
Η Ελληνική Αστυνοµία
είναι Σώµα Ασφάλειας
και έχει ως αποστολή:

•• Την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης, της ευ-
ταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής δια-
βίωσης των πολιτών, που περιλαµβάνει την
άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευ-
σης και τροχαίας. 

•• Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος
και την προστασία του Κράτους και του δηµο-
κρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια της συν-
ταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την
άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής
ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από Κεντρι-
κές και Περιφερειακές υπηρεσίες. Το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί την προϊστά-
µενη αρχή των υπηρεσιών αυτών. Το έργο του
συνίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση της
αποστολής του Σώµατος, στα πλαίσια της πολιτι-
κής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το σκοπό
αυτό προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολου-
θεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και
εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

Yπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας

ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  
ΑΑκκααδδηηµµίίαα

Η εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων αστυνο-
µικών, καθώς και η µετεκπαίδευση – επιµόρφωση
του αστυνοµικού προσωπικού πραγµατοποιείται
στις αντίστοιχες σχολές που λειτουργούν στο πλαί-
σιο της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και ειδικότερα:

--  ΣΣχχοολλήή  ΑΑσσττυυφφυυλλάάκκωωνν

Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι  ανώτερη παραγω-
γική Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η
οποία εδρεύει στο 7ο  χιλιόµετρο της Εθνικής
οδού Κοµοτηνής - Ξάνθης και διαρθρώνεται σε
οκτώ (8) Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων (Γρε-
βενών, ∆ιδυµοτείχου, Καρδίτσας, Κοµοτηνής, Νά-
ουσας, Ξάνθης, Ρεθύµνου και Σητείας).

Η φοίτηση  των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5)
εξάµηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά
έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή
εξάµηνα το καθένα και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος
περιλαµβάνει το τελευταίο εξάµηνο εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιµοι αστυ-
φύλακες διαµένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρα-
κτική και αποσκοπεί στην άρτια επαγγελµατική
κατάρτιση, στη γενική εγκυκλοπαιδική µόρφωση
και διαπαιδαγώγηση, στη γνώση της νοµικής επι-
στήµης, στο χειρισµό των όπλων και χρήση αυ-
τών και στη βελτίωση της φυσικής αγωγής και εκ-
µάθηση τεχνικών αυτοπροστασίας.

Οι πρωτοετείς δόκιµοι αστυφύλακες υφίστανται
την ίδια βασική στρατιωτική εκπαίδευση, όπως
και οι δόκιµοι υπαστυνόµοι. Μετά την ολοκλή-
ρωσή της δίνουν τον προβλεπόµενο όρκο σε επί-
σηµη τελετή και ακολουθεί η παρακολούθηση
του τακτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος εκ-
παίδευσης.

--  ΣΣχχοολλήή  ΑΑξξιιωωµµααττιικκώώνν

Η Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας
είναι ισότιµη µε τις Σχολές των Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχο-
λές των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Η έδρα της Σχολής είναι στη Λεωφόρο Θρακο-
µακεδόνων 101 στις Αχαρνές Αττικής. Η φοίτηση
διαρκεί οκτώ (8) εξάµηνα και χωρίζεται σε τέσ-
σερα (4) εκπαιδευτικά έτη.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιµοι υπα-



στυνόµοι διαµένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Η εκπαίδευση των δοκίµων υπαστυνόµων δια-
κρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αποβλέ-
πει στην άρτια επαγγελµατική κατάρτιση, γενική
µόρφωση και την κατάλληλη σωµατική και ψυ-
χική προετοιµασία των εκπαιδευόµενων, ώστε να
καταστούν ικανοί αξιωµατικοί της Ελληνικής
Αστυνοµίας και στις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυ-
νοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής.

Οι πρωτοετείς δόκιµοι υπαστυνόµοι µε την πα-
ρουσίασή τους στη Σχολή υφίστανται την προ-
βλεπόµενη βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με
την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκ-
παίδευσης δίνουν τον προβλεπόµενο όρκο σε
επίσηµη τελετή και ακολουθεί η εφαρµογή του
τακτικού προγράµµατος θεωρητικής και πρακτι-
κής εκπαίδευσης. 

--  ΣΣχχοολλήή  ΜΜεεττεεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι    ΕΕππιιµµόόρρφφωωσσηηςς

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
εδρεύει στο νοµό Αττικής και έχει ως αποστολή τη
µετεκπαίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση  του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε
σκοπό τη διαρκή ενηµέρωση αυτού στα σύγ-
χρονα αστυνοµικά θέµατα και προβλήµατα γενι-
κού ή ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταπο-
κρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του. 

