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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η διαφθορά αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, καθώς ακόμα και στις καλύτερα 

οργανωμένες και θεωρούμενες «αποστειρωμένες» κοινωνίες εμφανίζονται 

φαινόμενα διαφθοράς. 

Η διεθνοποίηση του ζητήματος αυτού, ωθείται από την αυτόνομη δυναμική της 

παγκοσμιοποιημένης πλέον οικονομίας και η αντιμετώπισή του απασχολεί όλα 

τα κράτη. 

Η «διαφθορά» αποτελεί έννοια με ηθικές-κοινωνικές καταβολές, που 

εμφανίζεται με τη μορφή της θεσμικής ή πολιτικής διαφθοράς, της οικονομικής 

και της κοινωνικής διαφθοράς. το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής με τη 

διαφθορά βιβλιογραφίας δεν υπάρχει κάποιος γενικός ορισμός της έννοιας, 

αλλά προσδιορίζονται σχετικά μόνον κάποια επιμέρους γνωρίσματα που την 

χαρακτηρίζουν ως φαινόμενο. Σο ίδιο ισχύει σε γενικές γραμμές και σε επίπεδο 

νομοθεσίας και νομολογίας. 

ε νομικό-δικαιϊκό επίπεδο, η διαφθορά έχει προσδιορισθεί κατά καιρούς 

εννοιολογικά ως «κατάχρηση δημόσιας ή άλλου είδους εμπιστευμένης εξουσίας, 

για προσωπικό όφελος» ή ως «κάθε συμπεριφορά προσώπων με δημόσια ή 

ιδιωτικά καθήκοντα, τα οποία παραβιάζουν τα καθήκοντά τους, προκειμένου να 

αποκτήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδικαιολόγητα οφέλη», ή ως 

«εξωσυμβατικές ωφέλειες κατά τη διαχείριση πόρων ή εξουσίας για λογαριασμό 

τρίτων που ξεπερνούν το όριο τις κοινωνικής ανοχής». 

το πλαίσιο αυτό, ως καταλληλότερος νομικός ορισμός της διαφθοράς μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος: «Διαφθορά αποτελεί η κατάχρηση δημόσιας ή 

άλλου είδους εμπιστευμένης εξουσίας, για προσωπικό όφελος». ημαντικό 

στοιχείο αυτού του ορισμού αποτελεί αφενός μεν η ένταξη σε αυτόν της 

«κατάχρησης», όρου που ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, και τα κοινωνικά 

συμφραζόμενα, εντός των οποίων κρίνεται κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά, 

καθώς και το γεγονός ότι η κατάχρηση αυτή αφορά «κάθε εμπιστευμένη 

εξουσία» και όχι μόνον τη δημόσια εξουσία, ήτοι και τις εξουσίες-αρμοδιότητες 
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που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικών σχέσεων παροχής εργασίας, έργου 

και εντολής. 

Ένα άλλο πεδίο εκδήλωσης της διαφθοράς είναι αυτό της σχέσεως μεταξύ 

ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά τη διενέργεια επιχειρηματικών 

συναλλαγών και τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς και στο πλαίσιο 

της μεταξύ τους ανταγωνιστικής σχέσης. 

Η διαφθορά έχει ως συνέπεια τη διάβρωση όλων των τομέων της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, καταστρέφοντας τις δημοκρατικές αξίες, την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Εμποδίζει τις απαραίτητες οικονομικές 

και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. 

Η λέξη «διαφθορά» έχει ταυτιστεί με την παρανομία και πρέπει να παταχθεί 

γιατί αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον και μειώνει την αξιοπιστία του κράτους. 

Με όποια μορφή κι αν εμφανίζεται, θέτει σε κίνδυνο την Δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει τη χρηστή διοίκηση και επηρεάζει 

αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του 

κράτους. 

Η ζημιά που προκαλεί, δεν επιμετράται μόνο με τη μορφή οικονομικού 

κόστους, αλλά έχει ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις, με σημαντικότερη τη 

μείωση της εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στους θεσμούς και στο Κράτος 

και αποτελεί υψηλή εθνική προτεραιότητα, ιδίως στην παρούσα δυσμενή 

οικονομική συγκυρία. 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, στην 

Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1999, με το Ν.2713, η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ειδικής Τπηρεσίας, κατά τα πρότυπα της 

Αστυνομίας της Νέας Τόρκης, με αποκλειστική αποστολή, την έρευνα και τη 

διακρίβωση συγκεκριμένων εγκλημάτων που διαπράττονται στους κόλπους της 

Αστυνομίας. Οι αρμοδιότητες της Τπηρεσίας επεκτάθηκαν αργότερα με τους 

νόμους 3101/2003 και 3938/2011 στον ευρύτερο Δημόσιο Σομέα, για 

αξιόποινες πράξεις δημοσίων λειτουργών, προσώπων που παρέχουν δημόσια 
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υπηρεσία, ξένων δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων της Ε.Ε., αλλά και ιδιωτών-

επιχειρηματιών. 

ήμερα η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων, είναι από τους λίγους 

Οργανισμούς με ευρεία δικαιοδοσία και εφαρμογή διεθνούς τεχνογνωσίας για 

την εξειδικευμένη έρευνα πράξεων διαφθοράς, προστασίας περιουσιακών 

δικαιωμάτων και αντιμετώπισης προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
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ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

(Δ.Ε.Τ.) 

1. Αποστολή 

Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων (Δ.Ε.Τ.), ως ειδικής 

Αστυνομικής Τπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν. 2713/1999 (όπως 

τροποποιήθηκε με Ν.3103/2003, Ν.3938/2011 και Ν.4249/2014), 

αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, με τη διερεύνηση, 

εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν 

σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου Δημοσίου 

Σομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια. 

Οι εκτεταμένες αρμοδιότητές της, έχουν καταστήσει την Τπηρεσία 

Εσωτερικών Τποθέσεων κεντρικό φορέα της Πολιτείας για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, και ως εκ τούτου, ειδικότερα υπό τις ισχύουσες 

κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, έχει εναρμονίσει τη στρατηγική της, ώστε 

να επιτυγχάνεται η δραστική επέμβασή της για την περιστολή κρουσμάτων 

διαφθοράς στους κόλπους του διοικητικού μηχανισμού, και να διασφαλίζεται 

η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που 

αντιμετωπίζει το φαινόμενο στις δράσεις της καθημερινότητάς του (petty 

corruption), όσο και στο επίπεδο που το φαινόμενο εκδηλώνεται με τη 

μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας. 

2. Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

Η οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ε.Τ., για την εκπλήρωση της αποστολής 

της, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο: 
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Ν.2713/1999 (ΥΕΚ Α' 89/30-04-1999) 

«Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 

διατάξεις». 

Με το Ν.2713/1999, συγκροτήθηκε και λειτουργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων (Δ.Ε.Τ.), ως αυτοτελής ειδική Αστυνομική Τπηρεσία, η οποία 

υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει έδρα το 

Νομό Αττικής. Παράρτημα της Τπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, με 

έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης και ονομάζεται «Τποδιεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων Βορείου Ελλάδας». 

Π.Δ.179/1999 (ΥΕΚ Α' 169/19-08-1999) 

«Οργάνωση διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Τπηρεσίας Εσωτερικών 

Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας». 

Με το Π.Δ.179/1999, καθορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση, ο χαρακτήρας, η 

τοπική αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του προσωπικού της Διεύθυνσης 

Εσωτερικών Τποθέσεων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τη 

λειτουργία της. 

Ν. 3103/2003 (ΥΕΚ Α΄ 23/29-01-2003) 

«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3103/2003, επεκτάθηκαν οι 

αρμοδιότητες της Δ.Ε.Τ. εκτός από το αστυνομικό προσωπικό, στους 

συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο 

Σομέα, και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1, 3, 6 και 7 του 

Ν.2713/2011. 
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Ν. 3213/2003 (ΥΕΚ Α΄ 309/31-12-2003) 

«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων 

υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών 

προσώπων» 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του Ν. 3213/2003, 

ανατέθηκε στην Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, 

η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του 

αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών, 

διαδικασία η οποία έως την ψήφιση του νόμου αυτού υπαγόταν στην 

αρμοδιότητα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Π.Δ.148/2005 (ΥΕΚ Α' 169/19-08-2005) 

«Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών 

φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των 

τέκνων τους». 

Με το Π.Δ.148/2005, καθορίστηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία 

υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, από το αστυνομικό 

προσωπικό, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η διαδικασία ελέγχου της, από τη 

Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Π.Δ.106/2006 (ΥΕΚ Α' 104/26-05-2006) 

«ύσταση Σμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων με τροποποίηση διατάξεων 

του π.δ/τος 179/1999 (Α΄ 169)». 

Με το Π.Δ.106/2006, τροποποιήθηκε το Π.Δ 179/1999, προβλέφθηκε η 

σύσταση και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Σμήματος Παραλαβής και 

Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Δ.Ε.Τ.. 
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Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α΄ 61/31-03-2011) 

«ύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Τπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 

Με το άρθρο 5 του νόμου 3938/2011, παράγραφοι 1 έως 7, τροποποιούνται 

και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Π.Δ. 2713/1999, με σημαντικότερες την 

αντικατάσταση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 

2713/1999, έτσι ώστε η αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων να 

περιλαμβάνει τη δίωξη των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως 

και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και των λοιπών εγκλημάτων που προβλέπονται στο δεύτερο, τέταρτο και 

πέμπτο άρθρο, του ν. 3666/2008 (ΥΕΚ 105 Α΄), που διαπράττουν ή 

συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, όπως αυτός καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του 

ν. 1256/1982 (ΥΕΚ 65 Α΄) και επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΥΕΚ 101 Α΄), καθώς και υπάλληλοι ή 

αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια». 

Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α' 73/24-03-2014) 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού ώματος και 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Τπηρεσιών του 

Τπουργείου Δημόσιας Σάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Τπουργείου Δημόσιας Σάξης και Προστασίας του Πολίτη 

και άλλες διατάξεις» 

Με το άρθρο 43 του ανωτέρω νόμου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την  

Δ.Ε.Τ., όπως η ανωνυμία του καταγγέλλοντος όταν δεν διενεργείται 

προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση, η διαχείριση των ανώνυμων 

καταγγελιών, οι αρμοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών αρχών, 

συμπεριλαμβανομένων των άλλων αστυνομικών Τπηρεσιών, όταν ενεργούν 

για αδικήματα αρμοδιότητάς της, καθώς και θέματα προσωπικού της 



  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..  ||  88  

Τπηρεσίας και παρακώλυσης του ανακριτικού έργου ή παρεμπόδισης 

απονομής της δικαιοσύνης. 

Ν. 4281/2014 (ΥΕΚ Α' 160/08-08-2014) 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

Με τον Ν.4281/2014, επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του 

Ν.3213/2003 που αφορούν τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής 

κατάστασης βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.  

Από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις, για την Δ.Ε.Τ., είναι αυτές που 

προκύπτουν από την αντικατάσταση των άρθρων 1 «Τπόχρεοι για δήλωση», 2 

«Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» και 3 «Όργανα και 

διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» του 

Ν.3213/2003, που επήλθαν αντίστοιχα με τα άρθρα 222 παρ. 1 εδάφια κε, 

κη και κθ, 223 και 224 παρ.1. 

υγκεκριμένα, στον εποπτεύοντα την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Εισαγγελικό Λειτουργό, ανατέθηκε η υποχρέωση 

παραλαβής και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του 

αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων, ειδικών φρουρών, 

πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.Α., προσωπικού του Πυροσβεστικού 

ώματος, σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών των 

καταστημάτων κράτησης, καθώς και των προϊσταμένων των Δασαρχείων και 

Δασονομείων. Για το σκοπό αυτό, ο εποπτεύων, θα επικουρείται από την 

Δ.Ε.Τ. 

Επιπλέον, το προσωπικό της Τπηρεσίας Εσωτερικών Τποθέσεων, 

υποχρεούται να υποβάλλει την ανωτέρω δήλωση, στην επιτροπή του άρθρου 

3Α «Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» που 

προστέθηκε στο Ν.3213/2003, με το άρθρο 225 του  Ν.4281/2014 της 

οποίας θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, με τον αναπληρωτή του. 
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Ο νέος νόμος παρέχει τη δυνατότητα υποβολής και ελέγχου της δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής, 

υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παρ.2 του 

Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 223 του Ν.4281/2014. 

Π.Δ.178/2014 (ΥΕΚ Α' 281/31-12-2014) 

«Οργάνωση Τπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας». 

Σο άρθρο 28 του Π.Δ. 178/2014, «Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων», 

αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Τπηρεσίας 

και της Τποδιεύθυνσής της (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στην 

Δ.Ε.Τ., λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιλαμβάνεται των υποθέσεων 

που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα. 

1/2010 (23-03-2010) Εγκύκλιος Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σύμφωνα με 

την οποία, όλες οι καταγγελίες για τα αδικήματα που αφορούν αστυνομικούς 

που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους στα πλαίσια της αστυνομικής 

προανακριτικής διαδικασίας και κακομεταχειρίζονται κρατουμένους, 

ερευνώνται από αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και από την Τπηρεσία 

Εσωτερικών Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

6004/1/182 από 24-10-2012 Διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, 

σύμφωνα με την οποία, η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων επιλαμβάνεται, 

κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, των καταγγελιών για τα εγκλήματα που 

προβλέπονται από τα άρθρα 137Α-137Δ του Π.Κ., καθώς και για κάθε άλλη 

προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά σε βάρος κάθε ατόμου που 

βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια και συναφείς πράξεις, εφόσον αυτές 

εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού 

της Ελληνικής Αστυνομίας ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του.  
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3. Τπαγωγή, έδρα & εδαφική αρμοδιότητα 

Η Δ.Ε.Τ. υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 

ασκώντας τις αρμοδιότητές της σε όλη τη Φώρα. 

Η Τπηρεσία εδρεύει στο Νομό Αττικής και παράρτημα αυτής λειτουργεί στη 

Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ονομάζεται «Τποδιεύθυνση 

Εσωτερικών Βορείου Ελλάδος» (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.). 

Σην Εποπτεία του όλου έργου της Τπηρεσίας έχει ανώτερος Εισαγγελικός 

λειτουργός, ο οποίος ενημερώνεται για όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται, 

παρακολουθεί την πορεία τους και εγγυάται τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. 

Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Έδρα της Τπηρεσίας 

 Μέσω Σηλεομoιοτυπίας (FAX) στον αριθμό: 2106856508. 

 Μέσω Σαχυδρομείου  

 Μέσω τηλεφώνου 2108779700  

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail 
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Εικόνα 1: Έδρα Δ.Ε.Τ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗΝ Δ.Ε.Τ. 

Σηλεφωνική Γραμμή 

Καταγγελιών 

210-8779700 

(λειτουργεί όλο το 24ωρο) 

Σηλεφωνική Γραμμή 

Fax 
210-6856508 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail) 

dey1@otenet.gr 

internalaffairs@astynomia.gr 

Σαχυδρομική Διεύθυνση 
Κηφισίας 23 

Σ.Κ. 151 23 Μαρούσι 

Πίνακας 1: Επικοινωνία με την Δ.Ε.Τ. 

 

4. Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Τ. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων διαρθρώνεται, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 2, ως εξής: 

 Σμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και τρατηγικής 

 Σμήμα Ειδικών Τποθέσεων 

 Σμήμα Ερευνών και Δίωξης 

 Σμήμα Διοικητικής Τποστήριξης 

 Σμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

Παράρτημα της Τπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ως Τποδιεύθυνση 

Εσωτερικών Τποθέσεων. 

mailto:dey1@otenet.gr
mailto:internalaffairs@astynomia.gr
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Εικόνα 2: Οργανόγραμμα Δ.Ε.Τ. 

  

Διεφθυνςη 
Εςωτερικϊν Τποθζςεων 

(Δ.Ε.Τ.)

Τποδιεφθυνςη 
Εςωτερικϊν Τποθζςεων 

Βορείου Ελλάδοσ (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.)

Τμήμα 
Ερευνϊν και Δίωξησ

Τμήμα 
Διοικητικήσ Υποςτήριξησ

Τμήμα 
Διαχείριςησ Ρληροφοριϊν και 

Στρατηγικήσ 

Τμήμα
Ειδικϊν Υποθζςεων

Τμήμα 
Ερευνϊν και Δίωξησ

Τμήμα 
Διοικητικήσ Υποςτήριξησ

Τμήμα
Ραραλαβήσ και Ελζγχου 

Δηλϊςεων Ρεριουςιακήσ 
Κατάςταςησ
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5. Αρμοδιότητες 

ύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.2713/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3103/2003 και άρθρου 

5 του Ν.3938/2011, έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε 

όλη την επικράτεια: 

α) Σων εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ’ αυτά Αστυνομικοί όλων 

των βαθμών, υνοριακοί Υύλακες και Ειδικοί Υρουροί και προβλέπονται από 

τις διατάξεις των άρθρων 134-137Δ, 216-222, 235-246, 252-263Α, 322-

324, 336-353, 372-399 και 402-406 του Ποινικού Κώδικα, της Νομοθεσίας 

για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και 

τους αλλοδαπούς. 

