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Κυρίες και Κύριοι,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της
Ελληνικής Αστυνομίας και είμαστε βέβαιοι ότι η επίσκεψή σας, θα είναι
ενδιαφέρουσα, άρτια και εποικοδομητική και θα σας βοηθήσει στο έργο που
επιτελείτε.
Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας
είναι η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας. Έχει ενταχθεί στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) και παρέχει
σημαντική υποστήριξη και βοήθεια στο έργο όλων των διωκτικών Αρχών
της χώρας.
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας είναι το Π.Δ. 342/77,
το οποίο αποτελεί και τον Κανονισμό Λειτουργίας. Με μεταγενέστερους
Νόμους και Π.Δ. συμπληρώνονται ή τροποποιούνται διατάξεις του
Κανονισμού αυτού και με τον τελευταίο Νόμο 4249/2014, η Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και υπάγεται, εποπτεύεται και
ελέγχεται απευθείας από τον Αρχηγό του Σώματος.
Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαρθρώνεται σε δέκα
Τμήματα και στην Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και
Αναλύσεων.
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών Βορείου Ελλάδος η οποία υπάγεται διοικητικά στην Υπηρεσία μας,
διαρθρώνεται στα ίδια Τμήματα και διενεργεί τις ίδιες εξετάσεις, εκτός των
Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων.
Επίσης στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου, λειτουργούν γραφεία
εγκληματολογικών ερευνών, τα οποία εποπτεύονται και ελέγχονται από
την Υπηρεσία μας.
Η κεντρική Υπηρεσία τηρεί το Εθνικό αρχείο των σημανθέντων ατόμων
από όλη την επικράτεια.
Προς υποβοήθηση του έργου και για να μπορεί η Υπηρεσία να
ανταποκριθεί στο μέλλον καθόσον αυξήθηκαν τόσο οι μεταγωγές
κρατουμένων, όσο και τα σημανθέντα άτομα με τη λαθρομετανάστευση,
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αυτή τη στιγμή εκτελούνται δύο
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

έργα,

χρηματοδοτούμενα

από

Το ένα έργο είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων και η ηλεκτρονική
διακίνηση αλληλογραφίας και το άλλο είναι οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ), σύστημα το οποίο θα έχει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και αναγνώρισης πέντε εκατομμυρίων
δελτίων δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων.
Η Υπηρεσία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα, εξειδικευμένο
προσωπικό και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή και τα Εθνικά
πρότυπα ISO.
Η Επιστημονική Διημερίδα, με θέμα: ¨Βάσεις δεδομένων γενετικών
τύπων και η εφαρμογή των αποφάσεων της Συνθήκης PRUM¨,
συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας με την
Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων της
Υπηρεσίας μας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επιτυχούς
ολοκλήρωσης του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με την
επωνυμία ISEC PRUM, μέσω του οποίου εξασφαλίσθηκε η προμήθεια
εξοπλισμού για τα Εργαστήρια DNA της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
Ερευνών.
Στη διημερίδα:


Θα παρουσιασθούν οι δράσεις του έργου.



Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον
τομέα της ανάλυσης DNA και γενετικών τύπων, και



Θα γίνει επίδειξη των νέων δυνατοτήτων του εργαστηρίου.

Ευχαριστώ πολύ.

