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ηαηιζηικά ζηοισεία  δπαζηηπιόηηηαρ ηηρ 
Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ 

25-09-2018: Γειηίν Σύπνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία - απνινγηζκό ζπλνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο γηα ην Α' εμάκελν έηνπο 2018 

 

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

 
Αθήνα, 25 επηεμβπίος 2018 

 
ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Γημοζίεςζη ζηαηιζηικών ζηοισείυν και αποηίμηζη ζςνολικήρ 
δπαζηηπιόηηηαρ ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ για ηο Α’ εξάμηνο ηος 2018  

Αθνξνύλ ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη δείθηεο εγθιεκαηηθόηεηαο 
αδηθεκάησλ ηνπ θνηλνύ εγθιήκαηνο, θαηά ηεο Οηθνλνκίαο, παξάλνκεο 
δηαθίλεζεο κεηαλαζηώλ, ζπγθεληξώζεσλ, εθδειώζεσλ, θαζώο θαη 
απνινγηζκνύ ηεο αζηπλνκηθήο αληαπόθξηζεο  

Καηαγξάθεηαη κείσζε ζε θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ 
άκεζα ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεηώζεθαλ 
νη ιεζηείεο θαη νη θινπέο – δηαξξήμεηο ζε νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα θαζώο 
θαη νη θινπέο ηξνρνθόξσλ  

Εηδηθόηεξα, ζε ζύγθξηζε κε ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017, θαηαγξάθνληαη 
ιηγόηεξεο ιεζηείεο θαη θινπέο ζε νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα, ιηγόηεξεο 
ιεζηείεο ζε ζνύπεξ κάξθεη – θαηαζηήκαηα ςηιηθώλ θαη ηξάπεδεο θαζώο 
θαη ζε ηαμί  

Σηηο άιιεο θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ, θιηκαθνύκελεο κεηώζεηο εκθαλίδνπλ 
νη ππνζέζεηο παξαράξαμεο θαηά 89,3%, νη ππνζέζεηο επαηηείαο θαηά 
13,7%, νη ππνζέζεηο απαηώλ θαηά 10,4% θαη νη ππνζέζεηο θπθινθνξίαο 
παξαραξαγκέλσλ θαηά 2,6%  

Αμηνζεκείσηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ησλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κε θαηαζρεζείζεο πνζόηεηεο πάλσ από (6) 
ηόλνπο θάλλαβε, (95) θηιά εξσίλε, (76) θηιά θνθαΐλε θαη (21.794) 
δελδξύιιηα θάλλαβεο  

Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζπλεπήο ζηελ αξρή ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο θαη 
ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε, δεκνζηεύεη ζηαηηζηηθά, απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 
Α’ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018, ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο ηεο ρώξαο, 
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θαζώο θαη ηε ζπλνιηθή αζηπλνκηθή αληαπόθξηζε, όπσο απνηππώλεηαη ζην 
ειεθηξνληθό ζύζηεκα Police On Line.  

Τπελζπκίδεηαη όηη από ηελ αξρή ηνπ 2010, γηα πξώηε θνξά, ε Διιεληθή 
Αζηπλνκία κε εηδηθό ινγηζκηθό απνηππώλεη ειεθηξνληθά θαη ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν όια ηα αδηθήκαηα θαη ηα ζπκβάληα αζηπλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Με ην 
λέν απηό ηξόπν θαηαγξάθνληαη θαζεκεξηλά, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Police On 
Line, αλαιπηηθά θαη κε πιεξόηεηα όια ηα πεξηζηαηηθά, ζε θάζε αζηπλνκηθή 
Τπεξεζία ηεο ρώξαο.  

ηνλ απνινγηζκό πνπ δεκνζηνπνηείηαη, πεξηιακβάλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
ησλ βαζηθώλ κνξθώλ εγθιεκαηηθόηεηαο, αλαιπηηθά θαη αλά θαηεγνξία 
αδηθήκαηνο, θαζώο θαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο αζηπλνκηθήο 
αληαπόθξηζεο (ζπιιήςεηο, εμηρληάζεηο, εμαξζξώζεηο εγθιεκαηηθώλ νκάδσλ).  

Δπίζεο, δίλνληαη ζηε δεκνζηόηεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο εγθιεκαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Γεκόζηαο 
Πεξηνπζίαο, γηα ηελ παξάηππε κεηαλάζηεπζε, ηελ αζηπλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 
ζηα ζέκαηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, θαζώο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε ζπγθεληξώζεηο, πνξείεο 
θαη ινηπέο εθδειώζεηο (αξηζκόο αζηπλνκηθώλ πνπ δηαηέζεθαλ θ.ιπ.).  

Α. Γενική αξιολόγηζη δεικηών εγκλημαηικόηηηαρ - πεπιβάλλονηορ 
αζθάλειαρ  

ε γεληθέο γξακκέο, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018, θαηαγξάθνληαη δηαθπκάλζεηο ζηε 
ζπρλόηεηα δηάπξαμεο ζπγθεθξηκέλσλ αδηθεκάησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 
επηκέξνπο απμνκεηώζεηο, κε βάζε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά θάζε Πεξηθέξεηαο.  

Δηδηθόηεξα, ζε ζύγθξηζε κε ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017, θαηαγξάθνληαη ιηγόηεξεο 
ιεζηείεο θαη θινπέο ζε νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα, ιηγόηεξεο ιεζηείεο ζε ζνύπεξ 
κάξθεη – θαηαζηήκαηα ςηιηθώλ, ηξάπεδεο θαζώο θαη ζε ηαμί.  

Χο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ ζπιιήςεσλ, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018 
ζςνελήθθηζαν ζπλνιηθά (82.602) άηομα γηα αμηόπνηλεο ζπκπεξηθνξέο 
θαθνπξγεκαηηθνύ θαη πιεκκειεκαηηθνύ ραξαθηήξα. Από ηνπο ζπιιεθζέληεο, 
(39.421) ελέρνληαη ζε αλζξσπνθηνλίεο, ιεζηείεο, θινπέο θαη δηαξξήμεηο 
ζπηηηώλ, απηνθηλήησλ, θαηαζηεκάησλ, λαξθσηηθά, απάηεο θ.ιπ.  

Παξάιιεια, εξισνιάζηηκαν (20.542) ζνβαξέο ππνζέζεηο ηνπ θνηλνύ θαη 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, πνπ αθνξνύλ ζε όιν ην θάζκα ηεο εγθιεκαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο.  

Δπίζεο, ην πεξαζκέλν εμάκελν, νη Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
ρεηξίζηεθαλ ππνζέζεηο ζε επίπεδν δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ 
νπνίσλ ζπλειήθζεζαλ γηα ζνβαξά αδηθήκαηα (188) άηνκα, ηα νπνία 
θαηαδεηνύληαλ κε Δπξσπατθά θαη Γηεζλή εληάικαηα ζύιιεςεο.  
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Αμηνζεκείσηε είλαη αθόκα ε ζπκβνιή ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθήο 
Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, ζηελ 
αληηκεηώπηζε νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ θαη εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη 
κέζσ δηαδηθηύνπ ή κε ηε ρξήζε απηνύ.  

ηνλ ηνκέα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, πνπ απνηειεί βαζηθό ππιώλα ηεο 
αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ησλ ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ ζηελ επηθξάηεηα, ζε ζρέζε κε ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017.  

Δπίζεο ην Α’ εμάκελν 2018, ζπλειήθζεζαλ (42.416) άηνκα λα εηζέξρνληαη 
παξάηππα ζηα ζύλνξα ηεο ρώξαο καο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
(7.113) επηζηξνθέο αιινδαπώλ ζηηο ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο.  

Δπίζεο, ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα, έλαο κεγάινο αξηζκόο θαη ζπγθεθξηκέλα 
(54.938) αζηπλνκηθνί δηαηέζεθαλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη ηε δηαηήξεζε 
ηεο δεκόζηαο ηάμεο ζηηο (1.696) κινηηοποιήζειρ, ζςγκενηπώζειρ, 
ζςναθποίζειρ και ποπείερ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νιόθιεξε ηελ 
Δπηθξάηεηα.  

Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ε αληηκεηώπηζε ηνπ παξεκπνξίνπ, νη θνηλνί έιεγρνη κε 
άιιεο Αξρέο θαη Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ε ζπλδξνκή ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ 
θαηαζηξνθώλ θαη δπζκελώλ θαηξηθώλ θαηλόκελσλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα.  

Β. ηαηιζηικά ηοισεία Δγκλημαηικόηηηαρ  

ην πιαίζην απηό, αθνινπζεί ζηαηηζηηθή απεηθόληζε ησλ αδηθεκάησλ θαη 
αμηόπνηλσλ ζπκπεξηθνξώλ, πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο 
(αλζξσπνθηνλίεο, ιεζηείεο, θινπέο – δηαξξήμεηο) κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ζε 
ζρέζε κε ην Α’ εμάκελν 2017.  

Αλζξσπνθηνλίεο  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2018 δηαπξάρζεθαλ ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα (47) 
αλζξσπνθηνλίεο κε πξόζεζε, ελώ ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα είραλ 
δηαπξαρζεί (42) αλζξσπνθηνλίεο. Δπίζεο, δηαπξάρζεθαλ (64) απόπεηξεο 
αλζξσπνθηνλίαο, έλαληη (78) πνπ είραλ θαηαγξαθεί ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017.  

 

Λεζηείεο  
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Σν Α΄ εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο δηαπξάρζεθαλ ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα 
(207) ιηγόηεξεο ιεζηείεο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017 
(2.171) έλαληη (2.378). Δπίζεο δηαπξάρζεθαλ (139) απόπεηξεο ιεζηείαο, 
έλαληη (146), πνπ είραλ θαηαγξαθεί ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017.  

πγθεθξηκέλα, ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο, θαζώο θαη ζηηο πόιεηο ηεο Αζήλαο θαη 
ηεο Θεζζαινλίθεο, όπνπ παξαηεξείηαη ν θύξηνο όγθνο ησλ ιεζηεηώλ 
θαηαγξάθνληαη:  

 2.171 έλαληη 2.378 ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα  
 1.734 έλαληη 1.934 ζηελ Αηηηθή  
 220 έλαληη 222 ζηε Θεζζαινλίθε  

 

Χο πξνο ηα είδη ηυν ληζηειών πος ηελέζηηκαν ζηην Δπικπάηεια θαηά ην 
Α’ εμάκελν ηνπ 2018, παξαηεξνύληαη επηκέξνπο δηαθπκάλζεηο, ζε ζρέζε κε ην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017, σο εμήο:  

 92 ιηγόηεξεο ζε ηαμί (19 ένανηι 111)  
 33 ιηγόηεξεο ζε /Μ θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθώλ (79 ένανηι 112)  
 28 ιηγόηεξεο ζε νηθίεο (369 ένανηι 397)  
 22 ιηγόηεξεο ζε θαηαζηήκαηα (121 ένανηι 143)  
 27 ιηγόηεξεο ζε πεξίπηεξα (32 ένανηι 59)  
 11 επηπιένλ ζε πξαθηνξεία Ο.Π.Α.Π. (49 ένανηι 38)  
 8 επηπιένλ κε αξπαγέο ηζαληώλ (164 ένανηι 156)  
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Αληίζηνηρα ζηελ Αηηική, νη απμνκεηώζεηο θαηαγξάθνληαη σο εμήο:  

 90 ιηγόηεξεο ζε ηαμί (18 ένανηι 108)  
 12 ιηγόηεξεο ζε νηθίεο (269 ένανηι 281)  
 8 ιηγόηεξεο εληόο θαηαζηεκάησλ (100 ένανηι 108)  
 1 ιηγόηεξεο ζε ρξεκαηαπνζηνιέο (4 ένανηι 5)  
 13 επηπιένλ κε αξπαγέο ηζαληώλ (153 ένανηι 140)  
 10 επηπιένλ ζε πξαθηνξεία Ο.Π.Α.Π. (42 ένανηι 32)  

 

ηε Θεζζαλονίκη, ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ιεζηεηώλ θαηαγξάθεθαλ:  

 14 ιηγόηεξεο εληόο θαηαζηεκάησλ (13 ένανηι 27)  
 5 ιηγόηεξεο εληόο νηθηώλ (24 ένανηι 29)  
 6 ιηγόηεξεο ζε πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ (1 ένανηι 7)  
 2 ιηγόηεξεο ζε ηαμί (0 ένανηι 2)  
 2 επηπιένλ ζε /Μ θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθώλ (10 ένανηι 8)  
 2 επηπιένλ κε αξπαγέο ηζαληώλ (5 ένανηι 3)  

 

 
Κινπέο – Δηαξξήμεηο  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2018 νη θινπέο – δηαξξήμεηο θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ 
επίπεδα κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2017 θαζώο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 
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θαηαγξάθεθαλ 36.997 πεξηπηώζεηο έλαληη 36.959 ην αληίζηνηρν πεξζηλό 
δηάζηεκα.  