β) Σων εγκλημάτων των άρθρων 216-222, 235-246, 252-263Α 323Α, 323Β, 

324 και 385 του Ποινικού Κώδικα, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ’ αυτά 

δημόσιοι λειτουργοί, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια Τπηρεσία, ξένοι 

δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ε.Ε. ή Διεθνών 

Οργανισμών και ιδιώτες (δωροδοκία σε επιχειρηματικές συναλλαγές). 

Με ιδιαίτερη δε έμφαση, ανταποκρινόμενη στις θεσμικές επιταγές του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου1 που επιτάσσουν την προστασία των 

πολιτών, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, επεμβαίνει δραστικά για την περιστολή ακραίων περιστατικών 

αστυνομικής βίας, που αποτελούν ειδικότερες μορφές διαφθοράς, και 

εκδηλώνονται ως ρατσισμός και λεκτική κακοποίηση των πολιτών 

(συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής, σεξιστικής και ομοφοβικής 

δυσφήμησης), προσβάλλοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. 

                                                           
1 Η Υπηρεςία Εςωτερικϊν Υποθζςεων ςφμφωνα με τη διάταξη τησ παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999, εν ςυνδ. με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3938/2011, την υπ’ αριθ. 

1/2010 από 23-3-2010 Εγκφκλιο του Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου και την υπ’ αριθ. 6004/1/182 από 24-10-2012 Διαταγή του κ. Αρχηγοφ τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ, 

είναι αρμόδια και επιλαμβάνεται, μεταξφ των άλλων, άμεςα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τησ διερεφνηςησ, εξιχνίαςησ και δίωξησ ςε όλη την επικράτεια, 

περιςτατικϊν εκδηλουμζνησ ακραίασ αςτυνομικήσ ςυμπεριφοράσ και εγκλημάτων, διαπραττομζνων από αςτυνομικοφσ, ειδικοφσ φρουροφσ και ςυνοριακοφσ φφλακεσ, 

που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρθρου 137Α Ρ.Κ. «Βαςανιςτήρια και άλλεσ προςβολζσ τησ ανθρϊπινησ αξιοπρζπειασ» καθϊσ και του Ν. 927/1979 «Ρερί κολαςμοφ 

πράξεων ή ενεργειϊν αποςκοπουςϊν εισ φυλετικάσ διακρίςεισ». 
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Πλέον αυτών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.4281/2014, σε συνδυασμό με το Π.Δ.148/2005 και 

το Π.Δ.106/2006, η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων αναλαμβάνει την 

υποστήριξη του εποπτεύοντα την Τπηρεσία Εισαγγελικού Λειτουργού, κατά 

την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, του 

Αστυνομικού Προσωπικού, υνοριακών Υυλάκων, Ειδικών Υρουρών, 

πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.Α., προσωπικού του Πυροσβεστικού 

ώματος, σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών των 

καταστημάτων κράτησης, καθώς και των προϊσταμένων των Δασαρχείων και 

Δασονομείων, υποχρέωση η οποία του ανατίθεται από 1/1/2015.  

Από το έτος 2006 έως και το έτος 2014, η παραλαβή και ο έλεγχος των 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, του αστυνομικού προσωπικού, 

συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών, ήταν αρμοδιότητας της Δ.Ε.Τ. 

6. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας 

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Τπηρεσίας διευκολύνεται με τη 

χρήση ειδικών μεθόδων έρευνας όπως: 

 Άρση απορρήτου των επικοινωνιών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, 

καθώς και της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός 

κατοικίας με ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα και 

της συσχέτισης ή του συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος 

θυρίδων. 

 Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται έρευνα. 

 υγκεκαλυμμένη έρευνα - Ανακριτική διείσδυση. 

 Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα καταγγελία ή βάσιμη 

υπόνοια. 

 Ενθάρρυνση και προστασία μαρτύρων. 

 Ανωνυμία καταγγελλόντων – μαρτύρων. 

 Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Τπηρεσιών και Επιχειρήσεων. 
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 Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών (και μέσω τ/φ 

γραμμής «hot line») και ανάλυσης αυτών. 

 Ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων. 
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7. Καταγγελίες 

Η Δ.Ε.Τ. δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες, τις οποίες αξιοποιεί 

κατάλληλα, για την εκπλήρωση της αποστολής της. 

Για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις τηλεφωνικές συνδέσεις «2108779700», για 

την υποβολή τηλεφωνικών καταγγελιών, και «21068556508», για λήψη 

καταγγελιών μέσω FAX. Επιπλέον, δέχεται καταγγελίες με e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση dey1@otenet.gr. 

Οι καταγγελίες που εισέρχονται στην Δ.Ε.Τ., αναλύονται και συσχετίζονται, 

με τυχόν άλλες καταγγελίες ή υποθέσεις, από το ηλεκτρονικό αρχείο που 

τηρείται στην Τπηρεσία.  

τη συνέχεια, είτε εξελίσσονται σε προδικαστική έρευνα (δικογραφίες), είτε 

διαβιβάζονται σε άλλη αρμόδια Αστυνομική Τπηρεσία ή Δημόσια Αρχή, είτε 

τίθενται στο αρχείο, με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Εισαγγελέα ή 

απευθείας, λόγω ασάφειας ή αοριστίας ή μετά από έρευνα της Τπηρεσίας 

λόγω έλλειψης βασιμότητάς τους. 

8. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η στελέχωση της Τπηρεσίας με αστυνομικό προσωπικό ακολουθεί ειδικές 

διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια. 

Ο Διοικητής, ορίζεται από τον αρμόδιο Τπουργό που υπάγεται η Τπηρεσία, 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 

Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. 

Σο λοιπό αστυνομικό προσωπικό της Δ.Ε.Τ., επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια 

ακεραιότητας, που προβλέπονται από το άρθρο 2 του 2713/1999, και 

τοποθετείται ή μετατίθεται, από το Ανώτατο υμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών 

της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Τπηρεσίας 

Εσωτερικών Τποθέσεων. 

mailto:dey1@otenet.gr
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9. Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Σο προσωπικό της Δ.Ε.Τ., λόγω των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών 

για ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και εξειδίκευσης, για να 

ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επάρκεια στα καθήκοντά του, συμμετέχει 

σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία 

εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (TFGR, CEPOL κ.λπ.). 

 Παράλληλα, το έμπειρο, σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς 

προσωπικό της Τπηρεσίας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

συνέδρια, με την ιδιότητα του εισηγητή/ εκπαιδευτή, προκειμένου να 

μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του, εντός και εκτός της Τπηρεσίας, στην 

Ελλάδα ή και το Εξωτερικό. 

υγκεκριμένα, κατά το έτος 2014, υλοποιήθηκαν συνολικά (6) 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε αστυνομικό 

προσωπικό της Δ.Ε.Τ., όπως αναλυτικά εμφαίνεται στο Παράρτημα Β. 

10. χέση με Αστυνομικές και άλλες Αρχές – Διαχείριση - 

Ανταλλαγή Πληροφοριών 

Η Δ.Ε.Τ. έχει δικαιοδοσία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και για το 

λόγο αυτό συνεργάζεται με τις κατά τόπο αρμόδιες Τπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας, καθώς και με άλλες Τπηρεσίες, Αρχές και Υορείς, οι οποίες 

υποχρεούνται να την συνδράμουν αμέσως όταν τους ζητηθεί. 

το πλαίσιο λειτουργίας της και για τη διευκόλυνση του έργου της, έχει 

απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των Αστυνομικών Τπηρεσιών και των 

άλλων Αρχών ή Τπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Σομέα, για θέματα 

αρμοδιότητάς της. 

Επίσης, για την εκπλήρωση της αποστολής της, συνεργάζεται, σε επίπεδο 

κυρίως ανταλλαγής πληροφοριών, εκτός από τις λοιπές αστυνομικές 

Τπηρεσίες και με άλλες Αρχές και Υορείς, όπως: 
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 Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές 

 Εθνικό υντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

 Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) 

 ώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (.Ε.Ε.Δ.Δ.) 

 ώμα Επιθεώρησης Εργασίας (.ΕΠ.Ε.) 

 Ανεξάρτητες Αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Φαρακτήρα, κ.λπ.) 

 Εθνική Τπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Τ.Π.) 

 ώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (.Δ.Ο.Ε.) 

 υνήγορο του Πολίτη 

 Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες και Φρηματοδότησης της Σρομοκρατίας 

 Τπουργεία και Τπηρεσίες του ευρύτερου ελληνικού Δημόσιου, όπως το 

Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 

Τπουργείο Οικονομικών κ.λπ.. 

 Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς όπως EUROPOL, INTERPOL, 

OLAF FRA, Διεθνή Αμνηστία, Διεθνή Διαφάνεια κ.λπ.. 

11. κοπός της Έκθεσης 

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των 

αποτελεσμάτων δράσης της Δ.Ε.Τ. κατά το έτος 2014, τα οποία, 

συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2013, θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και επαναπροσδιορισμό των στόχων 

της Τπηρεσίας, για το έτος 2015. 

την επόμενη ενότητα αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα υποθέσεων, 

ποινικών διώξεων, συλλήψεων και λοιπών δράσεων που έχουν προκύψει από 

τη λειτουργία της Τπηρεσίας το έτος 2014. Κατά την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του παρελθόντος 

έτους, καταγράφονται οι εκτιμήσεις ενώ τα συμπεράσματα συνοψίζονται στην 

τελευταία ενότητα της έκθεσης «ΣΑΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΣΟΦΟΙ 
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2015». 

Η έκθεση ολοκληρώνεται με  τον επαναπροσδιορισμό των στόχων της 

Τπηρεσίας, για το έτος 2015. 

 



  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..  ||  2200  

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΣΟ 2014 

Η επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων, βασίστηκε 

στις προτεραιότητες και στους στόχους που είχαν τεθεί από την Τπηρεσία, 

για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς, σε συνδυασμό με τις 

αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία της. 

τις επόμενες ενότητες παρατίθενται αναλυτικά, κατά τομέα ενδιαφέροντος, 

τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία των στατιστικών 

δεδομένων των δράσεων της Δ.Ε.Τ.. 

1. Καταγγελίες 

Όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Τπηρεσία, από οποιαδήποτε 

πηγή και αν προέρχονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται και εφόσον 

περιέχουν τα στοιχεία εκείνα που αρχικά τις εντάσσουν στο νομοθετικό της 

πλαίσιο, ερευνώνται.  

ε αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην αρμόδια, κατά 

περίπτωση, αστυνομική ή άλλη αρχή. Αυτές αφορούν κυρίως πειθαρχικά 

παραπτώματα αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων, περιπτώσεις όπου 

δεν καταγγέλλονται αστυνομικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι και αστικής ή 

διοικητικής φύσεως θέματα.  

Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2014 επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 

Τπηρεσία μας μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε 

βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου για αντιδεοντολογική 

συμπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονταν στο πεδίο 

αρμοδιότητάς της και αφορούσαν ζητήματα διοικητικής διεκπεραίωσης. ε 
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όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση της Τπηρεσίας ήταν άμεση και δόθηκαν 

οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημά 

τους και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους.  

Σο σύνολο των καταγγελιών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων κατά το έτος 2014 ήταν -1842- (Γράφημα 1) οι οποίες 

ταξινομούνται ανά τρόπο λήψης (Γράφημα 2) ως ακολούθως: 

 Σηλεφωνικές -825- (ποσοστό: 45%) 

 Έγγραφες (ταχυδρομικά, μέσω fax και e-mail) -987- (ποσοστό: 53%) 

 Αυτοπρόσωπες ή συλλογή από το προσωπικό της Τπηρεσίας -30- 

(ποσοστό: 2%) 

υγκριτικά με τo προηγούμενo έτoς (Γράφημα 1), διαφαίνεται μια αύξηση 

8%, του πλήθους των καταγγελιών που λαμβάνονται ετησίως από την 

Τπηρεσία, Τποδηλώνοντας μια τάση σταθεροποίησης μετά την άνοδο του 

86%, που παρουσιάστηκε κατά το έτος 2013, σε σχέση με το 2012. 

 

Γράφημα 1: ύνολο καταγγελιών 2008-2014 
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χετικά με τον τρόπο λήψης, υπάρχει μια μικρή υπεροχή στην ασύγχρονη 

μέσω αλληλογραφίας επικοινωνία, σε σχέση με την τηλεφωνική, ενώ χαμηλή 

σε προτίμηση είναι η αυτοπρόσωπη επικοινωνία. 

Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης νιώθει περισσότερο άνετα να επικοινωνεί από το 

χώρο του, που του προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.  

Επίσης, παρατηρείται προτίμηση υποβολής καταγγελιών μέσω e-mail σε 

σχέση με το Fax. 

 

Γράφημα 2: Σρόπος λήψης καταγγελιών 

Από τη σύγκριση των καταγγελιών, διακρίνεται υπεροχή  των επωνύμων, 

σε σχέση με τις ανώνυμες, καθώς αποτελούν το 53% του συνόλου (985 

επώνυμες – Γράφημα 3). Αντίθετα, το 2013, οι ανώνυμες υπερείχαν των 

επωνύμων, που αποτελούσαν το 48% του συνόλου (Γράφημα 4).  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται μια αύξηση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, καθόσον όλο και 

περισσότεροι υποβάλλουν τις καταγγελίες τους επωνύμως, διευκολύνοντας 

την περαιτέρω συνεργασία και διερεύνησή τους από την Τπηρεσία. 
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Γράφημα 3: Είδος καταγγελιών 

 

 

Γράφημα 4: Είδος καταγγελιών 2013-2014 
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Αντίστοιχα ήταν τα ποσοστά και για το έτος 2013, καθώς σημειώθηκε αύξηση 

των καταγγελιών σε όλους τους τομείς (Γράφημα 6). 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, οι πολίτες εμπιστεύονται την Τπηρεσία, 

σε μεγάλο βαθμό, καθώς απευθύνονται σ’ αυτήν, για την υποβολή 

καταγγελιών κατά υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ακόμη 

και σε περιπτώσεις που υπάρχουν άλλες αρμόδιες δημόσιες Αρχές να 

επιληφθούν. 

 

Γράφημα 5: Σομείς καταγγελλομένων προσώπων 

 

 

Γράφημα 6: Καταγγελίες ανά Σομέα 2013-2014 
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Από τη χαρτογράφηση των καταγγελιών ανά Περιφέρεια της Φώρας, 

βλέπουμε περισσότερες από τις μισές καταγγελίες (52%) που υποβάλλονται 

στην Τπηρεσία να αφορούν την Αττική, ενώ η κατανομή τους στην υπόλοιπη 

χώρα είναι σχετικά ομοιόμορφη, με ελαφρά συγκέντρωση στις περιοχές της 

Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας. 

Αυτό εξηγείται λόγω και της αντίστοιχης κατανομής του πληθυσμού ο οποίος 

έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), αλλά 

και από το γεγονός ότι οι περισσότερες Κεντρικές Δημόσιες Τπηρεσίες και 

Τπουργεία βρίσκονται στην Αττική. 
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Εικόνα 3: Φάρτης καταγγελιών ανά Περιφέρεια 
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1.1 Σομέας Ελληνική Αστυνομία: Καταγγελίες 

Από τις συνολικά -1842- καταγγελίες που δέχθηκε η Τπηρεσία το έτος 

2014, οι -1153- αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, παρουσιάζοντας μια 

αύξηση σε σχέση με το 2013, της τάξης του 10% (Γράφημα 7). το 

αστυνομικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι αστυνομικοί όλων των βαθμών, 

οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες.  

 

Γράφημα 7: Καταγγελίες κατά αστυνομικών ανά έτος 

Οι καταγγελίες που περιέρχονται στην Τπηρεσία, εντάσσονται σύμφωνα με 

μία πρώτη εκτίμηση σε δέκα -10- προκαθορισμένες κατηγορίες.  

Η ένταξη αυτή, δεν γίνεται με βάση κάποιο νομικό κριτήριο αλλά σύμφωνα 

με την αντίληψη του πολίτη που καταγγέλλει (Πίνακας 2). 

Σο σύνολο των συμπεριφορών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των 

καταγγελιών, καθώς μία καταγγελία μπορεί να εμπεριέχει περισσότερες 

της μιας παραβατικές συμπεριφορές. 

Οι περισσότερες καταγγελίες του 2014, όπως και του 2013, εντάσσονται 

στην κατηγορία «Άλλο» (σε ποσοστό 75%), η οποία περιέχει ένα μεγάλο 
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αριθμό παραβατικών συμπεριφορών, με δεύτερη σε αριθμό την κατηγορία με 

τα πειθαρχικά ενώ στην τρίτη θέση, με μικρή διαφορά από την προηγούμενη 

κατηγορία, κατατάσσονται οι καταγγελθείσες συμπεριφορές που αφορούν τα 

ναρκωτικά και τα καταστήματα (Πίνακας 4, Γράφημα 7). 

Από τις καταγγελθείσες, για το αστυνομικό προσωπικό, συμπεριφορές 

(Πίνακας 2) προκύπτει μια σημαντική μείωση σε ότι αφορά παραβάσεις 

σχετικές με όπλα (-50%), παίγνια (-39%), πειθαρχικά (-31%) και οικοδομές.  

Η μεγαλύτερη πτώση (-56%) παρατηρείται σε καταγγελίες άνευ 

περιεχομένου, που σημαίνει ότι οι πολίτες συνειδητοποίησαν σε μεγάλο 

βαθμό την αποστολή της Τπηρεσίας, ώστε να απευθύνονται σε αυτήν για πιο 

ουσιαστικές παραβατικές συμπεριφορές αστυνομικών.  

