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Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2013 

 

∆ηµοσιοποίηση Πορίσµατος της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας 
και τον Εκπρόσωπο Τύπου, παρουσία της Φυσικής Ηγεσίας 

του Σώµατος, για τη διερεύνηση της εµπλοκής 
Αστυνοµικών σε έκνοµες ενέργειες µελών του κόµµατος 

«Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή», όπως και σε κρούσµατα 
ρατσιστικής συµπεριφοράς και διαφθοράς 

 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγος Νικόλαος 
Παπαγιαννόπουλος : 

Καληµέρα σε όλους σας. 
 
Ευχαριστούµε για την παρουσία σας. Συνεπής στην εξαγγελία του κύριου 
Υπουργού περί της έρευνας που πρόκειται να γίνει στο αστυνοµικό Σώµα για 
τις περιπτώσεις εµπλοκής, σύνδεσης ή παραµέλησης άσκησης καθηκόντων 
γύρω από τα θέµατα που άπτονται της εµπλοκής της Χρυσής Αυγής µε το 
προσωπικό, αλλά και άλλων φαινοµένων που αφορούν εκδήλωση ρατσιστικής 
συµπεριφοράς, ή ακόµα και διαφθοράς επί τη ευκαιρία της έρευνας αυτής, 
σήµερα θα σας παρουσιάσει ο Ταξίαρχος ο κ. Στάθης τα αποτελέσµατα της 
έρευνας αυτής. Παρακαλώ, κύριε Εκπρόσωπε. 

 

Εκπρόσωπος Τύπου, Α/Α΄ Παρθένης Χρήστος : 

Καληµέρα σας,  

Σας καλέσαµε σήµερα εδώ για να σας ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα της 
ευρείας κλίµακας έρευνας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, αναφορικά µε τη διερεύνηση καταγγελιών για ενεργό 
εµπλοκή αστυνοµικών στην έκνοµη δραστηριότητα µελών του κόµµατος 
«Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή», συγκεκριµένα για τυχόν συνδροµή, ανοχή, 
συγκάλυψη ή υπόθαλψη αδικηµάτων, αλλά και την εκδήλωση, ανοχή ή ακόµα 
και συγκάλυψη περιστατικών ρατσιστικής βίας.  
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Η έρευνα ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων την 23η 
Σεπτεµβρίου 2013, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγο 
Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, µε εντολή του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου ∆ένδια. 

 
Με την ανάθεση της έρευνας επιβεβαιώνεται η σταθερή βούληση και η πάγια 
πρακτική του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας για ουσιαστική διερεύνηση 
καταγγελιών σε βάρος αστυνοµικού προσωπικού και απόδοση ευθυνών, όπου 
υπάρχουν. 
 
Η θέση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας ήταν σαφής : ολόπλευρη, 
µεθοδική, ουσιαστική και σε βάθος έρευνα, µε ευθύνη και λογοδοσία και 
µοναδικό γνώµονα το νόµο. 
  
Στο πλαίσιο αυτό η ερευνητική διαδικασία κρίθηκε επιβεβληµένη για να µην 
µείνει καµία σκιά στο Σώµα από αναφορές, σχετικά µε ανάρµοστες, ποινικά και 
πειθαρχικά κολάσιµες, συµπεριφορές στελεχών του Σώµατος, που δεν 
συνάδουν µε τη δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως αυτή καθορίζεται από 
το νοµοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του Σώµατος.  

 
Τέτοιες συµπεριφορές, πέρα της ποινικής και πειθαρχικής τους διάστασης, 
ενέχουν ιδιαίτερη κοινωνική απαξία, προκαλούν ρωγµές στο επίπεδο της 
ηθικής και της ακεραιότητας του Σώµατος και κλονίζουν την εµπιστοσύνη µε 
την οποία περιβάλλουν την Ελληνική Αστυνοµία οι πολίτες.  

 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο και εξελίχθηκε µε 
εντατικούς ρυθµούς για έναν και πλέον µήνα. Ήταν αυτοτελούς χαρακτήρα 
και επανεκτίµησε συγχρόνως το σύνολο των συναφών θεµάτων που είχαν 
περιέλθει στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές ή ήλθαν στο φως της 
δηµοσιότητας, µέσω καταγγελιών διαφόρων προσώπων, φορέων, Μ.Κ.Ο., 
δηµοσιευµάτων και εκθέσεων, όπως αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη.   

 
Συγχρόνως, εκδηλώθηκε ταχεία αντίδραση από πλευράς της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων για διενέργεια αυτεπάγγελτων προανακρίσεων, σε 
κάθε περίπτωση που ήταν αναγκαίο να βεβαιωθεί αξιόποινη πράξη και να 
ανακαλυφθούν οι υπαίτιοι. 

 
Η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε διεθνή πρότυπα, σύγχρονες τεχνικές και 
µεθοδολογία και κατέληξε σε σαφή συµπεράσµατα, όπως την ύπαρξη 
στοιχείων καλής πρακτικής στην πλειοψηφία των Υπηρεσιών, που 
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διερευνήθηκαν και µάλιστα σε µια ιδιαίτερα δύσκολη κοινωνικοοικονοµική 
συγκυρία.  

