Εφαρμογές που θα επιτρέψουν την άμεση πρόσβαση και ανά πάσα στιγμή σε χρήσιμες
πληροφορίες, από εξουσιοδοτημένους προς τούτο χρήστες των αστυνομικών υπηρεσιών,
προς αναβάθμιση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας του Σώματος.
1. Κατάργηση του έγχαρτου βιβλίου που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 της
Αστυνομικής Διάταξης 1/1994, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή
και του εκμισθωμένου από αυτόν μοτοποδηλάτου και αντικατάστασή του από
διαδικτυακή εφαρμογή / Η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Τουρισμού, όπου θα καταγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή και του
εκμισθωμένου από αυτόν ι.χ.ε. αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, και η πρόσβαση σ’
αυτήν των αστυνομικών υπηρεσιών.
Μέσω της εν λόγω εφαρμογής, πέραν του ελέγχου της νομιμότητας τόσο των
διενεργουμένων μισθώσεων όσο και της κυκλοφορίας και ασφάλισης των
εκμισθωμένων οχημάτων, θα καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός των ατόμων που
έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις, παραβιάζουν τους περιορισμούς που έχουν
τεθεί στη διαμονή τους, έχουν εξαφανισθεί ή σε βάρος των οποίων εκκρεμούν
διωκτικά έγγραφα. Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, προτείνεται η σχετική
διαδικασία να διεκπεραιώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διασύνδεσης
με τις οικείες ηλεκτρονικές εφαρμογές, απ’ όπου θα αντλούνται τα αναγκαία
δεδομένα, ώστε να ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια τοπική αστυνομική
υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας τα εν λόγω πρόσωπα μίσθωσαν το όχημα,
αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων τους από τον εκμεταλλευτή της
επιχείρησης εκμίσθωσης.
2. Κατάργηση του έγχαρτου βιβλίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 της
Αστυνομικής Διάταξης 8/1999, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των
αφικνούμενων πελατών των τουριστικών καταλυμάτων, οι ημερομηνίες άφιξης και
αναχώρησής τους καθώς και τα ανήλικα πρόσωπα που αυτοί συνοδεύουν, και
αντικατάστασή του από διαδικτυακή εφαρμογή.
Με την ανάπτυξη της εν λόγω εφαρμογής θα καταργηθεί η σύνταξη και υποβολή
των δελτίων άφιξης - αναχώρησης πελατών του άρθρου 2 της ίδιας Αστυνομικής
Διάταξης, τα οποία στην πράξη δεν συντάσσονται και δεν υποβάλλονται από τις
υπόχρεες επιχειρήσεις στην αρμόδια αστυνομική αρχή.
Μέσω της εν λόγω εφαρμογής θα καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός των ατόμων
που έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις, παραβιάζουν τους περιορισμούς που
έχουν τεθεί στη διαμονή τους, έχουν εξαφανισθεί ή σε βάρος των οποίων
εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα. Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, προτείνεται η
σχετική διαδικασία να διεκπεραιώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω
διασύνδεσης με τις οικείες ηλεκτρονικές εφαρμογές, απ’ όπου θα αντλούνται τα
αναγκαία δεδομένα, ώστε να ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια τοπική
αστυνομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας τα εν λόγω πρόσωπα
αφίχθησαν προς διαμονή, αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων τους από
τον εκμεταλλευτή του καταλύματος.

3. Κατάργηση του έγχαρτου βιβλίου που προβλέπεται από το άρθρο 3 της
Αστυνομικής Διάταξης 5Α/2011, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία που
σχετίζονται με τις αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις στις οποίες προβαίνουν οι
αργυραμοιβοί, οι πωλητές και αγοραστές μεταχειρισμένων αντικειμένων και οι
ενεχυροδανειστές, και αντικατάστασή του από διαδικτυακή εφαρμογή. Στην εν
λόγω εφαρμογή θα πρέπει να καταχωρούνται και φωτογραφίες των προς αγορά,
πώληση ή ενεχυρίαση κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών
τιμαλφών, οι οποίες θα απεικονίζουν τα εν λόγω αντικείμενα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους που τα εξατομικεύουν.
Μέσω της εν λόγω εφαρμογής θα καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός των ατόμων
που κατά σύστημα παραδίδουν τιμαλφή στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και δράστες αξιόποινων πράξεων κατά της
ιδιοκτησίας, ιδίως όταν οι σχετικές παραδόσεις λαμβάνουν χώρα σε επιχειρήσεις
εκτός του τόπου κατοικίας του παραδίδοντος. Με την ίδια εφαρμογή, θα καταστεί
ευκολότερος ο εντοπισμός τόσο των επιχειρήσεων, στις οποίες παραδοθήκαν από
ταυτοποιηθέντα δράστη αξιοποίνων πράξεων αναζητούμενα τιμαλφή όσο και των
τιμαλφών που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, μέσω της αναγνώρισής τους, από
τις καταχωρηθείσες φωτογραφίες τους, από τα θύματα των εν λόγω ποινικών
αδικημάτων.