πγθεθξηκέλα, ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο, θαζώο θαη ζηηο πόιεηο ηεο Αζήλαο θαη 
Θεζζαινλίθεο, όπνπ θαηαγξάθεηαη ν θύξηνο όγθνο ησλ θινπώλ θαη ησλ 
δηαξξήμεσλ, ζηε ζύγθξηζε ησλ πξώησλ εμακήλσλ ηνπ 2018 θαη 2017, 
θαηαγξάθνληαη ηα εμήο:  

 36.997 έλαληη 36.959 ζηελ Δπηθξάηεηα  
 22.347 έλαληη 21.283 ζηελ Αηηηθή  
 6.379 έλαληη 6.572 ζηε Θεζζαινλίθε  

 

Χο πξνο ηα είδη κλοπών - διαππήξευν πνπ ηειέζηεθαλ ζηελ Δπηθξάηεηα , 
παξαηεξνύληαη επηκέξνπο δηαθπκάλζεηο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 
ηνπ 2017, σο εμήο:  

 679 ιηγόηεξεο ζε νηθίεο (10.043 ένανηι 10.722)  
 318 ιηγόηεξεο ζε θαηαζηήκαηα (4.150 ένανηι 4.468)  
 103 ιηγόηεξεο κε αξπαγέο ηζαληώλ (370 ένανηι 473)  
 378 επηπιένλ ζε ζπγθνηλσληαθά κέζα (2.611 ένανηι 2.233)  
 631 επηπιένλ από ΗΥΔ απηνθίλεηα (9.063 ένανηι 8.432)  
 7 επηπιένλ ζε Ηεξνύο Νανύο (185 ένανηι 178)  
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ηελ Αηηική ζε επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο θινπώλ - δηαξξήμεσλ, 
ζεκεηώλνληαη ηα εμήο:  

 182 ιηγόηεξεο ζε θαηαζηήκαηα (2.230 έλαληη 2.412)  
 90 ιηγόηεξεο κε αξπαγέο ηζαληώλ (286 έλαληη 376)  
 739 επηπιένλ από ΗΥΔ απηνθίλεηα (6.488 έλαληη 5.749)  
 373 επηπιένλ ζε νηθίεο (6.356 έλαληη 5.983)  
 63 επηπιένλ κηθξνθινπέο ζε δεκόζην ρώξν (2.961 έλαληη 2.898)  

 

Αληίζηνηρα, ζηε Θεζζαλονίκη θαηαγξάθνληαη:  

 364 ιηγόηεξεο ζε νηθίεο (1.060 έλαληη 1.424)  
 20 ιηγόηεξεο κε αξπαγέο ηζαληώλ (23 ένανηι 43)  
 7 ιηγόηεξεο ζε θαηαζηήκαηα (774 ένανηι 781)  
 149 επηπιένλ κηθξνθινπέο ζε δεκόζην ρώξν (1.595 ένανηι 1.446)  
 172 επηπιένλ ζε ζπγθνηλσληαθά κέζα (988 ένανηι 816)  

 

 
Κινπέο Τξνρνθόξσλ  

Οη θινπέο ηξνρνθόξσλ κεηώζεθαλ θαηά (2.034) ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο ζε 
ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα. Δηδηθόηεξα θαηαγξάθεθαλ (11.862) 
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θινπέο ηξνρνθόξσλ, ελώ ην Α’ εμάκελν πέξζη είραλ θαηαγξαθεί (13.896) 
θινπέο.  

πγθεθξηκέλα, ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο, θαζώο θαη ζηηο πόιεηο ηεο Αζήλαο θαη 
Θεζζαινλίθεο όπνπ θαηαγξάθεηαη ν θύξηνο όγθνο ησλ θινπώλ ηξνρνθόξσλ, 
ζηε ζύγθξηζε ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2018 κε ην Α’ εμάκελν ηνπ 2017, 
θαηαγξάθνληαη ηα εμήο:  

 11.862 έλαληη 13.896 ζηελ Δπηθξάηεηα  
 7.549 έλαληη 8.338 ζηελ Αηηηθή  
 1.184 έλαληη 1.384 ζηε Θεζζαινλίθε  

 

Χο πξνο ηα είδη κλοπών ηποσοθόπυν πνπ ηειέζηεθαλ ζηελ Δπηθξάηεηα , 
ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2017, ζεκεηώλνληαη:  

 862 ιηγόηεξεο θινπέο κνηνζπθιεηώλ (4.482 ένανηι 5.344)  
 666 ιηγόηεξεο θινπέο απηνθηλήησλ (5.089 ένανηι 5.755)  
 272 ιηγόηεξεο θινπέο κνηνπνδειάησλ (1. 201 ένανηι 1.473)  
 206 ιηγόηεξεο θινπέο θνξηεγώλ-ιεσθνξείσλ (893 ένανηι 1.099)  
 28 ιηγόηεξεο θινπέο ινηπώλ νρεκάησλ (197 ένανηι 225)  

 

Δπίζεο, ζηελ Αηηική, νη απμνκεηώζεηο ζηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο 
θινπέο νρεκάησλ, θαηαγξάθνληαη σο εμήο:  
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 368 ιηγόηεξεο θινπέο κνηνζπθιεηώλ (2. 907 ένανηι 3.275)  
 297 ιηγόηεξεο θινπέο απηνθηλήησλ (3.724 ένανηι 4.021)  
 65 ιηγόηεξεο θινπέο κνηνπνδειάησλ (434 ένανηι 499)  
 36 ιηγόηεξεο θινπέο θνξηεγώλ-ιεσθνξείσλ (350 ένανηι 386)  
 23 ιηγόηεξεο θινπέο ινηπώλ νρεκάησλ (134 ένανηι 157)  

 

 

 
Αληίζηνηρα, ζηε Θεζζαλονίκη θαηαγξάθνληαη:  

 99 ιηγόηεξεο θινπέο θνξηεγώλ-ιεσθνξείσλ (149 ένανηι 248)  
 84 ιηγόηεξεο θινπέο απηνθηλήησλ (521 ένανηι 605)  
 12 ιηγόηεξεο θινπέο κνηνπνδειάησλ (99 ένανηι 111)  
 4 ιηγόηεξεο θινπέο κνηνζπθιεηώλ (403 ένανηι 407)  
 1 ιηγόηεξεο θινπέο ινηπώλ νρεκάησλ (12 ένανηι 13)  

 

 
ηηο άιιεο θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ, θιηκαθνύκελεο μειώζειρ εκθαλίδνπλ νη 
ππνζέζεηο παπασάπαξηρ θαηά 89,3% (9 έλαληη 84), νη ππνζέζεηο επαιηείαρ 
θαηά 13,7% (1.425 έλαληη 1.652), νη ππνζέζεηο απαηών θαηά 10,4% (1.497 
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έλαληη 1.670) θαη νη ππνζέζεηο κςκλοθοπίαρ παπασαπαγμένυν θαηά 2,6% 
(4.327 έλαληη 4.442).  

Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο αλαβαζκηζκέλεο επηρεηξεζηαθήο αληαπόθξηζεο ησλ 
αζηπλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, παξαηεξείηαη αύμεζε ζηηο ππνζέζεηο – εμηρληάζεηο 
πλαζηογπαθίαρ θαηά 93,6 % (1,744 έλαληη 901), εκβίαζηρ θαηά 50% (117 
έλαληη 78), λαθπεμποπίος θαηά 19,5% (1.212 έλαληη 1.014) θαη ναπκυηικών 
θαηά 8,5% (6.468 έλαληη 5.961).  

 
Γ. Παπάηςπη Μεηανάζηεςζη  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2018 ζπλειήθζεζαλ ζπλνιηθά, από ηηο Αζηπλνκηθέο θαη ηηο 
Ληκεληθέο Αξρέο, γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή ζηε ρώξα, (42.416) 
αιινδαπνί, ελώ ην αληίζηνηρν Α’ εμάκελν ηνπ 2017 είραλ ζπιιεθζεί, 
ζύκθσλα κε ηελ ηειηθή απνηίκεζε (24.984), θαηαγξάθεηαη δειαδή κία αύμεζε 
ηεο ηάμεο ηνπ 69,77%.  

 

Δπηπιένλ, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018 ζπλειήθζεζαλ (765) δηαθηλεηέο 
παξάηππσλ κεηαλαζηώλ, ελώ ην αληίζηνηρν ηνπ 2017 είραλ ζπιιεθζεί, 
ζύκθσλα κε ηελ ηειηθή απνηίκεζε, (589).  

 

Ζ εθνικόηηηα ηυν ζςλληθθένηυν παπάηςπυν μεηαναζηών γηα ην Α’ 
εμάκελν ηνπ 2018, θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά, σο εμήο:  
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Αλαιπηηθά, ανά πεπιοσή, ο απιθμόρ ηυν ζςλλήτευν ηυν παπάηςπυν 
μεηαναζηών από Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο έρεη σο εμήο:  

 

 
Σέινο, ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018, πξαγκαηνπνηήζεθαλ (7.113) επηζηξνθέο 
παξάηππσλ κεηαλαζηώλ, έλαληη (9.438) ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα, 
ζύκθσλα κε ηελ ηειηθή απνηίκεζε. Από απηέο, νη (4.778) πεξηπηώζεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο θαη 
νη (2.335) κέζσ ησλ εζεινύζησλ δηαδηθαζηώλ επηζηξνθήο.  
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Γ. ηαηιζηική απεικόνιζη ηηρ Αζηςνομικήρ Ανηαπόκπιζηρ  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2018 ζςνελήθθηζαν ζπλνιηθά (82.602) άηνκα γηα 
δηάθνξεο παξαβάζεηο πιεκκειεκαηηθνύ θαη θαθνπξγεκαηηθνύ ραξαθηήξα, 
πνπ αθνξνύλ ζηα αδηθήκαηα ηεο αλζξσπνθηνλίαο, ηεο ιεζηείαο, ησλ θινπώλ 
- δηαξξήμεσλ, ηεο θαηνρήο θαη δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ, ηεο 
παξάλνκεο εηζόδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρώξα, ηεο δηαθίλεζεο παξάηππσλ 
κεηαλαζηώλ, ζηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, θ.ιπ.  

Δηδηθόηεξα οι ζςλληθθένηερ, ανά καηηγοπία αδικημάηυν, θαηαλέκνληαη σο 
εμήο:  

 

εκεηώλεηαη όηη νη ζπλνιηθέο ζπιιήςεηο γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή 
ζηε ρώξα, θαζώο θαη νη ζπιιήςεηο γηα δηαθίλεζε παξάηππσλ κεηαλαζηώλ, 
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από Αζηπλνκηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο.  

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ην Α’ εμάκελν 
ηνπ 2018, νη Τπεξεζίεο ηνπ ώκαηνο δηαρεηξίζηεθαλ ππνζέζεηο, ζην πιαίζην 
ησλ νπνίσλ ζςνελήθθηζαν ζηην Δλλάδα και ηο εξυηεπικό ζςνολικά 
(188) άηομα, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ εθθξεκνύζαλ Δπξσπατθά θαη Γηεζλή 
Δληάικαηα ύιιεςεο, θαζώο θαη Δξπζξέο Αγγειίεο γηα δηάθνξα πνηληθά 
αδηθήκαηα.  

Δπηπιένλ, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018, από ηηο έξεπλεο πνπ δηελήξγεζαλ νη 
Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή κέζσ ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπο 
ζε απηέο, ενηοπίζηηκαν ζε εζληθό επίπεδν, ζπλνιηθά (696) πξόζσπα γηα ηα 
νπνία είσε δηλυθεί εξαθάνιζη, ελώ ην αληίζηνηρν πεξζηλό εμάκελν είραλ 
εληνπηζηεί (589) εμαθαληζζέληα άηνκα.  