Σο πλήθος των περιστατικών που καταγγέλθηκαν για τις αντίστοιχες 

κατηγορίες το 2013 ήταν πολύ υψηλό, όπως και τα ποσοστά αύξησης2 σε 

σύγκριση με το 2012, γεγονός που οφείλεται στα περιστατικά ακραίας 

αστυνομικής συμπεριφοράς, για τα οποία ορίστηκε ως αρμόδια να επιληφθεί 

η Τπηρεσία. 

Ση μεγαλύτερη αύξηση (27%) παρουσιάζουν οι καταγγελίες που αφορούν στα 

ναρκωτικά, ενώ μικρή αύξηση (4%) σημειώνεται στις καταγγελίες που 

αφορούν αλλοδαπούς. 

                                                           
2 Το 2013 ςε ςχζςη με το 2012, η αφξηςη ήταν, για τα πειθαρχικά 531%, τα ναρκωτικά 91%, τα όπλα 52%  



  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..  ||  2299  

υμπεριφορές 2013 

Ποσοστό 

Επί 

Ετησίου 

υνόλου 

2014 

Ποσοστό 

Επί 

Ετησίου 

υνόλου 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ 

ΔΙΑΥΟΡΑ  

(2013-2014) 

Εκμετάλλευση γυναικών 19 1% 16 1% -16% 

Οικοδομές 23 1% 16 1% -30% 

Άνευ περιεχομένου 39 2% 17 1% -56% 

Παίγνια 36 2% 22 1% -39% 

Όπλα 52 2% 26 1% -50% 

Αλλοδαποί 81 4% 84 4% 4% 

Ναρκωτικά 88 4% 112 5% 27% 

Καταστήματα 119 5% 112 5% -6% 

Πειθαρχικά 183 8% 127 6% -31% 

Άλλο 1536 71% 1586 75% 3% 

ύνολο 2176 100,00% 2118 100,00% -3% 

Πίνακας 2: Καταγγελθείσες συμπεριφορές αστυνομικών 2013-2014 

 

 

Γράφημα 8: Καταγγελθείσες συμπεριφορές αστυνομικών 2014 
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1.2 Σομέας Δημόσιο – Καταγγελίες 

Οι καταγγελίες που περιήλθαν στην Τπηρεσία το έτος 2014 και αφορούσαν 

υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν -392-, παρουσιάζοντας 

αύξηση 3%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η ανοδική πορεία που εμφανίζεται, από το έτος 2010 και έπειτα, στην τάση 

των πολιτών να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, για 

παραβατικές συμπεριφορές δημοσίων υπαλλήλων, δείχνει ότι όλο και 

περισσότεροι πολίτες εμπιστεύονται την Τπηρεσία, αναγνωρίζοντας την 

αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης της. 

 

Γράφημα 9: Καταγγελίες κατά υπαλλήλων δημοσίου ανά έτος 

1.2.1 Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου 

Ανάλογα με την Τπηρεσία – Οργανισμό όπου εργάζεται ο καταγγελλόμενος 

υπάλληλος, οι καταγγελίες εντάσσονται πρωτογενώς σε τομείς, με την 

αντίστοιχη λογική που εφαρμόστηκε και για τις καταγγελίες που αφορούσαν 

το αστυνομικό προσωπικό. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόμενους τομείς 

υπερέχουν αριθμητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών, καθώς 

σε μία καταγγελία ενδέχεται να περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός 

καταγγελλόμενοι τομείς του δημοσίου. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 3, με τις καταγγελίες ανά τομέα, προκύπτει ότι, 

οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν Τπηρεσίες των Οργανισμών 

Σοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ ακολουθούν οι Τπηρεσίες υγείας, όπως 

και το 2013.  

Ο τομέας της υγείας αναδεικνύεται από τους πλέον ευαίσθητους, για τον 

οποίο όλο και περισσότεροι πολίτες παίρνουν το θάρρος αλλά και το ρίσκο, 

με κίνδυνο της υγείας τους, να εμπιστεύονται και να καταγγέλλουν 

περιστατικά διαφθοράς στην Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων. 

Οι Τπηρεσίες περιφέρειας που ήταν στην τρίτη θέση το 2013, έχουν περάσει 

τώρα στην έκτη, ενώ ανέβηκε ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούν σε 

Τπουργεία, Δικαιοσύνη και Οικονομικές Τπηρεσίες (Πίνακας 3).  

Αυτό ενισχύει και πάλι την άποψη ότι οι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη 

την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων και προτιμούν να υποβάλλουν 

σε αυτήν καταγγελίες διαφθοράς, για τις οποίες έχουν αρμοδιότητα 

άλλες Τπηρεσίες να επιληφθούν, όπως η Τπηρεσία Εσωτερικών 

Τποθέσεων του Τπουργείου Οικονομικών, για τους υπαλλήλους του και ο 

Άρειος Πάγος για τους δικαστές. 
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Επιμέρους Σομείς Δημοσίου Καταγγελίες 

2013 2014 

Τπηρεσίες Ο.Σ.Α. 146 143 

 
Τπηρ 

εσίες Τγείας  

75 73 

Τπουργεία 38 60 

Δικαιοσύνη 38 51 

Οικονομικές Τπηρεσίες 57 48 

Τπηρεσίες Περιφέρειας 56 47 

Ασφαλιστικά Σαμεία 20 23 

Δημόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 33 23 

Σελωνειακή Τπηρεσία 12 18 

Πυροσβεστικό ώμα 21 16 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 17 14 

τρατιωτική Τπηρεσία 12 12 

Λιμενικό ώμα 16 11 

Φωρίς Προσδιορισμό 36 7 

Βουλή 4 3 

Άλλοι Οργανισμοί 5 1 

Ιατροδικαστική Τπηρεσία 1 0 

Προξενικές Αρχές 1 0 

ΤΝΟΛΟ 588 550 

Πίνακας 3: Καταγγελλόμενοι Σομείς Δημοσίου 2013-2014 
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1.3 Εξελικτική πορεία καταγγελιών 

Σα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των καταγγελιών, τις καταγγελθείσες 

συμπεριφορές, καθώς και τους καταγγελλόμενους τομείς, δεν είναι από μόνα 

τους αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα των 

καταγγελιών. Κρίσιμο δείκτη για την ερμηνεία, εκτίμηση και αξιολόγηση της 

ποιότητάς τους, αποτελεί η σαφής και ακριβής γνώση της εξελικτικής τους 

πορείας (Πίνακας 4). ημαντικότεροι δείκτες εξέλιξης είναι οι εξής: 

 Η διαβίβαση των καταγγελιών – πληροφοριών σε άλλη αστυνομική 

Τπηρεσία ή δημόσια Αρχή. 

 Η εξέλιξη σε προδικαστική έρευνα (δικογραφία), όπου η 

καταγγελία λόγω των επαρκών στοιχείων που περιέχει, 

μετατρέπεται σε προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. 

 Η αρχειοθέτηση, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/1987 σε συνδυασμό με άρθ. 3  

Ν. 2713/1999 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κατά την οποία η 

καταγγελία τίθεται στο αρχείο με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος 

Εισαγγελέως, είτε απευθείας λόγω ασάφειας ή αοριστίας, είτε μετά από 

έρευνα της Τπηρεσίας λόγω έλλειψης βασιμότητάς της. 

Από τις καταγγελίες που αφορούν την Αστυνομία, οι περισσότερες αποτελούν 

αντικείμενο άλλης Αστυνομικής Τπηρεσίας όπου και διαβιβάζονται ή από τη 

διερεύνησή τους δεν προκύπτει αξιόποινη συμπεριφορά αστυνομικού και 

τίθενταιι αρχείο (Πίνακας 4). 

Για το Δημόσιο, παρατηρείται ένα ποσοστό περίπου 60% των καταγγελιών, 

είτε να διαβιβάζονται σε άλλη Αστυνομική ή Ελεγκτική Αρχή, είτε να τίθενται 

στο αρχείο (Πίνακας 4). 

Σα παραπάνω αποτελέσματα, αναδεικνύουν την πρόθεση που έχουν οι 

πολίτες να απευθύνονται στην Τπηρεσία για να καταγγείλουν παραβατικές 

συμπεριφορές Αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και αν δεν 

έχουν επαρκή στοιχεία. Επίσης εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στη 
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συγκεκριμένη Τπηρεσία, σε μια εποχή που η διαφθορά στο δημόσιο τομέα 

έχει κλονίσει την πίστη τους στις Τπηρεσίες και Υορείς του Δημοσίου, ακόμη 

και όταν πρόκειται για ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποκλειστική 

αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Είδος Εξέλιξης ύνολο Αστυνομία Δημόσιο υμμετοχή Άλλο 

Αρχείο 507 311 56 3 137 

Διαβίβαση σε άλλη Αρχή 45 3 37 0 5 

Διαβίβαση σε Αστυν. Αρχή 626 486 49 10 81 

Διαβίβαση στον Γ.Ε.Δ.Δ. 70 1 64 1 4 

Διαβίβαση σε Εισαγ. Αρχή 163 79 63 9 12 

Έρευνα - Αρχείο 33 23 8 2 0 

Προανάκριση-Προκαταρτική 155 85 57 6 7 

υσχέτιση 5 2 3 0 0 

ε εξέλιξη  238 162 56 7 13 

ύνολο Καταγγελιών 1842 1152 393 38 259 

Πίνακας 4: Εξέλιξη καταγγελιών 2014 

Από τη σύγκριση της εξελικτικής πορείας των καταγγελιών για τα έτη 2013 - 

2014 (Πίνακας 5), δεν προκύπτει διαφοροποίηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων στην Τπηρεσία πληροφοριών. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται, 

αφενός, στα ποσοστά του πλήθους των καταγγελιών που εξελίχθηκαν σε 

υποθέσεις (υπό διερεύνηση) και αφετέρου αυτών οι οποίες τέθηκαν στο 

αρχείο. 
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Είδος Εξέλιξης 

ΕΣΗ 

2013 2014 

Αρχείο 413 507 

Διαβίβαση σε άλλη Αρχή 37 45 

Διαβίβαση σε Αστυνομική Αρχή 552 626 

Διαβίβαση σε Εισαγγελική Αρχή 127 70 

Διαβίβαση στον Γ. Ε. Δ. Διοίκησης 84 163 

Έρευνα - Αρχείο 39 33 

Προανάκριση 141 155 

υσχέτιση με άλλες καταγγελίες/υποθέσεις 24 5 

Τπό Διερεύνηση υποθέσεις 270 238 

ύνολο καταγγελιών 1687 1842 

Πίνακας 5: ύγκριση εξέλιξης καταγγελιών 2013-2014 

Κατά τη διεκπεραίωση των -1842- καταγγελιών, διερευνήθηκαν -594- 

υποθέσεις (1842 μείον 507 Αρχείο και 741 που διαβιβάστηκαν) και 

σχηματίστηκαν -284- δικογραφίες σε βάρος -492- κατηγορουμένων 

(Γράφημα 19), που οδήγησαν στη σύλληψη -248- ατόμων στα πλαίσια της 

αυτόφωρης διαδικασίας (Εικόνα 4, Γράφημα 12). 
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2. Τποθέσεις 

Σο έτος 2014, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων διερευνήθηκαν 

συνολικά -2088- υποθέσεις (Γράφημα 9), σημειώνοντας μικρή αύξηση σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, σε ποσοστό μόλις 1%. Από αυτές, οι -1842- 

προέρχονταν από καταγγελίες, ενώ οι -246- ήταν Εισαγγελικές παραγγελίες 

(Εικόνα 4). 

 

Γράφημα 10: Τποθέσεις Δ.Ε.Τ. 2008-2014 

Από την εξέλιξη των καταγγελιών προέκυψαν -284- αυτεπάγγελτες 

δικογραφίες, με το σύνολο των δικογραφιών που διεκπεραιώθηκαν από την 

Τπηρεσία να φτάνει τις -530- (284+246).  

ε -76- υποθέσεις εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία κατά την οποία 

συνελήφθησαν -248- άτομα (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Δραστηριότητα Δ.Ε.Τ. 

Από το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Τπηρεσία, -1323- 

αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, -442- υπαλλήλους του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, -48- συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων και 

-275- ιδιώτες (Γράφημα 11).  

 

Γράφημα 11: Τποθέσεις Δ.Ε.Τ. ανά Σομέα  
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2.1 Δικογραφίες 

Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014, από τη Διεύθυνση 

Εσωτερικών Τποθέσεων, διεκπεραιώθηκαν συνολικά -530- δικογραφίες 

(προανακρίσεις – προκαταρκτικές εξετάσεις), αναφορικά με τη διερεύνηση 

διάπραξης αδικημάτων, τόσο από αστυνομικό προσωπικό όσο και από 

υπάλληλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα.  

Από αυτές, οι -246- σχηματίσθηκαν κατόπιν απευθείας παραγγελίας 

Εισαγγελικών Αρχών της Φώρας, ενώ οι υπόλοιπες -284-, είτε διενεργήθηκαν 

στα πλαίσια του άρθρου 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. (αστυνομική προανάκριση - 

κίνδυνος από την αναβολή), είτε σχηματίσθηκαν κατόπιν παραγγελιών 

Εισαγγελικών Αρχών, ως εξέλιξη καταγγελιών που περιήλθαν στην Τπηρεσία 

(Γράφημα 12). 

 

Γράφημα 12: Δικογραφίες Δ.Ε.Τ. 2014 

Από την παραπάνω διάκριση προκύπτει ότι, σημαντικός αριθμός των 

δικογραφιών που χειρίσθηκε η Τπηρεσία (54%), προήλθαν από την 

αξιοποίηση καταγγελιών και πληροφοριών που περιήλθαν σε αυτήν ή 

συνέλεξε το προσωπικό της (πρωτογενής δράση).  

Από τις -530- δικογραφίες, -352- αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, -131- 

υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, και -22- συμμετοχή αστυνομικών και 

υπαλλήλων του δημοσίου (Γράφημα 13). 

246                       
46%

284                                
54%

Δικογραφίεσ κατϋ άρθρο 243 
παρ. 2 Κ.Π.Δ. - Κατόπιν 
Εξζλιξησ Καταγγελιϊν

Δικογραφίεσ Κατόπιν 
Ειςαγγελικήσ Παραγγελίασ



  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..  ||  3399  

 

 

Γράφημα 13: Δικογραφίες κατά τομέα 

 

 

Γράφημα 14: Δικογραφίες κατά τομέα 2013-2014 
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2.2 Αυτόφωρα υλλήψεις 

Σο έτος 2014, από την Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων εφαρμόσθηκε η 

αυτόφωρη διαδικασία σε -76- υποθέσεις, από τις οποίες -45- αφορούσαν 

εμπλοκή αστυνομικών, -22- δημοσίων υπαλλήλων, -1- συμμετοχή των δύο 

παραπάνω κατηγοριών και -8- ιδιωτών (Πίνακας 6, Γράφημα 15).  

 

Γράφημα 15: Αυτόφωρα κατά τομέα 

Αντίστοιχα για το 2013, η αυτόφωρη διαδικασία εφαρμόστηκε για 108 

υποθέσεις από τις οποίες οι -63- αφορούσαν αστυνομικούς, οι -28- 

δημόσιους υπαλλήλους και οι -17- ιδιώτες (Γράφημα 16).  
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Γράφημα 16: Αυτόφωρα κατά τομέα 2013-2014 

Κατά τις περιπτώσεις που εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, 

συνελήφθησαν -248- άτομα (Γράφημα 17). Από αυτά, -56- ήταν 

Αστυνομικοί, -8- Ειδικοί Υρουροί, -44- Δημόσιοι Τπάλληλοι και -140- 

Ιδιώτες, όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 16. 

 

Γράφημα 17: υλλήψεις κατά τομέα - ειδικότητα 

108

63

28

0

17

76

45

22

1
8

0

20

40

60

80

100

120

Σφνολο Αςτυνομία Δημόςιο Συμμετοχή Άλλο

2013 2014

Αςτυνομικοί 
56

Ειδικοί
Φρουροί 

8

Δημόςιοι 
Υπάλληλοι  

44

Ιδιϊτεσ
140



  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..  ||  4422  

υγκρίνοντας με τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 (Γράφημα 18), βλέπουμε 

μια μείωση των συλλήψεων της τάξης του 28%, η οποία οφείλεται στη μείωση 

του αντίστοιχου αριθμού των ιδιωτών  που έχουν συλληφθεί (ποσοστό 

μείωσης 51%). Αντίθετα, μικρή αύξηση, κατά 7%, σημειώνεται στις 

συλλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, ενώ για τους αστυνομικούς οι συλλήψεις 

παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. 

 

Γράφημα 18: υλλήψεις κατά τομέα 2013-2014 
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2.3 Ποινικές Διώξεις 

Από τις -492- ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε 

η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων το έτος 2014, -107- αφορούσαν 

αστυνομικούς και Ειδικούς Υρουρούς, -96- Τπαλλήλους Δημοσίου και  

-289- ιδιώτες (Γράφημα 19 -21). 

 

Γράφημα 19: Ποινικές Διώξεις 

 

Γράφημα 20: Ποινικές Διώξεις 2013-2014 
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Γράφημα 21: Ποινικές Διώξεις ανά τομέα 
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2.4 Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού – Δημοσίων Τπαλλήλων 

έτους 2014 

Σα αδικήματα που αφορούν αστυνομικό προσωπικό και υπαλλήλους του 

δημοσίου για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων 

και για τα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, το έτος 2014, απεικονίζονται 

στους πίνακες 6 και 7 που ακολουθούν.  

Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές έπειτα 

από την υποβολή των σχετικών δικογραφιών από την Τπηρεσία μας.  

ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ 

Ν3213/2003 (τροπ. Ν3849/2010) ΔΗΛΨΕΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 90 

259ΠΚ    ΠΑΡΑΒΑΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ 30 

239ΠΚ    ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΕΞΟΤΙΑ 18 

187ΠΚ    ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΙΑ 15 

Ν2168/1993    ΠΕΡΙ ΟΠΛΨΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΤΛΨΝ 15 

216ΠΚ    ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΙΑ 11 

224ΠΚ    ΧΕΤΔΟΡΚΙΑ 11 

231ΠΚ    ΤΠΟΘΑΛΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΑ 10 

242ΠΚ    ΧΕΤΔΗ ΒΕΒΑΙΨΗ 10 

385ΠΚ    ΕΚΒΙΑΗ 10 

386ΠΚ    ΑΠΑΣΗ 10 

235ΠΚ    ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕ ΠΡΑΞΕΙ 10 

Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΣΙΙΟΓΟΝΨΝ ΟΤΙΨΝ 9 

372ΠΚ    ΚΛΟΠΗ 7 

Ν3386/2005    ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ 7 

310ΠΚ ΒΑΡΙΑ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 7 

Ν3691/2008    ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΟΔΨΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6 

Ν1590/1986    ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 6 

225ΠΚ    ΧΕΤΔΗ ΑΝΟΜΨΣΗ ΚΑΣΑΘΕΗ 5 

261ΠΚ    ΠΑΡΟΣΡΤΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΑΝΟΦΗ 5 

Ν 2696/1999 ΚΟΚ 5 

258ΠΚ    ΤΠΕΞΑΙΡΕΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 4 

Ν3707/2008 ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΑΥΑΛΕΙΑ 

4 

241ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΑΤΛΟΤ 4 

263ΑΠΚ ΠΑΘΗΣΙΗ ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΣ' ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 4 

Ν3459/2006    ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ 3 

309ΠΚ    ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΗ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 3 

322ΠΚ    ΑΡΠΑΓΗ 3 

380ΠΚ    ΛΗΣΕΙΑ 3 

Ν2518/1997 ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΑΥΑΛΕΙΑ 

3 

Ν2960/2001    ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ 3 

222ΠΚ    ΤΠΕΞΑΓΨΓΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ 2 

252ΠΚ    ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑΚΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 2 

308ΠΚ    ΑΠΛΗ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 2 

330ΠΚ    ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ 2 

394ΠΚ    ΑΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ 2 

Ν3169/2003    ΟΠΛΟΥΟΡΙΑ ΦΡΗΗ ΟΠΛΨΝ ΑΠΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ 2 

Ν4251/2014  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΕΞΟΔΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΦΨΡΑ 2 

186ΠΚ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΣΟ 2 

382ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΥΘΟΡΑ 2 
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ΒΔ11/1958 ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΑΡΑ ΣΗ ΘΕΗ ΣΟΤ Ψ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ 2 

333ΠΚ    ΑΠΕΙΛΗ 2 

361ΠΚ    ΕΞΤΒΡΙΗ 2 

374ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΚΛΟΠΗ 2 

Ν1608/1950    ΠΕΡΙ ΚΑΣΑΦΡΑΣΨΝ ΔΗΜΟΙΟΤ 1 

Ν3542/2007     ΠΕΡΙ ΚΟΚ 1 

217ΠΚ    ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ 1 

229ΠΚ    ΧΕΤΔΗ ΚΑΣΑΜΗΝΤΗ 1 

257ΠΚ    ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΕΜΠΙΣΕΤΜΕΝΨΝ ΠΡΑΓΜΑΣΨΝ 1 

306ΠΚ    ΕΚΘΕΗ 1 

363ΠΚ    ΤΚΟΥΑΝΣΙΚΗ ΔΤΥΗΜΗΗ 1 

Ν1599/86  ΧΕΤΔΗ ΔΗΛΨΗ 1 

Ν3944/2011 ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΚΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΟΦΗ ΟΠΛΨΝ 1 

Ν4093/2012  ΚΨΔΙΚΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ 1 

220ΠΚ ΤΥΑΡΠΑΓΗ ΧΕΤΔΟΤ ΒΕΒΑΙΨΗ 1 

237ΑΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΜΕΑΖΟΝΣΕ 1 

256ΠΚ ΑΠΙΣΙΑ ΦΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 1 

ΒΔ145/1958 ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΨΝ ΠΟΙΝΙΚΨΝ ΑΔΙΚΗΜΑΣΨΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΨΝ 1 

Ν3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ 1 

Πίνακας 6: Ποινικές Διώξεις Αστυνομικών ανά αδίκημα 2014 

ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙ 

Δ. ΤΠΑΛ/ΛΩΝ 

259ΠΚ    ΠΑΡΑΒΑΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟ 36 
385ΠΚ    ΕΚΒΙΑΗ 21 

235ΠΚ    ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕ ΠΡΑΞΕΙ 21 

137ΑΠΚ  ΒΑΑΝΙΣΗΡΙΑ 15 

311ΠΚ  ΘΑΝΑΣΗΥΟΡΑ ΨΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 15 

242ΠΚ    ΧΕΤΔΗ ΒΕΒΑΙΨΗ 15 

216ΠΚ    ΠΛΑΣΟΓΡΑΥΙΑ 13 

256ΠΚ ΑΠΙΣΙΑ ΦΕΣΙΚΗ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 8 

386ΠΚ    ΑΠΑΣΗ 7 

258ΠΚ    ΤΠΕΞΑΙΡΕΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 5 

Ν4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΣΙΙΟΓΟΝΨΝ ΟΤΙΨΝ 4 

Ν2168/1993    ΠΕΡΙ ΟΠΛΨΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΣΙΚΨΝ ΤΛΨΝ 4 

Ν3691/2008    ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΟΔΨΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 

Ν3944/2011 ΕΛΕΓΦΟ ΑΠΟΚΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΟΦΗ ΟΠΛΨΝ 2 

Ν 2696/99 ΚΟΚ 2 

187ΠΚ    ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΙΑ 2 

Ν2960/2001    ΠΑΡΑΒΑΕΙ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΟΤ ΚΨΔΙΚΑ 2 

167ΠΚ    ΑΝΣΙΣΑΗ 1 

169ΠΚ    ΑΠΕΙΘΕΙΑ 1 

239ΠΚ    ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΕΞΟΤΙΑ 1 

333ΠΚ    ΑΠΕΙΛΗ 1 

361ΠΚ    ΕΞΤΒΡΙΗ 1 

363ΠΚ    ΤΚΟΥΑΝΣΙΚΗ ΔΤΥΗΜΗΗ 1 

375ΠΚ   ΤΠΕΞΑΙΡΕΗ 1 

Ν3226/2004    ΠΑΡΟΦΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε ΠΟΛΙΣΕ ΦΑΜΗΛΟΤ 

ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΚΔ 

1 

Ν4194/2013  ΚΨΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΨΝ 1 

263ΑΠΚ ΠΑΘΗΣΙΗ ΔΨΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΣ' ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 1 

224ΠΚ    ΧΕΤΔΟΡΚΙΑ 1 

225ΠΚ    ΧΕΤΔΗ ΑΝΟΜΨΣΗ ΚΑΣΑΘΕΗ 1 

261ΠΚ    ΠΑΡΟΣΡΤΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΑΝΟΦΗ 1 

Ν3213/2003 ΔΗΛΨΕΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 1 

184ΠΚ    ΔΙΕΓΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΤΡΓΗΜΑΣΟ ΠΛΗΜ ΚΑΣΆ 

ΤΝΑΤΣΟΤΡΓΙΑ 

1 

374ΠΚ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΚΛΟΠΗ 1 

Πίνακας 7: Ποινικές Διώξεις Δημοσίων Τπαλλήλων ανά αδίκημα 2014 
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3. Έλεγχος «Πόθεν Έσχες» 

Η ανάγκη για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων 

λειτουργών και υπαλλήλων, με στόχο τον περιορισμό της εκμετάλλευσης της 

θέσης τους για προσωπικό όφελος, οδήγησε στην ψήφιση νόμου, που 

επιβάλλει στα πρόσωπα αυτά, την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

ή δήλωση «πόθεν έσχες». 

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των 

υπόχρεων και να ζητείται η αιτιολόγησή τους, αν παρατηρείται 

αδικαιολόγητη αύξησή τους. Ο έλεγχος αυτός έχει στόχο να συμβάλλει 

προληπτικά αλλά και κατασταλτικά στην εξάλειψη του φαινομένου της 

διαφθοράς και διαπλοκής στον δημόσιο τομέα. 

Με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, ανατέθηκε στην Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων, η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και 

ειδικών φρουρών ενώ με το Π.Δ.148/2005, καθορίστηκε η διαδικασία 

υποβολής και ελέγχου.  

Με το Π.Δ.106/2006 επήλθε τροποποίηση στο Π.Δ 179/1999, με τη 

σύσταση του Σμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης της Δ.Ε.Τ. 

Μέχρι και το έτος 2014, προβλεπόταν η παραπάνω δήλωση να υποβάλλεται 

από τους υπόχρεους κάθε έτος που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και 

μέχρι ένα έτος μετά την αποστρατεία τους, στην Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Από το έτος 2015 και έπειτα, η υποβολή προβλέπεται σύμφωνα με το 

Ν.4281/2014, να γίνεται στον Εποπτεύοντα την Τπηρεσία Εισαγγελικό 

Λειτουργό, την υποστήριξη του οποίου αναλαμβάνει, τόσο κατά την 

παραλαβή όσο και κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, 
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η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων. 

Σο 2014, καθορίστηκε η υποβολή των δηλώσεων το χρονικό διάστημα από  

30-06-2014 έως 14-10-2014. 

Τπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης ήταν -54.116-, από τους οποίους οι  

-53.405- την υπέβαλαν εντός του 2014. Από τις δηλώσεις αυτές, -52.514- 

υπεβλήθησαν εντός της προθεσμίας, ενώ -891- εκπρόθεσμα (Γράφημα 22). 

Από τους υπόχρεους, -711- (περίπου 1%) δεν υπέβαλε δήλωση ενώ έχουν 

ειδοποιηθεί για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και εκκρεμεί η 

καταχώρηση σε -1926- περιπτώσεις. 

 

Γράφημα 22: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2014 

Μετά τον έλεγχο των δηλώσεων, ως προς τη νομιμότητά τους, καταχωρήθηκαν 

και αρχειοθετήθηκαν από το ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτό αστυνομικό 

προσωπικό, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων περί προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Για τους υπόχρεους που δεν υπέβαλαν δήλωση, τηρήθηκε η προβλεπόμενη 

από το νόμο διαδικασία, δηλαδή η καταμήνυσή τους στην Εισαγγελική Αρχή 

και ο Πειθαρχικός Έλεγχος. υνολικά, για το 2014, έχουν υποβληθεί στα 
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αρμόδια Εφετεία και Πλημμελειοδικεία της Φώρας -90- Εκθέσεις Ελέγχου για 

την άσκηση Ποινικής Δίωξης. 

Επιπλέον, σε όσες περιπτώσεις διενεργήθηκε από την Τπηρεσία προανάκριση, 

προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική έρευνα, έγινε παράλληλα και έλεγχος 

των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και στις -30- περιπτώσεις, που 

διαπιστώθηκε αναγραφή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, κινήθηκε η 

προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. 

 

 

Γράφημα 23: Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2013-2014 
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4. Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά 

Η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων είναι αρμόδια και επιλαμβάνεται, μεταξύ 

των άλλων, άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε περιστατικά ακραίας 

αστυνομικής συμπεριφοράς και εγκλημάτων, που διαπράττονται, από 

αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, και εμπίπτουν 

στις διατάξεις του άρθρου 137Α Π.Κ. «Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας», καθώς και του Ν. 927/1979 «Περί κολασμού 

πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις», σε όλη την 

επικράτεια. 

Από τη μέχρι σήμερα δράση της Τπηρεσίας στον συγκεκριμένο τομέα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις που έχουν προκύψει, από τις καταγγελίες 

που έχουν υποβληθεί και τα αποτελέσματα από τη διερεύνησή τους, 

διαφαίνεται σταδιακή μείωση του φαινομένου. 

Οι καταγγελίες που έχουν καταγραφεί στις διάφορες αστυνομικές Τπηρεσίες 

και αφορούν το συγκεκριμένο τομέα αδικημάτων, στο σύνολό τους, είναι 

σχεδόν ανύπαρκτες τα έτη 2009 και 2010, ενώ ανεβαίνουν απότομα το 2012, 

φτάνοντας στο ανώτατο σημείο τους -192- και στη συνέχεια εμφανίζονται να 

ακολουθούν σταδιακή πτωτική πορεία, με το 2013 να κατεβαίνουν στις -56- 

και το 2014 στις -33- (Γράφημα 24).  

Η έλλειψη καταγγελιών τα πρώτα 2 έτη δικαιολογείται, καθώς η σχετική 

αρμοδιότητα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων το 2010, με 

την 1/2010 Εγκύκλιο Διαταγή του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, σε συνδυασμό 

με την 6004/1/182 από 24-10-2012 Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας3, ενώ για τα προηγούμενα έτη δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση από 

τις άλλες Τπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Από τις -283- καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε διάφορες Αστυνομικές 

Τπηρεσίες, τα έτη 2009-2014, οι -31- υπεβλήθησαν απ’ ευθείας στην Δ.Ε.Τ., 

                                                           
3
 Γίνεται ςχετική αναφορά ςτην ενότητα με το Νομικό Ρλαίςιο Λειτουργίασ 
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ενώ για τις υπόλοιπες -252-, η Δ.Ε.Τ. ενημερώθηκε σχετικά από τις 

επιληφθείσες Τπηρεσίες. 

 

Γράφημα 24: Καταγγελίες Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια 2009-2014 

Σο σύνολο των υποθέσεων που έχουν επιληφθεί οι Τπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας σε όλη τη Φώρα, από το 2009 έως το 2014, είναι -377-. Από 

αυτές, η Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων έχει διαχειριστεί τις -123-

(Γράφημα 25). 

Από τις υποθέσεις που χειρίστηκε η Δ.Ε.Τ., -25- αφορούσαν το 2012, -53- το 

2013 και -25- το 2014. Οι υποθέσεις για το 2014 είναι λιγότερες από τις μισές 

σε σχέση με το 2013.  
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Γράφημα 25: Τποθέσεις Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά 

Η συνολική εξέλιξη του φαινομένου, είναι σταθερή τα έτη 2009-2014, κινείται 

ανοδικά το 2012, κορυφώνεται το 2013, ενώ το 2014 συνεχίζει με καθοδική 

πορεία και επανέρχεται στα επίπεδα του 2012 (Γράφημα 26). 

 

Γράφημα 26: υνολικές Τποθέσεις Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς 2009-2014 
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βάρος αλλοδαπών και τα -28- σε βάρος ημεδαπών, με το τελευταίο έτος να 
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Γράφημα 27: Τποθέσεις Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς κατά κατηγορία 2009-2014 

Ειδικά για τις περιπτώσεις των βασανιστηρίων (άρθρο 137Α), το σύνολο των 

υποθέσεων που χειρίστηκε η Τπηρεσία ήταν -39- (28 σε βάρος αλλοδαπών και 

11 σε βάρος ημεδαπών), από τις οποίες οι 15 αφορούσαν το 2013, ενώ οι 2 το 

2014. 

Για τα περιστατικά που διαχειρίστηκε η Τπηρεσία, σχηματίστηκαν συνολικά  

-92- δικογραφίες (στις 4 ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία), από τις οποίες 

οι -7- αφορούσαν το 2014 (σε 1 ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία) 

(Γράφημα 28). 

 

Γράφημα 28: Δικογραφίες – Αυτόφωρα, Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς 2009-2014 
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Για τις υποθέσεις που αφορούσαν Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά (έτη 

2009-2014), ασκήθηκαν συνολικά -64- ποινικές διώξεις, από τις οποίες οι  

-19- (2 αστυνομικοί, 15 σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 2 ιδιώτες) το 2014, ενώ 

συνελήφθησαν συνολικά -38- άτομα, από τα οποία τα -19- (2 αστυνομικοί, 15 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι και 2 ιδιώτες) το 2014 όπως φαίνεται αναλυτικά στο 

Γράφημα 29. 

 

Γράφημα 29: Ποινικές Διώξεις – υλλήψεις, Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς 2009-2014 

Από την εξέλιξη των -123- υποθέσεων συνολικά για όλα τα έτη, -78- έχουν 

υποβληθεί σε Εισαγγελικές Αρχές, -19- έχουν τεθεί στο Αρχείο και -26- 

εκκρεμούν προς διερεύνηση. 

 

Γράφημα 30: Εξέλιξη υποθέσεων, Ακραίας Αστυνομικής υμπεριφοράς 2009-2014 
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Σο 73% των υποθέσεων (123 υποθέσεις) που χειρίστηκε η Δ.Ε.Τ., αφορούν σε 

περιστατικά που επιλήφθηκε στην Αττική και συγκεκριμένα, το 51 % στην 

Αθήνα (Πίνακες 8 και 9). 