 
Τον σκοπό, τη στόχευση, τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, την πρακτική, 
τα στατιστικά στοιχεία, και κυρίως τα ειδικότερα συµπεράσµατα της έρευνας 
θα σας παρουσιάσει αναλυτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης 
Στάθης, απαντώντας σε ερωτήσεις µετά το τέλος της παρουσίασης. 

 
Κε. Ταξίαρχε έχετε το λόγο. 
 
 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, Ταξίαρχος 
Παναγιώτης Στάθης : 
 

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ολοκληρώθηκε µε ταχείς 
ρυθµούς, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε πληρότητα και αντικειµενικότητα. 
Θα σας αναφέρω µε λεπτοµέρειες τα στοιχεία, τη µεθοδολογία δράσης, τα 
συµπεράσµατα, θα ακολουθήσει µια σειρά διαφανειών και πινάκων, τις οποίες 
θα µπορείτε να βλέπετε οπτικά, παραστατικά τα συµπεράσµατα και γενικά τη 
δραστηριότητα της Υπηρεσίας.   

Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, µε εντολή του Υπουργού ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου ∆ένδια, ανατέθηκε την 23/9/13 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγο Νικόλαο 
Παπαγιαννόπουλο, ευρείας κλίµακας έρευνα, προκειµένου να ερευνηθούν  
καταγγελλόµενα, ισχυρισµοί και δηµοσιεύµατα σχετικά µε έκνοµη 
δραστηριότητα αστυνοµικών, για τυχόν συνδροµή, ανοχή, συγκάλυψη ή 
υπόθαλψη δράσεων – πράξεων, µελών της εγκληµατικής οργάνωσης “Χρυσή 
Αυγή” καθώς και ως προς την αντιµετώπιση παρανόµων πράξεων ατόµων ή 
και οµάδων και τυχόν συµµετοχής αστυνοµικών σε αξιόποινες πράξεις. 

Πλέον της προαναφερόµενης εντολής για αυτεπάγγελτη αστυνοµική – 
διοικητική διερεύνηση, ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων µε 
εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, προδικαστική 
έρευνα προς διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων αστυνοµικών και συµµετόχων 
κατόπιν, δηµοσιευµάτων του Τύπου της 23/9/13, περί ανοχής ή/και 
συγκάλυψης περιστατικών ρατσιστικής βίας. Παράλληλα εκδηλώθηκε ταχεία 
αντίδραση της Υπηρεσίας για διενέργεια αυτεπαγγέλτων (αστυνοµικών) 
προανακρίσεων (αρ. 243 §2 Κ.Π.∆.) σε κάθε περίπτωση που ήταν αναγκαίο να 
βεβαιωθεί αξιόποινη πράξη και να ανακαλυφθούν οι υπαίτιοι. 
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Για την διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας της κατάστασης, δεδοµένης της 
έντασης και της κλιµάκωσης των συναφών θεµάτων το τελευταίο διάστηµα οι 
Εσωτερικές Υποθέσεις αξιοποιώντας τα θεσµικά εργαλεία που τους παρέχονται 
στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους αρµοδιότητας, αλλά και της ειδικής 
αρµοδιότητάς τους ως φορέα εξειδικευµένης έρευνας υποθέσεων ρατσιστικής 
ή άσκοπης και υπερβολικής χρήσης βίας µε εµπλοκή αστυνοµικών και 
υλοποιώντας την σαφή παραγγελία του Υπουργού Ν. ∆ένδια, την 
ανυποχώρητη βούληση για “Κάθαρση της Ελληνικής Αστυνοµίας από κάθε 
ίχνος ρατσισµού” καθώς και την εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνοµίας για ευρύ έλεγχο µε νοµιµότητα ευθύνη και λογοδοσία, επέλεξε να 
εστιάσει σε αυτό το µείζονος σηµασίας ζήτηµα για την χωρίς διακρίσεις, 
διασφάλιση της προσωπικότητας και τον σεβασµό της αξίας του ανθρώπου. 

Υπό τα δεδοµένα του ισχύοντος Συντάγµατος άλλωστε, το αρ. 2 §1 Συντ. “ο 
σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου”, καθιερώνεται ως 
“πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας” και θεµελιώδης αρχή. Η εγγύηση των 
δικαιωµάτων από το κράτος, δεν εξαντλείται σε µια απλή υποχρέωση ανοχής, 
αλλά επεκτείνεται και σε υποχρέωση όλων των οργάνων του να διασφαλίζουν 
την ανεµπόδιστη άσκησή τους. 

Η Αστυνοµία καλείται να εξασφαλίσει το αίσθηµα τάξης και ασφαλείας στους 
πολίτες, ασκώντας τα καθήκοντά της µε αντικειµενικότητα και ίση µεταχείριση 
απέναντι σε όλους. Στην κατεύθυνση αυτή το αστυνοµικό προσωπικό οφείλει 
να σέβεται την ποικιλία των αντιλήψεων, των τρόπων ζωής και των 
πολιτιστικών στοιχείων όλων των πολιτών. Η εγκληµατική πράξη 
χαρακτηρίζεται από την ενέργεια του δράστη και όχι από την φυλετική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την κοινωνική στάση ζωής του. 