Δξισνιάζηηκαν (20.542) ςποθέζειρ, ύζηεξα από κεζνδηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο 
αζηπλνκηθέο έξεπλεο, πνπ αθνξνύλ ζε όιν ην θάζκα ηεο εγθιεκαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο, όπσο εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο, ηεο πεξηνπζίαο, ππνζέζεηο 
λαξθσηηθώλ θ.ιπ. αδηθήκαηα.  

Καηαζσέθηκαν, ζην πιαίζην νξγαλσκέλσλ αζηπλνκηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ειέγρσλ, κεηαμύ άιισλ, κεγάιεο πνζόηεηεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαη όπισλ 
δηαθόξσλ ηύπσλ, θαζώο θαη άιια παξάλνκα αληηθείκελα.  
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Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ:  

 Κάλλαβε: 6 ηόλνη θαη 67 θηιά πεξίπνπ  
 Ζξσίλε: 95 θηιά θαη 793 γξακκάξηα  
 Κνθαΐλε: 76 θηιά θαη 789 γξακκάξηα πεξίπνπ  
 Γελδξύιιηα θάλλαβεο: 21.794  
 Ναξθσηηθά δηζθία: 38.744  
 Δίδε νπιηζκνύ (πηζηόιηα – πεξίζηξνθα, θπλεγεηηθά θιπ είδε) : 1.737  
 Φπζίγγηα : 57.474  

Γπαζηηπιόηηηα Γιεύθςνζηρ Οικονομικήρ Αζηςνομίαρ  

Ηδηαίηεξα ζεηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 
(Γ.Ο.Α) ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο, κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ζηνρεπκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθώλ ειέγρσλ θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, όπσο θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 
ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηνπ παξεκπνξίνπ, ησλ παξάλνκσλ ηπρεξώλ παηγλίσλ, 
θαζώο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο.  

Αλαιπηηθά, θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ έηνπο 2018 δηελεξγήζεθαλ (161) έιεγρνη 
γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
λνκνζεζίαο ζε θαηαζηήκαηα, εηαηξείεο, ηαηξεία θ.ιπ.  

Δηδηθόηεξα, δηελεξγήζεθαλ (161) έιεγρνη ζε θαηαζηήκαηα θαη ινηπέο 
επηρεηξήζεηο/εηαηξείεο θαη δηαπηζηώζεθαλ παξαβάζεηο ζε (92) πεξηπηώζεηο.  

εκεηώλεηαη όηη ην ζπλνιηθό πνζό πξνζηίκσλ γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 
δελ δύλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί θαζώο ηα πξόζηηκα θαηαινγίδνληαη από ηηο 
ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίεο ( IKA / ETAM θαη .ΔΠ.Δ.) θαη θαηόπηλ θνηλνπνηνύληαη 
ζηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη, ην 
ζύλνιν ησλ αλαζθάιηζησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηνπο δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο 
αλέξρεηαη ζε 28.  

ηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Πξόλνηαο/Πξνζηαζίαο θαηά ην Α΄ 
εμάκελν ηνπ έηνπο 2018 ζρεκαηίζζεθαλ απηεπαγγέιησο (8) δηθνγξαθίεο θαη 
επηπιένλ, πεξαηώζεθαλ (10) δηθνγξαθίεο θαηόπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, 
ελώ ζπλνιηθά πξνέθπςαλ (5) θαηεγνξνύκελνη.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ανηιμεηώπιζηρ θοποδιαθςγήρ, ζρεκαηίζζεθαλ 
απηεπαγγέιησο (11) δηθνγξαθίεο θαη επηπιένλ, πεξαηώζεθαλ (32) δηθνγξαθίεο 
θαηόπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο.  

ηνλ ηνκέα ανηιμεηώπιζηρ ηος λαθπεμποπίος ζρεκαηίζζεθαλ 
απηεπαγγέιησο (8) δηθνγξαθίεο θαη επηπιένλ, πεξαηώζεθαλ (10) δηθνγξαθίεο 
θαηόπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο. εκεηώλεηαη όηη ζπλνιηθά πξνέθπςαλ (37) 
θαηεγνξνύκελνη, εθ ησλ νπνίσλ νη (32) ζπλειήθζεζαλ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ανηιμεηώπιζηρ παπάνομηρ διακίνηζηρ/νόθεςζηρ 
αγαθών και παπεμποπίος ζρεκαηίζζεθαλ απηεπαγγέιησο (12) δηθνγξαθίεο 
θαη πεξαηώζεθαλ (2) δηθνγξαθίεο θαηόπηλ εηζαγγειηθώλ παξαγγειηώλ, κε (3) 
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εμ’ απηώλ λα θαηαιήγνπλ ζε ζύιιεςε πξνζώπσλ ζηα πιαίζηα ηεο 
απηόθσξεο δηαδηθαζίαο. πλνιηθά πξνέθπςαλ (13) θαηεγνξνύκελνη, εθ ησλ 
νπνίσλ νη (10) ζπλειήθζεζαλ.  

-Δηδηθόηεξα, θαηά θαηεγνξία αδηθήκαηνο:  

 

 

ην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ παπάνομυν ηςσεπών παισνιδιών, από 
ηηο έξεπλεο ηεο Γ.Ο.Α ην θεηηλό Α’ εμάκελν, εληνπίζζεθαλ (8) νξγαλσκέλνη 
ρώξνη πνπ δηελεξγνύληαλ παξάλνκα παίγληα, ζρεκαηίζηεθαλ απηεπαγγέιησο 
(11) δηθνγξαθίεο θαη πεξαηώζεθαλ (3) δηθνγξαθίεο θαηόπηλ εηζαγγειηθήο 
παξαγγειίαο. Από ηηο αλσηέξσ δηθνγξαθίεο πξνέθπςαλ (89) θαηεγνξνύκελνη, 
εθ ησλ νπνίσλ νη (63) ζπλειήθζεζαλ.  

Μεηαμύ άιισλ θαηαζρέζεθαλ (164) πιήξεηο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κεηά 
ησλ νζνλώλ θαη παξειθόκελσλ, (15) θάκεξεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 
ηειεόξαζεο, ζπζθεπή θαηαγξαθήο, (4) παηγληνκεραλήκαηα, (5) ηξαπέδηα 
ραξηνπαημίαο θαη ξνπιέηαο, (321) κάξθεο δηαθόξσλ ρξσκάησλ, ρξεκαηηθό 
πνζό (71.864) επξώ θ.ιπ.  

ηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ οπγανυμένος οικονομικού εγκλήμαηορ, 
εληόο ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2018, δηεξεπλήζεθαλ (8) ππνζέζεηο νξγαλσκέλνπ 
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νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο, εμαξζξώζεθαλ ζπλνιηθά (3) εγθιεκαηηθέο 
νξγαλώζεηο θαη (3) θπθιώκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Δξαπθπώθηκε εγκλημαηική οπγάνυζη, ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε ζπζηεκαηηθή παξαζθεπή θαη δηαθίλεζε ιαζξαίσλ 
θαπληθώλ πξντόλησλ, ηόζν ζηε ρώξα καο, όζν θαη ζην Δμσηεξηθό. (ζρεηηθό ην 
από 21/05/2018 Γειηίν Σύπνπ ).  

2. Δξαπθπώθηκε εγκλημαηική διεθνική εγκλημαηική οπγάνυζη, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε θαξκαθεπηηθώλ 
ζθεπαζκάησλ, θπξίσο απνθιεηζηηθήο λνζνθνκεηαθήο δηάζεζεο θαη πςεινύ 
θόζηνπο. (ζρεηηθό ην από 04/05/2018 Γειηίν Σύπνπ ).  

3. Δξαπθπώθηκε πολςμελήρ εγκλημαηική οπγάνυζη πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη δηεμαγσγή ηπρεξνύ παηγλίνπ, 
κέζσ παξάλνκνπ δηαδηθηπαθνύ ηζηόηνπνπ. (ζρεηηθό ην από 01/03/2018 Γειηίν 
Σύπνπ ).  

4. Δξαπθπώθηκε κύκλυμα, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εηζήγαγαλ από ηε Βνπιγαξία 
ρεκηθά πξντόληα κε ζθνπό ηε λόζεπζε θαπζίκσλ. (ζρεηηθό ην από 02/02/2018 
Γειηίν Σύπνπ ).  

5. Δξαπθπώθηκε κύκλυμα, πνπ εηζήγαγε από ηε Βνπιγαξία ρεκηθνύο 
δηαιύηεο, κε ζθνπό ηε λόζεπζε θαπζίκσλ. (ζρεηηθό ην από 16/04/2018 Γειηίν 
Σύπνπ ).  

6. Δξαπθπώθηκε κύκλυμα , πνπ εηζήγαγε από ηε Βνπιγαξία ρεκηθά 
πξντόληα, κε ζθνπό ηε λόζεπζε θαπζίκσλ. (ζρεηηθό ην από 12/06/2018 Γειηίν 
Σύπνπ ).  

ςνολικόρ απιθμόρ καηαγγελιών Γ.Ο.Α. α’ εξαμήνος έηοςρ 2018 ζηο 
Σηλεθυνικό Κένηπο (11012)  

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Σειεθσληθνύ Κέληξνπ 11012 θαζώο θαη από ηελ 
αιιεινγξαθία ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαηά ην α’ εμάκελν 
ηνπ έηνπο 2018, πεξηήιζαλ (660) θαηαγγειίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη (118) ήηαλ 
επώλπκεο θαη νη ππόινηπεο (542) αλώλπκεο.  
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Γπαζηηπιόηηηα Γιεύθςνζηρ Γίυξηρ Ζλεκηπονικού Δγκλήμαηορ  

Ζ Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, θαηά ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 
έηνπο 2018, αλέπηπμε πιήζνο δξάζεσλ αθελόο ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο θαη 
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ γηα δεηήκαηα αζθαινύο πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν 
θη αθεηέξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δίσμεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ 
Γηαδηθηύνπ ή κε ηε ρξήζε απηνύ.  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ζπλεξγάζηεθε κε άιιεο αξκόδηεο 
θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ελώ 
κεγάινο όγθνο πιεξνθνξηώλ δηαθηλήζεθε από θαη πξνο ηε Γηεύζπλζε 
Γηεζλνύο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη εηδηθόηεξα ηελ Δζληθή Μνλάδα 
Europol , ην Σκήκα Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ – Interpol θαη ην Σκήκα SIRENE .  

Απμεκέλε, εμάιινπ, ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηεο Τπεξεζίαο ηόζν 
ζε δηάθνξα εκπαιδεςηικά ζεμινάπια ηηρ Δςπυπαφκήρ Αζηςνομικήρ 
Ακαδημίαρ ( CEPOL ), ηηρ EUROPOL και ηηρ INTERPOL, όζν θαη ζε 
ζςνανηήζειρ, ζςνέδπια και ζςνδιαζκέτειρ πος διοπγανώθηκαν από 
εςπυπαφκούρ και διεθνείρ οπγανιζμούρ, ζηην Δλλάδα και ζηο εξυηεπικό. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Γηεύζπλζε Γίσμεο 
Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο ζπκκεηέρεη ελεξγά κε εθπξνζώπνπο ηεο ζηελ 
πινπνίεζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο Cybercrime ( Payment Card Fraud , Child 
Sexual Exploitation και Cyber Attacks) ηος European Multidisciplinary 
Platform against Criminal Threats ( EMPACT ).  

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 
Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνύ Κηλδύλνπ «Cyberalert», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε 
24σξε βάζε, όπνπ εμεηδηθεπκέλνη αζηπλνκηθνί ηεο Γηεύζπλζεο δηαρεηξίδνληαη 
ηηο θαηαγγειίεο ησλ πνιηηώλ, νη νπνίεο πεξηέξρνληαη ηειεθσληθώο κέζσ ηνπ 
πεληαςήθηνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ 11188, κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ ζηε ζπξίδα ccu@cybercrimeunit.gov.gr , είηε κέζσ ησλ 
ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ γηα θνξεηέο ζπζθεπέο “ Cyberkid ” θαη “ Feel Safe ", 
είηε κέζσ ηνπ «Ζιεθηξνληθνύ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο», ηεο λέαο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο (Portal) ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, όπνπ πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη 
θνξείο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάινπλ θαηαγγειίεο - αηηήζεηο 
Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο (e-crime).  

