Ειδικότερα, θα μειωθεί ο χρόνος διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων,
θα υπάρξει η δυνατότητα ένταξης νέων ή/και αναλυτικότερων μεθόδων εξετάσεων, αλλά και
θα είναι δυνατή η εξαγωγή μεγαλύτερου αριθμού εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
Παράλληλα, θα τυποποιηθεί η αλυσίδα εντοπισμού, συλλογής και διαχείρισης πειστηρίων για
όλο τον κύκλο ζωής τους μέχρι και το ακροατήριο σε διαλειτουργικότητα με το Σύστημα
Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Ενίσχυση οδικής ασφάλειας
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Ανάπτυξη υποδομών
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

4.8 Οδική ασφάλεια

Στο πλαίσιο του ΤΠΑ απαιτείται η Ελληνική Αστυνομία να αναπτύξει δράσεις ενεργητικής
οδικής ασφάλειας που θα εστιάζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, κυρίως, στην πρόληψη των
θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, προσδοκώντας στην επίτευξη μηδενικών
απωλειών ζωής.
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τροχονομικής
αστυνόμευσης και η εντατικοποίηση δράσεων προληπτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα για
την εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής και τη διαμόρφωση ορθής οδηγικής συμπεριφοράς.
Θα αξιοποιηθούν τα επιχειρησιακά δεδομένα τροχαίας και θα ενταθούν οι έλεγχοι εφαρμογής
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δίδοντας έμφαση στην τήρηση του ορίου ταχύτητας, στην
απαγόρευση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, στην απαγόρευση χρήσης κινητού κατά την
οδήγηση, στη συνεπή χρήση ζωνών ασφάλειας και προστατευτικού εξοπλισμού για τα παιδιά
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και τους μοτοσικλετιστές, στην ασφαλή οδήγηση, καθώς και στην έγκαιρη επέμβαση σε
περιπτώσεις ατυχημάτων.

Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Ανάπτυξη δράσεων συμμετοχικότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Εξωστρέφεια
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ένα Σώμα με μακραίωνη ιστορία που προέρχεται από την
ενοποίηση δύο Σωμάτων: της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων. Έχει
πλέον συστήσει Διεύθυνση Ιστορίας στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας που έχει μεριμνήσει
για τη συγκέντρωση αντικειμένων και αρχείων ιστορικής αξίας τα οποία σε επίπεδο
περιφέρειας θα μπορούσαν να προβληθούν στο πλαίσιο εκθέσεων στο ευρύ κοινό. Η όλη
πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της σχέσης αστυνομίας με τους πολίτες.

2.10.2

Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του

ΤΠΑ για το ΠΣ
Ειδικοί Στόχοι ΤΠΑ: Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη Διαχείριση Συμβάντων, Βελτίωση
Υποδομών Πυροσβεστικών Σταθμών
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Πράσινη Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

•

4.2 Ενεργειακά δίκτυα και υποδομές

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού
περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων
καταστροφών. Επιπλέον έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των
πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση
των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός
της καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των
εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων
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και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και
επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών
και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. Συνεπώς, η Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη
Διαχείριση Συμβάντων και η Βελτίωση των Υποδομών Πυροσβεστικών Σταθμών για το ΠΣ θα
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της αποστολής της, συμμετέχοντας ενεργά στην επίτευξη
και των στόχων του ΤΠΑ.

2.10.3

Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας στην επίτευξη των Στόχων του

ΤΠΑ για τη ΓΓΑΠ
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Βελτίωση Ψηφιακής Διασύνδεσης
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Έξυπνη Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

1.6 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτίωση της ψηφιακής διασύνδεσης της ΓΓΑΠ θα την
καταστήσει πιο αποδοτική στην αποστολή της και πιο ικανή να διαλειτουργεί με άλλους
φορείς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, την απαλοιφή του κινδύνου
της ενδεχόμενης απώλειας εγγράφων και παραστατικών πληρωμής, καθώς και εξοικονόμηση
προσωπικού και διάθεση αυτού για την κάλυψη άλλων υπηρεσιακών υποχρεώσεων
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακή Μετάβαση
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Πράσινη Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

2.1 Ενεργειακή απόδοση (Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, η
δράση που αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα,
αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€)

•

2.5 Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα- ενεργειακή μετάβαση

Η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και η σταδιακή αποσύνδεση από το πετρέλαιο και
αναζήτηση εναλλακτικών – οικολογικών τρόπων θέρμανσης, θα αυξήσει σημαντικά την
συμβολή της ΓΓΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής
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Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Βελτίωση Υγείας Κρατουμένων και κοινωνικής επανένταξης κρατουμένων
και αποφυλακιζομένων
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Κοινωνική Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

3.1 Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός (Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες
ενότητες, η δράση που αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή, όπως και ορισμένες
ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των
50εκ€)

•

3.3 Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό (Σημείωση:
όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, η δράση που αντιστοιχεί στην προτεραιότητα
αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό πίνακα προϋπολογισμού
λόγω του περιορισμού των 50εκ€)

Η προστασία της υγείας των κρατουμένων αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ΓΓΑΠ και στο
πλαίσιο αυτό μεριμνά για την παροχή νοσοκομειακών κλινών και λοιπού εξοπλισμού.
Παράλληλα, σημαντική είναι και η ένταξη του Φορέα «Επάνοδος», Νομικού Προσώπου
Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική
Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα
μετασοφρωνιστικής μέριμνας με σκοπό την επαγγελματική συμπαράσταση, την προετοιμασία
και

την

προώθηση

της

εν

γένει

κοινωνικής

επανένταξης

των

κρατουμένων

και

αποφυλακιζομένων.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Ενίσχυση της Ασφάλειας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Κοινωνική Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη

Η Ενίσχυση της Ασφάλειας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης, θα αυξήσει
σημαντικά την συμβολή της ΓΓΑΠ στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών
καθώς και στον περιορισμό της εγκληματικότητας.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Αναβάθμιση των Υποδομών για βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑμεΑ
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Κοινωνική Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
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3.4 Ενσίσχυση Υποδομών για Βελτίωση της Ενσωμάτωσης Α.Μ.Ε.Α

Η Αναβάθμιση των Υποδομών για βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑμεΑ, θα αυξήσει σημαντικά την
συμβολή της ΓΓΑΠ στην δημιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από
συνοχή με σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή
των Ατόμων με Αναπηρίες.
Ειδικός Στόχος ΤΠΑ: Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Ανάπτυξη Υποδομών
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:

• 4.1 Υποδομές ΤΠΕ (Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, η δράση που
αντιστοιχεί στην προτεραιότητα αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκε από τον
τελικό πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€)
Η τεχνολογική εξέλιξη επιβάλει και στην ΓΓΑΠ να μεριμνήσει για τις απαιτούμενες υποδομές
που θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη εκπλήρωση των στόχων της. Η αναβάθμιση, η
συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων υποδομών είναι ύψιστης προτεραιότητας,
θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του φορέα και θα έχει αντίκτυπο ταυτόχρονα σε όλους
τους συνεργαζόμενους φορείς.

2.11 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης νέων δράσεων
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εκτίμηση υλοποίησης των προς
χρηματοδότηση Δράσεων:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΤΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

2021

2022

2023

2024

2025
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΤΗ

Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ
Προμήθεια λογισμικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Διαδικασιών
με την χρήση ανοικτών προτύπων, εργαλείων σχεδίασης και

1

γλωσσών επισήμανσης. Αξιοποίηση λογισμικού στο πλαίσιο
δημιουργίας πυρήνα επιχειρησιακών αρχιτεκτόνων για τον
σχεδιασμό επιχειρησιακού πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού
του Σώματος.
Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού προς άμεση επιχειρησιακή και
διοικητική αξιοποίηση, ανάδειξη αρχειακών συλλογών

2

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, η δράση
αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΑΣ

3

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, η δράση
αυτή, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκε από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής

4

υποδομής, καθώς και για τη διασύνδεση των Συστημάτων
Αστυνόμευσης & Διαχείρισης Περιστατικών
Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής
υποδομής για τη διεξαγωγή προ-δικαστικών ερευνών και την

5

υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια

6

κτίρια. Οι Δράσεις θα αφορούν στην ενεργειακή
αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας με
έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια

7

Δράσεις απεξάρτησης Ελληνικής Αστυνομίας από τα ορυκτά
καύσιμα

2021

2022

2023

2024

2025
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΤΗ

Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ
Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας,
προειδοποίησης και ανταπόκρισης

8

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€

9

Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης των
τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
Υποστήριξη σε μέσα,εξοπλισμό και ανθρωπινο δυναμικό των

10

εφαρμοζόμενων επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης
αστυνόμευσης

11

Προμήθεια εξοπλισμού για τις αστυνομικές Υπηρεσίες
Ασφάλειας που διεξάγουν προδικαστικές έρευνες
Δράσεις αναβάθμισης και ανακατασκευής κτιριακών

12

εγκαταστάσεων Ελληνικής Αστυνομίας για τη διασφάλιση της
ομοιομορφίας στην άσκηση της ποινικής δικαιοσύνης

13

Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας, ενδεικτικά προμήθεια
εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ.
Δράσεις προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης

14

σύγχρονης ιστορίας, μέσω ενδεικτικά της δημιουργίας
μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων, κλπ.

Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
15
16

Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας,
προειδοποίησης και ανταπόκρισης
Συντήρηση και ανέγερση εγκαταστάσεων του ΠΣ

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων, εφαρμογών
17

και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΓΓΑΠ

2021

2022

2023

2024

2025

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΤΗ

Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ
Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια
της ΓΓΑΠ .

18

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€

19

Αποσύνδεση από το πετρέλαιο και αναζήτηση εναλλακτικών –
οικολογικών τρόπων θέρμανσης.
Δράσεις αναβάθμισης των υποδομών υγείας

20

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Δράσεις μετασοφρωνιστικής μέριμνας

21

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Προμήθεια εφαρμογών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών
με ένταξη αυτών στο ευρυζωνικό δίκτυο, ώστε να
υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι σε καθημερινή βάση

22

πραγματοποιούμενες εισαγωγές στοιχείων και δεδομένων.
Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Εξοπλισμός ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και λοιπών, για την
τέλεση εγκληματικών ενεργειών, αντικειμένων

23

Σημείωση: όπως αναφέρεται στις επόμενες ενότητες, οι δράσεις
αυτές, όπως και ορισμένες ακόμα, αφαιρέθηκαν από τον τελικό
πίνακα προϋπολογισμού λόγω του περιορισμού των 50εκ€
Δράσεις βελτίωσης υποδομων διαβίωσης του πληθυσμού των

24

κρατουμένων με διαφορες μορφες αναπηρίας στα καταστηματα
κράτησης

25

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

2021

2022

2023

2024

2025
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α
26

ΕΤΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

2021

Μελέτες αποτύπωσης τρωτότητας και βελτίωσης συστημάτων
ασφάλειας σε καταστήματα κράτησης

Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
2

Δράσεις Υποστήριξης των Προγραμμάτων

Πίνακας 24: Χρονοδιάγραμμα Δράσεων

2022

2023

2024

2025

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Για το ΤΠΑ του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια»
ανέρχεται για την περίοδο 2021-2025 σε 300.000€. Οι προτεινόμενες Δράσεις που
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικές:
ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων που έχουν σχέση με

Παροχή
Υπηρεσιών
Συμβούλων

την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής,

12103:

της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του

Υποστηρικτικά

κλεισίματος του ΕΠΑ τα οποία εκ της φύσεώς τους

εργαλεία για

χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης είτε ως προς την

την

απαιτούμενη τεχνογνωσία είτε ως προς τους

οργάνωση/διαχ

απαιτούμενους πόρους που δεν είναι δυνατό να

είριση που

αντιμετωπισθούν από το υφιστάμενο προσωπικό σε

δημιουργούνται

συγκεκριμένη χρονική συγκυρία

ή

(ενδεικτικά: Νομικός Σύμβουλος, Τεχνικός

αναβαθμίζονται

Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Σύμβουλος, Οικονομικός Σύμβουλος)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Ανάπτυξη,
Εγκατάσταση,
Υποστήριξη,
Συντήρηση
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και
Λογισμικού

α. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη,

12103:

συντήρηση λογισμικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί

Υποστηρικτικά

ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του

εργαλεία για

Προγράμματος και την εύρυθμη λειτουργία της

την

Υπηρεσίας.

οργάνωση/διαχ

β. Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση
εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών
καθώς και λοιπού εξοπλισμού, που θα
χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την εύρυθμη
λειτουργία της Υπηρεσίας

είριση που
δημιουργούνται
ή
αναβαθμίζονται

Υ.Δ.Ε.Α.Π.
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ΕΡΓΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

48333

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Επικοινωνίας:
Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και
επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, εκπόνηση
ερευνών, δημιουργία Ιστοσελίδας οργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και
αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού
ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού
Ενέργειες

υλικού( τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά μηνύματα,

Δημοσιότητας-

διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα

Ανακοινώσεων

Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη –
συντήρηση δικτυακών τόπων , δημιουργία –
λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center,

12305: Αριθμός
εκδηλώσεων
(ενέργειες
ενημέρωσης και

Υ.Δ.Ε.Α.Π.

ευαισθητοποίησης)

γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ).
Σύμφωνα με εξειδίκευση της εφαρμογής των
απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης όπως
περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 και 10) του
Κανονισμού (Ε.Κ.) 1828/2006
Περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας
ή/ και υπηρεσίας που συνδέονται με τις εκδηλώσεις,
συνεδριάσεις οργάνων, συσκέψεις. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών,
η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις,
διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση
Οργάνωση
εκδηλώσεωνσυνεδριάσεωνσυσκέψεων

συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με
μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ. τα
έξοδα συμμετεχόντων, προσκεκλημένων και
εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και
φιλοξενίας, αποζημίωση) κ.λπ. Οι συνεδριάσεις,
εκδηλώσεις, συσκέψεις αυτές αφορούν σε θέματα
ΕΠΑ. Στην παρούσα κατηγορία ενεργειών
περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα για την
οργάνωση και την υποστήριξη των Επιτροπών
Παρακολούθησης του ΤΠΑ και τα έξοδα για τη
διεξαγωγή των Συνεδριάσεών τους.

12305: Αριθμός
εκδηλώσεων
(ενέργειες
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

Υ.Δ.Ε.Α.Π

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΡΓΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σεμινάρια-Εκπαιδεύσεις Προσωπικού Διαχείρισης

ΣεμινάριαΕκπαιδεύσεις

Τ.Π.Α. Περιλαμβάνονται η δαπάνη για την

12103:

συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια καθώς

Υποστηρικτικά

και όλες τις απαραίτητες δαπάνες για οργάνωση

εργαλεία για

σεμιναρίων (έξοδα μετακίνησης, διαμονής,

την

αποζημίωσης των εισηγητών, συμμετεχόντων,

οργάνωση/διαχ

μίσθωση αιθουσών, εξοπλισμού, κόστος εισηγήσεων

είριση που

κλπ) για την κατάρτιση του προσωπικού της

δημιουργούνται

Υπηρεσίας και των Δικαιούχων στα αντικείμενα της

ή

αρμοδιότητάς τους και της εφαρμογής των

αναβαθμίζονται

Υ.Δ.Ε.Α.Π

κοινοτικών και εθνικών πολιτικών.
12105:
Οδοιπορικά

Οδοιπορικά Εσωτερικού – Εξωτερικού του

Δικαιούχοι,

Προσωπικού

Προσωπικού Διαχείρισης Τ.Π.Α.

φορείς που

Υ.Δ.Ε.Α.Π

υποστηρίζονται
Παροχή Υπηρεσιών για εκπόνηση μελετώνεμπειρογνωμοσυνών- ερευνών που είναι αναγκαίες
για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΤΠΑ.
Όλες οι μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες
πρέπει να έχουν σχέση με την υποστήριξη του
σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης,
της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΠΑ και
Μελέτες και
άλλες
Υποστηρικτικές
Διαδικασίες

των Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ

12201: Μελέτες,

και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

εμπειρογνωμοσ

Ενδεικτικά αναφέρονται κατηγορίες μελετών -

ύνες, έρευνες,

εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών:

αξιολογήσεις

•

Μελέτες εμπειρογνωμοσύνες
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και
επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.
Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως
περιβαλλοντικές, κόστους - ωφέλειας,
βιωσιμότητας, γεωλογικές, εδαφολογικές
κ.λπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται

Υ.Δ.Ε.Α.Π

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

48335

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
•

Μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης
δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης,
επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.
Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες για τις
διαμορφούμενες ανάγκες των Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

•

Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την
εκπαίδευση και την προσαρμογή του
ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική,
οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή.
Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών
και επιπτώσεων.