Η Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιµόρφωσης, πα-
ράρτηµα της οποίας λειτουργεί και στη Βόρεια Ελ-
λάδα µε έδρα τη Βέροια, συγκροτείται από το
Επιτελείο και τα ακόλουθα τµήµατα:

•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΩΩΝΝ

Το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επι-
τελών Στελεχών, εδρεύει τόσο στην Αθήνα, όσο
και στη Θεσσαλονίκη και έχει ως αποστολή την
µετεκπαίδευση – επιµόρφωση των Αστυνόµων Β΄
που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών,
πριν προαχθούν στον ανώτερο βαθµό. Η εκπαί-
δευση διαρκεί από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες.

•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΥΥΠΠΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ  
((ΤΤ..ΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..))

Το Τ.Ε.Μ.Α. έχει ως αποστολή τη συµπλήρωση
επαγγελµατικής και νοµικής µόρφωσης των Αν-
θυπαστυνόµων. Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. πραγ-
µατοποιείται µε εισιτήριες εξετάσεις και η εκπαί-
δευση διαρκεί εννέα µήνες.

•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΩΩΝΝ

Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών έχει ως αποστολή την
εκπαίδευση - επιµόρφωση και εξάσκηση του προ-
σωπικού στις ξένες γλώσσες. Παρέχονται εξειδι-
κευµένες γνώσεις, προσαρµοσµένες στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις, όπως διαµορφώνονται στο
ευρωπαϊκό αστυνοµικό περιβάλλον.

•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

Το Τµήµα Μετεκπαίδευσης Αξιωµατικών έχει ως
αποστολή την µετεκπαίδευση, επιµόρφωση και
εξειδίκευση των Αξιωµατικών όλων των βαθµών
της Ελληνικής Αστυνοµίας και του πολιτικού προ-
σωπικού, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, σε θέµατα αστυ-
νοµικού ενδιαφέροντος.

•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  
ΑΑΝΝΘΘΥΥΠΠΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ--ΑΑΡΡΧΧΙΙΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΣΣΤΤΥΥΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝ

Το Τµήµα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων-
Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων έχει ως απο-
στολή τη µετεκπαίδευση - επιµόρφωση και εξει-
δίκευση των Ανθυπαστυνόµων – Αρχιφυλάκων
και Αστυφυλάκων και του Πολιτικού προσωπι-
κού κλάδου ∆.Ε., σε θέµατα αστυνοµικού ενδια-
φέροντος.



•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  --
ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΩΩΝΝ  ΣΣΚΚΥΥΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΙΙΧΧΝΝΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  --
ΕΕΞΞΟΟΥΥ∆∆ΕΕΤΤΕΕΡΡΩΩΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΡΡΗΗΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ

Το Τµήµα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Εκ-
παιδευτών - συνοδών σκύλων και ανιχνευτών –
εξουδετερωτών εκρηκτικών µηχανισµών έχει ως
αποστολή την εκπαίδευση και εξειδίκευση του
προσωπικού, ως εκπαιδευτών και συνοδών αστυ-
νοµικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.

•• ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΑΑΣΣΤΤΥΥΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Το Τµήµα Ειδικής Αστυνοµικής Εκπαίδευσης έχει
ως αποστολή την ειδική εκπαίδευση του αστυνο-
µικού προσωπικού σε θέµατα αυτοάµυνας - αυ-
τοπροστασίας και οπλοτεχνικής – σκοποβολής
για την ορθή χρήση των όπλων.

--  ΣΣχχοολλήή  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή
την µετεκπαίδευση και την επιµόρφωση σε µετα-
πτυχιακό επίπεδο, των Ανώτερων στελεχών της
Ελληνικής Αστυνοµίας, των Ενόπλων ∆υνάµεων,
του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος και
Πολιτικών Υπαλλήλων άλλων Υπουργείων του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, σε ένα ευρύ φάσµα
θεµάτων τα οποία σχετίζονται µε τη Στρατηγική
και Πολιτική της Εθνικής Ασφάλειας, ώστε να
µπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του
ανώτατου κρατικού λειτουργού. 
Η έδρα της Σχολής είναι στην  Αθήνα (Αχαρνές –
Αττικής) και η φοίτηση σε αυτήν διαρκεί οκτώ (8)
µήνες.
Η εισαγωγή σπουδαστών πραγµατοποιείται κα-
τόπιν επιλογής από τριµελή Επιτροπή, βάσει αν-
τικειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης.
Οι εκπαιδευόµενοι είναι Ανώτεροι Αξιωµατικοί
της Ελληνικής Αστυνοµίας, βαθµού Αστυνόµου
Α΄ή Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, µε πραγµατική
υπηρεσία Αξιωµατικού τουλάχιστον δεκαεπτά (17)

ετών. Μπορεί επίσης να εισάγονται για φοίτηση
και Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων του Λι-
µενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος, µε βαθµό
Ταγµατάρχη ή Αντισυνταγµατάρχη και αντίστοι-
χων, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εξουσιοδοτηµένοι
για τον χειρισµό θεµάτων κρατικής ασφάλειας.