Αλαιπηηθόηεξα:  

α) Αληηκεηώπηζε δηαδηθηπαθώλ εγθιεκάησλ  

ηνλ ηνκέα ηεο δίσμεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ Γηαδηθηύνπ 
ή κε ηε ρξήζε απηνύ, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018, ε Γηεύζπλζε Γίσμεο 
Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο εθηέιεζε (1.614) Δηζαγγειηθέο Παξαγγειίεο γηα 
Πξνθαηαξθηηθή Δμέηαζε ή Πξναλάθξηζε, από όιεο ηηο Δηζαγγειίεο 
Πξσηνδηθώλ ηεο Υώξαο. Από απηέο (1.256) ρεηξίζζεθε ε Γηεύζπλζε θαη (358) 
ε Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο Βνξείνπ Διιάδνο.  

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο λέσλ ππνζέζεσλ ην Α΄ εμάκελν έηνπο 2018 αλήιζε ζε 
2.143. (Ο αξηζκόο απηόο αλαθέξεηαη ζηα λέα πξσηόθνιια πνπ εθδόζεθαλ, 

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
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είηε επξόθεηην γηα λέα εηζαγγειηθή παξαγγειία, είηε γηα πξναλαθξηηηθό πιηθό, 
εγθιήζεηο πνιηηώλ θ.ιπ.).  

Δηδηθόηεξα, ε Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο ρεηξίζηεθε, θαηά 
πεξίπησζε, ηηο εμήο ππνζέζεηο:  

 

Από ηε Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο δηεξεπλήζεθαλ επίζεο, 
ζπλνιηθά (210) πεξηπηώζεηο αλαγγειηώλ πξόζεζεο απηνθηνλίαο, πνπ 
εθδειώζεθαλ κέζσ δηαδηθηύνπ ην Α’ Δμάκελν ηνπ 2018, νη νπνίεο θαη 
απνηππώλνληαη αλά κήλα σο εμήο:  

 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο (Interpol & 
Europol), ε Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο δηαρεηξίζηεθε (498) 
αηηήκαηα ζπλεξγαζίαο. Σα αηηήκαηα αθνξνύλ πεξηπηώζεηο δηαθξαηηθώλ 
αζηπλνκηθώλ εξεπλώλ, πνπ είραλ σο αληηθείκελν θαθνπξγεκαηηθνύ ραξαθηήξα 
ειεθηξνληθά εγθιήκαηα θαη αθνξνύζαλ ζε πνξλνγξαθία αλειίθσλ, 
πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο αλειίθσλ, δηαδηθηπαθέο απάηεο θαζώο θαη 
πθαξπαγέο ζηνηρείσλ θαη θσδηθώλ πξόζβαζεο ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο.  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2018, από ηε Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο 
απνδόζεθαλ θαηεγνξίεο ζε (507) άηνκα, ζην πιαίζην δηθνγξαθηώλ ηαθηηθήο 
δηαδηθαζίαο, ελώ ζπλειήθζεζαλ ζπλνιηθά (24) άηνκα γηα ηα αθόινπζα 
αδηθήκαηα:  
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ε νξηζκέλνπο από ηνπο αλσηέξσ ζπιιεθζέληεο απνδόζεθαλ επιπλέον 
καηηγοπίερ (ι.ρ. γηα πνξλνγξαθία αλειίθσλ αιιά θαη γηα πξνζέιθπζε 
παηδηώλ γηα γελεηήζηνπο ιόγνπο θαη πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο αλειίθσλ).  

β) Εθζηξαηείεο πξόιεςεο θαη ελεκέξσζεο πνιηηώλ  

Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κέζσ ηεο Γηεύζπλζεο Γίσμεο 
Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, δηνξγαλώλεη εκεξίδεο ζε όλη ηην Δλληνική 
Δπικπάηεια, έρνληαο σο ζηόρν ηελ ελεκέξσζε καζεηώλ, γνλέσλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα θαηλόκελα δηαδηθηπαθήο βίαο, ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
ειινρεύνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη γεληθά ηελ πξόιεςε 
θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Σν Α΄ εμάκελν ηνπ 2018 ε Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο 
δηνξγάλσζε (306) ενημεπυηικέρ ημεπίδερ ζε όλη ηην Δλλάδα, ζε 
δηάθνξνπο θνξείο (OTA, ζπιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ζρνιεία θ.ιπ.), 
γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ γηα ελεκέξσζε 
ζε ζέκαηα δηαδηθηπαθώλ θηλδύλσλ.  

Δπίζεο, ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018, ζρνιεία θαη δηάθνξνη Φνξείο 
πξαγκαηνπνίεζαλ (11) ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Γηεύζπλζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο , ώζηε λα γλσξίζνπλ ηελ 
Τπεξεζία από θνληά θαη λα ελεκεξσζνύλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 
αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν.  

Δλδεηθηηθά, από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ε Γηεύζπλζε 
Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018, είλαη νη εμήο:  

 πκκεηνρή ζηε δηεζλή επηρείξεζε «Pangea X» γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη πώιεζεο θαξκάθσλ θαη 
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, κέζσ δηαδηθηύνπ. (ζρεηηθό ην από 09-
01-2018 Γειηίν Σύπνπ )  

 πκκεηνρή ζε δηεζλή επηρείξεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ ζην δηαδίθηπν. ( ζρεηηθό 
ην από 14-01-2018 Γειηίν Σύπνπ )  

 ύιιεςε πέληε (5) εκεδαπώλ γηα απάηε, παξαβάζεηο ησλ λνκνζεζηώλ 
γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ηελ πξνζηαζία ζπλδξνκεηηθώλ 
ππεξεζηώλ θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. (ζρεηηθό ην από 06-05-
2018 Γειηίν Σύπνπ )  

 πκκεηνρή ζε παγθόζκηαο θιίκαθαο αζηπλνκηθή επηρείξεζε, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ απαηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (e-
commerce). (ζρεηηθό ην από 20-06-2018 Γειηίν Σύπνπ )  
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 ρεκαηηζκόο δηθνγξαθίαο ζε βάξνο δύν (2) εκεδαπώλ, νη νπνίνη 
εμαπαηνύζαλ ζπζηεκαηηθά πνιίηεο κέζσ Γηαδηθηύνπ. Δμηρληάζηεθαλ 
ζπλνιηθά ηξηάληα κία (31) ππνζέζεηο απάηεο. (ζρεηηθό ην από 22-06-
2018 Γειηίν Σύπνπ )  

 πκκεηνρή ζε δηεζλνύο θιίκαθαο αζηπλνκηθή επηρείξεζε, ζην πιαίζην 
παγθόζκηαο δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απαηώλ πνπ 
δηαπξάηηνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ κε θάξηεο πιεξσκήο ζηνλ ηνκέα ησλ 
αεξνκεηαθνξώλ. ( ζρεηηθό ην από 27-06-2018 Γειηίν Σύπνπ )  

Δ. Παπεμπόπιο  

ην ηνκέα αληηκεηώπηζεο ηνπ παξεκπνξίνπ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ην Α’ 
εξάμηνο ηος 2018 ζεκείσζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Δηδηθόηεξα, 
δηελεξγήζεθαλ ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα (30.601) έιεγρνη, πνπ αθνξνύλ ζην 
ππαίζξην εκπόξην θαη βεβαηώζεθαλ (3.180) παξαβάζεηο (ζηέξεζε άδεηαο 
πιαλόδηνπ πσιεηή, ζηέξεζε άδεηαο ιατθήο αγνξάο, παξαβάζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί παξεκπνξίνπ θαη ζεκάησλ θ.α.).  

ην πιαίζην ησλ ειέγρσλ θαηαζρέζεθαλ 1.439.869 είδε παπεμποπίος 
(ξνπρηζκόο, νπηηθά, CD – DVDs , θ.ιπ.).  

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ παξεκπνξίνπ 
δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά (17.477) αζηπλνκηθνί, ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα, ελώ 
εηδηθόηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, δηαηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 
πεξίπνπ (39) αζηπλνκηθνί.  

 
Σ. Απολογιζμόρ ηποσαίυν αηςσημάηυν  

Σν Α’ εμάκελν ηνπ 2018, ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηειηθή απνηίκεζε γηα ην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2017, ζεκεηώζεθαλ ζπλνιηθά (14) ιηγόηεξα 
αηπρήκαηα (ζαλαηεθόξα, ζνβαξά, ειαθξά) ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

Δηδηθόηεξα:  

 275 ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα έλαληη 293 (18 λιγόηεπα)  
 259 ζνβαξά αηπρήκαηα έλαληη 274 (15 λιγόηεπα)  
 4.430 ειαθξά αηπρήκαηα έλαληη 4.411 (19 επιπλέον)  
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Δπίζεο, ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018 ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή απνηίκεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ πεξζηλνύ δηαζηήκαηνο, ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα θαηαγξάθεθαλ:  

 294 ζάλαηνη από αηπρήκαηα έλαληη 314 ( 20 λιγόηεποι)  
 298 ζνβαξά ηξαπκαηίεο έλαληη 305 (7 λιγόηεποι)  
 5.578 ειαθξά ηξαπκαηίεο έλαληη 5.635 (57 λιγόηεποι)  

 

Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηα αίηηα ησλ ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ, νη 
«επηθίλδπλεο» παξαβάζεηο εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο αηηίεο 
γηα ηελ πξόθιεζή ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα από ηα (275) ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα 
έρνπλ υρ αίηια:  

 36 ζρεηίδνληαη κε πεδνύο  
 29 ηελ απόζπαζε πξνζνρήο νδεγνύ  
 17 ηελ ππεξβνιηθή ηαρύηεηα  
 13 ηελ θίλεζε ζην αληίζεην ξεύκα  
 13 ηελ παξαβίαζε πξνηεξαηόηεηαο  
 4 ηελ παξαβίαζε ζεκαηνδόηε  
 3 ην αληηθαλνληθό πξνζπέξαζκα  
 1 ζρεηίδεηαη κε ηηο νδνύο θαη ηνλ θαηξό  
 77 άιια αίηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο νδεγνύο.  
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Δπίζεο, από ηελ αλάιπζε ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, 
πξνθύπηεη όηη νθείινληαη, θαηά είδνο:  

 93 ζε ζύγθξνπζε  
 82 ζε εθηξνπή  
 74 ζε παξάζπξζε πεδνύ  
 18 ζε πξόζθξνπζε  
 8 ζε αλαηξνπή  

 

 
Ζ πιεηνςεθία ησλ ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα (117) 
ζπλέβεζαλ ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ελώ ζην δεπηεξεύνλ νδηθό δίθηπν 
(επαξρηαθέο νδνύο) ζπλέβεζαλ (78). ηε Ν.Δ.Ο. Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο 
ζπλέβεζαλ (11), ζηε Ν.Δ.Ο. Αζελώλ – Παηξώλ (5), ζηελ Δ.Ο. Αληηξξίνπ – 
Ησαλλίλσλ (4), ζηελ Δγλαηία Οδό (4), ζηνλ Βόξεην Οδηθό Άμνλα Κξήηεο/ΒΟΑΚ 
(3) θαη ζηελ Αηηηθή Οδό (1) . Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ζην ινηπό Δ.Ο. δίθηπν 
ζεκεηώζεθαλ (46) αηπρήκαηα.  
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Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ θαηαγξάθεηαη θαηά 
ηηο ώξεο 09.00-13.00 κε 62 αηςσήμαηα (ποζοζηό 22.5%), ελώ επίζεο πςειά 
πνζνζηά θαηαγξάθνληαη ζηηο ώξεο 13.00-17.00 κε 61 αηςσήμαηα (22,2%), 
ζηηο ώξεο 17.00-21.00 κε 60 αηςσήμαηα (21,8%) θαη ζηηο ώξεο 24.00-07.00 
κε 36 αηςσήμαηα (13,1%).  