•

Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης,
και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής
αναβάθμισης.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων
αξιολόγησης για όλες τις αξιολογήσεις που
πραγματοποιεί η Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του Προγράμματος.

Αξιολόγηση

Είναι επίσης επιλέξιμη και η αμοιβή

12201: Μελέτες,

Εμπειρογνωμόνων-Αξιολογητών, ατομικά ή με τη

εμπειρογνωμο-

μορφή Ομάδων Εργασίας, που επιλέχθηκαν από

σύνες, έρευνες,

Ειδικό Μητρώο Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) για να

αξιολογήσεις

Υ.Δ.Ε.Α.Π

αξιολογήσουν προτάσεις, που θα ενταχθούν σε Ε.Π.,
καθώς και τα έξοδα μετακίνησής, και διαμονής τους
(στους παραπάνω περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι
υπάλληλοι).
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η διενέργεια
ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά
Έλεγχοι

πρόσωπα εκεί όπου η υπηρεσία κρίνει αναγκαία την
ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Σημειώνεται ότι η διενέργεια αυτών των ελέγχων

12201: Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες,
αξιολογήσεις

Υ.Δ.Ε.Α.Π

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

48336

ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ
έχει τη μορφή υποβοήθησης της Υπηρεσίας από
εμπειρογνώμονες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τη
μορφή γνωμοδοτήσεων ή εκθέσεων
πραγματογνωμοσύνης για θέματα ή εξειδικευμένες
υποθέσεις για τις οποίες δεν επαρκούν οι
επιστημονικές γνώσεις ή η στελέχωση της Υπηρεσίας
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν τα δημόσια ελεγκτικά όργανα.

Πίνακας 25: Έργα Τεχνικής Βοήθειας
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4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1

Κατανομή Προϋπολογισμού

48337

Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη ανέρχεται για την περίοδο 2021-2025 στα 50 εκ. €.
Παράλληλα ο Προϋπολογισμός όλων των Έργων που κατεγράφησαν ανωτέρω ξεπερνούν τα
70 εκ €. Ως εκ τούτου, έγινε επιλογή με βάση:
•

Τα ειδικά χαρακτηριστικά

•

Τις συνεχιζόμενες ανελαστικές δαπάνες

•

Την ιεράρχηση των Έργων, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Ενότητα 8 της παρούσης

ή μειώθηκε το αρχικά προβλεπόμενο κόστος, ώστε ο Προϋπολογισμός να μην ξεπερνάει τα
50εκ€, εκ των οποίων περισσότερο από τα μισά αφορούν σε νέα έργα. Από τα ανωτέρω
λοιπόν Έργα δεν περιελήφθησαν στο τελικό πρόγραμμα τα εξής:
ΕΛΑΣ:
•

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού προς άμεση επιχειρησιακή και διοικητική αξιοποίηση,
ανάδειξη αρχειακών συλλογών (1.6)

•

Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ΕΛΑΣ (1.6)

•

Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής υποδομής για τη διεξαγωγή
προ-δικαστικών ερευνών και την υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων
Πολιτών (1.9)

•

Δράσεις

παρακολούθησης

καταστροφών,

ετοιμότητας,

προειδοποίησης

και

ανταπόκρισης (2.4)
ΓΓΑΠ:
•

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της ΓΓΑΠ (2.1)

•

Δράσεις αναβάθμισης των υποδομών υγείας (3.1)

•

Δράσεις μετασοφρωνιστικής μέριμνας (3.3)

•

Προμήθεια εφαρμογών και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών με ένταξη αυτών στο
ευρυζωνικό δίκτυο, ώστε να υποστηρίζονται αποτελεσματικά οι σε καθημερινή βάση
πραγματοποιούμενες εισαγωγές στοιχείων και δεδομένων (4.1).
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Εξοπλισμός ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και λοιπών, για την τέλεση εγκληματικών
ενεργειών, αντικειμένων (4.1)
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας Προϋπολογισμού του ΤΠΑ ανά Υποπρόγραμμα:
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

4

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(σε ευρώ)

1

3

Α/Α

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΑ/

ΕΤΗ

2

Α
1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΠΑ/ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2021

1.2

1.2 Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ
στον δημόσιο τομέα
1.2.1 Προμήθεια λογισμικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Διαδικασιών με την χρήση ανοικτών προτύπων, εργαλείων
σχεδίασης και γλωσσών επισήμανσης. Αξιοποίηση
λογισμικού στο πλαίσιο δημιουργίας πυρήνα επιχειρησιακών
αρχιτεκτόνων για τον σχεδιασμό επιχειρησιακού πλάνου
ψηφιακού μετασχηματισμού του Σώματος.
1.8

1.8 Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων δημόσιας διοίκησης

2022

2023

100.000,00 €

-

€

100.000,00 €

-

€

-

-

€

2024

4.900.000,00 €

2025

ΣΥΝΟΛΟ

-

€

-

€

5.000.000,00 €

€

-

€

-

€

100.000,00 €

€

4.900.000,00 €

-

€

-

€

4.900.000,00 €

-

1.8.1 Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής
υποδομής, καθώς και για τη διασύνδεση των Συστημάτων
Αστυνόμευσης & Διαχείρισης Περιστατικών
2

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

50.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

1.250.000,00 €

2.1

2.1 Ενεργειακή απόδοση

50.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

1.250.000,00 €

2.1.1 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια
κτίρια. Οι Δράσεις θα αφορούν στην ενεργειακή
αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Ελληνικής Αστυνομίας
με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια
2.1.2 Δράσεις απεξάρτησης Ελληνικής Αστυνομίας από τα ορυκτά
καύσιμα
3
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12.900.000,00 €

3.8

3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης
3.8.1 Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης των
τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
3.15 3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη

-

€

600.000,00 €

-

€

-

€

-

€

13.500.000,00 €

600.000,00 €

-

€

-

€

-

€

600.000,00 €

-

€

-

€

-

€

12.900.000,00 €

12.900.000,00 €

-

€

3.15.1 Υποστήριξη σε μέσα , εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό των
εφαρμοζόμενων επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης
3.15.2 Προμήθεια εξοπλισμού για τις αστυνομικές Υπηρεσίες
Ασφάλειας, που διεξάγουν προδικαστικές έρευνες
3.15.3 Δράσεις αναβάθμισης και ανακατασκευής κτιριακών
εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας στην
άσκηση της ποινικής δικαιοσύνης
4
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4.8

4.8 Οδική ασφάλεια

-

€

4.500.000,00 €

-

€

-

€

4.500.000,00 €

-

€

4.500.000,00 €

-

€

-

€

4.500.000,00 €

4.8.1 Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας, ενδεικτικά
προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού, κλπ.
5
5. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

-

€

50.000,00 €

50.000,00 €

-

€

-

€

100.000,00 €

5.5

-

€

50.000,00 €

50.000,00 €

-

€

-

€

100.000,00 €

Β
2
2.4

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

Δράσεις προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης
σύγχρονης ιστορίας, μέσω ενδεικτικά της δημιουργίας
μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων, κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
2021
2022
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
700.000,00 €
700.000,00 €
2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
700.000,00 €
700.000,00 €

24.350.000,00 €
2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΟ

500.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

2.900.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

2.900.000,00 €

2.4.1 Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας,
προειδοποίησης και ανταπόκρισης
4
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

10.000.000,00 €

1.400.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

18.900.000,00 €

4.2

10.000.000,00 €

1.400.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

18.900.000,00 €

4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές

4.2.1 Συντήρηση και ανέγερση εγκαταστάσεων του ΠΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Σ.