4. Δυνατότητα πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στο
ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ. - Ε.Φ.Κ.Α.), με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ».
Μέσω της εξασφάλισης της αιτούμενης πρόσβασης θα καταστεί δυνατό να
εξακριβώνεται, κατά τρόπο άμεσο και χωρίς να ακολουθούνται χρονοβόρες
διαδικασίες, εάν έχει υποβληθεί αναγγελία πρόσληψης και συμπληρωματικός
πίνακας προσωπικού νέας πρόσληψης για έναν εργαζόμενο, εάν οι αναγγελίες
πρόσληψης και οι πίνακες προσωπικού (ετήσιοι και συμπληρωματικοί) που
επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο είναι γνήσιοι και οι πλέον πρόσφατοι, εάν ένας
εργαζόμενος εξακολουθεί να εργάζεται ανασφάλιστος στην ελεγχόμενη επιχείρηση
και μετά την υποβολή αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησής του από αυτήν, κ.λπ.
Μέσω της ίδιας εφαρμογής, θα είναι δυνατή η αναζήτηση προσώπων που έχουν
διαπράξει αξιόποινες πράξεις, παραβιάζουν τους περιορισμούς που έχουν τεθεί
στη διαμονή τους, έχουν εξαφανισθεί ή σε βάρος των οποίων εκκρεμούν διωκτικά
έγγραφα, τα οποία έχουν προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας από
οποιαδήποτε επιχείρηση της χώρας. Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, προτείνεται η
σχετική διαδικασία να διεκπεραιώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω
διασύνδεσης με τις οικείες ηλεκτρονικές εφαρμογές, απ’ όπου θα αντλούνται τα
αναγκαία δεδομένα, ώστε να ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια τοπική
αστυνομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας το αναζητούμενο πρόσωπο
παρέχει την εργασία του, αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων του από τον
εργοδότη του.
5. Δυνατότητα πρόσβασης των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών σε τμήμα της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «emIS» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μέσω της εξασφάλισης της αιτούμενης πρόσβασης θα καταστεί δυνατή η
απευθείας λήψη του σώματος τόσο των αποφάσεων των Συντονιστών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις
οποίες απορρίπτονται τα αιτήματα για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής
πολιτών τρίτων χωρών και επιβάλλεται το μέτρο της επιστροφής, όσο και των
οικείων αποδεικτικών επίδοσής τους, ώστε είτε να κινούνται άμεσα οι σχετικές
διαδικασίες αναγκαστικής επιστροφής, όταν π.χ. έχει παρέλθει η τυχόν δοθείσα
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, είτε να αφήνονται ελεύθερα τα εν λόγω
πρόσωπα μετά την εξακρίβωση της νομιμότητας της διαμονής τους, όταν δεν έχει
παρέλθει η προαναφερόμενη προθεσμία, χωρίς να χρειάζεται πολύωρη αναμονή
τους στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα εν λόγω έγγραφα
από τις υπηρεσίες έκδοσής τους, ιδίως όταν έχει παρέλθει το ωράριο λειτουργίας
των τελευταίων. Μέσω της ίδιας εφαρμογής, θα είναι δυνατή η εξακρίβωση της
γνησιότητας και της ισχύος των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή
ανανέωση αδειών διαμονής των ίδιων ως άνω ατόμων, με ταυτόχρονη δυνατότητα
ταυτοπροσωπίας των κατόχων τους μέσω της φωτογραφίας του προσώπου τους
καθώς και των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων.
6. Καταχώρηση στην οικεία ηλεκτρονική εφαρμογή των στοιχείων των διωκτικών
ποινικών εγγράφων, με βάση τα οποία πραγματοποιείται σύλληψη προσώπου, να
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Εισαγγελίες, κατά πλήρη υποκατάσταση στη
συγκεκριμένη αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων
Ασφαλείας, κατά περίπτωση.
Στην εν λόγω εφαρμογή, να αναρτώνται και τα σώματα των εν λόγω διωκτικών
ποινικών εγγράφων, τα οποία θα αποστέλλονται για εκτέλεση από τις ίδιες ως άνω
Εισαγγελίες απευθείας στις αστυνομικές υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα
ασφαλείας του τόπου κατοικίας των φυγόποινων προσώπων. Για τα υπόλοιπα
διωκτικά ποινικά έγγραφα, με τα οποία επιβάλλονται μόνο χρηματικές ποινές, που
δεν συνεπάγονται και τη σύλληψη του υπόχρεου προς καταβολή τους προσώπου,
προτείνεται η απευθείας βεβαίωση των οικείων χρηματικών ποινών από τις
Εισαγγελίες στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, χωρίς την καταχώρησή
τους στην ανωτέρω εφαρμογή και την αποστολή των συγκεκριμένων διωκτικών
ποινικών εγγράφων στις αστυνομικές υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα ασφαλείας
του τόπου κατοικίας των φυγόποινων προσώπων. Η συγκεκριμένη αλλαγή στη
διαδικασία καταχώρησης των διωκτικών ποινικών εγγράφων στην οικεία
ηλεκτρονική εφαρμογή θα επιτρέψει αφενός την ταχεία πρόσβαση και ανά πάσα
στιγμή, των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών, στα σώματα των εν λόγω διωκτικών
εγγράφων και αφετέρου την άμεση εξακρίβωση της ισχύος τους, παρακάμπτοντας
χρονοβόρες διαδικασίες προς απόκτηση των προαναφερόμενων εγγράφων και
πληροφοριών.