την περιφέρεια, οι σχετικές υποθέσεις, κατανέμονται με τη σειρά που 

εμφανίζονται στον Πίνακα 10. 

Επικράτεια 

Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό 

ΑΣΣΙΚΗ 94 73% 

ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 29 22% 

ΑΠΡΟΔΙΟΡΙΣΟ 6 5% 

ΤΝΟΛΟ: 129  

Πίνακας 8: Κατανομή Επικράτειας - Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια 2009-2014 

Αττική 

Περιοχή Περιστατικά Ποσοστό 

ΑΘΗΝΑ 53 41% 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 16 12% 

ΠΕΙΡΑΙΑ 12 9% 

Ν/Α ΑΣΣΙΚΗ 8 6% 

Β/Α ΑΣΣΙΚΗ 5 4% 

Πίνακας 9: Κατανομή Αττικής Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια 2009-2014 
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Πίνακας 10: Κατανομή Περιφέρειας Ακραία Αστυνομική υμπεριφορά - Βασανιστήρια 2009-2014  
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5. υνολική Απεικόνιση Δραστηριότητας Τπηρεσίας Ετών 

1999-2014 

Από την έναρξη λειτουργίας της Τπηρεσίας (25-10-1999), έως και 31-12-

2014, έχουν ληφθεί -10.685- καταγγελίες, από τις οποίες -8.169- αφορούσαν 

αστυνομικό προσωπικό, -1.422- υπάλληλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

-324- συμμετοχή αστυνομικών και δημόσιων λειτουργών και -743- ιδιώτες. 

Έχουν διερευνηθεί -12.641- υποθέσεις και έχουν διεκπεραιωθεί -3.714- 

δικογραφίες, στα πλαίσια των οποίων ασκήθηκαν συνολικά -3.461- ποινικές 

διώξεις.  

Από αυτές,  

 -1.333- ασκήθηκαν σε βάρος Αστυνομικού Προσωπικού,  

 -33- σε βάρος υνοριακών Υυλάκων,  

 -79- σε βάρος Ειδικών Υρουρών,  

 -443- σε βάρος Τπαλλήλων του Δημοσίου και  

 –1.561- σε βάρος ιδιωτών.  

Σέλος, σε -516- υποθέσεις όπου εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, 

συνελήφθησαν συνολικά -1.228- άτομα.  

Από αυτά,  

 -320- ήταν Αστυνομικοί,  

 -15- υνοριακοί Υύλακες,  

 -46- Ειδικοί Υρουροί,  

 -181- Δημόσιοι Τπάλληλοι και  

 -662- Ιδιώτες. 
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Πίνακας 11: ύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2014 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ: Σο σύνολο των δικογραφιών περιλαμβάνει τις υποθέσεις που 

εισήχθησαν στην Τπηρεσία απευθείας ως δικογραφίες, τις καταγγελίες που 

εξελίχθηκαν σε δικογραφίες και -1714- δικογραφίες που συσχετίστηκαν με 

υπάρχουσες. 
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Ειδικοί Φρουροί 79 

Υπάλληλοι τζωσ Υ.Δ.Τ. 12 

Ιδιϊτεσ 1.561 

υλλήψεισ με τη 

διαδικαςία του 

αυτοφϊρου 

1228 

Αςτυνομικοί 320 

Υπάλληλοι Δημοςίου 181 

Ειδικοί Φρουροί 46 

Συνοριακοί Φφλακεσ 15 

Υπάλληλοι τζωσ Υ.Δ.Τ. 4 

Ιδιϊτεσ 662 
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Γράφημα 31: Καταγγελίες-Τποθέσεις-Δικογραφίες από 25-10-1999 έως 31-12-2014 
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Γράφημα 32: Ποινικές διώξεις- Αυτόφωρα-υλλήψεις από 25-10-1999 έως 31-12-2014 
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6. Δικαστική Εξέλιξη 

Η παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων είναι από τους 

σημαντικότερους δείκτες για την αποτίμηση του έργου της Τπηρεσίας αλλά 

και για την αντικειμενικότερη αποτύπωση των διαστάσεων του φαινομένου της 

διαφθοράς. 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της ποινικής διαδικασίας μπορούν να 

εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμα για το μελλοντικό χειρισμό ανάλογων 

υποθέσεων. 

Από την έως τώρα ενημέρωση που παρέχεται από τις Εισαγγελικές Αρχές, 

κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-1999 έως 31-12-2014 έχουν 

συνολικά (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό) επιβληθεί -83- ποινές κάθειρξης,  

-910- ποινές φυλάκισης και έχουν εκδοθεί -959- αθωωτικές αποφάσεις για 

υποθέσεις που χειρίστηκε η Τπηρεσία, όπως αυτές αναλυτικά, κατά 

κατηγορία, απεικονίζονται στους Πίνακες 9, 10 και 11.  

Κάθειρξη Αϋ Βαθμόσ Βϋ Βαθμόσ φνολο 

Αςτυνομικοί 

Αξιωματικοί 7 1 8 

Κατϊτεροι 14 4 18 

φνολο 21 5 26 

Υπάλληλοι Δημοςίου 2 1 3 

Ειδικοί Φρουροί 1 1 2 

Συνοριακοί Φφλακεσ 1 1 2 

Ιδιϊτεσ 42 8 50 

φνολο 46 11 57 

Γενικό φνολο 67 16 83 

Πίνακας 12: Τποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 
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Φυλάκιςη Αϋ Βαθμόσ Βϋ Βαθμόσ φνολο 

Αςτυνομικοί 

Αξιωματικοί 26 11 37 

Κατϊτεροι 222 59 281 

φνολο 248 70 318 

Υπάλληλοι Δημοςίου 122 32 154 

Ειδικοί Φρουροί 10 2 12 

Συνοριακοί Φφλακεσ 11 1 12 

Ιδιϊτεσ 335 79 414 

φνολο 478 114 592 

Γενικό φνολο 726 184 910 

Πίνακας 13: Τποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 

 

Αθωωτικζσ Αποφάςεισ Αϋ Βαθμόσ Βϋ Βαθμόσ φνολο 

Αςτυνομικοί 

Αξιωματικοί 66 9 75 

Κατϊτεροι 287 53 340 

φνολο 353 62 415 

Υπάλληλοι Δημοςίου 79 32 111 

Ειδικοί Φρουροί 25 2 27 

Συνοριακοί Φφλακεσ 13 3 16 

Ιδιϊτεσ 349 41 390 

φνολο 466 78 544 

Γενικό φνολο 819 140 959 

Πίνακας 14: Τποθέσεις με αθωωτικές αποφάσεις 
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7. Πειθαρχικός Έλεγχος 

Ο πειθαρχικός έλεγχος του αστυνομικού προσωπικού δεν εντάσσεται στις 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Τποθέσεων, αλλά ασκείται από τις 

αρμόδιες Τπηρεσίες. 

Ψστόσο, σύμφωνα με το Ν. 2713/1999 και το Π.Δ. 179/1999, η Τπηρεσία 

γνωστοποιεί εγγράφως, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τα αποτελέσματα των προδικαστικών 

ερευνών (προανακρίσεων – προκαταρκτικών εξετάσεων) που διεξάγει, 

υποβάλλοντας ταυτόχρονα φωτοαντίγραφα των σχετικών δικογραφιών και 

ενημερώνεται για την πορεία και τα αποτελέσματα του πειθαρχικού ελέγχου 

που διενεργείται. 

Κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-1999 έως 31-12-2014 διενεργήθηκαν 

συνολικά, για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Τπηρεσία, -4.4247- πειθαρχικές 

έρευνες.  

Ειδικότερα, οι -1.774- αφορούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, οι -589- 

Προφορικές Διοικητικές Εξετάσεις και οι -1.744- Προκαταρκτικές Έρευνες.  

Από το σύνολο των ερευνών αυτών, -865- ήταν γενικές έρευνες, ενώ οι  

-3.382- στρέφονταν κατά συγκεκριμένων προσώπων και ειδικότερα κατά  

-4.214- αστυνομικών (Πίνακας 12).  

  Κατά Προςϊπων  

Ζρευνεσ 
Γενικζσ 

Ζρευνεσ 
Ζρευνεσ 

Αριθμόσ Προςϊπων 

που αφοροφν 

φνολο 

Ερευνϊν 

Ρροκαταρκτικζσ 537 1329 1215 1866 

Απευθείασ Κλήςη ςε 

Απολογία 

0 18 21 18 

Ρ.Δ.Ε. 189 400 331 589 

Ε.Δ.Ε. 139 1635 2647 1774 

φνολο 865 3382 4214 4247 

Πίνακας 15: Πειθαρχικές έρευνες 1999-2014 
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Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά  

-963- ποινές, από τις οποίες -503- ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία με 

απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση), ενώ -460- ήταν κατώτερες (επίπληξη, 

πρόστιμο). Αθωώθηκαν -140- αστυνομικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο 

υποθέσεις για -1.520- αστυνομικούς (Πίνακας 13, Γράφημα 26). 

Ρειθαρχικζσ 
ποινζσ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

φνολο 
ποινϊν Αξιωματικοί 

Κατϊτερο 
Αςτυνομικό 
Ρροςωπικό 

Ειδικοί 
Φρουροί 

Συνοριακοί 
Φφλακεσ 

ΑΓΙΑ ΜΕ 
ΡΟΣΚΑΙΗ 

ΡΑΥΣΗ 
13 57 0 6 76 

ΑΓΙΑ ΜΕ 
ΑΡΟΛΥΣΗ 

25 148 13 4 190 

ΑΡΟΤΑΞΗ 34 175 11 17 237 

ΤΝΟΛΟ 72 380 24 27 503 

ΕΡΙΡΛΗΞΗ 14 38 1 0 53 

ΡΟΣΤΙΜΟ 64 314 15 14 407 

ΤΝΟΛΟ 78 352 16 14 460 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

150 732 40 41 963 

Πίνακας 16: Πειθαρχικές ποινές 1999-2014 

 

Γράφημα 33: Εξέλιξη πειθαρχικών ερευνών  
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8. ημαντικές Τποθέσεις Δ.Ε.Τ. έτους 2014 

Από τις 530 δικογραφίες που χειρίστηκε η Τπηρεσία το 2014, παρατίθενται 

ενδεικτικά στη συνέχεια μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις. 

Α. Εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων 

1. Εξάρθρωση, εγκληματικής 

οργάνωσης που δραστηριοποιούταν 

στην διακίνηση ναρκωτικών 

ουσιών. 

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη 

αξιοποίηση πληροφοριών που 

περιήλθαν στην Δ.Ε.Τ. και έπειτα από πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση 

των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς και της δραστηριότητας των μελών του 

κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, 

εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -9- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ 

των οποίων τα -2- ήταν αστυνομικοί, ενώ ασκήθηκε δίωξη σε -45- άτομα 

συνολικά, για: 

 υγκρότηση και Ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση 

 Αντίσταση 

 Τπόθαλψη εγκληματία 

 Κατάχρηση εξουσίας 

 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί όπλων.  

Η εγκληματική οργάνωση διέθετε εσωτερική ιεραρχική δομή, με διακριτούς 

ρόλους κατά τη διαδικασία εισαγωγής στη χώρα των ναρκωτικών και 
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διάθεσής τους στα νησιά και χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα τεχνάσματα για την 

απόκρυψη της δραστηριότητας της, ιδίως κατά την επικοινωνία των μελών 

της μέσω κινητών τηλεφώνων. 

Δρούσε υπό την ανοχή των συλληφθέντων αστυνομικών, οι οποίοι είχαν 

ενεργό ρόλο κατά τη δράση της, τόσο σε πληροφοριακό επίπεδο (ουσιώδεις 

πληροφορίες), όσο και στο επίπεδο της «κάλυψης» των ενεργειών των μελών 

της. 

Επίσης, οι εν λόγω αστυνομικοί διευκόλυναν ηγετικό μέλος της οργάνωσης, 

κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ύστερα από απόπειρα ανθρωποκτονίας 

σε βάρος μέλους έτερου εγκληματικού κυκλώματος, για την εδραίωση της 

υπεροχής της εγκληματικής οργάνωσης στο νησί. 

Κατά την ευρείας 

κλίμακας αστυνομική 

επιχείρηση και τις 

έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν, 

βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν: 

 Ναρκωτικές ουσίες 

(κοκαΐνη, ηρωίνη, 

κάνναβη) 

 Εργαλεία για τον διαχωρισμό και συσκευασία των προς πώληση 

ναρκωτικών ουσιών (ζελατίνες, χαρτάκια, κόφτης κ.λ.π.) 

 Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας 

 Παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών μεταξύ των κατηγορουμένων και 

 Φρηματικό ποσό των -9.690- ευρώ.   

ε βάρος όλων των συλληφθέντων, εκδόθηκαν από τον αρμόδιο Ανακριτή, 

εντάλματα προσωρινής κράτησης.  
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2. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε Απάτες και 

Πλαστογραφίες σε βάρος ασφαλιστικών 

εταιρειών. 

Από την αξιοποίηση πληροφοριών που 

περιήλθαν στην Δ.Ε.Τ. και έπειτα από 

πολύμηνη έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση, 

συνελήφθησαν, σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδος, -13- άτομα, εκ των οποίων: -4- αστυνομικοί, -1- υπάλληλος της 

Διεύθυνσης Μεταφορών  Πειραιά, -1- πραγματογνώμονας ασφαλιστικών 

εταιρειών, -1- ασφαλίστρια, -1- επιχειρηματίας (ιδιοκτήτης φανοποιείου – 

έκθεσης εμπορίας αυτοκινήτων) και -2- δικηγόροι, ενώ συνολικά για την 

υπόθεση κατηγορήθηκαν -15- άτομα, για τα αδικήματα: 

 υγκρότηση και Ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση 

 Απάτη 

 Παράβαση καθήκοντος 

 Πλαστογραφία 

 Χευδή βεβαίωση και 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί καταχραστών του Δημοσίου. 

Σα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και συνέβαλαν στην 

επίτευξη των στόχων του 

εγκληματικού δικτύου, ο 

καθένας αντίστοιχα με την 

επαγγελματική του 

δραστηριότητα. 

Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούσαν συνήθως για την εξαπάτηση των ασφαλιστικών εταιρειών, 

ήταν: 
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 Η τοποθέτηση και παρουσίαση φωτογραφιών ίδιων αντικειμένων – 

εξαρτημάτων (π.χ. τροχοί, ταμπλό, ψαλίδια, αερόσακοι, ζώνες ασφαλείας) 

ως ζημιωθέντων, σε διαφορετικά οχήματα που ενεπλάκησαν σε 

διαφορετικά ατυχήματα.  

 Η αναπαράσταση του τόπου του ατυχήματος, με την μεταφορά οχημάτων 

στο σημείο που υποτίθεται ότι λάμβανε χώρα το ατύχημα, ούτως ώστε να 

εξαπατάται οποιοσδήποτε μη ειδικός και έμπειρος στο αντικείμενο, 

εξέταζε τις φωτογραφίες που είχαν ληφθεί. 

 Κατάρτιση ψευδών βεβαιώσεων – Δελτίων Οδικών Σροχαίων Ατυχημάτων 

και πλαστογράφηση των υπογραφών των εμπλεκομένων οδηγών, σε 

συνεργασία με τους αστυνομικούς. 

 Διασπορά των «ατυχημάτων» σε όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. 

 Διαρκής αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας των εμπλεκομένων οχημάτων, 

με την ψευδή αιτιολογία της φθοράς, κλοπής ή απώλειας, σε συνεργασία 

με υπάλληλο της Διεύθυνση Μεταφορών Πειραιά.  

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση, με 

τη δράση της, προκάλεσε  ζημία τουλάχιστον -1.300.000- ευρώ, σε 

ασφαλιστικές εταιρείες. 
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3. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε παράνομους 

μετανάστες στην Ελληνική Επικράτεια και σε Κράτη – Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην Δ.Ε.Τ. και ευρείας 

κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν -5- μέλη της 

οργάνωσης, εκ των οποίων -1- αστυνομικός και -1- απόστρατος Αξιωματικός 

του Λιμενικού ώματος, ενώ συνολικά κατηγορήθηκαν -7- άτομα για 

υγκρότηση και Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, Νομιμοποίηση εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας Περί 

ναρκωτικών, Περί όπλων και Περί αλλοδαπών. 

Σο εγκληματικό δίκτυο ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, 

σύμφωνα με την οποία, τα μέλη της οργάνωσης, αποβίβαζαν τους 

προερχόμενους από τα παράλια της Σουρκίας παράνομους μετανάστες σε 

παράκτιες περιοχές της Φαλκιδικής ή της Μαγνησίας. 

τη συνέχεια, είτε τους μετέφεραν οδικώς, με λεωφορεία ή φορτηγά 

μεταφοράς εμπορευμάτων με Βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας, σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδος, είτε τους επιβίβαζαν σε ταχύπλοο σκάφος 

από τις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου και αφού τους μετεπιβίβαζαν 

σε σκάφος που έπλεε στα διεθνή ύδατα, το οποίο, ενώ είχε ως φαινομενικό 
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τουριστικό προορισμό τις δαλματικές ακτές της Κροατίας, κατά τις βραδινές 

ώρες απόκλινε της πορείας του και τελικά τους αποβίβαζε στα παράλια της 

Ιταλίας. 