Στις παραγωγικές Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιω-
µατικών, καθώς και στις Σχολές Μετεκπαίδευσης
και Επιµόρφωσης και Εθνικής Ασφάλειας επιτρέ-
πεται η εισαγωγή και φοίτηση ξένων χωρών, βά-
σει ειδικότερων ρυθµίσεων που καθορίζονται µε
αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερι-
κών και Οικονοµίας και Οικονοµικών.

ΆΆµµεεσσηη  ∆∆ρράάσσηη

Η ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Αττικής είναι µη-
χανοκίνητη Υπηρεσία µε ικανό αριθµό R / T πε-
ριπολικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. Η
αποστολή της επικεντρώνεται στην άµεση και συ-
νεχή παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους
πολίτες, την άµεση επέµβαση στα συµβάντα αστυ-
νοµικής φύσεως, τη συνεχή περιπολία για την
εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και την παροχή
ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της
Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής.

ΗΗ  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΆΆµµεεσσηηςς  ∆∆ρράάσσηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  
δδιιααρρθθρρώώννεεττααιι  σστταα  αακκόόλλοουυθθαα  ΤΤµµήήµµαατταα::

•• ΤΤµµήήµµαα  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΛΛεειιττοουυρργγιιώώνν  
•• ΤΤµµήήµµαα  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΥΥλλιικκοούύ--ΧΧρρηηµµααττιικκοούύ  
•• ΤΤµµήήµµαα  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΜΜέέσσωωνν    
•• ΤΤµµήήµµαα  ΚΚέέννττρροουυ  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

Το Τµήµα Κέντρου Επιχειρήσεων αποτελεί το κατ’
εξοχήν επιχειρησιακό σκέλος της Υπηρεσίας. Εί-
ναι αρµόδιο για να κατευθύνει και να συντονίζει
τη δράση των περιπολικών αυτοκινήτων και δι-



κύκλων, για την εκπλήρωση της αποστολής της,
στην εδαφική αρµοδιότητα που έχει (Νοµός Αττι-
κής πλην Νήσων). 

ΤΤοο  ΤΤµµήήµµαα  ΚΚέέννττρροουυ  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
δδιιααρρθθρρώώννεεττααιι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  οοµµάάδδεεςς::

ΑΑλλλλααγγέέςς  ΠΠεερριιπποολλιικκώώνν::  ΑΑ΄,,  ΒΒ΄,,  ΓΓ΄ κκααιι  ∆∆΄

ΓΓρρααφφεείίοο  ∆∆ιικκυυκκλλιισσττώώνν  ((ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ««ΖΖ»»  ))