 

Δπηπιένλ, θαηά ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018, από ηηο Τπεξεζίεο Σξνραίαο, 
βεβαηώζεθαλ ζπλνιηθά (187.771) επηθίλδπλεο παξαβάζεηο ζε όιε ηελ 
Δπηθξάηεηα, ζε ζρέζε κε (187.304) ην αληίζηνηρν δηάζηεκα, πέξπζη. Οη 
παξαβάζεηο, πνπ βεβαηώζεθαλ, αθνξνύλ:  

 98.977 Παξαβάζεηο ηαρύηεηαο  
 21.777 Με ρξήζε θξάλνπο  
 15.330 Μέζε  
 14.437 Με ρξήζε δώλεο αζθαιείαο  
 12.000 ΚΣΔΟ  
 6.762 Παξαβίαζε εξπζξνύ ζεκαηνδόηε  
 4.704 Κίλεζε ζην αληίζεην ξεύκα  
 3.125 Υξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ  
 3.001 Αληηθαλνληθό πξνζπέξαζκα  
 2.656 Φζαξκέλα ειαζηηθά  
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 1.841 Αληηθαλνληθνί ειηγκνί  
 1.499 Παξαβάζεηο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ  
 1.087 Παξαβίαζε πξνηεξαηόηεηαο  
 397 Με ρξήζε παηδηθώλ θαζηζκάησλ  
 178 Κίλεζε ζηελ αξηζηεξή ισξίδα/Με θίλεζε ζην δεμηό άθξν ηεο νδνύ  

Ε. ςγκενηπώζειρ, ςναθποίζειρ, Ποπείερ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε όιε ηελ 
Δπηθξάηεηα (1.696) ζςγκενηπώζειρ, ποπείερ και ζςναθποίζειρ πολιηών, 
θαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δεκόζηαο ηάμεο, 
δηαηέζεθαλ (54.938) αζηπλνκηθνί.  

 
Ζ. Αποηίμηζη δπαζηηπιόηηηαρ Σομέα Δπικοινυνίαρ  

1. Έκδοζη Γεληίυν Σύπος-Ανακοινώζευν  

Σν θεηηλό Α’ εμάκελν, ν Σνκέαο Δπηθνηλσλίαο δεκνζηνπνίεζε ζπλνιηθά 
(3.660) Γεληία Σύπος - Ανακοινώζειρ - ςνενηεύξειρ, σο αθνινύζσο:  

 (114) αθνξνύλ ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ,  
 (211) αθνξνύλ ζην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη εηδηθόηεξα:  
 (105) ζε δξάζεηο - ζρεδηαζκό ηνπ Αξρεγείνπ  
 (6) ζηελ Αληηηξνκνθξαηηθή Τπεξεζία (Γ.Α.Δ.Δ.Β.)  
 (41) ζηε Γηεύζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο  
 (37) ζηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο  
 (15) ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία  
 (7) ζηε Γηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ  

 

Δπηπιένλ:  

 (3.335) Γεληία Σύπος, Ανακοινώζειρ κ.λπ. επικοινυνιακό ςλικό 
δεκνζηνπνηήζεθε από ηα 14 Γξαθεία Δλεκέξσζεο Γεκνζηνγξάθσλ 
Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη ησλ Γεληθώλ Πεξηθεξεηαθώλ Αζηπλνκηθώλ 
Γηεπζύλζεσλ (ΓΔ.Π.Α.Γ.) ηεο ρώξαο . Από απηά, (2.353) αθνξνύζαλ 
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ζέκαηα αζθάιεηαο (70%), ηα (329) ζέκαηα ηάμεο (10%), ηα (390) 
ζέκαηα ηξνραίαο (12%) θαη ηα (263) γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα (8%).  

 

Σν Γξαθείν Σύπνπ Τπνπξγείνπ/Αξρεγείνπ θαη ν Δθπξόζσπνο Σύπνπ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δηαρεηξίζηεθαλ ζςνολικά (454) αιηήμαηα 
δημοζιογπάθυν γηα παξνρή ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεύμεσλ 
θ.α., ελώ εθαηνληάδεο αληίζηνηρα αηηήκαηα δηαρεηξίζηεθαλ ζπλνιηθά θαη νη 
Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ Δλεκέξσζεο Γεκνζηνγξάθσλ Αηηηθήο, 
Θεζζαινλίθεο θαη ησλ 12 Γεληθώλ Πεξηθεξεηαθώλ Αζηπλνκηθώλ Γηεπζύλζεσλ 
ηεο ρώξαο.  

Δπίζεο, ην θεληξηθό Γξαθείν Σύπνπ δηαρεηξίζηεθε ην Α’ εμάκελν ηνπ 2018, 
ζπλνιηθά, (1.903) αιηήμαηα πολιηών θαη πεξίπνπ (891) αιηήμαηα Φοπέυν, 
πιιόγσλ, Μ.Κ.Ο., Γήκσλ, Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ θ.α.  

2. Γπαζηηπιόηηηα ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ ζηα Μέζα Κοινυνικήρ 
Γικηύυζηρ  

Σα δεδνκέλα ζην ηνπίν ησλ ζύγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ηδίσο ησλ 
πνιπάξηζκσλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ( social media ), ζπλερώο 
εμειίζζνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πνιίηε. Γηα ην ιόγν 
απηό, ην 2018 ε Διιεληθή Αζηπλνκία εληαηηθνπνίεζε ηελ παξνπζία ηεο ζηα ελ 
ιόγσ Μέζα, κε ζηόρν ηελ άκεζε θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ελεκέξσζε ησλ 
πνιηηώλ, γηα ηε δξάζε θαη ην έξγν ηεο, αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 
πνιίηεο όζνλ αθνξά επαίζζεηα θνηλσληθά δεηήκαηα.  

Twitter  

ην ινγαξηαζκό αλαξηώληαη θαζεκεξηλά ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. θίλεζε 
ζηνπο δξόκνπο), ελεκεξώζεηο γηα απνηειέζκαηα δξάζεσλ ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο (π.ρ. Γειηία Σύπνπ-Αλαθνηλώζεηο), θνηλσληθά ζέκαηα, ζπκβνπιέο 
πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θ.ιπ. εκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά 
ηνπ ινγαξηαζκνύ ζε πεξηπηώζεηο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηξνραία 
αηπρήκαηα ή εμαθαληζζέληα άηνκα θαη άιιεο πεξηπηώζεηο, όπνπ απαηηείηαη 
άκεζα ε ζπλδξνκή ησλ πνιηηώλ.  
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Δλδεηθηηθό ηεο απήρεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ είλαη όηη ζηα ηέιε ηνπ A ' εμακήλνπ 
ηνπ 2018 αξηζκνύζε 121.152 "αθνινύζνπο".  

Youtube  

ην θαλάιη δεκνζηεύεηαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από πλεληεύμεηο Σύπνπ - 
Παξνπζηάζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ζεκαληηθέο επηηπρίεο ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηνλ ηνκέα αληηκεηώπηζεο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. 
Δπίζεο, πξνβάιινληαη ελεκεξσηηθά βίληεν γηα ηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 
ώκαηνο, θνηλσληθά κελύκαηα κε ρξεζηηθέο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο, 
θαζώο θαη εηδηθόηεξεο θακπάληεο θαη επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ.  

ην θαλάιη ηνπ Youtube θαηά ην Α΄ εμάκελν ηνπ 2018 δεκνζηεύζεθαλ 
ζπλνιηθά 63 βίληεν.  

Facebook  

ην ινγαξηαζκό θαζεκεξηλά αλαξηάηαη αληίζηνηρν πιηθό κε απηό ζηνπο 
ινγαξηαζκνύο ζην Twitter θαη ην Τ outube , ζε κνξθή θεηκέλνπ, αιιά θαη 
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ( video θαη θσηνγξαθίεο). ην ηέινο ηνπ Α' εμακήλνπ 
ηνπ έηνπο 2018, ν ινγαξηαζκόο αξηζκνύζε ζπλνιηθά 95.376 «θίινπο».  

Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ έδεημαλ νη 
πνιίηεο ζηηο αλαξηήζεηο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην Facebook, είλαη ε 
ζεκαληηθή αύμεζε ησλ «θίισλ» ηνπ ινγαξηαζκνύ ην Α' εμακελν 2018, θαηά 
10.137 άηνκα (ποζοζηό αύξηζηρ 11.9%).  

εκεηώλεηαη όηη κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθώλ επξείαο θνηλσληθήο 
απνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο, ππό ην ζπληνληζκό ηνπ Γξαθείνπ 
Σύπνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Μάην, (13) λέεο 
ζειίδεο ζην Facebook από ηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Θεζζαινλίθεο 
θαη ηηο (12) Γεληθέο Πεξηθεξεηαθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο ηεο ρώξαο 
αληίζηνηρα, νη νπνίεο έρνπλ ήδε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ ηνπηθώλ 
θνηλσληώλ.  

Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθόηεξεο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαηά ην Α' εμάκελν, πνπ πξνβιήζεθαλ κέζσ ησλ 
επίζεκσλ ινγαξηαζκώλ ηεο ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο:  

 Γεκηνπξγία βίληεν – ζπνη γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ησλ 
Ναξθσηηθώλ, κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο. Σν 
βίληεν αλαξηήζεθε ηόζν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο όζν θαη ζηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ώκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 
ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Facebook πξνζέιθπζε ζρεδόλ 34.031 άηνκα, 
ελώ ζην θαλάιη ηεο ΔΛ.Α. ζην Youtube είρε πεξηζζόηεξεο από 9.800 
πξνβνιέο.  

 Γεκηνπξγία αθηεξσκαηηθνύ βίληεν γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ 
Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα κε αθνξκή ηελ 
«Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο», ζηηο 8 Μαξηίνπ. Ζ αλάξηεζε 
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πξνζέιθπζε ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα από 100.000 άηνκα θαη έιαβε 
7.500 αληηδξάζεηο (like θ.ηι.), ελώ μεπέξαζε ηηο 138.000 πξνβνιέο.  

ημανηικόηεπερ ςποθέζειρ (ανθπυποκηονίερ, ληζηείερ, κλοπέρ – 
διαππήξειρ, εκβιάζειρ) πος σειπίζηηκαν οι Τπηπεζίερ ηηρ Δλληνικήρ 
Αζηςνομίαρ για ηο Α’ εξάμηνο ηος 2018:  

Ηανοςάπιορ  

 02-01-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σ.Α. Εσγξάθνπ, εγθιεκαηηθή 
νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ιεζηείεο θαη θινπέο ζε βάξνο 
ειηθησκέλσλ, πξνζπνηνύκελνη ηνπο ππαιιήινπο εηαηξείαο παξνρήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 11-01-2018: Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ζύιιεςε αηόκσλ από ηελ 
Αληηηξνκνθξαηηθή Τπεξεζία (Γ.Α.Δ.Δ.Β.) θαη επξήκαηα από ηηο έξεπλεο  

 11-01-2018: Δμηρληάζζεθε, από ην Σκήκα Δγθιεκάησλ θαηά Εσήο θαη 
Πξνζσπηθήο Διεπζεξίαο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, ε 
αλζξσπνθηνλία 23ρξνλνπ ππεθόνπ Αθγαληζηάλ ν νπνίνο θαηέιεμε ηελ 
15-12-2017 ζπλεπεία ηξαπκάησλ έπεηηα από ζπκπινθή κε έηεξν 
αιινδαπό ζηελ πεξηνρή ηεο Οκόλνηαο  

 11-01-2018: Δμαξζξώζεθαλ, από ην Σ.Α. Πξέβεδαο, δπν εγθιεκαηηθέο 
νξγαλώζεηο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνύληαλ αληίζηνηρα ζηε 
δηαθίλεζε πνζνηήησλ θνθαΐλεο θαη ζηε δηελέξγεηα παξάλνκσλ 
αλαζθαθώλ, πξνο αλεύξεζε αξραηνηήησλ  

 15-01-2018: Οινθιεξώζεθε πνιύκελε έξεπλα ηεο Γηεύζπλζεο 
Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο παξάλνκεο 
δξαζηεξηόηεηαο δπν πνιπκειώλ εγθιεκαηηθώλ νξγαλώζεσλ  

 15-01-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σ.Α. Φπιήο, εγθιεκαηηθή νκάδα ηα 
κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ιεζηείεο ζε νηθίεο όπνπ δηέκελαλ θπξίσο 
ειηθησκέλνη ζηα Άλσ Ληόζηα  

 15-01-2018: Πεξηζζόηεξα από (90) θηιά θάλλαβεο θαηαζρέζεθαλ από 
αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο  

 16-01-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σ.Α. Αραξλώλ, εγθιεκαηηθή νκάδα 
ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ιεζηείεο ζε βάξνο πεδώλ θαη θινπέο 
από νηθίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο  

 16-01-2018: Οινθιεξώζεθε πνιύκελε έξεπλα ηεο Τπνδηεύζπλζεο 
Αζθάιεηαο εξξώλ γηα ηε δηαθξίβσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ 
εμαπαηνύζε παξαγσγνύο θαη εκπόξνπο ηνπηθώλ πξντόλησλ  