21.800.000,00 €
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Γ
1

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2021

2022

48339

2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΟ

40.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

300.000,00 €

40.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

300.000,00 €

50.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

850.000,00 €

50.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

850.000,00 €

300.000,00 €

850.000,00 €

800.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

2.350.000,00 €

50.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €
650.000,00 €
3.15.1 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών
μέσων
3.15.2 Μελέτες αποτύπωσης τρωτότητας και βελτίωσης συστημάτων
ασφάλειας σε καταστήματα κράτησης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΓΑΠ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Δ
2021
2022
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.
6
6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
230.000,00 €
25.000,00 €
6.1 6.1 Διοικητική Υποστήριξη
100.000,00 €
- €

600.000,00 €

1.6

1.6 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση

1.6.1 Δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων, εφαρμογών
και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΓΓΑΠ
2
2 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2.5

2.5 Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα- ενεργειακή μετάβαση

2.5.1 Αποσύνδεση από το πετρέλαιο και αναζήτηση εναλλακτικών –
οικολογικών τρόπων θέρμανσης.
3
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3.4

3.4 Ενσίσχυση Υποδομών για Βελτίωση της Ενσωμάτωσης
Α.Μ.Ε.Α
3.4.1 Δράσεις βελτίωσης υποδομων διαβίωσης του πληθυσμού των
κρατουμένων με διαφορες μορφες αναπηρίας στα
καταστήματα κράτησης
3.15 3.15 Ασφάλεια, προστασία και δικαιοσύνη

6.1.1 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
6.2 6.2 Τεχνική Βοήθεια

130.000,00 €

25.000,00 €

-

€

200.000,00 €

-

€

450.000,00 €

200.000,00 €

1.900.000,00 €

3.500.000,00 €
2023

2024

2025

25.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

-

€

25.000,00 €

-

€

35.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

-

350.000,00 €

€

100.000,00 €

35.000,00 €

250.000,00 €

6.2.1 Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υ.ΠΡΟ.ΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΠΑ

Πίνακας 26: Προϋπολογισμός Δράσεων ΤΠΑ

350.000,00 €

50.000.000,00 €
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Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Αναπτυξιακό Στόχο ΤΠΑ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Αναπτυξιακό
Στόχο του ΤΠΑ:
Α/Α

ΣΤΟΧΟΣ ΤΠΑ

Π/Υ ΤΠΑ

% Π/Υ

1

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.300.000 €

10,6%

2

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.000.000 €

10,0%

3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

15.850.000 €

31,7%

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

23.400.000 €

46,8%

5

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

100.000 €

0,2%

6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

350.000 €

0,7%

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000 €
Πίνακας 27: Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Στόχο ΤΠΑ

4.3

Κατανομή Προϋπολογισμού ανά ΑΠ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα:
Α/Α
1

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ ΤΠΑ

% Π/Υ

1.2 Δημιουργία ερευνητικής
τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον

100.000 €

0,2%

300.000 €

0,6%

4.900.000 €

9,8%

δημόσιο τομέα
2

1.6 Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση

3

1.8 Ψηφιακή διασύνδεση μονάδων
δημόσιας διοίκησης
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Α/Α

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

48341

Π/Υ ΤΠΑ

% Π/Υ

4

2.1 Ενεργειακή απόδοση

1.250.000 €

2,5%

5

2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων

2.900.000 €

5,8%

6

2.5 Απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα-

850.000 €

1,7%

450.000 €

0,9%

600.000 €

1,2%

14.800.000 €

29,6%

18.900.000 €

37,8%

4.500.000 €

9,0%

ενεργειακή μετάβαση
7

3.4 Ενίσχυση Υποδομών για Βελτίωση
της Ενσωμάτωσης ΑμεΑ

8

3.8 Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός
Υποδομών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης

9

3.15 Ασφάλεια, προστασία και
δικαιοσύνη

10

4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές

11

4.8 Οδική ασφάλεια

12

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα

100.000 €

0,2%

13

6.1 Διοικητική Υποστήριξη

100.000 €

0,2%

14

6.2 Τεχνική Βοήθεια

250.000 €

0,5%

ΣΥΝΟΛΟ

50.000.000 €

Πίνακας 28: Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα

Βελτίωση της Ενσωμάτωσης

3.4 Ενίσχυση Υποδομών για

καύσιμα- ενεργειακή μετάβαση

2.5 Απεξάρτηση από ορυκτά

Κινδύνων

2.4 Πρόληψη και Διαχείριση

2.1 Ενεργειακή απόδοση

μονάδων δημόσιας διοίκησης

1.8 Ψηφιακή διασύνδεση

ψηφιοποίηση

1.6 Δημόσια διοίκηση και

στον δημόσιο τομέα

τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ

1.2 Δημιουργία ερευνητικής

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

450.000 €

850.000 €

2.900.000 €

1.250.000 €

4.900.000 €

300.000 €

100.000 €

Π/Υ ΤΠΑ

Κατανομή Προϋπολογισμού ανά έτος

0,9%

1,7%

5,8%

2,5%

9,8%

0,6%

0,2%

% Π/Υ

-105-

50.000 €

50.000 €

700.000 €

50.000 €

- €

40.000 €

100.000 €

2021

- €

200.000 €

300.000 €

700.000 €

300.000 €

- €

80.000 €

2022

- €

200.000 €

300.000 €

500.000 €

300.000 €

4.900.000 €

80.000 €

2023

- €

-€

100.000 €

500.000 €

300.000 €

- €

50.000 €

2024

- €

-€

100.000 €

500.000 €

300.000 €

- €

50.000 €

2025
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3

2

1

Α/Α
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6.1 Διοικητική Υποστήριξη

6.2 Τεχνική Βοήθεια

14

Κέντρα

5.5 Μουσεία και Πολιτιστικά

4.8 Οδική ασφάλεια

Υποδομές

4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και

δικαιοσύνη

3.15 Ασφάλεια, προστασία και

εκπαίδευσης

όλων των βαθμίδων

Εκσυγχρονισμός Υποδομών

3.8 Ανάπτυξη και

ΑμεΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

13

12

11

10

9

8

Α/Α

250.000 €

100.000 €

100.000 €

4.500.000 €

18.900.000 €

14.800.000 €

600.000 €

Π/Υ ΤΠΑ

0,5%

0,2%

0,2%

9,0%

37,8%

29,6%

1,2%

% Π/Υ

- €

-106-

120.000 €

100.000 €

- €

- €

10.000.000 €

13.150.000 €

2021

25.000 €

50.000 €

4.500.000 €

1.400.000 €

650.000 €

600.000 €

2022

- €

25.000 €

50.000 €

.- €

2.500.000 €

600.000 €

2023

- €

40.000 €

- €

- €

2.500.000 €

200.000 €

2024

- €

40.000 €

- €

- €

2.500.000 €

200.000 €

2025
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Α/Α

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
50.000.000 €

Π/Υ ΤΠΑ
100%

% Π/Υ

17,61%

8.805.000 €

2022

18,91%

9.455.000 €

2023

7,37%

3.685.000 €

2024

7,37%

3.685.000 €

2025
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48,74%

24.370.000 €

2021
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5.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

5.1

Συμβατότητα ΤΠΑ με ΕΠΑ

48345

Το παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(Υ.ΠΡΟ.ΠΟ) είναι απολύτως συμβατό με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.),καθώς
όπως έχει παρουσιαστεί στις προηγούμενες ενότητες, κάθε Στόχος και Προτεραιότητα
αντιστοιχίζονται πλήρως με τους Στόχους, Ειδικούς Στόχους, Δείκτες και Προτεραιότητες του
ΕΠΑ.

5.2 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα
5.2.1 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα - ΕΛΑΣ
Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπως διαμορφώθηκε με τη συνεισφορά της Ελληνικής
Αστυνομίας, λαμβάνει υπόψη και δεσμεύεται από τα παρακάτω στρατηγικά κείμενα του
Σώματος, όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία:
•

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 19 παρ. 13 Ν.
4249/2014 -ΣΕΠΕΑ) για την περίοδο 2021-2025 -

το οποίο έχει λάβει έγκριση από το

Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Κρίσεων (άρθρο 13, Ν. 2800/2000).
•

Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής Ελληνικής Αστυνομίας 2020-2024

•

Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2018 – 2020

Επίσης λαμβάνει υπόψη και ανταποκρίνεται στις παρακάτω στρατηγικές:
•

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030

•

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

•

Νόμος 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

5.2.2 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα - ΠΣ
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανήκοντας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας (ΓΓΠΠ) λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις οριζόντιες πολιτικές
της. Δεδομένου ότι η ΓΓΠΠ έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής
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αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της
περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συντάσσει
πολύ πιο εξειδικευμένα σχέδια. Ο «Ξενοκράτης», ένα από αυτά τα σχέδια, συντάχθηκε από τη
ΓΓΠΠ με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική
Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06). Εκεί προσδιορίζονται:
•

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες & φορείς.

•

Όργανα που διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα
επίπεδα.