7. Αναβάθμιση της δυνατότητας καταστολής του εγκλήματος μέσω της εφαρμογής
«Σηματικές Αναφορές»:
α) Κατά τη σύνταξη των σηματικών αναφορών εγκλημάτων, συμβάντων,
συλλήψεων - προσαγωγών και τροχαίων ατυχημάτων, να υπάρχει τόσο δυνατότητα

(υφίσταται μόνο για τις σηματικές αναφορές εγκλημάτων) όσο και
υποχρεωτικότητα καταχώρησης των αριθμών των τηλεφωνικών συνδέσεων που
κατέχουν και χρησιμοποιούν στην πράξη τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
β) Κατά τη σύνταξη των σηματικών αναφορών εγκλημάτων, συμβάντων,
συλλήψεων - προσαγωγών και τροχαίων ατυχημάτων, να υπάρχει τόσο δυνατότητα
όσο και υποχρεωτικότητα καταχώρησης των αριθμών της διεθνούς ταυτότητας
εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (IMEI) των συσκευών κινητής τηλεφωνίας που
κατέχουν και χρησιμοποιούν στην πράξη τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
γ) Να δοθεί δυνατότητα, μέσω της επιλογής «Αναλυτική Αναζήτηση», αναζήτησης
κατόχων τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας με κριτήριο
αναζήτησης τον αριθμό της οικείας σύνδεσης και τον αριθμό της διεθνούς
ταυτότητας εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (IMEI) της συσκευής κινητής
τηλεφωνίας.
δ) Κατά τη σύνταξη των σηματικών αναφορών συμβάντων και συλλήψεων προσαγωγών, να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση σε πεδίο των αριθμών
κυκλοφορίας των εμπλεκόμενων οχημάτων, ώστε να είναι δυνατή, μέσω της
επιλογής «Αναλυτική Αναζήτηση», η αναζήτηση και η εύρεση και των λοιπών
περιπτώσεων στις οποίες ενεπλάκη συγκεκριμένο αναζητούμενο όχημα, πέραν
αυτών που αφορούν εγκλήματα και τροχαία ατυχήματα για τα οποία υποβάλλονται
σηματικές αναφορές εγκλημάτων και τροχαίων ατυχημάτων.
ε) Σε κάθε περίπτωση προσαγωγής προσώπου στο αστυνομικό κατάστημα, να είναι
υποχρεωτική η υποβολή προς την οικεία Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου
λειτουργεί Γραφείο Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών, σηματικής αναφοράς
προσαγωγής, ώστε συγχρόνως να είναι διαθέσιμες, μέσω της επιλογής «Αναλυτική
Αναζήτηση», χρήσιμες για τις υπηρεσίες ασφαλείας πληροφορίες (π.χ. τόπος και
χρόνος που βρισκόταν το προσαγόμενο πρόσωπο όταν έλαβε χώρα η προσαγωγή
του, στοιχεία των συσκευών κινητής τηλεφωνίας που κατείχε ο προσαγόμενος,
στοιχεία οχήματος στο οποίο αυτός επέβαινε, στοιχεία προσώπων με τα οποία
βρέθηκε να συναναστρέφεται κατά τον εντοπισμό του πριν την προσαγωγή).
Η καταχώρηση και διασφάλιση μέσω της υπόψη εφαρμογής χρήσιμων
πληροφοριών και η δυνατότητα άμεσης ανάκτησής τους θα βοηθήσει στην ταχεία
και άρτια εξιχνίαση αξιόποινων πράξεων.
8. Δημιουργία μηχανισμού προσωποποιημένης ενημέρωσης των πολιτών προς
αποτροπή της θυματοποίησής τους. Προτείνεται η λειτουργία, στα πλαίσια του
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, μηχανισμού
για την έγκαιρη, έγκυρη και τακτική ενημέρωση των πολιτών, που είτε κατοικούν σε
συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, τόσο για
τον τρόπο δράσης των εγκληματικών ομάδων που κατά σύστημα
δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους ή στρέφονται σε βάρος συγκεκριμένων
επιτηδευματιών ή εργαζομένων όσο και για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να
λαμβάνουν, προς αποτροπή της θυματοποίησής τους. Η εν λόγω ενημέρωση να
λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά, μέσω της αξιοποίησης του αρχείου της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους
τόπους κατοικίας και της ασκούμενες οικονομικές δραστηριότητες των πολιτών.