 21-01-2018: πλειήθζεζαλ, από αζηπλνκηθνύο ηνπ Α.Σ. Δπξώηα, 
πέληε άηνκα γηα αλζξσπνθηνλία 28ρξνλνπ κεηά από ζπκπινθή ζηε 
Λαθσλία  

 25-01-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο Γπηηθήο 
Αηηηθήο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 
πνπ δηαθηλνύζε κεγάιεο πνζόηεηεο θάλλαβεο ζε πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ 
Αζελώλ θαη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο  

 31-01-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εγθαηάζηαζε 
νξγαλσκέλσλ εξγαζηεξίσλ πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο δελδξπιιίσλ 
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θάλλαβεο, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή & πεξαηηέξσ δηαθίλεζε κεγάισλ 
πνζνηήησλ αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο  

 31-01-2018: πλειήθζεζαλ, από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Καζηνξηάο, 46ρξνλνο θαη 
21ρξνλνο γηα δηαθίλεζε κεγάιεο πνζόηεηαο αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο, 
βάξνπο -75- θηιώλ θαη -170- γξακκαξίσλ, ζε πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο  

 31-01-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Α.Σ. Μπθόλνπ, ζπείξα Αιβαλώλ 
πνπ δηέπξαηηε ζπζηεκαηηθά δηαξξήμεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη θαηνηθίεο 
ζηε Μύθνλν  

Φεβποςάπιορ  

 02-02-2018: Από ηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 
εμαξζξώζεθε θύθισκα, κέιε ηνπ νπνίνπ εηζήγαγαλ από ηελ 
Βνπιγαξία ρεκηθά πξντόληα κε ζθνπό ηε λόζεπζε θαπζίκσλ  

 05-02-2018: Δμηρληάζηεθαλ (35) πεξηπηώζεηο θινπώλ – δηαξξήμεσλ 
από νηθίεο, ηεηειεζκέλσλ θαη ζε απόπεηξα, πνπ δηαπξάρζεθαλ ζηε 
Λάξηζα  

 06-02-2018: πλειήθζε 29ρξνλνο εκεδαπόο θαηεγνξνύκελνο γηα 
βηαζκνύο αλειίθσλ θαη' εμαθνινύζεζε θαη θαηνρή θαη δηαθίλεζε 
λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζε αλειίθνπο  

 09-02-2018: Δμηρληάζζεθε ε αλζξσπνθηνλία 71ρξνλνπ εκεδαπνύ, ν 
νπνίνο βξέζεθε λεθξόο ζηηο 15-12-2017 εληόο πνηκληνζηαζίνπ ζην 
Κνξσπί  

 11-02-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ζγνπκελίηζαο, πέληε 
ππήθννη Αιβαλίαο ζε αγξνηηθή πεξηνρή ζηε Λάθθα Θεζπξσηίαο, γηα 
εηζαγσγή ζηε ρώξα, κεηαθνξά λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κε ζθνπό ηε 
δηαθίλεζε θαζώο θαη παξάλνκε είζνδν ζηε ρώξα, θαηαζρέζεθαλ πάλσ 
από -96- θηιά θάλλαβεο  

 12-02-2018: Δμαξζξώζεθε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο 
εληόπηδαλ, ζηξαηνινγνύζαλ θαη εμέδηδαλ αιινδαπέο γπλαίθεο, κέζσ 
δηαδηθηπαθνύ γξαθείνπ εξσηηθώλ ξαληεβνύ  

 13-02-3018: Δμαθξηβώζεθε ε δξάζε εγθιεκαηηθήο νκάδαο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εμαπάηεζε επαγγεικαηηώλ ζηελ πεξηνρή 
ησλ Ησαλλίλσλ  

 14-02-2018: Δληνπίζζεθε πιήξσο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην 
πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο δελδξπιιίσλ θάλλαβεο ζε πνιπηειή 
θαηνηθία ζην Λαγνλήζη  

 14-02-2018: Δμηρληάζηεθαλ πάλσ από 30 θινπέο – δηαξξήμεηο ζε 
δηακεξίζκαηα ζηελ Καηεξίλε  

 15-02-2018: Δμαξζξώζεθε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηε δηαθίλεζε ζεκαληηθώλ 
πνζνηήησλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζε πεξηνρέο ηεο Κνξηλζίαο  

 16-02-2018: Από ηελ Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο Βνξείνπ 
Διιάδνο ζπλειήθζε 56ρξνλνο εκεδαπόο γηα πιαζηνγξαθία θαη 
παξαβάζεηο ησλ λνκνζεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε δηάζεζε γεσξγηθώλ 
θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, ηα όπια θαη ηνλ Δζληθό Σεισλεηαθό Κώδηθα  
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 18-02-2018: πλειήθζε από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιεηαο 
Άξηαο, ζην Κνκπόηη Άξηαο, 29ρξνλνο ππήθννο Αιβαλίαο, ν νπνίνο 
κεηέθεξε κε Η.Υ.Δ. απηνθίλεην (161) θηιά θαη (31) γξακκάξηα θάλλαβεο  

 20-02-2018: πλειήθζεζαλ δύν 26ρξνλνη εκεδαπνί γηα έλνπιεο 
ιεζηείεο ζε πεξίπηεξα θαη θινπέο απηνθηλήησλ. Δμηρληάζηεθαλ 29 
πεξηπηώζεηο  

 22-02-2018: Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπκκεηείρε ζε θνηλή αζηπλνκηθή 
επηρείξεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θινπήο θαη παξάλνκεο 
δηαθίλεζεο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ  

 23-02-2018: Γειώζεηο ηεο Δθπξνζώπνπ Σύπνπ ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, Α/Β΄Ησάλλαο Ρνηδηώθνπ, ζρεηηθά κε εμάξζξσζε δύν 
εγθιεκαηηθώλ νξγαλώζεσλ, πνπ δηέπξαηηαλ δηαθεθξηκέλεο θινπέο θαη 
ιεζηείεο ζε νηθίεο, θαηαζηήκαηα θαη απηνθίλεηα ζε πεξηνρέο ηνπ 
θέληξνπ ησλ Αζελώλ, ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο  

 24-02-2018: Δμαξζξώζεθαλ πιήξσο (2) αλεμάξηεηεο πνιπκειείο 
εγθιεκαηηθέο νξγαλώζεηο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνύληαλ 
ζπζηεκαηηθά ζηελ νξγαλσκέλε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαη ζηελ 
θαη’ εμαθνινύζεζε δηάπξαμε δηαθεθξηκέλσλ πεξηπηώζεσλ θινπήο  

 27-02-2018: Δμαξζξώζεθε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ε νπνία 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ ζπζηεκαηηθή θινπή ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ 
θαη ζηε λόζεπζε ηνπο, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο 
αιινδαπώλ αηόκσλ  

 27-02-2018: πλειήθζε 26ρξνλνο αιινδαπόο γηα δηαθίλεζε κεγάιεο 
πνζόηεηαο αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο, βάξνπο 104 θηιώλ θαη 846 
γξακκαξίσλ, ζηελ Κξπζηαιινπεγή Φιώξηλαο  

Μάπηιορ  

 01-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθαιείαο 
Παηξώλ, ζπκκνξία ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ζπζηεκαηηθά θινπέο 
ζε Ηεξνύο Νανύο, θαηαζηήκαηα, νηθίεο θαη νρήκαηα  

 01-03-2018: Δμηρληάζζεθαλ, από ην Σκήκα Αζθαιείαο Καξπελεζίνπ, 
ζπλνιηθά είθνζη (20) πεξηπηώζεηο θινπώλ θαη απόπεηξα θινπήο, 
θπξίσο από νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο ηνπ Καξπελεζίνπ 
Δπξπηαλίαο  

 01-03-2018: πλειήθζε, από αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Θεζπξσηίαο, 42ρξνλνο αιινδαπόο Αιβαληθήο 
ππεθνόηεηαο, γηα εηζαγσγή κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνύ θαη δηαθίλεζε 
ζηε ρώξα κεγάιεο πνζόηεηαο θάλλαβεο  

 01-03-2018: Από ηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο εμαξζξώζεθε 
πνιπκειήο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ 
εγθαηάζηαζε θαη δηεμαγσγή ηνπ ηπρεξνύ παηγλίνπ «θξνπηάθηα», κέζσ 
παξάλνκνπ δηαδηθηπαθνύ ηζηόηνπνπ  

 02-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Δγθιεκάησλ θαηά 
Ηδηνθηεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο, εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε ε νπνία ελέρεηαη ζε πιήζνο δηαξξήμεσλ νηθηώλ, ζε 
απόπεηξα θινπήο από δεκνηηθό θαηάζηεκα, ζε θινπέο πηλαθίδσλ 
θπθινθνξίαο θαη ζε κία πεξίπησζε ιεζηείαο  

 05-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθαιείαο 
Ζγνπκελίηζαο, δηεζληθνύ ραξαθηήξα εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ε νπνία 
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εμαπαηνύζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ πνιίηεο ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 
απνζπώληαο ρξεκαηηθά πνζά  

 06-03-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο λόζεπαλ 
θαη δηαθηλνύζαλ πνζόηεηεο εξσίλεο θαη αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο ζε 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο  

 06-03-2018: Δμηρληάζζεθε, από ην Σκήκα Δγθιεκάησλ θαηά Εσήο θαη 
Πξνζσπηθήο Διεπζεξίαο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, ε 
αλζξσπνθηνλία 29ρξνλνπ ππεθόνπ Αιβαλίαο, ν νπνίνο βξέζεθε ζηηο 
21-9-2012 ζαλάζηκα ηξαπκαηηζκέλνο εληόο απηνθηλήηνπ ζην Πεξηζηέξη  

 08-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Αζελώλ, εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ιεζηείεο 
ζε βάξνο δηεξρόκελσλ πνιηηώλ θαη ηνπξηζηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
ηνπ Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Αθξόπνιεο  

 12-03-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο Αζελώλ, 
εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ιεζηείεο ζε βάξνο 
δηεξρόκελσλ πνιηηώλ θαη ηνπξηζηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 
Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Αθξόπνιεο  

 12-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δηέπξαηηαλ θινπέο από θαηαζηήκαηα ζηα Μεζόγεηα  

 13-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθαιείαο Καιακάηαο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζε ιαζξαλαζθαθέο κε ζθνπό ηελ 
αλεύξεζε αξραίσλ θαη πνιύηηκσλ αληηθεηκέλσλ ζε πεξηνρέο ησλ λνκώλ 
Μεζζελίαο, Αξθαδίαο, Γξάκαο, Ζιείαο, Αηησιναθαξλαλίαο θαη 
Καξδίηζαο  

 15-03-2018: Δμαθξηβώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθαιείαο 
Καηεξίλεο, ε δξάζε θπθιώκαηνο παξάλνκσλ πηνζεζηώλ ζε Πηεξία θαη 
Αηηηθή  

 15-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηε Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ 
Θεζζαινλίθεο, πνιπκειήο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ ελέρεηαη ζε 
πεξηζζόηεξεο από (30) δηαθηλήζεηο αιινδαπώλ  

 17-03-2018: Δμαθξηβώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθαιείαο 
Παηξώλ, ν ηξόπνο δξάζεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ ελέρεηαη ζε 
πιεζώξα θινπώλ ζε πεξίπηεξα αλά ηελ Δπηθξάηεηα  

 19-03-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δηέπξαηηαλ θινπέο από ηξαπεδηθά κεραλήκαηα απηόκαησλ πιεξσκώλ, 
εληόο θηηξίσλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ  

 20-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο, ζπκκνξία πνπ 
ελέρεηαη ζε δηαθίλεζε κεγάισλ πνζνηήησλ θνθαΐλεο, ζύιιεςε 5 
αηόκσλ θαη θαηάζρεζε πάλσ από (26) θηιά θνθαΐλεο  

 20-03-2018: Δμαξζξώζεθε από ην Σκήκα Αζθαιείαο Αραξλώλ, 
εγθιεκαηηθή νκάδα δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ ζηελ πεξηνρή ησλ 
Αραξλώλ  