Για την αποτελεσματικότερη δράση της, η οργάνωση χρησιμοποιούσε 

συσχετιζόμενες εταιρείες για να μετονομάζει κάποιο σκάφος και να 

πραγματοποιείται εικονική αλλαγή ιδιοκτησίας του, προκειμένου να 

εξαφανισθούν τα ίχνη ταυτοποιήσεως του και να αποκρύψουν στοιχεία 

προηγούμενης εμπλοκής του σε παράνομη διακίνηση μεταναστών. 

Από την έρευνα βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 

 Ένα (1) ταχύπλοο πολυεστερικό 

σκάφος, με χώρο ενδιαίτησης. 

 Σο χρηματικό ποσό των -

59.500- ευρώ. 

 Σο χρηματικό ποσό των  

-10.000- δολαρίων (Η.Π.Α.). 

 Σριάντα δύο χρυσές λίρες Αγγλίας. 

 Μεγάλος αριθμός ναυτιλιακών χαρτών, οι οποίοι έφεραν ιδιόχειρες 

σημειώσεις στα σημεία κίνησης των δρομολογίων μεταφοράς παράνομων 

μεταναστών.  

 Πλήθος εγγράφων – αποδείξεων – εμβασμάτων, που αφορούν διακίνηση 

μεγάλων χρηματικών ποσών. 

 Έγγραφα που αφορούσαν σκάφη, εμπλεκόμενα με την παράνομη 

δραστηριότητα τους. 

 Κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM. 

  Ένα πιστόλι και φυσίγγια.     
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4. Εξάρθρωση εγκληματικής 

οργάνωσης η οποία προέβαινε 

συστηματικά στην κλοπή, νόθευση και 

παράνομη διακίνηση καυσίμου που 

προορίζονταν για τον εφοδιασμό των 

αεροπλάνων της πολεμικής αεροπορίας. 

Από την έρευνα και παρακολούθηση 

των τηλεφωνικών επικοινωνιών και καταγραφής της δραστηριότητας των 

μελών της οργάνωσης, καθώς και της πολυήμερης επιτήρησης των 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής 

Αεροπορίας, διαπιστώθηκε η μεθοδολογία δράσης του κυκλώματος. 

Ειδικότερα, εξακριβώθηκε ότι, μέλη της οργάνωσης, αφαιρούσαν από 

εγκαταστάσεις των κεντρικών δεξαμενών της προαναφερόμενης πτέρυγας, 

μεγάλες ποσότητες καυσίμων αεροπορίας τις οποίες μετέφεραν σε 

προκαθορισμένο χώρο για τη νόθευση και περαιτέρω διάθεση τους στην 

αγορά. 

Η κλοπή γινόταν με τη χρήση ειδικού 

εξοπλισμού και την άμεση συνδρομή, 

εν ενεργεία, στρατιωτικού ο οποίος 

λόγω των καθηκόντων του είχε 

πρόσβαση στον χώρο των 

στρατιωτικών δεξαμενών. Η μεταφορά 

των καυσίμων, πραγματοποιούταν με 

ειδικά μετασκευασμένα σε βυτιοφόρα, αγροτικά φορτηγά. 

το πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Τπηρεσίας μας, συνελήφθησαν 

επ’ αυτοφώρω κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των καυσίμων, συνολικά -4- 

άτομα (ένας στρατιωτικός, ένας αστυνομικός και δύο ιδιώτες), σε βάρος των 

οποίων εκδόθηκαν εντάλματα προσωρινής κράτησης για: 

 υγκρότηση και Ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 
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 Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και παράνομης διακίνησης υγρών 

καυσίμων. 

 Δωροληψία υπαλλήλου. 

 Δωροδοκία υπαλλήλου. 

 Παράβασης της νομοθεσίας «Περί όπλων». 

5. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δραστηριοποίηση στην παράνομη 

διακίνηση αρχαιοτήτων. 

Από την Τπηρεσία μας, σε συνεργασία με 

το Τπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, διερευνήθηκαν 

πληροφορίες σχετικές με τη δράση 

εγκληματικού δικτύου που εμπορευόταν 

αρχαία αντικείμενα. 

Η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική 

δομή με διακριτούς ρόλους προσώπων 

κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των 

αξιόποινων πράξεων.  

Κατά την αγοραπωλησία των αρχαίων 

αντικειμένων διαμεσολαβούσε 

αρχαιοπώλης και η εκτίμηση της αξίας 

τους γινόταν από άλλο μέλος της 

οργάνωσης. 

το κύκλωμα εμπλέκονταν αστυνομικοί οι οποίοι φρόντιζαν για την κάλυψη 

των λοιπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.  

Για τον εντοπισμό των αρχαίων αντικειμένων και την ανασκαφή, γινόταν 

χρήση ειδικού μηχανήματος.  
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ε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της 

Αττικής, στην Καρδίτσα και την Κοζάνη, προς αποδόμηση του εγκληματικού 

δικτύου και την ανεύρεση και παράδοση των πολιτιστικών αγαθών, στους 

αρμόδιους φορείς του Τπουργείου Πολιτισμού, συνελήφθησαν -9- άτομα εκ 

των οποίων, -1- αστυνομικός και -1- αρχαιοπώλης, ενώ συνολικά 

κατηγορήθηκαν -15- άτομα για τα αδικήματα: 

 υγκρότηση και Ένταξη σε Εγκληματική Οργάνωση 

 Πλαστογραφία 

 Παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί καταχραστών του Δημοσίου 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί όπλων. 

 Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 

 Ένα εξαιρετικά σπάνιο 

μαρμάρινο αντίγραφο 

«ΑΝΑΠΑΤΟΜΕΝΟΤ ΑΣΤΡΟΤ» 

της ελληνορωμαϊκής περιόδου, 

του γλύπτη της αρχαιότητος 

Πραξιτέλη, σωζόμενου ύψους 

0.65 μ., ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.  

 Πλήθος αρχαίων αντικειμένων 

(μαρμάρινες κεφαλές από 

αγάλματα - αγαλματίδια, χρυσό πεντόλιρο, χρυσές λίρες, μεταλλικά 

νομίσματα, θρησκευτικές εικόνες κ.α.). 

 Πλήθος εγγράφων σχετικών με αρχαία αντικείμενα (φωτογραφίες, 

χειρόγραφες σημειώσεις, ξενόγλωσσα κείμενα, δημοσιεύματα, 

πληροφορίες κρυπτογραφίας, τοποθεσίες, κ.α.).  

 Ανιχνευτής μετάλλων. 

 Πλαστά δελτία ταυτότητας. 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και συσκευές αποθήκευσης 

ψηφιακών δεδομένων.  

 Πυροβόλο όπλο, γεμιστήρες, φυσίγγια, κάλυκες και μαχαίρια.  
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6. Εξάρθρωση, εγκληματικής οργάνωσης 

που διακινούσε παράνομους μετανάστες 

μέσω Σουρκίας, στην Ελληνική 

Επικράτεια, με τελικό προορισμό άλλα 

Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

το πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας, 

της Δ.Ε.Τ. με την Τποδιεύθυνση 

Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της 

Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν -4- αστυνομικοί και  

-16- ιδιώτες, για τα αδικήματα: 

 υγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί αλλοδαπών 

 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

 Πλαστογραφία  

 Τφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης  

 Δωροληψία υπαλλήλου 

 Δωροδοκία υπαλλήλου και 

 Κατάχρηση εξουσίας 

Από την άρση απορρήτου επικοινωνιών των βασικών μελών της οργάνωσης 

και την διενέργεια εξειδικευμένης έρευνας, εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης 

του εγκληματικού κυκλώματος. 

Ειδικότερα, η οργάνωση διακινούσε αλλοδαπούς υπηκόους Γεωργίας, οι 

οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών και νομιμοποιητικών εγγράφων, με 

λεωφορείο που έφερε ειδικά διασκευασμένη κρύπτη. Σην είσοδο των 

παράνομων αλλοδαπών, διευκόλυναν οι συλληφθέντες αστυνομικοί, λόγω της 

θέσης και των καθηκόντων τους, στον διαβατηριακό έλεγχο σε σημεία 

εισόδου της παραμεθορίου περιοχής με την Σουρκία, έναντι μηνιαίας 

χρηματικής αμοιβής για κάθε έναν από αυτούς, τουλάχιστον -3.500- ευρώ.  
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Β. Τποθέσεις διαφθοράς αστυνομικών 

1. ύλληψη ενός Αξιωματικού της 

Ελληνικής Αστυνομίας και ενός ιδιώτη, 

για τα κατά περίπτωση αδικήματα της 

Δωροληψίας υπαλλήλου, Εκβίασης και 

Παράβασης Καθήκοντος, διότι 

απαιτούσαν εκβιαστικά από 

επιχειρηματία να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ 

κάθε μήνα, προκειμένου να του παρέχουν «προστασία», σε κατάστημα 

παροχής υπηρεσιών χαλάρωσης (στούντιο – μασάζ), στην νοτιοανατολική 

Αττική. 

2. ύλληψη δύο αστυνομικών και ενός ιδιώτη, για τα 

αδικήματα της Δωροληψίας υπαλλήλου, Εκβίασης 

και Παράβασης καθήκοντος, διότι απαιτούσαν 

εκβιαστικά από ιδιοκτήτη καταστήματος που 

βρίσκεται σε νησί στο Βόρειο Ιόνιο, να τους 

καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 1.500 – 2.000 ευρώ ανά 

δεκαπενθήμερο, προκειμένου να του παρέχουν «προστασία» και να μην 

διενεργούν ελέγχους στο κατάστημα του, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά 

παίγνια. ε βάρος των συλληφθέντων αστυνομικών εκδόθηκαν από τον 

αρμόδιο κ. Ανακριτή, εντάλματα προσωρινής κράτησης. 

3. ύλληψη ενός αστυνομικού, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε 

κρατητήρια αστυνομικής Τπηρεσίας της Αττικής. 

Ειδικότερα, από έρευνα της 

Διεύθυνσης Εσωτερικών 

Τποθέσεων, προέκυψε ότι ο 

ανωτέρω αστυνομικός, 

εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα 

του, αλλά και τα καθήκοντα 
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του στη φρουρά των κρατητηρίων, προμήθευε κρατούμενους με ναρκωτικές 

ουσίες χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους για την απόκρυψη τους, όπως 

μέσα σε συσκευασίες με καπνικά προϊόντα ή σε κλινοσκεπάσματα, 

λαμβάνοντας χρηματικά ανταλλάγματα. 

Για την υπόθεση κατηγορήθηκαν και δύο κρατούμενοι αλλοδαποί υπήκοοι, 

οι οποίοι προωθούσαν τα ναρκωτικά εντός των κρατητηρίων, σε 

συγκρατουμένους τους. 

4. ύλληψη ενός Ειδικού Υρουρού για τα αδικήματα της Ληστείας και 

παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από ληστεία που διέπραξε με 

καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και την απειλή όπλου, σε 

πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 

αποσπώντας το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ. 

5. Έκδοση εντάλματος 

προσωρινής κράτησης σε βάρος 

του Διαχειριστή της λέσχης – 

εστιατορίου της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Αθηνών για Απιστία 

και Τπεξαίρεση σχετικά με την 

Τπηρεσία. 

Ειδικότερα, από την αξιοποίηση πληροφοριών και την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, σχετικά με 

έλλειμμα στο αποθεματικό ταμείο της Τπηρεσίας προέκυψε ότι, ο 

προαναφερόμενος Διαχειριστής, είχε υπεξαιρέσει συνολικά κατά την 

τελευταία πενταετία, χρηματικό ποσό άνω των -439.000- ευρώ. 

6. ύλληψη τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν σε νησί των Κυκλάδων, 

για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και παράβασης της νομοθεσίας 

Περί αλλοδαπών, διότι, δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία διαδικασία, σε βάρος εννέα αλλοδαπών υπηκόων, οι 

οποίοι αποπειράθηκαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα από το αεροδρόμιο 
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του νησιού, αντιθέτως κατέστρεψαν τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα που 

έφεραν μαζί τους και στη συνέχεια τους άφησαν ελεύθερους, χωρίς να 

προβούν σε καμία υπηρεσιακή ενέργεια. 

7. Από έρευνα του Σμήματος Παραλαβής 

και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 

Κατάστασης της Δ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε 

η προσπάθεια νομιμοποίησης, από 

αστυνομικό, χρηματικών ποσών, 

προερχόμενων από άγνωστες 

συναλλαγές, με τη μέθοδο της 

«δόμησης» - smurfing ή/και αγορά 

ακινήτων – estate. 

ε βάρος του αστυνομικού, ασκήθηκε δίωξη, για δωροληψία και παράνομο 

πλουτισμό. 

υγκεκριμένα έπειτα από έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων που 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με αρμόδιες Οικονομικές Τπηρεσίες και 

αφορούσε στις δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης, στις κινήσεις 

τραπεζικών λογαριασμών και στις φορολογικές του δηλώσεις, προέκυψε 

παράνομος πλουτισμός του αστυνομικού ύψους -326.769,76- ευρώ. 

Κατόπιν αιτήσεως της Δ.Ε.Τ. προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας και 

της εισηγήσεως του στο αρμόδιο Σμήμα του Ελεγκτικού υνέδριου, εκδόθηκε 

Απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ανωτέρω χρηματικό ποσό, 

καταλογίστηκε σε βάρος του υπαιτίου και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
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Γ. Τποθέσεις διαφθοράς στο χώρο της υγείας 

1. ύλληψη δύο ιατρών (ο ένας ιατρός του 

Δημοσίου και η άλλη ιδιώτης), για τα 

αδικήματα της Δωροληψίας υπαλλήλου, 

Τπεξαίρεσης στην Τπηρεσία και Απόπειρας 

Εκβίασης καθώς και δύο αλλοδαπών για το 

αδίκημα της Παρακώλυσης του ανακριτικού 

έργου. 

Ειδικότερα, ιατρός Δημόσιου νοσοκομείου, απαίτησε εκβιαστικά από ασθενή, 

το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ, προκειμένου να την υποβάλλει σε 

γυναικολογική επέμβαση, παρακάμπτοντας τη λίστα αναμονής για τις 

επεμβάσεις του νοσοκομείου.  

Επίσης, ο ανωτέρω ιατρός εξέτασε την ασθενή και σε ιατρείο που διατηρούσε 

παράνομα σε περιοχή της Αθήνας, από το οποίο οι δύο αλλοδαποί υπήκοοι 

προσπάθησαν να αποκρύψουν – εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία 

(καρτέλες ασθενών, φαρμακευτικά σκευάσματα, διάφορα ιατρικά 

μηχανήματα - εργαλεία κ.λ.π.).  

2. ύλληψη ενός ιατρού, Διευθυντή Κλινικής 

Δημόσιου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, για τα 

αδικήματα της Δωροληψίας Τπαλλήλου και Χευδής 

βεβαίωσης, διότι απαίτησε από εικοσάχρονο 

ασθενή, το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ, για 

την πραγματοποίηση εγχείρησης στο Δημόσιο 

Νοσοκομείο, όπου θα του έκανε εισαγωγή στην 

παιδοχειρουργική κλινική, δηλώνοντας ψευδώς, ότι ήταν δεκατεσσάρων ετών. 

3. ύλληψη ενός ιατρού, Διευθυντή του Σμήματος Φειρουργικής, Γενικού 

Νοσοκομείου της Αττικής, για τα αδικήματα της Δωροληψίας Τπαλλήλου και 

Απόπειρας Εκβίασης, κατ’ εξακολούθηση, διότι απαίτησε χρήματα από 

ασθενή ο οποίος νοσηλευόταν έπειτα από καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα), 
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προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς 

«by pass».  

Από την έρευνα, προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο 

προαναφερόμενος ιατρός, απαίτησε χρήματα από ασθενείς, για να 

πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις.  

4. ύλληψη Προϊσταμένου Οφθαλμολογικής 

Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου της Κεντρικής 

Μακεδονίας για Δωροληψία Τπαλλήλου. 

Έπειτα από καταγγελία ασθενή για οφθαλμίατρο, ο 

οποίος απαίτησε την καταβολή χρηματικού ποσού, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση, παρακάμπτοντας την λίστα 

αναμονής του Νοσοκομείου, από την Τποδιεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων 

Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη ο προϊστάμενος οφθαλμίατρος, αφού 

προηγουμένως είχε παραλάβει το προσημειωμένο χρηματικό ποσό. 

5. ύλληψη ενός ιατρού, προσωρινού Προϊστάμενου της Γυναικολογικής 

Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου της Βόρειας Ελλάδας, για το αδίκημα της 

Δωροληψίας Τπαλλήλου, διότι απαίτησε χρήματα από άνεργη ασθενή, 

προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση.  
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Δ. Τποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων Οικονομικών Τπηρεσιών 

1. Δωροληψία υπαλλήλων του ώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (.Δ.Ο.Ε.) για ευνοϊκή 

μεταχείριση επιχειρηματία κατά τη διενέργεια 

ελέγχου. 

Ειδικότερα, επιχειρηματίας κατήγγειλε στην Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων, ότι δύο υπάλληλοι του .Δ.Ο.Ε., απαίτησαν μέσω της λογίστριας 

του, να τους καταβάλλει χρηματικό ποσό -50.000- ευρώ, προκειμένου να 

ολοκληρώσουν τον έλεγχο στην επιχείρηση του, χωρίς να του επιβληθούν 

υψηλά πρόστιμα. 