Παρέχονται ουσιώδη στοιχεία για την:
•

Αξιολόγηση κινδύνων

•

Επισήμανση ευπαθών χώρων

•

Εκπόνηση ειδικών σχεδίων για κάθε κίνδυνο

•

Κατευθυντήριες γραμμές για την:
o

Χάραξη στρατηγικών και τακτικών

o

Ορθή οργάνωση και εξοπλισμό των υπηρεσιών και διαμόρφωση επιχειρησιακής
φιλοσοφίας

o

Έγκαιρη κινητοποίηση, δραστηριοποίηση, διεύθυνση και συντονισμό του
ανθρωπίνου δυναμικού και μέσων

o

Δημιουργία δυνατοτήτων διοικητικής μέριμνας για την αντιμετώπιση
προβλημάτων τόσο των επιχειρησιακών δυνάμεων, όσο και των πληγέντων
πολιτών

Επίσης, προβλέπει τη δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και παραγόντων στη διαχείριση των κρίσεων. Το εν λόγω
σχέδιο αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο σχεδιασμού, βάσει του οποίου ανατίθεται η κατάρτιση
των ειδικών, ανά κίνδυνο, σχεδίων στα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία και το Α.Π.Σ. λαμβάνει
υπόψη του τέτοιες πληροφορίες για τη σύνταξη στρατηγικών κειμένων και τον σχεδιασμό
δράσεων.

5.2.3 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα - ΓΓΑΠ
Η ΓΓΠΠ λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις οριζόντιες πολιτικές του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ διαμορφώνει και τους δικούς της στρατηγικούς
στόχους και προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, αξιοποιεί ως στρατηγικό κείμεο το Σχέδιο Δράσης
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του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο ενσωματώνει σε διακριτό τμήμα τους
στόχους της Γ.Γ.Α.Π

5.3 Επιπτώσεις των μεγάλων Έργων στην οικονομία
Τα έργα που προτείνονται στο ΤΠΑ θα συμβάλουν θετικά στην Εθνική Οικονομία καθώς δίνεται
η δυνατότητα και σε Ελληνικές επιχειρήσεις να αποτελέσουν αναδόχους των έργων που θα
προκηρύσσονται δημόσια.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και στόχων που τίθενται, το Υ.ΠΡΟ.ΠΟ θα
συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας που θα προκαλεί την
άμεση θετική επίπτωση για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.
Πρωτοβουλίες χρηματοδότησης θα αναληφθούν ειδικά για την προστασία και εξυπηρέτηση
του τουριστικού πληθυσμού, με την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων (συμβατικών και
έγχρωμων οχημάτων) που υποστηρίζουν την εμφανή αστυνόμευση.
Σε ένα άλλο επίπεδο συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη, θα συνεχιστεί η ενίσχυση της
λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και λοιπών αρμοδίων Υπηρεσιών
ασφάλειας που αναπτύσσουν επιχειρησιακή δράση για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση
του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και ιδιαίτερα του σχετιζόμενου με τη φοροδιαφυγή
και την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

5.4 Συμπληρωματικότητα με Πολιτικές Ευρωπαϊκών Ταμείων / Οργάνων
Τα έργα συμπληρώνουν συναφή έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα Interreg.
Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ.3 εδ. (δ) του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019)
δράσεις

και

τα

έργα

που

εντάσσονται

σε

συγχρηματοδοτούμενα

οι

προγράμματα

χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ, είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την έναρξη και την
υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου, είτε συνεχίζοντας τη χρηματοδότηση, μετά από
την απένταξη του, εν όλω ή εν μέρει, ή μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας που
προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αυτή το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαμορφώσει
μία ενιαία πρόταση στρατηγικής για την μελλοντική ανάπτυξη του Σώματος, στη βάση της
οποίας θα αναπτύξει δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα, που αφορούν και καλύπτουν τους
στόχους, τόσο των Ειδικών Ταμείων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, όσο
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και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η νέα προτεινόμενη αρχιτεκτονική
για τη λειτουργία του Σώματος έχει πλέον εξειδικευτεί και περιλαμβάνει υποέργα που θα
αναπτύσσονται σύμφωνα με τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους, χτίζοντας το συνολικό
οικοδόμημα του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του Σώματος.
Σε περιφερειακό επίπεδο το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας θα σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα χωρικής ανάπτυξης σε επίπεδο Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης,
προτυποποιώντας και τυποποιώντας τις κτιριακές υποδομές, τον εξοπλισμό και τα μέσα που
χρησιμοποιούν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και
Τμήματος. Η τυποποίηση των αναγκών για την παροχή ολοκληρωμένων δράσεων ασφάλειας
και αστυνόμευσης θα καθορίσουν συγκεκριμένες απαιτήσεις χρηματοδότησης, που θα
έρχονται σε συνάφεια με τους σκοπούς χρηματοδότησης των ανωτέρω προγραμμάτων
(άμβλυνση χωρικών ανισοτήτων και εξασφάλιση χωρικής και κοινωνικής συνοχής). Ενδεικτικά
αναφέρονται δράσεις αστυνόμευσης τοπικού χαρακτήρα που υποστηρίζουν τους ανωτέρω
στόχους όπως: λειτουργία Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, Αστυνόμος της Γειτονιάς, Τοπικός
Αστυνόμος, πεζή αστυνόμευση, κ.λπ.).
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η επίτευξη των δεκαεπτά (17) Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)
μέχρι το 2030, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (09.2015), απαιτεί μια
ριζικά διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης από τη χώρα μας. Οι νέοι αυτοί
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιοι/οικουμενικοί, καθώς όλες οι χώρες,
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, υποχρεούνται να τους υλοποιήσουν.
Οι ΣΒΑ ορίζουν ευρέως τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτοντας θέματα όπως η φτώχεια, η ισότητα
των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση, η μετανάστευση, η κλιματική
αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία υλοποίησης των
Στόχων συμμετέχουν και συντονίζονται μεταξύ τους πολλοί διαφορετικοί τομείς της Δημόσιας
Διοίκησης, καθώς και άλλοι Φορείς. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν
θα μπορούσε να μην μετέχει ενεργά και σε αυτήν τη θεματική, μέσα και από τις Δράσεις του
ΤΠΑ.

6.1 Συμβολή του ΤΠΑ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Εξειδικεύοντας όμως την ενεργή αυτή συμμετοχή του Υπουργείου και πιο συγκεκριμένα
αναφορικά με το ΤΠΑ, υπάρχει άμεση σύνδεση ορισμένων εκ των επιλεγέντων δράσεων του
παρόντος Προγράμματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των ΣΒΑ.
Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών αιχμής για τη βελτίωση της λειτουργίας
της δημόσιας διοίκησης και, κατά συνέπεια, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τον πολίτη αποτελεί βασικό στόχο σε πλήθος δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς
και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ επιτυγχάνεται και από δράση της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Η προώθηση της ενεργητικής ένταξης των ατόμων από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως
οι κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους, είναι ο κύριος στόχος δράσης της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και το αποτέλεσμά της θα ωφελήσει ολόκληρη τη
χώρα με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.
Η αναβάθμιση κτιριακών υποδομών με βάση τα προβλεπόμενα για την ενεργειακή απόδοση
κριτήρια εμφανίζεται ως πρώτη προτεραιότητα σε όλους τους φορείς, γεγονός που
υποδεικνύει την ευαισθητοποίηση όλου του δημόσιου τομέα για το ζήτημα της κλιματικής
αλλαγής και κατά συνέπεια τον καθορισμό στόχων ύπαρξης βιώσιμων πόλεων και κοινωνιών.
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Τέλος, με τη δράση της ΓΓΑΠ για την προμήθεια νοσοκομειακών κλινών και λοιπού
εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων
Κορυδαλλού το Πρόγραμμα θα συμβάλλει στην προώθηση υψηλού επιπέδου υγείας και ευεξίας
σε αυτό το ευαίσθητο πληθυσμιακό κομμάτι της κοινωνίας θέτοντας τη βάση για μια πλήρη και
συνεκτική προσέγγιση της δημόσιας υγείας.