 20-03-2018: Δμαξζξώζεθε από ην Σκήκα Αζθαιείαο Κνξίλζνπ, 
εγθιεκαηηθή νκάδα πνπ δηέπξαηηε ιεζηείεο θαη θινπέο ζηελ Κνξηλζία  
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 20-03-2018: Δμαξζξώζεθαλ, από ην Σκήκα Αζθαιείαο Κνδάλεο, 
πνιπκειήο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη εγθιεκαηηθή νκάδα-ζπκκνξία, 
ηα κέιε ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηελ εηζαγσγή 
ζηε ρώξα, πξνκήζεηα, δηαθίλεζε, απνζήθεπζε θαη θαηνρή 
αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο θαη θνθαΐλεο  

 21-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Αζθαιείαο Φπιήο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο, 
εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ζπζηεκαηηθά 
θινπέο κνηνζπθιεηώλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο  

 23-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Αζθαιείαο Γξάκαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο Ναξθσηηθώλ Θεζζαινλίθεο, 
ζπκκνξία πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 
ζην λνκό Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Βόξεηαο Διιάδαο  

 24-03-2018: πλειήθζεζαλ από ηε Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ 
Θεζζαινλίθεο ηξία (3) άηνκα γηα ππόζεζε αξπαγήο θαη εθβίαζεο (21) 
αιινδαπώλ  

 25-03-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Κέξθπξαο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηα κέιε 
ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εηζαγσγή, κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε εξσίλεο ζηελ Κέξθπξα  

 25-03-2018: πλειήθζεζαλ από ην Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ησαλλίλσλ, ηέζζεξηο εκεδαπνί ζηα 
Ησάλληλα, ζην πιαίζην δύν δηαθνξεηηθώλ επηρεηξήζεσλ, γηα θαηνρή, 
απνζήθεπζε, δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαζώο θαη γηα παξάλνκε 
νπινθαηνρή  

 27-03-2018: Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ππόζεζε αξραηνθαπειίαο, 
ζύιιεςε ηξηώλ (3) αηόκσλ θαη θαηάζρεζε αξραίσλ αληηθεηκέλσλ, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ ελόο αγάικαηνο Διιεληζηηθώλ Υξόλσλ, κεγάιεο 
αξραηνινγηθήο αμίαο  

 27-03-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθαιείαο 
Καηεξίλεο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ δηέπξαηηε ζπζηεκαηηθά 
εθβηαζκνύο θαη ηνθνγιπθίεο ζηελ Πηεξία  

 29-03-2018: Γειώζεηο ηνπ Δθπξνζώπνπ Σύπνπ ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, Αζηπλνκηθνύ Τπνδηεπζπληή Θεόδσξνπ Υξνλόπνπινπ, 
ζρεηηθά κε ηελ εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ δηέπξαηηε 
θινπέο θαζώο θαη ηελ εμηρλίαζε αλζξσπνθηνλίαο  

Αππίλιορ  

 03-04-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Βνξεηαλαηνιηθήο Αηηηθήο εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δηέπξαηηαλ θινπέο από νηθίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ Βνξείσλ 
πξναζηίσλ  

 03-04-2018: Τπόζεζε αξραηνθαπειίαο εξεπλάηαη από ηελ 
Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο Ησαλλίλσλ, ζπλειήθζε αλδξόγπλν 
αιινδαπώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πέξδηθαο Θεζπξσηίαο, γηα παξάλνκε 
θαηνρή αξραηνηήησλ  

 05-04-2018: Οινθιεξώζεθε κεγάιε αζηπλνκηθή επηρείξεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζξάθιεην, ζπλειήθζεζαλ ηξεηο (3) εκεδαπνί 
θαη θαηαζρέζεθαλ πεξηζζόηεξα από 200 θηιά ιαζξαίνπ θαπλνύ  
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 04-04-2018: Γηαθξηβώζεθε ε δξάζε εγθιεκαηηθήο νκάδαο, ηα κέιε ηεο 
νπνίαο ελέρνληαη ζηε δηάπξαμε ζσξείαο θινπώλ, θπξίσο από νηθίεο, 
ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Φσθίδαο  

 04-04-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε πνπ δηαθηλνύζε λαξθσηηθά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
Αηηηθήο ( Δμάξρεηα, πιεζίνλ θαη πέξημ Παλεπηζηεκηνύπνιεο Εσγξάθνπ, 
Μεηαμνπξγείν, Γθάδη, Κνισλάθη, Άγην Γεκήηξην, Νέα κύξλε, Γάθλε, 
Γιπθάδα, Διιεληθό, Φπρηθό, Υαιάλδξη, Αγία Παξαζθεπή, Παιαηό 
Φάιεξν, Υατδάξη, Πεξηζηέξη, Κνξπδαιιό, Καιιηζέα θαη Μαξνύζη)  

 10-04-2018: Δμαξζξώζεθε από ην Σκήκα Αζθάιεηαο πάησλ-
Αξηέκηδαο, εγθιεκαηηθή νκάδα, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ θινπέο 
από νηθίεο ζηα Μεζόγεηα  

 13-04-2018: Δμηρληάζηεθαλ κεηά από επηζηακέλε έξεπλα ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ρόδνπ, απόπεηξα αλζξσπνθηνλίαο θαη 
ππόζεζε ιεζηείαο ζε βάξνο ζπληδηνθηεηώλ εηαηξίαο ζηε Ρόδν  

 16-04-2018: Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε εμάξζξσζε δύν εγθιεκαηηθώλ 
νξγαλώζεσλ γελεηήζηαο εθκεηάιιεπζεο γπλαηθώλ θαη δηαθίλεζεο θαη 
εκπνξίαο λαξθσηηθώλ αληίζηνηρα θαη ππόζεζε ζύιιεςεο (2) αηόκσλ 
γηα έλνπιεο ιεζηείεο ζε ζνύπεξ κάξθεη  

 16-04-2018: πλειήθζεζαλ ζην πιαίζην νξγαλσκέλεο αζηπλνκηθήο 
επηρείξεζεο δύν άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε ππόζεζε εηζαγσγήο ζηε 
ρώξα θαη κεηαθνξάο κεγάιεο πνζόηεηαο λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κε 
ζθνπό ηε δηαθίλεζε θαη θαηαζρέζεθαλ πάλσ από -121- θηιά 
αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο  

 17-04-2018: Γειώζεηο ηεο Δθπξνζώπνπ Σύπνπ ηεο ΔΛ.Α., 
Αζηπλόκνπ Β' Ησάλλαο Ρνηδηώθνπ ζρεηηθά κε εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο 
νκάδαο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ θαιιηέξγεηαο δελδξπιιίσλ θάλλαβεο 
πδξνπνληθήο κνξθήο  

 17-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ησαλλίλσλ, ζηε Βεξγίλα 
Ζκαζίαο δύν άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε ππόζεζε εηζαγσγήο ζηε ρώξα 
θαη κεηαθνξάο κεγάιεο πνζόηεηαο λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κε ζθνπό ηε 
δηαθίλεζε θαη θαηαζρέζεθαλ πάλσ από (147) θηιά αθαηέξγαζηεο 
θάλλαβεο  

 18-04-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο Αζελώλ 
ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ 
δξαζηεξηνπνηείην ζηελ απνζήθεπζε, λόζεπζε, επαλαζπζθεπαζία θαη 
δηαθίλεζε δηαθόξσλ λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη 
θαηαζρέζεθαλ -24- θηιά θάλλαβεο, -200- γξακκάξηα θνθαΐλεο, -250- 
γξακκάξηα θάλλαβεο (ζνθνιάηα), -15- γξακκάξηα παξαηζζεζηνγόλα 
καληηάξηα, κηθξνπνζόηεηα εξσίλεο, MDMA  

 18-04-2018: Παξνπζίαζε ππόζεζεο εμάξζξσζεο πνιπκεινύο 
δηεζληθήο νξγάλσζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηέπξαηηαλ ζπζηεκαηηθά 
θινπέο θαη δηαξξήμεηο ζε νηθίεο θαη δηακεξίζκαηα ζε Διιάδα θαη Γαιιία  

 18-04-2018: Δμαξζξώζεθε από ην Σκήκα Αζθάιεηαο Πξέβεδαο 
εγθιεκαηηθή νκάδα πνπ δηέπξαηηε ζπζηεκαηηθά θινπέο ζηε πόιε θαη 
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο  
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 19-04-2018: Δμαθξηβώζεθε ε δξάζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εμαπάηεζε πνιηηώλ κε ππνηηζέκελεο 
πσιήζεηο νρεκάησλ κέζσ αγγειηώλ ζην δηαδίθηπν  

 19-04-2018: Γειώζεηο ηνπ Δθπξνζώπνπ Σύπνπ ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, Αζηπλνκηθνύ Τπνδηεπζπληή Θεόδσξνπ Υξνλόπνπινπ, 
ζρεηηθά κε εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ ελέρεηαη ζε 
κεγάιν αξηζκό ππνζέζεσλ εμαπάηεζεο πνιηηώλ ζε αγνξαπσιεζίεο 
απηνθηλήησλ  

 20-04-2018: Δμηρληάζηεθαλ είθνζη έμη (26) ππνζέζεηο θινπώλ - 
δηαξξήμεσλ πνπ δηαπξάρζεθαλ ζε νηθίεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 
Ζξαθιείνπ  

 21-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Καζηνξηάο δύν αιινδαπνί γηα δηαθίλεζε αθαηέξγαζηεο 
θάλλαβεο, βάξνπο -31- θηιώλ θαη -944- γξακκαξίσλ, ζε πεξηνρή ηεο 
Καζηνξηάο  

 23-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηεο Οκάδαο Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιεηαο Κνκνηελήο, 4 κέιε θπθιώκαηνο, 
ην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε δηαθίλεζε κεγάισλ πνζνηήησλ 
λαξθσηηθώλ θαη θαηαζρέζεθαλ 112 πεξίπνπ θηιά αθαηέξγαζηεο 
θάλλαβεο  

 24-04-2018: Δμηρληάζηεθε από ην Σκήκα Δγθιεκάησλ θαηά Εσήο θαη 
Πξνζσπηθήο Διεπζεξίαο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, ε 
αλζξσπνθηνλία ηνπ 19ρξνλνπ εκεδαπνύ, πνπ δηαπξάρζεθε ηελ 18 
Μαξηίνπ 2018 ζηελ πιαηεία Ζξώσλ ζην Μαξνύζη  

 25-04-2018: Από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα Παηνλίαο ζπλειήθζε 54ρξνλνο 
ν νπνίνο θαιιηεξγνύζε πάλσ από 500 δελδξύιιηα θάλλαβεο  

 26-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Καζηνξηάο, -2- άηνκα γηα κεηαθνξά κεγάιεο πνζόηεηαο 
αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο θαη θαηαζρέζεθαλ -73- θηιά θαη -420- 
γξακκάξηα αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο  

 27-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ησαλλίλσλ ζην Γνηζηθό 
Γξεβελώλ, πέληε άηνκα, πνπ κεηέθεξαλ νξγαλσκέλα κε δύν 
απηνθίλεηα, κεγάιε πνζόηεηα αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο θαη 
θαηαζρέζεθαλ πάλσ από (248) θηιά αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο θαη δύν 
Η.Υ.Δ. απηνθίλεηα  

 27-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο 
πλνξηαθήο Φύιαμεο Κόληηζαο, δύν αιινδαπνί, ζε δύζβαηε θαη νξεηλή 
πεξηνρή ζηε Φνύξθα Ησαλλίλσλ, γηα παξάβαζε ηεο δαζηθήο 
λνκνζεζίαο, ζην πιαίζην αζηπλνκηθήο επηρείξεζεο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη θαηαζρέζεθε πνζόηεηα αξσκαηηθνύ-
θαξκαθεπηηθνύ θπηνύ, βάξνπο -112- θηιώλ θαη -900- γξακκαξίσλ  

 27-04-2018: πλειήθζε από αζηπλνκηθνύο ησλ Σκεκάησλ Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ θαη Αζθάιεηαο ηεο Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο 
Ζγνπκελίηζαο, 44ρξνλνο εκεδαπόο ζηε αγηάδα Θεζπξσηίαο, γηα 
κεηαθνξά λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κε ζθνπό ηε δηαθίλεζε θαζώο θαη γηα 
παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί όπισλ θαη θαηαζρέζεθαλ πάλσ από 
-41- θηιά θάλλαβεο  