Κατά την προανάκριση οι Αστυνοµικές Αρχές οφείλουν να διερευνούν την 
πιθανότητα ύπαρξης ρατσιστικού κινήτρου, είτε ως αυτοτελούς παρορµητικού, 
είτε ως επιµέρους αιτίου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ίση προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε βάση το 
Σύνταγµα και τους διεθνείς κανόνες δικαίου, η προστασία των δικαιωµάτων 
και η καταπολέµηση των  διακρίσεων, η εφαρµογή της νοµιµότητας, 
αποτελούν  θεµελιώδεις αρχές του Κράτους δικαίου, αλλά και αποστολή της 
Αστυνοµίας. 

Σκοπός της έρευνας και µεθοδολογία. 

Η ανάρµοστη συµπεριφορά αστυνοµικών και οι καταγγελίες για βιαιοπραγίες, 
χρήση υπερβολικής βίας, κακοµεταχείρισης και συµµετοχής σε διάφορες 
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αξιόποινες πράξεις ιδίως δε ως εντασσόµενα µέλη εγκληµατικής οργάνωσης, 
ήλθαν στην επικαιρότητα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Μια σειρά από 
δηµόσια σκάνδαλα, αν και φαινοµενικά αφορούν ένα περιορισµένο αριθµό 
αστυνοµικών, έχει προκαλέσει ανησυχία για το επίπεδο της ηθικής και της 
ακεραιότητας του Σώµατος. Σε απάντηση, η ηγεσία του Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Αστυνοµίας, ανέθεσαν 
στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αυτοτελή έρευνα, µε επανεκτίµηση 
του συνόλου των συναφών θεµάτων που είχαν περιέλθει στις αρµόδιες 
αστυνοµικές αρχές ή ήλθαν στο φως της δηµοσιότητας, µέσω καταγγελιών 
προσώπων, φορέων, Μ.Κ.Ο., δηµοσιευµάτων και εκθέσεων και να θέσει σε 
εφαρµογή µια σειρά από µεθοδολογικά εργαλεία για την αντιµετώπιση των 
αθέµιτων πρακτικών και της ανάρµοστης συµπεριφοράς. 

Η εσωτερική έρευνα, έθεσε ως στόχο να προσδιοριστούν τα βασικά ζητήµατα 
ακεραιότητας της αστυνοµίας µε ιδιαίτερη έµφαση στις µορφές και στις 
διαστάσεις της διαφθοράς, για τον εντοπισµό του προβλήµατος, προκειµένου 
να µη χαθεί στη γενική σύγχυση και να µην παρασυρθεί, έµµεσα και στην 
πράξη σε αυθαίρετες γενικεύσεις και «κυνήγι µαγισσών». Οι έλεγχοι 
εστιάστηκαν σε στοχευµένες περιπτώσεις υποθέσεων, (υπηρεσιών, τόπων και 
προσώπων), µε σταδιοποίηση διερεύνησης (εισαγωγή στοιχείων υπόθεσης, 
πληροφορίες, µαρτυρίες – εκτίµηση χαρακτηριστικών – σκιαγράφηση προφίλ 
υπαιτίων – έρευνα – σύλληψη όπου υπήρχαν αξιόποινες πράξεις) και ανάλυση 
προηγουµένων οµοειδών περιστατικών. 

Ο όρος «διαφθορά της αστυνοµίας» έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει 
πολλές δραστηριότητες: δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, χρήση υπερβολικής 
βίας και βαρβαρότητα, κατασκευή και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων, 
ρατσισµού και λεκτικής κακοποίησης των πολιτών (συµπεριλαµβανοµένης της 
ρατσιστικής, σεξιστικής και οµοφοβικής δραστηριότητας), άµεση εγκληµατική 
δράση. 

Περαιτέρω, όταν διερευνάται ο βαθµός διείσδυσης και η τυχόν ενεργός 
συµµετοχή αστυνοµικών, σε εγκληµατικές δραστηριότητες, η θεωρία του 
“σάπιου µήλου” (σε ένα καθαρό βαρέλι)” δεν λειτουργεί, µε δεδοµένο ότι 
διερευνάται αν και η ατοµική διαφθορά, είναι σύµπτωµα υποκείµενης νόσου. 

Η πλέον γνωστή τυπολογία της διαφθοράς περιλαµβάνει διάφορες διαστάσεις, 
από την διαφθορά perse (δωροδοκία, λήψη υλικού κέρδους), µέχρι την 
κατάχρηση εξουσίας, την “προστασία” παράνοµων δραστηριοτήτων, την  
άµεση εγκληµατική δραστηριότητα και την ακραία µορφή της “διαδικασίας της 
διαφθοράς” δηλ. την υπερβολική χρήση βίας και την σεξιστική ή ρατσιστική 
συµπεριφορά. 
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Κάθε ένα από αυτά τα σηµεία, µπορεί συνδυάζεται µε ένα ακόµη ή 
περισσότερα, αλλά και τις πράξεις και τους φορείς που εµπλέκονται, τους 
κανόνες που παραβιάζονται, τον βαθµό ανοχής, αδρανείας ή υποστήριξης από 
την οµάδα που ενεργεί, τον βαθµό οργάνωσης των πρακτικών που 
αποκλίνουν και της αντίδρασης του τµήµατος.  