6.2 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα Ευκαιριών και Κατάργηση Διακρίσεων
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων του ΤΠΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ατόμων και της κατάργησης των
διακρίσεων είτε εμμέσως στηρίζοντας τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής
Πολιτικής προς τον πολίτη είτε με άμεση συσχέτιση δράσεων ενταγμένων στο Πρόγραμμα.
Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε διάφορους τομείς, όπως στη χρηματοδότηση, στην
απρόσκοπτη πρόσβαση των υπηρεσιών και αγαθών από άτομα προερχόμενα από διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθώς και η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
αποτελούν αξίες που μπορεί να μην εμφανίζονται ως άμεσοι στόχοι των επιλεγμένων δράσεων
αλλά διατρέχουν τη δομή των φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατ’
επέκταση καλύπτονται με έμμεσο τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ακόμη και δράσεις
αναβάθμισης υποδομών και δικτύων είτε για την Ελληνική Αστυνομία είτε για το Πυροσβεστικό
Σώμα καλύπτουν ανάγκες του πολίτη ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας
καταργώντας χωροταξικές διακρίσεις, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας και θέτοντας
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στο κοινωνικό σύνολο.
Υπάρχουν όμως και δράσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατάργηση διακρίσεων. Τέτοιες
δράσεις είναι η «προμήθεια νοσοκομειακών κλινών για την υποστήριξη λειτουργίας του
Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού» καθώς και η «Ένταξη του Φορέα
«Επάνοδος» που προωθεί την επανένταξη των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων» της
ΓΓΑΠ. Οι δράσεις αυτές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατάργηση διακρίσεων ευπαθών
ομάδων, είτε πρόκειται για το σύστημα υγείας, είτε για την εργασιακή και κοινωνική ένταξη.
Εν γένει δράσεις που εντάσσονται στον αναπτυξιακό στόχο «Κοινωνική ανάπτυξη» θα
συμβάλουν ενεργά σε θέματα ισότητας ευκαιριών.
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6.3 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
H προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί βασική θεσμική μέριμνα σε
όλους τους φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αποτελεί έμμεσο στόχο της
λειτουργίας των Σωμάτων και υπάρχουν θεσπισμένοι κανόνες για την ενσωμάτωση και
πρόσληψη ατόμων βασισμένοι στην ισότητα των φύλων σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο. Παράδειγμα τήρησης αυτών των κανόνων είναι η σημαντική εκπροσώπηση γυναικών
με 7.455 γυναίκες απασχολούμενες στην Ελληνική Αστυνομία. Η αξία της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών καθώς και η εξάλειψη πάσης φύσεως διακρίσεων διατρέχει όλες τις
επιλεγείσες δράσεις του παρόντος ΤΠΑ.

6.4 Αναμενόμενη Επίπτωση στο Περιβάλλον
H επίδραση των ενεργειών στο περιβάλλον λαμβάνεται υπόψη σε πολλά επίπεδα κατά την
δράση και λειτουργία όλων των φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχουν
όμως πλέον και πιο συντονισμένες ενέργειες μείωσης των αρνητικών αποτελεσμάτων που
προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη χρήση των πηγών ενέργειας. Ως τέτοιες νοούνται και
ορισμένες δράσεις του παρόντος ΤΠΑ.
Η ύπαρξη δράσεων εντός του Στόχου «Πράσινη Ανάπτυξη» που περιλαμβάνουν την ανακαίνιση
κτιρίων με βάση τα προβλεπόμενα για την ενεργειακή απόδοση, την απεξάρτηση από ορυκτά
καύσιμα- ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών
ενεργειακής απόδοσης με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν από τις
πρώτες προτεραιότητες των επιλεγμένων δράσεων και συνεπώς προσδίδουν θετικό πρόσημο
στα αναμενόμενα αποτελέσματα αναφορικά με το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
ενέργειας. Επιπλέον, η υλοποίηση δράσεων σε άλλους στόχους, όπως για παράδειγμα στην
«Έξυπνη Ανάπτυξη» σχετίζεται και αυτή με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς
επιτυγχάνουν απλοποίηση διαδικασιών, ηλεκτρονική αντί για φυσική διαχείριση αρχείων άρα
μείωση εκτυπώσεων και μετακινήσεων. Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες δράσεις αυτές δεν
προβλέπεται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά κρίνονται
ουδέτερες. Κατ’ επέκταση το ΤΠΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο σύνολό του
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
τον πολίτη και στην ποιότητα ζωής του.
Σημειώνεται ότι, σχετικά με την αναγκαιότητα στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή
περιβαλλοντικού

προελέγχου

για

το

παρόν

ΤΠΑ,

η

Διεύθυνση

Περιβαλλοντικής
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Αδειοδότησης/Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με το υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3061/202 από 20/01/2021, ενημέρωσε ότι το ΤΠΑ
2021-2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν υπάγεται στην υποχρέωση στρατηγικής
περιβαλλοντικής

εκτίμησης

ή

περιβαλλοντικού

προελέγχου

της

ΚΥΑ

με

α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/42/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 40238/2017 (Β΄ 3759).
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7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
7.1

Υπηρεσία Διαχείρισης - Οργανόγραμμα

Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αρμόδια Υπηρεσία
Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο αρ. 132 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) για το
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021 - 2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η
οποία θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνεται η Υπηρεσία
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ..
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Υπηρεσία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 132, με την ανάλογη/κατάλληλη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που
τη διέπει.
Το Οργανόγραμμα της Υ.Δ.Ε.Α.Π. παρουσιάζεται παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διευθυντής

Τμήμα
Προγραμματισμού &
Αξιολόγησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εσωτερικής
Ασφάλειας / Τομέας
Σύνορα και
θεωρήσεις

Τμήμα
Προγραμματισμού &
Αξιολόγησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εσωτερικής
Ασφάλειας / Τομέας
Αστυνομικής
Συνεργασίας

Τμήμα Υλοποίησης,
Αναφορών,
Επαληθεύσεων &
Πιστοποίησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εσωτερικής
Ασφάλειας

Τμήμα
Προγραμματισμού και
Αξιολόγησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου,
Μετανάστευσης και
Ένταξης
( Ειδικός Στόχος της
Πολιτικής Επιστροφών)

Τμήμα Υλοποίησης,
Αναφορών,
Επαληθεύσεων &
Πιστοποίησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου,
Μετανάστευσης και
Ένταξης
( Ειδικός Στόχος της
Πολιτικής Επιστροφών)

Σχήμα 12: Οργανόγραμμα Υ.Δ.Ε.Α.Π.

Τμήμα Συντονισμού
και Υποστήριξης
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Θεσμικό Πλαίσιο Υ.Δ.Ε.Α.Π.–

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3938/2011, «Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται
αυτοτελής Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με αρμοδιότητα το χειρισμό και
την

αξιοποίηση

των

ευρωπαϊκών

προγραμμάτων

που

αφορούν

χρηματοδοτούμενες

επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου και το συντονισμό των συναρμόδιων
Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι παραπάνω δράσεις μπορεί να
υλοποιούνται είτε αυτοτελώς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είτε από άλλο ιδιωτικό
ή δημόσιο φορέα, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή
προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα των ως άνω φορέων.»
Στο ΠΔ 82/2011 θεσπίστηκε η «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» όπου καθορίστηκε η διάρθρωσή της σε Τμήματα και
ορίστηκαν οι αρμοδιότητές της. Έπειτα, στην υπ’ αριθ.: 8000/20/45/119−δ από 03/09/2015
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) (ΦΕΚ 1880 /Β / 07-09-2015), καθορίστηκε νέα διάρθρωση της
Υπηρεσίας προσαρμοζόμενη στην ανάγκη εφαρμογής των νέων Ευρωπαϊκών Ταμείων
Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Δεδομένου ότι η Υ.Δ.Ε.Α.Π.,
σύμφωνα με την ίδια ΥΑ, δύναται να αναλαμβάνει και τη διαχείριση πρόσθετων επενδυτικών
και μη προγραμμάτων ή δράσεων, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίστηκε ως
Διαχειριστής Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου για την περίοδο 2014-2021.
Με το άρθρο 77 του Ν. 4375/2016, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων

(Υ.Δ.Ε.Α.Π.)

του

Υπουργείου

Προστασίας

του

Πολίτη,

ορίστηκε

ως

Εντεταλμένη Αρχή, αναλαμβάνοντας την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του
Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Προγράμματος του
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.
Τέλος, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων (όπως το HORIZON 2020), η Υ.Δ.Ε.Α.Π.
συμμετέχει στην υλοποίηση έργων σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα καθώς και με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια.

7.3 Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης, όπως προβλέπονται στον Ν. 4635/19
κατανέμονται σε τμήματα της Υ.Δ.Ε.Α.Π. ως εξής:

Τεύχος B’ 3630/06.08.2021
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Α)To Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της Υ.Δ.Ε.Α.Π. είναι αρμόδιο για τις ενέργειες
που σχετίζονται με την ενεργοποίηση του Προγράμματος και την ένταξη έργων, συγκεκριμένα:
•

Σύνταξη, έκδοση, δημοσιοποίηση πρόσκλησης δράσης (όπου είναι απαραίτητο),
καθορισμός κριτηρίων επιλογής των προς ένταξη έργων.