Η παράδοση των χρημάτων θα γινόταν από την λογίστρια σε έτερο υπάλληλο, 

ο οποίος ενεργούσε ως διαμεσολαβητής και θα παρέδιδε τα χρήματα στους 

τελικούς αποδέκτες. 

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε συμμετοχή και συνελήφθησαν  

-6- άτομα και συγκεκριμένα -2- υπάλληλοι του .Δ.Ο.Ε., -1- υπάλληλος του 

Τπουργείου Οικονομικών, -1- συνταξιούχος υπάλληλος του Τπουργείου 

Οικονομικών, -1- υπάλληλος της Σράπεζας της Ελλάδος και -1- λογίστρια, 

για τα αδικήματα της Δωροληψίας υπαλλήλου και Απόπειρας Εκβίασης. 

2. Άσκηση Ποινικής δίωξης κακουργηματικής μορφής, σε βάρος 

Προϊσταμένης Δημόσιας Οικονομικής 

Τπηρεσίας (Δ.Ο.Τ.) της Κεντρικής 

Μακεδονίας, για ψευδή βεβαίωση κατ’ 

εξακολούθηση με παράνομη βλάβη του 

Δημοσίου, συνολικού ύψους άνω των  

-120.000- ευρώ. 

Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνης Προδικαστικής έρευνας της Τ.Ε.Τ.Β.Ε., 

προέκυψε η μη σύννομη έκδοση από την ανωτέρω και χορήγηση τους σε 

ιδιώτες, -35- αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας, το μεγαλύτερο μέρος 

των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για μεταβιβάσεις ακινήτων. 
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Επίσης, ασκήθηκε Ποινική δίωξη σε βάρος -21- ιδιωτών για ηθική αυτουργία 

στην ως άνω πράξη. 

3. ύλληψη μίας υπαλλήλου Δημόσιας 

Οικονομικής Τπηρεσίας (Δ.Ο.Τ.) της Αττικής 

και ενός λογιστή, για τα αδικήματα της 

Δωροδοκίας και Δωροληψίας υπαλλήλου, 

Απόπειρας Απάτης, Παράβασης καθήκοντος 

και της νομοθεσίας περί Διοικητικών και Ποινικών κυρώσεων στη 

φορολογική νομοθεσία, διότι απαίτησαν από επιχειρηματία να καταβάλλει το 

ποσό των -30.000- ευρώ, προκειμένου να μην του επιβληθεί φόρος ύψους  

-1.300.000- ευρώ και να κλείσουν με σημαντική μείωση φόρου ή άνευ 

επιβαρύνσεως, την εκκαθάριση της εταιρείας του.  

4. ύλληψη ενός υπαλλήλου Δημόσιας Οικονομικής Τπηρεσίας (Δ.Ο.Τ.) της 

Αττικής, για το αδίκημα της 

Δωροληψίας υπαλλήλου, διότι 

απαίτησε το χρηματικό ποσό των 

200 ευρώ, προκειμένου να μην 

προβεί στη βεβαίωση φορολογικής 

παράβασης σε βάρος ιδιοκτήτη 

περιπτέρου, που αφορούσε στην εκ μέρους της εκπρόθεσμη δήλωση της 

ταμειακής μηχανής της επιχείρησης της. 

5. ύλληψη ενός Σελωνειακού υπαλλήλου και τριών ιδιωτών για τα αδικήματα 

της Κατάχρησης εξουσίας και 

παράβασης του Εθνικού Σελωνειακού 

Κώδικα, διότι με την «κάλυψη» του 

υπαλλήλου, εισήγαγαν συστηματικά 

στην Ελληνική Επικράτεια, 

αλκοολούχα ποτά τα οποία δεν 

έφεραν ειδική ταινία φόρου 

κατανάλωσης και στη συνέχεια τα διέθεταν στο λιανικό εμπόριο.  
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Ε. Τποθέσεις σε λοιπούς Σομείς 

1. Τπόθεση «Απάτης» και 

«Τπεξαίρεσης» σχετικά με  προσπορισμό 

παράνομου οφέλους, από αχρεωστήτως 

καταβληθείσες συντάξεις, με συνολική 

ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 

-12.864.730,26- ευρώ. 

Ειδικότερα, στην Δ.Ε.Τ. περιήλθαν 

έγγραφα του Τπουργείου Οικονομικών και του κ. Εισαγγελέα Οικονομικού 

Εγκλήματος, για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων, στις οποίες 

συνεχιζόταν η καταβολή της σύνταξης, επί σειρά ετών μετά τον θάνατο τους, 

σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν. 

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης που διήρκησε δώδεκα μήνες, 

πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε πρόσωπα και αναλύθηκαν τα 

οικονομικά στοιχεία που τηρούνταν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην 

Αττική, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κρήτη, Κέρκυρα, καθώς και σε άλλες 

περιφερειακές ενότητες της χώρας. 

Από την έρευνα προέκυψαν 179 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, κατά τα 

οποία οι υπαίτιοι συνδικαιούχοι σε λογαριασμούς των συνταξιούχων, δεν 

προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες μετά το θάνατο, για την δήλωση του 

γεγονότος στις αρμόδιες για την καταβολή της σύνταξης Τπηρεσίες και 

εισέπρατταν παράνομα τις συντάξεις τους κατά τα έτη 1991 έως 2012, με 

αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο, με -12.864.730,26- ευρώ. 

2. ύλληψη ενός υπαλλήλου της 

Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών Δήμου της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για 

Δωροληψία Τπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση 

και Εκβίαση, διότι απαίτησε εκβιαστικά το 
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χρηματικό ποσό των -500- ευρώ, προκειμένου να προβεί στις υπηρεσιακές 

ενέργειες που όφειλε και οι οποίες ήταν απαραίτητες για να εισπράξει 

εργολάβος, το ποσό των -7.000- ευρώ, για τις εργασίες που πραγματοποίησε 

στον εν λόγω Δήμο. 

το πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι ο συλληφθείς υπάλληλος, είχε 

απαιτήσει και είχε λάβει χρηματικά ποσά από τον προαναφερόμενο 

εργολάβο και άλλες φορές στο παρελθόν, για να του χορηγήσει την 

απαραίτητη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. 

3. ύλληψη δύο υπαλλήλων – 

ελεγκτών εισιτηρίων της Ανώνυμης 

Εταιρείας Οδικές υγκοινωνίες (Ο.Τ. 

Α.Ε.) και δύο ιδιωτών τυπογράφων, για 

τα αδικήματα της Πλαστογραφίας, 

Απάτης και Απιστίας σχετικά με την 

Τπηρεσία. 

Από έρευνα της Δ.Ε.Τ., προέκυψε ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι, για χρονικό 

διάστημα περίπου δεκατεσσάρων μηνών, προέβαιναν σε κατάρτιση πλαστών 

βεβαιώσεων παράβασης και εικονική επιβολή προστίμων σε επιβάτες. 

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες υπάλληλοι, κατήρτιζαν με την συνδρομή των 

ανωτέρω τυπογράφων, πλαστά μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων και κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων, όταν εντόπιζαν επιβάτη ο οποίος στερούταν εισιτηρίου, 

τον ενημέρωναν ότι εάν πλήρωνε άμεσα στους ίδιους το πρόστιμο, το ύψος 

του θα μειωνόταν κατά 50%. Εφόσον συμφωνούσε ο επιβάτης, βεβαίωναν 

παράβαση από τα πλαστά μπλοκ, αποκομίζοντας οι ίδιοι το ποσό του 

προστίμου.  

Από την προανάκριση, προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις, με εμπλοκή του 

ενός από τους δύο συλληφθέντες υπαλλήλους, καθώς και το παράνομο 
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κέρδος που αποκόμισαν, ζημιώνοντας την «Ο.Τ. Α.Ε.», το οποίο κυμαίνεται 

μεταξύ των -50.400- και -90.720- ευρώ. 

4. ύλληψη ενός υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών σε 

πόλη της Θεσσαλίας, για τα αδικήματα: 

 Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα 

 Απόπειρα Εκβίασης 

 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί όπλων και 

 Παράβαση της νομοθεσίας Περί υποβολής και ελέγχου δηλώσεων 

περιουσιακής κατάστασης. 

Ο προαναφερόμενος υπάλληλος, απαίτησε εκβιαστικά από πολίτη χρήματα, 

για να διευθετήσει υπόθεση, που αφορούσε προσθήκη επαγγελματικής 

δραστηριότητας στην άδεια κυκλοφορίας Ι.Φ. φορτηγού οχήματος. 

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο ίδιος υπάλληλος, είχε 

απαιτήσει και είχε λάβει χρήματα από τον παθόντα, στο παρελθόν, 

περισσότερες από δέκα φορές συνολικά, για την διεκπεραίωση παρόμοιων 

υποθέσεων. 

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των  

-17.350- ευρώ και ένα πιστόλι αερίου, κρότου – λάμψης. 

5. ύλληψη δύο υπαλλήλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Αττικής που εργάζονταν 

ως Επόπτες Δημόσιας Τγείας, οι οποίοι 

απαιτούσαν κατ’ εξακολούθηση και λάμβαναν 

χρηματικά ποσά από ιδιοκτήτες – υπεύθυνους 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής, προκειμένου να γνωμοδοτούν θετικά, για τη χορήγηση σχετικών με 

τη λειτουργία των καταστημάτων αδειών. 
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6. ύλληψη ενός ωφρονιστικού υπαλλήλου, για Διακίνηση και Εισαγωγή 

ναρκωτικών ουσιών σε ωφρονιστικό κατάστημα. 

Κατόπιν αξιολόγησης και 

αξιοποίησης πληροφοριών που 

περιήλθαν στην Τποδιεύθυνση 

Εσωτερικών Τποθέσεων Βορείου 

Ελλάδος (Τ.Ε.Τ.Β.Ε.), 

διαπιστώθηκε ότι, υπάλληλος 

Γενικού Καταστήματος Κράτησης 

της Δυτικής Μακεδονίας, 

προμήθευε κρατουμένους με ναρκωτικές ουσίες (ηρωίνη). Ειδικότερα, ο 

ανωτέρω σωφρονιστικός υπάλληλος, προσέγγιζε κρατουμένους και τους 

πρότεινε τη διάθεση ναρκωτικών ουσιών, έναντι αντίστοιχης χρηματικής 

αμοιβής, μεταξύ των υπόλοιπων κρατουμένων.  την κατοχή του βρέθηκαν 

και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ναρκωτικές ουσίες (ηρωίνη, ακατέργαστη 

κάνναβη), μεταλλικός τρίφτης και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και 

καρτών SIM, που σχετίζονταν με την υπόθεση. 

ε βάρος του συλληφθέντα σωφρονιστικού υπαλλήλου, εκδόθηκε από τον 

αρμόδιο Ανακριτή, ένταλμα προσωρινής κράτησης.  

7. Από την Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων, διενεργήθηκε Προανάκριση, 

κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της 

Τπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Ασφάλεια των πτήσεων, σε βάρος εταιρείας 

εκπαίδευσης μηχανικών αεροσκαφών, 

αναφορικά με τη χορήγηση ψευδών πιστοποιητικών – πτυχίων. 

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τη υπόθεσης, των εξειδικευμένων γνώσεων 

που απαιτούνταν για την διερεύνηση της και του κινδύνου που 
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δημιουργήθηκε για την ασφάλεια της Ελληνικής αλλά και της Διεθνούς 

Αεροπλοΐας, διορίστηκαν ειδικοί Πραγματογνώμονες. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι, η εν λόγω εταιρεία, η δραστηριοποίηση της 

οποίας επεκτείνονταν εκτός από την Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες του 

εξωτερικού, χορηγούσε πτυχία σε 

εξεταζόμενους, οι οποίοι στα θέματα 

που διαγωνίζονταν είχαν βαθμολογία, 

κατώτερη της απαιτούμενης. 

Επίσης, η εταιρεία είχε επινοήσει ένα 

υποδειγματικό τρόπο διεξαγωγής 

εξετάσεων σε χώρες κυρίως των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου οι σπουδαστές γνώριζαν εκ των προτέρων 

τα υπό εξέταση θέματα και παρείχαν στους υποψηφίους έτοιμα έντυπα 

εξετάσεων με ονόματα, υπογραφές και βαθμολογία, με υψηλό ποσοστό, άνω 

του μέσου όρου, σε κενά περιεχόμενου απαντητικά δελτία. τις 

προαναφερόμενες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, δεν υπήρξε κανένας 

αποτυχών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας, 

ακυρώθηκαν οι εξετάσεις που είχε διενεργήσει, με τα αντίστοιχα εκδοθέντα 

πιστοποιητικά – πτυχία και το Προανακριτικό υλικό υποβλήθηκε στην 

αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.  

8. Από την Δ.Ε.Τ., διενεργήθηκε, μετά από Εισαγγελική παραγγελία, 

κατεπείγουσα προδικαστική έρευνα, αναφορικά με το θάνατο, αλλοδαπού 

κρατουμένου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης της 

Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από ανθρωποκτονία ωφρονιστικού 

υπαλλήλου, που διέπραξε κατά τη διάρκεια κράτησής του σε άλλο κατάστημα. 

Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι, ο κρατούμενος δέχτηκε 

συστηματικά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, από μεγάλο αριθμό 

ωφρονιστικών υπαλλήλων. 
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Μετά τα βασανιστήρια που υπέστη, οδηγήθηκε στο χώρο κράτησής του και 

λίγες ώρες αργότερα, διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε Νοσοκομείο, 

όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

9. Από την Δ.Ε.Τ., 

διενεργήθηκε Προανάκριση, 

έπειτα από πληροφορίες που 

περιήλθαν σχετικά με 

υπαλλήλους της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, σύμφωνα με τις οποίες 

λαμβάνουν χρηματικά ποσά σε 

συνεργασία με ιδιώτη που 

ενεργεί ως ενδιάμεσος, 

προκειμένου να επισπεύσουν την διαδικασία πολιτογράφησης αλλοδαπών. 

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των καταγγελλόμενων υπαλλήλων 

και του ενδιάμεσου προσώπου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πλήθος 

αποδεικτικών κατάθεσης δικαιολογητικών – αιτημάτων αλλοδαπών στην 

προαναφερόμενη Τπηρεσία, εκδοθείσες αποφάσεις αυτής, καθώς και διάφορα 

έγγραφα αλλοδαπών υπηκόων.  

O ιδιώτης κατά την εξέταση του, αποδέχτηκε ότι δωροδοκούσε συστηματικά 4 

υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μεταξύ των οποίων και 

τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης, με σκοπό τη ταχύτερη προώθηση ή 

έκδοση συγκεκριμένων φακέλων – αιτήσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών 

υπηκόων. 

ε βάρος των εμπλεκομένων, ασκήθηκε ποινική δίωξη για Δωροδοκία και 

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και παραγγέλθηκε η διενέργεια 

Κύριας Ανάκρισης. 
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10. Απάτη και Πλαστογραφία Διευθυντή Κεντρικού Σαμείου Εθνοφυλακής σε 

βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. 

Από την Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, διενεργήθηκε Προανάκριση σε 

βάρος Αξιωματικού του Ελληνικού τρατού, ο οποίος προσπορίστηκε 

παράνομα το χρηματικό ποσό των -200.000- ευρώ.  

Από την έρευνα προέκυψε ότι, ο εν λόγω Αξιωματικός εκμεταλλευόμενος την 

πρόσβαση του στο γραφείο του Κεντρικού Σαμείου, κατήρτισε πλαστή επιταγή, 

πλαστογραφώντας την υπογραφή του κεντρικού ταμία της μονάδας και 

συνέταξε το απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο θέτοντας ανύπαρκτους αριθμούς 

πρωτοκόλλου, για την εξαργύρωση της, από την Σράπεζα της Ελλάδος. 

τη συνέχεια εξαργύρωσε την προαναφερόμενη επιταγή και παρέλαβε σε 

μετρητά το ποσό των 200.000 ευρώ, μαζί με ιδιώτη συνεργό του. 

Ο Διευθυντής του Κεντρικού Σαμείου, κατά την απολογία του, αποδέχθηκε την 

πράξη του. 
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΣΑΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΣΟΦΟΙ 2015 

Σάσεις – Απειλές 

Η διαφθορά είναι ένα σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές πολιτικές 

και πολιτιστικές διαστάσεις, το οποίο υπονομεύει τη δημοκρατία και την 

κοινωνική δικαιοσύνη, εμποδίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη 

πολλών χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. 

ύμφωνα μάλιστα με την πρώτη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς4, που δημοσιεύτηκε στις αρχές Υεβρουαρίου του 

2014, η διαφθορά φαίνεται να πλήττει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με το ετήσιο 

κόστος να εκτιμάται στα 120 δισ. ευρώ. 

Από τα αποτελέσματα του ευρωβαρόμετρου5, προκύπτει πως τα τρία τέταρτα των 

ερωτηθέντων (76%), πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη στη χώρα τους, 

με την Ελλάδα να αγγίζει το 99%, ενώ το 56% υποστηρίζει ότι το επίπεδο της 

διαφθοράς έχει αυξηθεί την τελευταία τριετία και ένας στους δώδεκα 

ευρωπαίους δηλώνει ότι έχει υπάρξει θύμα ή μάρτυρας διαφθοράς το 

προηγούμενο έτος. 