Η έρευνα για την συµµετοχή αστυνοµικών σε αξιόποινες πράξεις που 
χωροταξικά κατηγοριοποιούνται στις παραπάνω κατηγορίες, συνεισφέρει στην 
κατανόηση του φαινοµένου και στην υπεύθυνη διαχείριση του 
πραγµατολογικού υλικού, µε σκοπό το ξερίζωµα συµπεριφορών όπως η 
δυσανεξία της διαφθοράς και η βαρβαρότητα που υπονοµεύουν την συνολική 
νοµιµότητα της επιβολής του κράτους δικαίου. 

Η Υπηρεσία, διευκρινίζει ότι για την συλλογή και την εκτίµηση των 
αποδεικτικών στοιχείων, εφαρµόστηκε το κριτήριο της απόδειξης “πέραν 
πάσης λογικής αµφιβολίας”  και τα αποτελέσµατα εδράζονται στην αυτοτελή 
αξιολόγηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, από µια δέσµη ενδείξεων ή 
αµάχητων τεκµηρίων επαρκούς βαρύτητας, ακρίβειας και συγχρονισµού 
γεγονότων. 

Περαιτέρω αναζητήθηκαν στοιχεία για την διεισδυτικότητα και την τυχόν 
εδραίωση της διαφθοράς στο Σώµα, την διασύνδεση των «παραδοσιακών» 
µορφών διαφθοράς µε την κανονιστική µορφή αστυνόµευσης και την 
διακριτική ευχέρεια των οργάνων, ή την µετάλλαξή της σε οργανωµένη 
διαφθορά µε ενεργό συµµετοχή αστυνοµικών στο σχεδιασµό και την 
εφαρµογή εγκληµατικών δραστηριοτήτων, ενίοτε σε συνεργασία µε γνωστές 
εγκληµατικές οµάδες ή και µε πρόσωπα. 

Στις προσπάθειες για την εξιχνίαση υποθέσεων, αθέµιτων πρακτικών, 
καταχρήσεων στην άσκηση των καθηκόντων, και φυλετικών διακρίσεων, 
πραγµατοποιήθηκε συλλογή των δεδοµένων και δυναµική ανίχνευση των 
δραστηριοτήτων προσώπων και υπηρεσιών, µε βάση συστηµατικές αρχές, και 
πηγές δεδοµένων. 

‘’Προληπτικός έλεγχος” και “ανίχνευση περιστατικού” συνδέθηκαν µε την 
στρατηγική ανάλυση (περιγραφή κατάστασης, εκτίµηση κινδύνου/απειλής), 
επιχειρησιακή ανάλυση (ανάλυση εγκληµατικού δικτύου, εγκλήµατος, 
σκιαγράφηση προφίλ και συµπεριφοράς δραστών), την έρευνα µε βάση την 
επεξεργασµένη πληροφορία, την στατιστική ανάλυση, ανάδειξη των τάσεων, 
ροπή κατεύθυνσης και συγκεκριµένων συµπεριφορών.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 7 από 13 

Οι εγκύκλιοι, τα υποµνήµατα, τα  αρχεία, οι εκθέσεις, οι αναφορές, τα 
υπηρεσιακά βιβλία και κάθε καταγραφή, αποτέλεσαν πληροφοριακό εργαλείο, 
κατά την πραγµατοποίηση των ελέγχων – ερευνών.  

Στην ανίχνευση παράνοµων δραστηριοτήτων αστυνοµικών, ειδικά για τη 
ρατσιστική βία, πηγές δεδοµένων αποτέλεσαν, η έκθεση του Συνηγόρου του 
Πολίτη (25/9/2013), οι καταγγελίες - µαρτυρίες πολιτών, εκπροσώπων 
αλλοδαπών κοινοτήτων και τα επίσηµα στοιχεία καταγραφής περιστατικών του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και τα πρωτογενή στοιχεία της 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Σε όλο το φάσµα των ερευνητικών δραστηριοτήτων, χρησιµοποιήθηκαν 
«δοκιµές (τεστ) ακεραιότητας». Η εν λόγω πρακτική ασκείται ευρέως στην 
σύγχρονη αστυνόµευση, ασκήθηκε για πρώτη φορά τόσο εκτεταµένα στο 
σύνολο των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., αποτελεί «νέα επιτήρηση» και ιδιαίτερα 
κατάλληλη µεθοδολογία για τον έλεγχο της διαφθοράς και µια από τις 
προτεινόµενες απαντήσεις στην ανίχνευση φαινοµένων ρατσισµού.  

Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν: 

• Η συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας – «στόχου» 
• Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ως προς την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιστατικών, εξιχνίαση 
αδικηµάτων, διαχείριση εγκληµάτων ξενοφοβίας – ρατσισµού. 

• Η αξιοπιστία του συστήµατος επέµβασης, σε συνδυασµό µε τις 
στάσεις των δυνάµεων της αστυνοµίας και τους φορείς του 
κοινωνικού σώµατος. 

• Ο τρόπος εµπλοκής των προσώπων και των Υπηρεσιών στα 
συγκεκριµένα προβλήµατα της περιοχής ευθύνης τους. 

• Η ορθή διοίκηση (δράση – προσφορότητα δράσης -
αποτελεσµατικότητα), µε κρίσιµες παραµέτρους τη νοµιµότητα 
της επέµβασης, τη βασιµότητα των ληφθέντων µέτρων και την 
κοινωνική αποδοχή του αποτελέσµατος. 

 

Αναλυτική παρουσίαση δραστηριότητας και διαπιστώσεις. 

Κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη των ερευνών, (24/9/2013) µέχρι 
σήµερα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αξιολόγησε πληροφορίες, 
διενήργησε έρευνες, πραγµατοποίησε συλλήψεις προσώπων (αστυνοµικών και 
ιδιωτών) για συµµετοχή σε διάφορες εγκληµατικές δραστηριότητες, 
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διερεύνησε τον βαθµό υπαιτιότητας αστυνοµικών για αξιόποινες πράξεις κατά 
παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, εµπλοκής τους σε περιπτώσεις 
ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς µε φυλετικό ή άλλο κίνητρο διακρίσεως, 
καθώς και την διασύνδεση αυτών µε οµοειδή ή ετεροειδή εγκλήµατα, της 
εγκληµατικής οργάνωσης “X.A.“. 

Παράλληλα ερευνήθηκαν και επαναξιολογήθηκαν όλες οι περιπτώσεις - 
υποθέσεις που ήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας, και προσδιορίστηκαν - 
εξιχνιάσθηκαν αδικήµατα όπου υπήρξαν, συνελήφθησαν πρόσωπα και 
ανακαλύφθηκε η δράση άλλων, µε παράλληλη εξατοµίκευση του βαθµού 
υπαιτιότητας ενός εκάστου. 

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν αιφνιδιαστικές έρευνες σε (104) Αστυνοµικές 
Υπηρεσίες της Αττικής και της Περιφέρειας, ειδικότερα του ιστορικού κέντρου 
των Αθηνών, της ∆υτικής Αττικής και της περιοχής του Πειραιά, όπου 
παρατηρείται αυξηµένη εµπλοκή αστυνοµικών σε περιστατικά ακραίας 
αστυνοµικής συµπεριφοράς και ελέγχθηκαν (319) αστυνοµικοί, (2) Λιµενικοί 
και (12) ιδιώτες. Σε (22) περιπτώσεις εφαρµόσθηκε η διαδικασία 
αυτοφώρου µε την άµεση προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπαιτίων, από 
τους οποίους συνελήφθησαν, για διάφορα ποινικά αδικήµατα - κυρίως για 
παραβάσεις της περί όπλων, περί λαθρεµπορίας, περί πνευµατικής ιδιοκτησίας 
και ναρκωτικών νοµοθεσίας, αλλά και περί την Υπηρεσία αδικηµάτων, 
συνολικά (15) αστυνοµικοί, (1) Λιµενικός και (6) ιδιώτες. Από τους 
συλληφθέντες αστυνοµικούς, οι (10) είχαν άµεση ή έµµεση διασύνδεση και µε 
εγκληµατικές δράσεις της "Χ.Α.". 

Πραγµατοποιήθηκαν (79) έρευνες σε κατοικίες, οχήµατα, σκάφη και Γραφεία 
του ανωτέρω Κόµµατος, κατά τις οποίες κατασχέθηκε µεγάλος αριθµός όπλων, 
εξαρτηµάτων οπλισµού και πυροµαχικών (πυροβόλα όπλα - κυνηγετικά όπλα -
αεροβόλα – πιστόλια, όπως βλέπετε στον αναλυτικό πίνακα. Σε (9) 
περιπτώσεις κατασχέθηκαν είδη ένδυσης, στρατιωτικός εξοπλισµός, είδη 
στρατιωτικού ιµατισµού, σύµβολα και έντυπο υλικό που παρέπεµπαν στην 
«Χ.Α.» ή ήταν ναζιστικής ιδεολογικής προσέγγισης. 

∆ιενεργήθηκε ακόµα έλεγχος των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης σε 
(84) αστυνοµικούς, για (66) από αυτούς, οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου 
υποβάλλονται στις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ το αποτέλεσµα (71) 
ελέγχων γνωστοποιήθηκε στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης 
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της 
Τροµοκρατίας. 
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Παράλληλα, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας για όλα τα καταγραφέντα 
περιστατικά των ερευνωµένων κατηγοριών ανεξάρτητα από την ποινική 
διερεύνηση, έχει διαταχθεί η διενέργεια ∆ιοικητικών Εξετάσεων, για 
εξατοµίκευση της ευθύνης, όλων των εµπλεκοµένων αστυνοµικών, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στις προδικαστικές έρευνες που ολοκληρώθηκαν, είτε ως 
υπαίτιοι, είτε ως συµπράττοντες στα περιστατικά µε οποιαδήποτε ιδιότητα 
(∆ιοικητές Υπηρεσιών, Επικεφαλής οµάδων, αξιωµατικοί Υπηρεσίας). 

Παράλληλα και συνδυαστικά µε τις έρευνες αυτές, αντικείµενο ενδελεχούς 
διερεύνησης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποτέλεσε η πλήρης 
καταγραφή υποθέσεων ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς και βιαιοπραγιών 
για το χρονικό διάστηµα από το 2009 έως τον Οκτώβριο του 2013. Η 
συγκέντρωση του υλικού πραγµατοποιήθηκε από τις επίσηµες πηγές, (Έκθεση 
του Συνηγόρου του Πολίτη, το αρχείο της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και το πρωτογενές Αρχείο της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων). Κατεγράφησαν (142) υποθέσεις που έχουν 
καταγραφεί συνολικά ως περιστατικά ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς που 
αφορούν σε όλη την Ελλάδα, οι µισές, (71) υποθέσεις (ποσοστό 50%), 
διερευνήθηκαν αυτοτελώς από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Από 
αυτές εξιχνιάσθηκε το 85%, µε τον εντοπισµό ή προσδιορισµό της 
συµµετοχής στις πράξεις (203) αστυνοµικών και (3) ιδιωτών.  