•

Συγκέντρωση προτάσεων δικαιούχων, έλεγχος πληρότητας και αρτιότητας των
προτάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα, Αξιολόγηση των προτάσεων,
έκδοση απόφασης ένταξης (εισήγηση

για υπογραφή από αρμόδιο Υπουργό,

Περιφερειάρχη).
•

Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για εγγραφή των έργων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με
την εγκύκλιο κατάρτισης ΠΔΕ.

•

Εφαρμογή ενεργειών για την όσο το δυνατόν ευρύτερη πληροφόρηση των δυνητικών
δικαιούχων σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας,
τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

•

Μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (epde, ΠΣ-EΠA),
προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του προγράμματος και κυρίως

οι

χρηματορροές του, συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγηση
του ΤΠΑ/ΠΠΑ (όπου κρίνεται αναγκαία) καθώς και σύνταξη της πρότασης
αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
•

Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και έκθεσης ολοκλήρωσης του ΤΠΑ/ΠΠΑ καθώς
επίσης και των εκθέσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Δι.Δι.Ε.Π. .

•

Μέριμνα για την δημοσιοποίηση και προβολή δράσεων και στόχων προγράμματος.

Β) Το Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων & Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Υ.Δ.Ε.Α.Π. είναι αρμόδιο για τις ενέργειες
που σχετίζονται με την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των ενταγμένων έργων του ΤΠΑ, συγκεκριμένα:
•

Διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες στο ΣΔΕ διαδικασίες.

Η παρακολούθηση του έργου αφορά τόσο στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου (π.χ. με επιτόπιες επιθεωρήσεις που προγραμματίζονται σε συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα), όσο και του οικονομικού αντικειμένου (με διοικητική επαλήθευση των
οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται από τον δικαιούχο). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται για
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Τεύχος B’ 3630/06.08.2021

όρου (18 μήνες) ανάληψης της νομικής δέσμευσης από την ένταξη του

έργου).Η διοικητική επαλήθευση μπορεί να είναι δειγματοληπτική (για ορισμένες πληρωμές)
ή πλήρης για όλες τις πληρωμές. Στην πρώτη πληρωμή προτείνεται να γίνεται διοικητικός
έλεγχος σε όλα τα έργα ενώ στην συνέχεια αναλόγως της προόδου δήλωσης των δαπανών οι
έλεγχοι μπορεί να είναι δειγματοληπτικοί. Η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων θα γίνεται
με

την

εφαρμογή

συγκεκριμένης

μεθόδου

δειγματοληψίας

και

στόχος

είναι

να

πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία σε κάθε έργο κατά την υλοποίηση. Κατά την ολοκλήρωση
των έργων δύναται η ΥΔ να αποφασίσει για την αναγκαιότητα διενέργειας επιτόπιας
επαλήθευσης.
•

Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται

το

φυσικό/οικονομικό αντικείμενο των έργων.
•

Παρακολούθηση

των

ευρημάτων

που

έχουν

εντοπιστεί

σε

επιτόπιες

επιθεωρήσεις/ελέγχους που πραγματοποιούνται σε έργα του ΤΠΑ/ΠΠΑ είτε από την
ΥΔ ή άλλους εθνικούς φορείς π.χ Δι.Δι.Ε.Π, adhoc ομάδες ελέγχου, κλπ.
•

Παρακολούθηση της τήρησης όλων των συστάσεων που έχουν γίνει στον δικαιούχο.

•

Διαχείριση, των τυχόν παρατυπιών και υπονοιών απάτης, όπως για την ανάκτηση
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (εισήγηση για την έκδοση σχετικών
αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων ).

•

Τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και των
επιτόπιων επιθεωρήσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επαρκούς
διαδρομής ελέγχου, και των δικαιολογητικών εγγράφων για την πρόοδο επίτευξης
των στόχων του έργου και την ολοκλήρωση του, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Γ) Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της Υ.Δ.Ε.Α.Π είναι αρμόδιο για τις ενέργειες που
σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας του ΤΠΑ.

7.4 Διοικητική Ικανότητα Υ.Δ.Ε.Α.Π
Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων ως:
•

Υπεύθυνη Εθνική Αρχή για την εφαρμογή των αποφάσεων 574/2007/ΕΚ και
575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007,
σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη
και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών
•

Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014, 513/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του
ευρύτερου Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020

•

Διαχειριστής Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου για την Προγραμματική Περίοδο 2009-2014

•

Διαχειριστής Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021

Τέλος, η Υ.Δ.Ε.Α.Π. διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) εν
ισχύ με αριθμό ΣΔΠ 7005/19.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

8.1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Έγινε η αξιολόγηση των Δράσεων του προγράμματος με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 129 του Ν. 4635/2019 (Α΄167) και επιπλέον το κόστος ως
προσέγγιση. Συγκεκριμένα τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
α)Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης και Τήρηση του Θεσμικού
Πλαισίου,
β) Σκοπιμότητα του Έργου,
γ) Ωριμότητα του Έργου,
δ) Επιχειρησιακή Ικανότητα του Δικαιούχου,
ε) Κόστος

8.2

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στις παρακάτω ενότητες γίνεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των Δράσεων, με βάση σχετικό
Εργαλείο και Κλίμακα Αξιολόγησης 1 (ελάχιστο) – 5 (μέγιστο) ανά τομέα.Οι Δράσεις ψηφιακού
μετασχηματισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν έχουν περιληφθεί στην
παρακάτω ιεράρχηση γιατί αποτελούν οριζόντιες Δράσεις του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ και δεν εμπίπτουν
διακριτά σε κάποιον από τους 3 τομείς (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΓΓΑΠ).

8.2.1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των Δράσεων για την
Ελληνική Αστυνομία, με σειρά κατάταξης:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1.8.1.
1.9.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.4.1.
3.8.1.
3.15.1
3.15.2
3.15.3
4.8.1.
5.5.1.

Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής υποδομής, καθώς και για
τη διασύνδεση των Συστημάτων Αστυνόμευσης & Διαχείρισης Περιστατικών
Δράσεις για την αναβάθμιση της τεχνικής και λειτουργικής υποδομής για τη
διεξαγωγή προ-δικαστικών ερευνών και την υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
Υποθέσεων Πολιτών
Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Οι Δράσεις θα
αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίων της Ελληνικής
Αστυνομίας με έμφαση σε ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια
Δράσεις απεξάρτησης Ελληνικής Αστυνομίας από τα ορυκτά καύσιμα
Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και
ανταπόκρισης
Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)
Υποστήριξη σε μέσα και εξοπλισμό των εφαρμοζόμενων επιχειρησιακών σχεδίων
ανάπτυξης αστυνόμευσης
Προμήθεια εξοπλισμού για τις αστυνομικές Υπηρεσίες Ασφάλειας, που διεξάγουν
προδικαστικές έρευνες
Δράσεις αναβάθμισης και ανακατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση της ομοιομορφίας στην άσκηση της ποινικής δικαιοσύνης
Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας
Δράσεις προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξης σύγχρονης ιστορίας,
μέσω ενδεικτικά της δημιουργίας μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων, κλπ

Κόστος

1.6.2.

Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού προς άμεση επιχειρησιακή και διοικητική
αξιοποίηση, ανάδειξη αρχειακών συλλογών
Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΑΣ

Επιχειρησιακή
ικανότητα του
δικαιούχου

1.6.1.

Προμήθεια λογισμικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Διαδικασιών με την χρήση
ανοικτών προτύπων, εργαλείων σχεδίασης και γλωσσών επισήμανσης. Αξιοποίηση
λογισμικού στο πλαίσιο δημιουργίας πυρήνα επιχειρησιακών αρχιτεκτόνων για τον
σχεδιασμό επιχειρησιακού πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού του Σώματος

Ωριμότητα του έργου

1.2.1.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Σκοπιμότητα του έργου

Α/Α

Κριτήριο Κριτήριο Κριτήριο Κριτήριο
2
3
4
5

Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης και τήρηση
του θεσμικού πλαισίου

Κριτήριο 1

48359

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4.8

5

5

4

5

5

4.8

5

5

4

5

5

4.8

5

5

3

5

5

4.6

5

5

3

5

5

4.6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

4.4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4.75

Πίνακας 29: Ιεράρχηση Δράσεων ΕΛΑΣ
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8.2.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΣ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των Δράσεων για το ΠΣ,
με σειρά κατάταξης:

2.4.1.

Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας,
προειδοποίησης και ανταπόκρισης

5

5

5

5

4

4.8

4.2.1.

Συντήρηση και ανεγερση εγαταστάσεων για τις ανάγκες του ΠΣ
(Συντήρηση)

5

5

5

5

4

4.8

4.2.1.

Συντήρηση και ανεγερση εγαταστάσεων για τις ανάγκες του ΠΣ
(Ανέγερση, Συμβασιοποιημένα Έργα)

5

5

4

5

2

4.2

4.2.1.

Συντήρηση και ανεγερση εγαταστάσεων για τις ανάγκες του ΠΣ
(Ανέγερση)

2

5

1

3

3

2.8

Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ

M.O.

Κόστος

Κριτήρι
ο5

Επιχειρησιακή
ικανότητα του
δικαιούχου

Κριτήριο
4

Ωριμότητα του
έργου

Κριτήριο
3

Σκοπιμότητα του
έργου

Κριτήριο
2

Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης και
τήρηση του
θεσμικού πλαισίου

Κριτήριο 1

Πίνακας 30: Ιεράρχηση Δράσεων ΠΣ

8.2.3 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΓΑΠ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των Δράσεων για τη ΓΓΑΠ,
με σειρά κατάταξης:
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Ωριμότητα του
έργου

Επιχειρησιακή
ικανότητα του
δικαιούχου

Κόστος

1.6

Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση

5

3

3

5

2

3,6

2.1

Ενεργειακή απόδοση

4

3

3

3

3

3,2

5

3

3

5

2

3,6

ΔΡΑΣΕΙΣ

Α/Α

Δράσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων, εφαρμογών και
1.6.1 ηλεκτρονικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εσωτερική
οργάνωση και λειτουργία της ΓΓΑΠ

M.O.

Σκοπιμότητα του
έργου

Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5

Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης και
τήρηση του
θεσμικού πλαισίου

Κριτήριο 1

48361

2.1.1

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της
ΓΓΑΠ

4

3

3

3

3

3,2

2.5.1

Αποσύνδεση από το πετρέλαιο και αναζήτηση εναλλακτικών –
οικολογικών τρόπων θέρμανσης.

4

2

5

3

3

3,4

3.1.1 Δράσεις αναβάθμισης των υποδομών υγείας

3

4

3

4

2

3,2

3.3.1 Δράσεις μετασοφρωνιστικής μέριμνας

3

3

3

4

4

3,4

Δράσεις βελτίωσης υποδομων διαβίωσης του πληθυσμού των
3.4.1 κρατουμένων με διαφορες μορφες αναπηρίας στα καταστηματα
κράτησης

4

3

3

3

4

3,4

3.15.1 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

4

3

3

3

4

3,4

Μελέτες αποτύπωσης τρωτότητας και βελτίωσης συστημάτων
ασφάλειας σε καταστήματα κράτησης

4

3

3

3

3

3,2

Αναβάθμιση, Συντηρήση και Εκσυχρινισμός των υπάρχοντων
4.1.1 υποδομών και ένταξης αυτών στο ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής
χωρικτικότητας και ταχυτήτων

3

4

3

4

3

3,4

Εξοπλισμός ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και λοιπών, για την
4.1.2 τέλεση εγκληματικών ενεργειών, αντικειμένων που θα συμβάλλει
στην αύξηση των προδιαγραφών

3

4

3

4

3

3,4

3.15.2

Πίνακας 31: Ιεράρχηση Δράσεων ΓΓΑΠ
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Δεν αναφέρονται ειδικά και άλλα θέματα.
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10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται συνοπτικά η πορεία και η διαδικασία σχεδιασμού του
Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κατά την έναρξη της
διαδικασίας ορισμού του αρμόδιου Φορέα για τον σχεδιασμό του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΤΠΑ), αποφασίστηκε ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και πιο συγκεκριμένα το
Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης θα εκπροσωπείτο Υπουργείο σε θέματα σχετικά με
το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η ανωτέρω Υπηρεσία αρχικώς ανέλαβε τη συλλογή
των προτάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και τη συμβασιοποίηση με εταιρεία
συμβούλων για την επεξεργασία των προτάσεων και την υποβοήθηση στην κατάρτιση του ΤΠΑ
του Υπουργείου. Κατόπιν, με νεότερη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.)ορίστηκε
ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ και συνεπώς ανέλαβε τη συνέχιση συλλογής
στοιχείων των εποπτευόμενων φορέων καθώς και την τελική επιμέλεια του Προγράμματος, με
απώτερο σκοπό να κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα στη
Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (ΔιΔιΕΠ) της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων. Η
τελευταία βάσει του Ν. 4635/2019 αναλαμβάνει την ευθύνη της συνολικής οργάνωσης και του
συντονισμού των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και των λοιπών αρμοδίων οργάνων κατάρτισης
του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.
Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΤΠΑ η Υ.Δ.Ε.Α.Π. συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που
οργανώθηκε από τη ΔιΔιεΠ με αντικείμενο συζήτησης τον σχολιασμό και την παροχή
διευκρινίσεων για τους άξονες στους οποίους θα πρέπει να διαρθρώνεται το ΤΠΑ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και για τα περιεχόμενα σε σχέση με τις
περιγραφές,

αναλύσεις,

αιτιολογήσεις

και

χρονοδιαγράμματα.

Με

γνώμονα

την

αποτελεσματική και έγκαιρη συγκέντρωση των προτάσεων των Υπηρεσιών και των
εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καταρτίστηκαν Δομημένα
Ερωτηματολόγια και Πίνακες Προϋπολογισμού. Κατά το στάδιο της συλλογής των ζητούμενων
στοιχείων

έλαβαν χώρα συναντήσεις εργασίας για να καταρτιστούν συγκεκριμένα

υποδείγματα διευκρινιστικών ερωτήσεων για τους φορείς και την μετέπειτα σύνταξη του
παρόντος ΤΠΑ. Ακολούθως δόθηκαν από την Υ.Δ.Ε.Α.Π. οδηγίες προς τις Υπηρεσίες και τους
εποπτευόμενους Φορείς για την πληρέστερη συμπλήρωση των στοιχείων.
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Οι εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήτοι το Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής
Πολιτικής, είχαν διαβουλεύσεις με αρμόδιους υπηρεσιακούς τους παράγοντες για τα τεθέντα
ζητήματα και, μετά από έγκριση της ηγεσίας τους, υπέβαλλαν στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. τις προτάσεις
τους για την κατάρτιση του ΤΠΑ. Εν συνεχεία πριν την οριστική υποβολή του Προγράμματος
στη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (ΔιΔιΕΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι
προτάσεις τέθηκαν υπόψη του κου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προς έγκριση.
Σημειώνεται επίσης ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΤΠΑ του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, υπήρξε συνεχής επικοινωνία με τους εποπτευόμενους Φορείς και την ΔιΔιεΠ τόσο
μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεδιασκέψεων, όσο και τηλεφωνικά, για
την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με θέματα που ανέκυψαν αναφορικά με τις διαδικασίες, τα
χρονοδιαγράμματα, τους οικονομικούς πόρους και άλλα τεχνικά θέματα που εμπίπτουν στη
διαδικασία σχεδιασμού και κατάρτισης του Τομεακού Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι όλες οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως λόγω του
επιβεβλημένου καθολικού περιορισμού κυκλοφορίας και των αυστηρών συστάσεων για
αποφυγή συναντήσεων πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους και της συμμόρφωσης με τα
μέτρα τήρησης αποστάσεων (social distancing) στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού.
Τέλος, ο σχεδιασμός του παρόντος ΤΠΑ, δεν θα ήταν εφικτός χωρίς τη συμβολή και τη
συνεργασία των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών

Υπηρεσιών

και

Επιτελικού

Σχεδιασμού

(Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.),

της

Υπηρεσίας

Συντονισμού και των Επιτελείων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού
Σώματος. Τα στελέχη των ανωτέρω Υπηρεσιών παρείχαν σημαντική ενημέρωση και
συνεισφορά στην Ομάδα Σχεδιασμού του ΤΠΑ της Υ.Δ.Ε.Α.Π. τόσο για την καταγραφή και
αποτύπωση των εν εξελίξει συνεχιζόμενων έργων του Υπουργείου, όσο και για την εκτίμηση
και κατανομή των χρηματοδοτικών αναγκών των έργων που έχουν προταθεί να υλοποιηθούν
στο πλαίσιο του ΕΠΑ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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