Επιπλέον, το 73% των ευρωπαίων, έχει την άποψη ότι η δωροδοκία και η 

χρήση των γνωριμιών είναι συχνά ο ευκολότερος τρόπος για την εξυπηρέτησή 

τους από τις δημόσιες Τπηρεσίες στη χώρα τους, με την Ελλάδα να εμφανίζει 

την πεποίθηση αυτή σε ποσοστό 93% των ερωτηθέντων. 

 Ένας από τους πιο ευάλωτους τομείς, στην εμφάνιση του φαινομένου της 

διαφθοράς, είναι αυτός της λειτουργίας των Κρατικών Επιχειρήσεων, λόγω 

έλλειψης επαρκούς και αποτελεσματικής εποπτείας.  

                                                           
4
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/docs/acr_2014_el.pdf
. 

5
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-

report/index_en.htm
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_el.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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 Οι Δημόσιες συμβάσεις επίσης, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τομέα για 

την οικονομία ενός κράτους, καθώς ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού 

του δαπανάται κάθε χρόνο, από δημόσιους φορείς που αγοράζουν προϊόντα 

υπηρεσίες και έργα, αποτελούν έναν τομέα με πρόσφορο έδαφος για τις 

πρακτικές διαφθοράς. 

 Οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, για τη στήριξη έργων ή Οργανισμών που 

προάγουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβάλλουν στην 

υλοποίηση προγραμμάτων ή πολιτικών, γίνονται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης, προκειμένου να εισπράττονται χωρίς να τηρούνται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Προς την ίδια κατεύθυνση, επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 

εξέταση των εγκληματικών συμπεριφορών, αναφορικά με τα εθνικά και 

ευρωπαϊκά κονδύλια. 

ύμφωνα μάλιστα με την τελική απολογιστική έκθεση για την 

καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, στον τομέα των διαρθρωτικών 

ταμείων στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις διαφθοράς, κατά τις οποίες 

απαιτούνταν από τους νόμιμα αιτούντες τις επιχορηγήσεις, να 

δωροδοκήσουν  υπαλλήλους του Τπουργείου Ανάπτυξης, που ήταν 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να 

προωθηθούν τα αιτήματά τους σε εύλογο χρονικό διάστημα 

Εν όψει λοιπόν των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων που θα δοθούν από τα 

διαρθρωτικά ταμεία με τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ για την τριετία 

2015-2017, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης 

έκθεσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο αυτό, για την 

αποφυγή, ανάλογων περιστατικών δωροδοκίας. 
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 Ένας επίσης σημαντικός χώρος στην Ελλάδα στον οποίο εμφανίζονται 

συχνά περιστατικά δωροληψίας είναι αυτός της υγείας. Λόγω της δυσχερούς 

οικονομικής κατάστασης της χώρας, τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, 

παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα, όπως έλλειψη προσωπικού, 

εξοπλισμού και υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Αυτό 

έχει αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των ασθενών, οι οποίοι έχουν ανάγκη 

άμεσης νοσηλείας ή και χειρουργικών επεμβάσεων, καθιστώντας τους 

ευάλωτους σε απαιτήσεις παράνομων ωφελημάτων από τους ιατρούς, 

προκειμένου να μην κινδυνέψει η υγεία τους. 

υμπεράσματα - τόχοι 

i) Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, η 

οποία απειλεί την ασφάλεια και περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών, 

απαιτείται η στρατηγική αξιολόγηση, για τον εντοπισμό των τομέων υψηλού 

κινδύνου, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Τ. και η χαρτογράφηση 

του εν λόγω φαινομένου, στο πεδίο της αστυνομίας και του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα, με σκοπό τον προγραμματισμό δράσεων για την 

καταπολέμησή του. 

Από τη γεωγραφική κατανομή των καταγγελιών φαίνεται να συγκεντρώνεται 

το μεγαλύτερο μέρος τους σε περιφέρειες όπου υπάρχουν μεγάλα αστικά 

κέντρα και ειδικά στην Αττική, όπου βρίσκεται περισσότερος από τον μισό 

πληθυσμό της Ελλάδας. 

ΣΟΦΟΙ: 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης των δράσεων της Τπηρεσίας, ανά 

τομέα ενδιαφέροντος και εντοπισμός των προβλημάτων που πρέπει να 

επιλυθούν, με την εξατομικευμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση 

κάθε δράσης χωριστά. 

 Εφαρμογή πολιτικής ελέγχου και ανατροφοδότησης, για τη διαπίστωση 

της ποιότητας και απόδοσης των δράσεων κατά της διαφθοράς, με την 
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παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων που χειρίζεται η Τπηρεσία. 

Από την εξέλιξη που έχουν οι υποθέσεις που χειρίζεται η Τπηρεσία τα 

τελευταία χρόνια, οι περισσότερες διαβιβάζονται σε άλλες Τπηρεσίες ή 

τίθενται στο αρχείο. Θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους 

συμβαίνει αυτό και τρόποι για να αποφευχθεί μελλοντικά. 

 Σήρηση – επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και χαρτογράφηση των 

μορφών εγκληματικότητας, με εκσυγχρονισμό της βάσης δεδομένων των 

πληροφοριών που τηρούνται από την Τπηρεσία. Η υπάρχουσα βάση θα 

πρέπει να αντικατασταθεί με μία σύγχρονη, περισσότερο 

αποτελεσματική όπου θα περιλαμβάνονται κατά το δυνατό, όλα τα 

απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την πλήρη 

απεικόνιση των μορφών εγκληματικότητας, που παρουσιάζονται μέσα 

από τις υποθέσεις που χειρίζεται η Τπηρεσία. 

 Εκτίμηση κινδύνου και απειλών, ανά αδίκημα και πεδίο εκδήλωσης με 

παράλληλη γεωγραφική απεικόνιση. Σήρηση περισσότερων στατιστικών 

δεικτών για την παρακολούθηση της εκδήλωσης των εγκληματικών 

συμπεριφορών ανά τομέα (Αστυνομία - Δημόσιο) και αδίκημα, για την 

καλύτερη αξιολόγηση και γεωγραφική τους απεικόνιση. 

 Προγραμματισμός στοχευμένων δράσεων, με κατάλληλη αξιοποίηση των 

πληροφοριών που εισέρχονται στην Τπηρεσία, για τον εντοπισμό και 

πάταξη της διαφθοράς, με έμφαση στους τομείς της διοικήσεως που 

εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο φαινομένων διαφθοράς, όπως είναι ο 

τομέας της υγείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Άμεση επέμβαση για την περιστολή περιστατικών αστυνομικής βίας, 

αλλά και υποθέσεων διαφθοράς αστυνομικών, για την προστασία των 

πολιτών, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων.  

 υνεργασία με τον υνήγορο του Πολίτη, για περιπτώσεις που 

παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών από αστυνομικούς. 
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 υνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία (Amnesty international), για την 

προστασία των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

ii) Προκειμένου να εναρμονιστεί η δράση της Τπηρεσίας με τις ανάγκες της 

κοινωνίας, για επιπλέον προστασία και ασφάλεια, επιδιώκεται η επαύξηση 

της συνεργασίας με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 

οργανισμούς, αλλά και με τους ίδιους τους πολίτες. 

ΣΟΦΟΙ: 

 υνεργασία με τον Εθνικό υντονιστή για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, αρμόδιο για τη διαμόρφωση της Εθνικής τρατηγικής για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 υνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental Rights 

FRA) αρμόδιο να παρέχει στα αρμόδια όργανα και τις αρχές της ΕΕ, 

καθώς και στα κράτη μέλη της, βοήθεια και εμπειρογνωσία, στον τομέα 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά την εφαρμογή της κοινοτικής 

νομοθεσίας και παράλληλα να προσφέρει υποστήριξη για τη λήψη 

μέτρων και την κατάρτιση κατάλληλων σχεδίων δράσης. 

 Προσέγγιση και συνεργασία με τους πολίτες, με σκοπό την επαύξηση του 

αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης αυτών στην Τπηρεσία. 

 υνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες Φρηματοδότησης της Σρομοκρατίας 

και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 

7), σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για υποθέσεις που χειρίζεται η 

Τπηρεσία μας. 

 υνεργασία με αντίστοιχες αλλοδαπές διωκτικές αρχές, σε επίπεδο 

ανταλλαγής πληροφοριών, επί περιπτώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

iii) Ο εκσυγχρονισμός της Τπηρεσίας αφορά, αφενός στον εξοπλισμό της με τα 

μέσα και υλικά που θα διευκολύνουν το έργο της και αφετέρου στην 

ενίσχυσή της με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και στην εκπαίδευση - 

επιμόρφωση του υφισταμένου, σε θέματα αρμοδιοτήτων της. 
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ΣΟΦΟΙ: 

 Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα οικονομικής ανάλυσης 

δεδομένων, πληροφορικής με εμπειρία στον προγραμματισμό αλλά και 

νομικής επιστήμης, που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο του έργου της 

Τπηρεσίας και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά της. 

 Αξιοποίηση των μεθόδων έρευνας, συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών 

και στοιχείων. 

 Αξιοποίηση του διαδικτύου και των εφαρμογών της Ελληνικής 

Αστυνομίας για την αναζήτηση πληροφοριών καθώς και του 

ηλεκτρονικού αρχείου της Τπηρεσίας. 

 Εξασφάλιση πρόσβασης στη φορολογική πλατφόρμα ελέγχου Elenxis, 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων, για την 

αποτελεσματικότερη συσχέτιση οικονομικών στοιχείων στις υποθέσεις 

που χειρίζεται η Τπηρεσία – ενίσχυση του μηχανισμού αποκάλυψης και 

επαλήθευσης των περιουσιακών στοιχείων. 

 Εκσυγχρονισμός των μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των πληροφοριών 

με εξειδικευμένο για το σκοπό αυτό υλικό και λογισμικό.  

 Εκσυγχρονισμός του Πληροφοριακού υστήματος της Τπηρεσίας και της 

Βάσης Δεδομένων, όπου τηρούνται οι πληροφορίες και τα στατιστικά 

στοιχεία, για τις υποθέσεις που χειρίζεται.  

 υγκρότηση ομάδας τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική 

διεξαγωγή των ερευνών και αξιοποίηση του υπάρχοντος στην Τπηρεσία, 

ειδικού εξοπλισμού για την καταγραφή ήχου και εικόνας. 

 υγκρότηση ομάδας ανάλυσης επιχειρησιακών δεδομένων με ειδικό 

λογισμικό. Με το λογισμικό αυτό θα επιτυγχάνεται, ο χειρισμός 

πολύπλοκων και μεγάλου όγκου πληροφοριών, με την ανάδειξη 

συσχετίσεων προσώπων και συμπεριφορών, καταλήγοντας σε χρήσιμα 

για την έρευνα συμπεράσματα.  

 υμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος, στο πλαίσιο των δράσεων του τρατηγικού χεδίου για 
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την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με τον Εθνικό 

υντονιστή και την Ειδική Ομάδα Δράσης για την Ελλάδας (TFGR). 

 υμμετοχή του προσωπικού της Δ.Ε.Τ. σε επιμορφωτικά συνέδρια, 

ημερίδες, σεμινάρια και λοιπά εκπαιδευτικά – προγράμματα, για την 

απόκτηση δεξιοτήτων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση 

στα καθήκοντά του. 

 Εξασφάλιση πρόσβασης σε Σράπεζες Νομικών Πληροφοριών (π.χ. 

«Ισοκράτης», «Νομική Βιβλιοθήκη», «Νόμος») για την παρακολούθηση 

των αλλαγών στη νομοθεσία. 

 Σήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με κωδικοποίηση της νομοθεσίας που 

αφορά το αντικείμενο της Τπηρεσίας. 

 Ανίχνευση προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά τη λειτουργία της 

Τπηρεσίας και προώθηση προτάσεων, με νομοθετικές παρεμβάσεις, που 

θα διευκολύνουν το έργο της και την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τα 

διεθνή πρότυπα. 

iv) Ο ρόλος της επικοινωνίας με τη μετάδοση κατάλληλων μηνυμάτων στο 

κοινωνικό σύνολο, είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση της γνώμης του. 

Η Τπηρεσία Εσωτερικών Τποθέσεων είναι καθοδηγούμενη από 

πληροφορίες οι οποίες κατευθύνουν τη δράση της. Οι πληροφορίες 

αυτές λαμβάνονται υπό μορφή καταγγελιών, κυρίως από τους ίδιους 

τους πολίτες, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι υπάλληλοι 

αλλά και αστυνομικοί. Σο έτος 2014, το 54% των δικογραφιών που 

χειρίστηκε η Τπηρεσία, προήλθαν από την αξιοποίηση καταγγελιών και 

πληροφοριών που περιήλθαν σε αυτήν και οι υπόλοιπες ήταν εισαγγελικές 

παραγγελίες. 

Η ανοδική πορεία που εμφανίζεται, από το έτος 2010 και έπειτα, στην 

τάση των πολιτών να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εσωτερικών 

Τποθέσεων, για παραβατικές συμπεριφορές δημοσίων υπαλλήλων, 

ακόμη και για καταγγελίες διαφθοράς, για τις οποίες έχουν αρμοδιότητα 

άλλες Τπηρεσίες, δείχνει ότι, όλο και περισσότεροι πολίτες 
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εμπιστεύονται την Τπηρεσία, αναγνωρίζοντας την αμεσότητα και 

αποτελεσματικότητα της δράσης της. 

Επιπλέον, διακρίνεται μια αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη 

Διεύθυνση Εσωτερικών Τποθέσεων, καθώς όλο και περισσότεροι 

προβαίνουν σε επώνυμες καταγγελίες. Οι επώνυμες έχουν αυξηθεί το 

2014 αποτελώντας το 53% του συνόλου, αντί του 48% που ήταν το 2013 

(Γράφημα 3, 4) 

Η εμπιστοσύνη αυτή των πολιτών στην Τπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 

ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, μέσα από την επικοινωνία, που μπορεί 

να διεξαχθεί με διαφορετικούς τρόπους, για την ενημέρωση του κοινού 

και την προβολή του έργου της.  

ΣΟΦΟΙ: 

 Τποβολή σχετικών ενημερωτικών για έκδοση Δελτίων Σύπου για τις 

σοβαρές υποθέσεις που χειρίστηκε η Τπηρεσία. 

 υνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και φορείς, στο πλαίσιο της 

θεμελίωσης εμπιστοσύνης των πολιτών στην Τπηρεσία. 

 Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων προς το κοινό αλλά και συμμετοχή σε 

συνέδρια, ημερίδες και άλλες σχετικές με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, εκδηλώσεις, για την προβολή της Τπηρεσίας, την προσέγγιση 

των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης 

τους σε αυτήν. 
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ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΕΙΔΟ ΔΡΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 
ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

ΕΙΗΓΗΣΩΝ 

1. 

εμινάριο επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων στα θέματα: 

Αστυνομική δεοντολογία και πρόληψη της διαφθοράς. α) 

ο ρόλος της Αστυνομίας στις Δημοκρατικές κοινωνίες. β) Η 

θέση της δεοντολογίας στον οργανισμό της Αστυνομίας και 

στην καθημερινή αστυνομική εργασία. γ) Διαχείριση του 

πεδίου της αστυνομικής δεοντολογίας και η πρόληψη της 

διαφθοράς. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΦΟΛΗ 

ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 2 

2. 

το Σ.Ε.Μ.Ε.. εκπαιδευτικού έτους 2014-1015 στη 

θεματική ενότητα – γνωστικό αντικείμενο της 

καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς και αυθαιρεσία 

στο Δημόσιο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΦΟΛΗ 

ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΕΛΛΑΔΑ 2 

3. 

Αστυνομική υνεργασία Ελλάδας – ερβίας (παροχή 

εκπαιδεύσεων με θέμα «ΔΙΑΥΘΟΡΑ».) Πραγματοποιήθηκε 

προγραμματισμένη εκπαίδευση στελεχών του Σομέα 

Εσωτερικών Τποθέσεων (IAS) του Τπουργείου Εσωτερικών 

της ερβίας, στην Αστυνομική Ακαδημία του Βελιγραδίου 

(Kriminalisticko Policijska Akademija) επί θεμάτων 

οργανώσεως, λειτουργίας και επιχειρησιακών δράσεων 

Τπηρεσιών Εσωτερικών Τποθέσεων. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΤ 

ΕΡΒΙΑ 

(Βελιγράδι) 

2 
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ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΙ 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΕΙΔΟ ΔΡΑΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 
ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ 

1. 

Εκπαίδευση προσωπικού της Δ.Ε.Τ. και της Τ.Ε.Τ.Β.Ε. σε 

θέματα συλλογής πειστηρίων – εξερεύνησης τόπου 

εγκλήματος κ.λ.π. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
και Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνων Πόρων/Σμ. 
2ο 

ΕΛΛΑΔΑ 14 

2. 

Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού Δ.Ε.Τ. και 

Τ.Ε.Τ.Β.Ε. σε θέματα συλλογής πληροφοριών από 

ανθρώπινες πηγές 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
και Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνων Πόρων/Σμ. 
2ο 

ΕΛΛΑΔΑ 30 

3. 

υμμετοχή στην υνδιάσκεψη της Αστυνομικής Δύναμης 

Marechaussee της Ολλανδίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην 16-06-2014 έως 19-06-2014 στο 

Άμστερνταμ, με θέμα «Ανάπτυξη -Οικοδόμηση της 

Αστυνομικής Ακεραιότητας». 

ΤΝΕΔΡΙΟ  Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Ακαδημία (CEPOL) 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
(Άμστερνταμ) 

1 

 