Ειδικότερα: προσδιορίζονται ως υπαίτιοι (118) αστυνοµικοί (ποσοστό 58%), 
προσδιορίστηκε σύµπραξη (85) αστυνοµικών (ποσοστό 42%). Το 
µεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων αυτών, έχουν υποβληθεί ήδη στις 
αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των υπολοίπων. 
Σε δέκα (11) υποθέσεις (ποσοστό 15%), δεν έχουν εντοπισθεί συγκεκριµένοι 
υπαίτιοι, και αυτό γιατί πρόκειται για περιστατικά που αναφέρονται γενικά, 
χωρίς τοπικά, χρονικά ή άλλα προσδιοριστικά στοιχεία. 

Σύµφωνα µε ανάλυση των (142) περιστατικών ακραίας αστυνοµικής 
συµπεριφοράς, χωροταξικά, ανάλογα µε τις περιοχές που εκδηλώθηκαν αυτού 
του είδους οι δραστηριότητες, είτε εντός Αστυνοµικών Υπηρεσιών, είτε στην 
περιοχή αρµοδιότητάς τους, η Αττική συγκεντρώνει ποσοστό (83%), που 
αντιστοιχεί σε (124) σηµεία διαφόρων περιοχών της. Μόλις το (17%), ήτοι 
(25) περιοχές, υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική, παρατηρείται 
διόγκωση του προβλήµατος, µεγαλύτερο ποσοστό (52%) σε σχέση µε τις 
περιοχές όλης της Ελλάδος, συγκεντρώνει η Αθήνα (περιοχή πυρήνας), η 
∆υτική Αττική µε ποσοστό (12%), την ευρύτερη περιοχή Πειραιά 
(Πειραιάς, Καµίνια, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Νίκαια, ∆ραπετσώνα, Κερατσίνι), µε 
ποσοστό (11%) και τις περιοχές Νοτιοανατολικής Αττικής (5%) και 
Βορειοανατολικής Αττικής (3%) να ακολουθούν.  
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Στα πλαίσια της Αττικής, όπου εκδηλώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός 
περιστατικών ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς, η περιοχή των Αθηνών 
συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες περιοχές του Νοµού, συγκεντρώνει ποσοστό 
(63%). Στον πίνακα 5 φαίνονται αναλυτικά όλες οι περιοχές.  

Από τα καταγεγραµµένα περιστατικά ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς 
προκύπτουν (115) περιπτώσεις εµπλοκής αστυνοµικών, διαφόρων 
Αστυνοµικών Υπηρεσιών, µε υψηλότερα εµφανιζόµενα ποσοστά Οµάδων 
∆ίκυκλης Αστυνόµευσης και διαφόρων αστυνοµικών τµηµάτων κυρίως του 
κέντρου.  

Σε επίπεδο Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας, µεγαλύτερο 
ποσοστό εµπλοκής αστυνοµικών σε περιστατικά ακραίας αστυνοµικής 
συµπεριφοράς εµφανίζει η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Αθηνών και ακολουθούν η 
∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Αττικής, η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η 
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Πειραιά, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, η 
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, η ∆ιεύθυνση Βορειοανατολικής και ∆ιεύθυνση 
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων. 

Από τη συγκριτική ανάλυση των υποθέσεων αυτών, στο χρονικό πλαίσιο 2009 
έως Οκτώβριος 2013, παρατηρείται αλµατώδης αύξηση της εµπλοκής 
αστυνοµικών σε περιστατικά ακραίας αστυνοµικής συµπεριφοράς µε 
κορύφωση το έτος 2012, όπως εµφανίζεται στην αυξητική προβολή της τάσης 
στο µέλλον. 

Συµπεριφορά αξιόποινη φαίνεται να ποσοτικοποιείται µε βάση τις περιοχές και 
την χωρογραφική κατανοµή των Αστυνοµικών Τµηµάτων, όπου τα στοιχεία 
επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι τα τρία τέταρτα των υποθέσεων – 
καταγγελιών, καταγράφονται στην Αττική και ειδικά στις περιοχές του κέντρου 
Αθηνών, του Αγίου Παντελεήµονα, της Κυψέλης και της Οµόνοιας. 

Η σκιαγράφηση του γεωγραφικού προφίλ, προσδιόρισε ότι η συχνότητα, η 
ποσότητα των περιστατικών, τα διακριτικά γνωρίσµατα των πράξεων, 
εκδηλώνονται σε ένα “ριπίδιο” µε κεντρικό σηµείο (εστία), περιοχές της 
Αθήνας και περιοχές συµβάντων που εµφανίζονται ελλειψοειδώς Βόρεια και 
κυρίως ∆υτικά της Αττικής προς Πειραιά.  