 30-04-2018: πλειήθζεζαλ κεηά από εθηεηακέλεο αλαδεηήζεηο 
αζηπλνκηθώλ ηεο Άκεζεο Γξάζεο (Οκάδα ΓΗ.Α.), ηξεηο (3) αιινδαπνί 
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γηα ιεζηείεο κε απεηιή καραηξηώλ ζε βάξνο δηεξρόκελσλ πνιηηώλ θαη 
ηνπξηζηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Αθξόπνιεο  

 30-04-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο εγθιεκαηηθή νκάδα ηα κέιε ηεο νπνίαο 
εμαπαηνύζαλ ειηθησκέλνπο κε ην πξόζρεκα ηεο «επηζηξνθήο» ή ηεο 
«νθεηιήο» ρξεκάησλ  

 30-04-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηεο Άκεζεο Γξάζεο 
(Οκάδα ΓΗ.Α), ηξεηο (3) ππήθννη Αιβαλίαο κέιε εγθιεκαηηθήο νκάδαο 
πνπ εηζήγαγε από ηελ Αιβαλία θαη δηαθηλνύζε ζηε ρώξα καο κεγάιεο 
πνζόηεηεο θάλλαβεο  

 30-04-2018: Δμηρληάζζεθε από ην Σκήκα Δγθιεκάησλ θαηά Εσήο θαη 
Πξνζσπηθήο Διεπζεξίαο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, ε 
αλζξσπνθηνλία 33ρξνλνπ ππεθόνπ Παθηζηάλ, ν νπνίνο βξέζεθε 
λεθξόο πξνρζέο (άββαην 28 Απξηιίνπ 2018) ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Αζπξνπύξγνπ  

 30-04-2018: πλειήθζε, από αζηπλνκηθνύο ηεο Τπνδηεύζπλζεο 
Αζθάιεηαο Ησαλλίλσλ 45ρξνλνο εκεδαπόο ζηελ Ζγνπκελίηζα, ζηελ 
νηθία ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηε λνκνζεζία 
πεξί αξραηνηήησλ  

Μάιορ  

 03-05-2018: Από ην Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο Τπνδηεύζπλζεο 
Αζθάιεηαο Ησαλλίλσλ, εμαξζξώζεθε πνιπκειήο εγθιεκαηηθή νκάδα, ηα 
κέιε ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηελ εηζαγσγή, 
απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο θαη θνθαΐλεο  

 04-05-2018: Γειώζεηο ζρεηηθά κε εμάξζξσζε δηεζληθήο εγθιεκαηηθήο 
νξγάλσζεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηελ παξάλνκε 
δηαθίλεζε θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ, θπξίσο απνθιεηζηηθήο 
λνζνθνκεηαθήο δηάζεζεο θαη πςεινύ θόζηνπο  

 08-05-2018: Από αζηπλνκηθνύο ηεο Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο 
Ησαλλίλσλ, ζπλειήθζε 32ρξνλνο εκεδαπόο ζηελ Πάξγα Πξέβεδαο, 
ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ βξέζεθαλ αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηε 
λνκνζεζία πεξί αξραηνηήησλ  

 08-05-2018: Γειώζεηο ζρεηηθά κε εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νκάδαο 
πνπ δξαζηεξηνπνηείην ζπζηεκαηηθά ζηηο θινπέο νρεκάησλ κε ζθνπό 
ηελ παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ πώιεζή ηνπο ή ηελ 
απνζπλαξκνιόγεζή ηνπο γηα αληαιιαθηηθά  

 09-05-2018: Από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα Παηνλίαο ζπλειήθζε 55ρξνλνο 
γηα θαιιηέξγεηα θαη θαηνρή θάλλαβεο, θαηαζρέζεθαλ 147 δελδξύιιηα 
θαη πάλσ από (19) θηιά θάλλαβεο  

 15-05-2018: Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε εληνπηζκό θπηείαο θαη 
θαηάζρεζεο ζπλνιηθά (3.700) νπηνύρσλ θπηώλ ππλνθόξνπ κήθσλνο 
(«παπαξνύλεο»), ζε πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, θαζώο θαη ζύιιεςεο 
ηεζζάξσλ (4) αιινδαπώλ θαιιηεξγεηώλ ηεο θπηείαο.  

 20-05-2018: Πεξηζζόηεξα από (16) θηιά θoθαΐλεο θαηαζρέζεθαλ από 
αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο  

 21-05-2018: Παξνπζίαζε ηεο ππόζεζεο ζρεηηθά κε ηελ εμάξζξσζε 
εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ εηδηθεπόηαλ ζηελ παξαζθεπή θαη 
δηαθίλεζε ιαζξαίσλ θαπληθώλ πξντόλησλ  
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 22-05-2018: Δμαξζξώζεθε πιήξσο πνιπκειήο εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, ηα κέιε ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ δηαθίλεζε 
πνζνηήησλ εξσίλεο, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Λακίαο  

 22-05-2018: Γειώζεηο ζρεηηθά κε εμάξζξσζε εγθιεκαηηθνύ δηθηύνπ, 
πνπ δηέπξαηηε ζπζηεκαηηθά δηαθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο θινπώλ - 
δηαξξήμεσλ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο  

 25-05-2018: Άιιε κηα ππόζεζε παξαζθεπήο θαη δηαθίλεζεο ιαζξαίσλ 
θαπληθώλ πξντόλησλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξόζθαηε εμάξζξσζε 
ζπλαθνύο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο ζην Κνξσπί, δηεξεπλήζεθε από 
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία  

 25-05-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νκάδα ηα 
κέιε ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύλην ζηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 
αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο πξνο πεξαηηέξσ δηαθίλεζε  

 25-05-2018: Δμαξζξώζεθαλ από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο, δύν (2) εγθιεκαηηθέο 
νξγαλώζεηο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ ζηελ Γπηηθή Αηηηθή  

 25-05-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αληηκεηώπηζεο 
Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη Δκπνξίαο Αλζξώπσλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Αζθάιεηαο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ζεμνπαιηθήο 
εθκεηάιιεπζεο αιινδαπώλ γπλαηθώλ  

 29-05-2018: πλειήθζεζαλ -2- άηνκα γηα δηαθίλεζε κεγάιεο 
πνζόηεηαο αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο, ζε πεξηνρέο ηεο Καζηνξηάο θαη 
ηεο Ζκαζίαο, από αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο 
Καζηνξηάο  

 29-05-2018: Από αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ζγνπκελίηζαο, ζπλειήθζεζαλ δύν 
εκεδαπνί, νη νπνίνη κεηέθεξαλ νξγαλσκέλα κε δύν νρήκαηα, κεγάιε 
πνζόηεηα λαξθσηηθώλ νπζηώλ  

Ηούνιορ  

 01-06-2018: πλειήθζεζαλ, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Ναξθσηηθώλ Θεζζαινλίθεο, (4) κέιε δηεζλνύο θπθιώκαηνο εηζαγσγήο, 
απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζηελ Διιεληθή 
επηθξάηεηα  

 05-06-2018: Άιιν έλα θαίξην «ρηύπεκα» ζηα θπθιώκαηα δηαθίλεζεο 
θαη εκπνξίαο λαξθσηηθώλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε ηελ εμάξζξσζε 
πνιπκεινύο εγθιεκαηηθήο νκάδαο, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθαιείαο 
Αζελώλ  

 05-06-2018: Καηαζρέζεθε κεγάιε πνζόηεηα εξσίλεο θαη αθαηέξγαζηεο 
θάλλαβεο, βάξνπο πάλσ από 8 θηιά θαη 210 θηιά αληίζηνηρα, από 
αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Καζηνξηάο ζε πεξηνρή ηεο 
Θεζζαινλίθεο  

 06-06-2018: Δμαξζξώζεθε, από ηελ Τπνδηεύζπλζε Γίσμεο 
Δγθιεκάησλ θαηά ηεο Εσήο θαη Ηδηνθηεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Αζθαιείαο 
Αηηηθήο, πνιπκειήο εγθιεκαηηθή νξγάλσζε αιινδαπώλ πνπ δηέπξαηηε 
ζπζηεκαηηθά ιεζηείεο θαη δηαξξήμεηο ζε νηθίεο, ζε δηαθνξέο πεξηνρέο 
ηεο Αηηηθήο  
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 06-06-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Λάξηζαο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζπζηεκαηηθά ζηε δηαθίλεζε πνζνηήησλ θάλλαβεο, 
εξσίλεο θαη θνθαΐλεο ζε πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο, ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο 
Καξδίηζαο  

 07-06-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Αζθάιεηαο Χξσπνύ, 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ δηέπξαηηε ζπζηεκαηηθά θινπέο θαη 
δηαξξήμεηο θπξίσο ζε εμνρηθέο θαηνηθίεο ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 
Αηηηθήο  

 07-06-2018: Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε απνδόκεζε εθηεηακέλνπ 
εγθιεκαηηθνύ δηθηύνπ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ δηέπξαηηαλ ζπζηεκαηηθά 
θινπέο θαη θζνξέο κεηαζρεκαηηζηώλ ηνπ δηθηύνπ ηεο Γ.Δ.Ζ., ζε 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Βνησηίαο θαη ηεο Λνθξίδαο Φζηώηηδαο  

 12-06-2018: Από ηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο εμαξζξώζεθε 
θύθισκα πνπ εηζήγαγε από ηε Βνπιγαξία ρεκηθά πξντόληα κε ζθνπό 
ηε λόζεπζε θαπζίκσλ  

 12-06-2018: Δμαξζξώζεθε, από Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθαιείαο Πύξγνπ, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ 
δηαθηλνύζε λαξθσηηθά ζηελ Ζιεία  

 18-06-2018: Δμαξζξώζεθε από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δηέπξαηηαλ ζπζηεκαηηθά δηαξξήμεηο-θινπέο από νηθίεο ζε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο  

 18-06-2018: πλειήθζεζαλ από αζηπλνκηθνύο ηεο Γηεύζπλζεο 
Αζηπλνκίαο Καζηνξηάο ηέζζεξα άηνκα γηα κεηαθνξά πνιύ κεγάιεο 
πνζόηεηαο αθαηέξγαζηεο θάλλαβεο, βάξνπο 208 θηιώλ θαη 580 
γξακκαξίσλ, ζε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο  

 22-06-2018: Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπκκεηείρε ζε θνηλή επηρείξεζε γηα 
ηελ απνδόκεζε νξγαλσκέλσλ εγθιεκαηηθώλ δηθηύσλ πνπ εκπιέθνληαη 
ζε ππνζέζεηο εκπνξίαο αλζξώπσλ κε ζθνπό ηελ εξγαζηαθή 
εθκεηάιιεπζε  

 25-06-2018: Από ην Σκήκα Αζθάιεηαο Θεξκατθνύ εληνπίζηεθαλ θαη 
θαηαζρέζεθαλ πεξηζζόηεξα από 200.000 ιαζξαία παθέηα ηζηγάξα θαη 
55 θηιά αδαζκνιόγεηνπ θαπλνύ  

 26-06-2018: Γειώζεηο ζρεηηθά κε εμάξζξσζε εγθιεκαηηθνύ δηθηύνπ 
πνπ δηέπξαηηε ζπζηεκαηηθά θινπέο πνξηνθνιηώλ θαη ινηπώλ 
αληηθεηκέλσλ ζε βάξνο ηνπξηζηώλ θαη επηζθεπηώλ ζε ζεκεία 
ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο  

 27-06-2018: Δμαξζξώζεθε, από ην Σκήκα Γίσμεο Ναξθσηηθώλ ηεο 
Τπνδηεύζπλζεο Αζθάιεηαο εξξώλ, πνιπκειήο εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εκπνξία θαη 
δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ  

 28-06-2018: Από ηε Γηεύζπλζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ εμαξζξώζεθε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ παξάλνκε 
έθδνζε αδεηώλ δηακνλήο ζε αιινδαπνύο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ  

 28-06-2018: Γηαθξηβώζεθε , από ηελ Τπνδηεύζπλζε Αζθάιεηαο 
Λάξηζαο, ε δξάζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο 
δηέπξαηηαλ απάηεο ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ  
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30-06-2018: Γειώζεηο γηα ηελ επηρείξεζε ζηηο πεξηνρέο ηεο Αγ. σηήξαο θαη 
ηεο Απιίδαο Αραξλώλ, γηα ηελ εμάξζξσζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζηελ επξύηεξε 
πεξηνρή ηεο Αηηηθήο  
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