Παραδοσιακά, η διαφθορά στις αστυνοµικές υπηρεσίες είχε γίνει αντιληπτή ως 
πράξη ατόµων που ενεργούν ατοµικά και ξεχωριστά. Οι νέες τάσεις 
αποκαλύπτουν και αστυνοµικούς δράστες που θυµατοποιούν τρίτα πρόσωπα 
για ίδιο όφελος και δραστηριοποιούνται σε µικρές οµάδες για να 
“προστατευτούν” µεταξύ τους. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 11 από 13 

‘’Η κύρια αιτία για την έλλειψη ακεραιότητας σε κάθε αρχή επιβολής του 
νόµου, είναι η µετριότητα” αναφέρεται χαρακτηριστικά στις εκθέσεις του FBI. 
Αυτό αφορά την διαφθορά στην αστυνοµία και την κατάχρηση εξουσίας σε 
σχέση ιδίως µε τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα. 

Στο γενικό πλαίσιο ενεργειών του συνόλου των αστυνοµικών Υπηρεσιών 
διαπιστώθηκαν στοιχεία καλής πρακτικής και µάλιστα σε ιδιαίτερα δύσκολη 
συγκυρία, ενόψει των ευθυνών που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνοµία 
και σε τοµείς όπως το µεταναστευτικό, το παρεµπόριο και η διαχείριση 
σύνθετων θεµάτων της καθηµερινότητας.  

Σε επιµέρους υποθέσεις που κατεγράφησαν καταδεικνύεται µια αδυναµία ή 
απροθυµία αριθµού αστυνοµικών, των Υπηρεσιών πρώτης ανταπόκρισης, να 
ασχοληθούν µε τα καταγγελλόµενα περιστατικά, δυναµικά και αποτελεσµατικά. 
Παρατηρήθηκε εν συνεχεία, ότι οι καταγγελίες ολοκληρώθηκαν χωρίς την 
κατάλληλη έρευνα ή ανάλυση και κάποιοι από τους επιληφθέντες 
αστυνοµικούς δεν ανταποκρίθηκαν στις νόµιµες υποχρεώσεις τους. 

Σε σχέση µε τα περιστατικά διαχείρισης φυλετικής βίας, η αδράνεια των 
συγκεκριµένων αστυνοµικών, και σε περιπτώσεις ενεργητικής συµµετοχής 
αυτών σε αξιόποινες πράξεις (βιαιότητες, εκβιάσεις, δωροδοκίες, καταχρήσεις 
εξουσίας), επιδείνωσε την αρνητική εµπειρία των θυµάτων, προκάλεσε 
απορριπτικές συνδηλώσεις και ενίσχυσε την εντύπωση της έλλειψης ελέγχου, 
της ανεπαρκούς εποπτείας και της έλλειψης εκδήλωσης λογοδοσίας, της 
ανοχής, της συγκάλυψης και της σκόπιµης συµµετοχής. 

Παρατηρήθηκε, ακόµη ότι επειδή το αστυνοµικό έργο, στο πεδίο αφήνει τη 
δυνατότητα διακριτικής ευχέρειας ως προς τη λήψη αποφάσεων επέµβασης, 
προκύπτει ζήτηµα για το ποιος θέτει τις προτεραιότητες, δεδοµένου ότι 
µεµονωµένοι αστυνοµικοί, ενεργούν κατά τρόπο που είναι σε έντονη αντίθεση 
µε τις τυπικές διατάξεις που διέπουν τα καθήκοντά τους. 

Η προηγούµενη παρατήρηση, συνδέεται στενά µε την χαµηλή ορατότητα των 
διευθυντικών στελεχών (ανεπαρκής εποπτεία, ατελής έλεγχος), αφού οι 
αστυνοµικοί που επιχειρούν “απλώνονται στο χώρο” και δεν υπόκεινται σε 
άµεση επιτήρηση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για µη συµµόρφωση σε εντολές, 
κανόνες ή πειθαρχικές διαδικασίες.  

Άλλοι (ασταθείς), παράγοντες όπως µια (λανθασµένη) αντίληψη “αλληλεγγύης” 
και σιωπής για να αποτραπούν οι συνέπειες ενός σκανδάλου διαφθοράς, ή η 
αδράνεια και η αβελτηρία στην ανταπόκριση (εξ αιτίας της αναντιστοιχίας 
µεταξύ χαµηλού εισοδήµατος και των ευθυνών που αναλογούν), αλλά και η 
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ανοχή της κοινότητας ή η υποστήριξη σε αθέµιτες πρακτικές µισαλλοδοξίας, 
διευκόλυναν έναν αριθµό αστυνοµικών να αναπτύξουν έναν ηθικό κυνισµό και 
να εξοικειωθούν µε συµπεριφορές απόρριψης της νοµιµότητας. 

Συµπέρασµα: 

Η ανάγκη για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών, των 
αλλοδαπών κοινοτήτων, των Μ.Κ.Ο., του Συνηγόρου του Πολίτη και της 
αστυνοµίας είναι υψίστης σηµασίας. Θα πρέπει να συνοδεύεται από µια 
µεταρρυθµιστική αλλαγή στο χειρισµό των υποθέσεων µε αυστηρή τήρηση 
της νοµιµότητας, της εφαρµογής των κανόνων, της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας. 

Από τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν και παρουσιάζονται στην Έκθεση, δεν 
διαπιστώνονται συγκροτηµένες οµάδες εν ενεργεία αστυνοµικών, που να 
επιδιώκουν κοινό εγκληµατικό σκοπό και να τελούν µεταξύ τους σε τέτοια 
σχέση ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων, ως ενιαία µονάδα. ∆εν 
συγκροτούνται “πυρήνες” ή (αδιαφανείς) “φράξιες” ή παρασυνταγµατικοί 
πόλοι στην Ελληνική Αστυνοµία, που στο σύνολό της αποτελεί πυλώνα της 
δηµοκρατικής τάξης. 

Άλλωστε και σε καµία άλλη επίσηµη Έκθεση δεν έχουν καταγραφεί 
συµπεράσµατα για εξαιρετικά οργανωµένη, συστηµική διαφθορά και για 
ύπαρξη δοµικού ή θεσµικού ρατσισµού στην Αστυνοµία (δηλ. για συλλογική 
αποτυχία ενός οργανισµού – θεσµού για απροχή υπηρεσίες). Αντίθετα ορθώς 
επισηµαίνονται: ότι η στάση και η συµπεριφορά “αστυνοµικών οργάνων”, 
(“αδράνεια και απροθυµία”), “µειωµένα αντανακλαστικά” επί µέρους 
αστυνοµικών υπηρεσιών και καθυστέρηση της πειθαρχικής διερεύνησης των 
καταγγελιών, δίνει την εντύπωση “ανοχής ή συγκάλυψης. Υπενθυµίζω την 
Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Προσέγγιση της αστυνοµικής διοίκησης 
σελίδα 68 - επόµενα. 

Οι έρευνες για τη διαφθορά αποτελούν µια κρίσιµη απάντηση σε µερικές από 
τις προκλήσεις που έχουν ήδη επισηµανθεί. Οι προσπάθειες για τον έλεγχο ή 
την πρόληψη πρέπει να θεωρηθούν ως θετική εξέλιξη, και είναι σηµαντικό να 
αναγνωρίσουµε ότι οι στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου µε αυξηµένη χρήση 
ειδικών τεχνικών, καθιστούν ρεαλιστικό τον στόχο για εξάλειψη των 
διεφθαρµένων πρακτικών. 

Τα παρακάτω βασικά σηµεία, συνοψίζουν τα γενικά µηνύµατα που 
προκύπτουν από την παρούσα εξέταση των υποθέσεων: 
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• Η ουσιαστική µεταρρύθµιση στις αστυνοµικές υπηρεσίες πρέπει να 
προχωρήσει µε έµφαση στην καταπολέµηση της ανάρµοστης 
συµπεριφοράς και της διαφθοράς. 

• Το είδος της παρέµβασης πρέπει να είναι ιδανικά ανάλογο µε τη 
σοβαρότητα της κατάστασης που απαιτεί παρέµβαση (απαίτηση κοινού 
για δικαιοσύνη). 

• Η χρήση των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου να γίνεται µε 
αµεσότητα, ταχύτητα και πληρότητα, ιδίως στις πιο ακραίες µορφές 
διαφθοράς όπως η υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση βίας. 

• Η αναζήτηση της ευθύνης για την έλλειψη εσωτερικού ελέγχου, στις 
θέσεις εποπτείας, διοίκησης και διευθυντικού επιπέδου αποτελεί 
αναγκαίο όρο. 

• Η εφαρµογή ενός Κώδικα συµπεριφοράς – προτύπων, που θα 
εξασφαλίζει ότι οι έκνοµες, οι αποκλίνουσες, οι βίαιες καθώς και οι 
ρατσιστικές συµπεριφορές (λεκτικές ή µε πράξεις) που αποδεικνύεται 
ότι διαπράττονται από αστυνοµικούς, θα οδηγούν σε άµεση απόταξη 
από το Σώµα. 

• Εξωτερικές Υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης, µε σαφώς καθορισµένο 
αντικείµενο και λογοδοσία σε τακτικά διαστήµατα για βασικές ενέργειες 
ελέγχου – αστυνόµευσης, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία των 
στρατηγικών πρόληψης της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας. 

• Η εκπαίδευση της αστυνοµίας πρέπει να είναι συντονισµένη µε την 
προσπάθεια µεταρρύθµισης και την κατάρτιση διοίκησης – ελέγχου – 
διαχείρισης, για τα µεσαία ιδίως στελέχη.   

Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι ανεξάρτητα από τα πολλά σηµαντικά 
κοινωνικά και οργανωτικά προβλήµατα που υπάρχουν, µια στρατηγική για 
επιτυχή έλεγχο της διαφθοράς και µεταρρύθµισης των αστυνοµικών 
Υπηρεσιών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Αυτό δεν αποτελεί γενική δήλωση 
προθέσεων, αλλά ρεαλιστική σύσταση που υποδηλώνει εφαρµογή νέας 
τακτικής µε συνεχή επαγρύπνηση, εστίαση στην δεοντολογία και τα πρότυπα, 
διαφάνεια, λογοδοσία και αποκατάσταση της εµπιστοσύνης.  

Αυτά είναι τα γενικά συµπεράσµατα της Έκθεσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών 
Υποθέσεων, υπενθυµίζω ότι τρέχουν παράλληλα όλες οι προδικαστικές έρευνες 
της Υπηρεσίας που είναι σε εκκρεµότητα για τη διακρίβωση όλων των 
περιστατικών εκείνων τα οποία έχουν απασχολήσει και τώρα και στο 
πρόσφατο παρελθόν το Σώµα και την κοινωνία.  

Ευχαριστώ.  

 