Η επικοινωνία των πολιτών µε την Άµεση ∆ράση
(το γνωστό 100) εξασφαλίζεται από σύγχρονο τη-
λεφωνικό κέντρο δυναµικότητας, αυτή τη στιγµή,
τριάντα (30) θέσεων εργασίας. ∆έχεται κατά µέσο
όρο 13.000 µε 14.000 κλήσεις το εικοσιτετρά-
ωρο, εκ των οποίων 2.500 µε 3.000 αφορούν πε-
ριστατικά για τα οποία απαιτείται επέµβαση Αστυ-
νοµικού Σταθµού, ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις
αφορούν παροχή πληροφοριών και οδηγίες –
κατευθύνσεις για χειρισµό – επίλυση διαφόρων
υποθέσεων, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσεως.
Τις ανάγκες επικοινωνίας του Κέντρου Επικοινω-
νιών µε τα πληρώµατα των περιπολικών και τους
δικυκλιστές της οµάδας «Ζ» καλύπτει ανάλογος
αριθµός εκφωνητών.
Στο Κέντρο λειτουργεί Σύστηµα Κλειστού Κυ-
κλώµατος Τηλεόρασης (CCTV ), το οποίο παρέχει
τη δυνατότητα µεταφοράς, σε πραγµατικό χρόνο,
ζωντανής εικόνας από εικονολήπτες, οι οποίοι
είναι τοποθετηµένοι σε οδικές αρτηρίες στην Ατ-
τική, µε σκοπό τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Επίσης, λειτουργεί σύστηµα λήψης και επεξεργα-
σίας σηµάτων συναγερµού, καθώς και το Σύ-
στηµα λήψης γραπτών µηνυµάτων (SMS) «ΕΡ-
ΜΗΣ», που παρέχει τη δυνατότητα αποστολής
γραπτών µηνυµάτων, µε σκοπό την επικοινωνία
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Η ∆ιεύθυνση Άµεσης ∆ράσης Αττικής αποτελεί
µια ιστορική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας,
µε συµπαγή συγκρότηση, οµοιογενή επιχειρη-
σιακή δράση και συνεχή θετική προσφορά στον
Αστυνοµικό θεσµό και την Ελληνική κοινωνία. 
Είναι Υπηρεσία πρώτης γραµµής και από τις πιο
µαχητικές Μονάδες της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Στη διαδροµή της µέχρι σήµερα έχει θρηνήσει
την απώλεια σηµαντικού αριθµού αστυνοµικών
της, που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος, κατακτώντας έτσι την αναγνώριση και εµ-
πιστοσύνη των πολιτών.
Αποτελεί για τους υπηρετούντες σε αυτήν αστυνο-
µικούς, ανεξαρτήτως βαθµού, µια σταθερή αξία και
ένα διακριτό Αστυνοµικό θεσµό, µε επιτυχηµένη
κοινωνική προσφορά στον τοµέα της ασφάλειας.
Η Άµεση ∆ράση καταβάλλει καθηµερινά συνεχείς
και συστηµατικές προσπάθειες για την ποιοτική
βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού της, µέσα
από συνεχείς εκπαιδεύσεις (σεµινάρια αυτοάµυνας
– αυτοπροστασίας, γρήγορης και ασφαλούς οδή-
γησης, κ.λ.π.) και την αναβάθµιση του τεχνικού -
τεχνολογικού της εξοπλισµού, ώστε να είναι σε
θέση να δρα άµεσα και να ανταποκρίνεται κατά τον
καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις αστυ-
νόµευσης και ασφάλειας των πολιτών στην Ατ-
τική, στην εδραίωση του αισθήµατος ασφαλείας
τους και γενικά στην διατήρηση της έννοµης τάξης,
προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.
Αντίστοιχη, αυτοτελής µηχανοκίνητη υπηρεσία
Άµεσης ∆ράσης, επιπέδου Αστυνοµικής ∆ιεύ-
θυνσης, λειτουργεί και στη Γενική Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης.

∆∆ίίωωξξηη  ΝΝααρρκκωωττιικκώώνν

Η καταπολέµηση των ναρκωτικών τόσο σε προ-
ληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο επι-
χειρείται, ιδίως, µέσω των ειδικών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν για το σκοπό αυτό και συγκεκρι-
µένα των Υποδιευθύνσεων ∆ίωξης Ναρκωτικών
και των Τµηµάτων ∆ίωξης Ναρκωτικών.

ΥΥπποοδδιιεευυθθύύννσσεειιςς  ∆∆ίίωωξξηηςς  ννααρρκκωωττιικκώώνν

Υποδιευθύνσεις ∆ίωξης Ναρκωτικών λειτουρ-
γούν ανά µία (1) στις Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευ-
θύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως εσωτερική
διάρθρωση των οικείων ∆ιευθύνσεων Ασφαλείας



και έχουν ως βασική αποστολή τον χειρισµό
όλων των σοβαρών, κατά την κρίση του προ-
ϊσταµένου τους, υποθέσεων ναρκωτικών και ει-
δικότερα εκείνων που έχουν διεθνείς προεκτά-
σεις, συνεργαζόµενες, κατά περίπτωση, µε τις
συναρµόδιες διωκτικές Υπηρεσίες, καθώς και µε
τις διωκτικές αρχές άλλων χωρών. Είναι, επίσης
αρµόδιες και για την καταπολέµηση παράνοµων
προσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών καθώς
και για την καταπολέµηση ναρκωτικών, µέσω του
διαδικτύου, συνεργαζόµενες προς τούτο µε άλ-
λους συναρµόδιους φορείς. 

ΤΤµµήήµµαατταα  ∆∆ίίωωξξηηςς  ΝΝααρρκκωωττιικκώώνν  

Τµήµατα ∆ίωξης Ναρκωτικών λειτουργούν στην
Αττική και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις έδρες
των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων της χώρας που
λειτουργούν Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και
έχουν ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή
των σχετικών µε τα ναρκωτικά εγκληµάτων στις
περιοχές αρµοδιότητάς τους, συνεργαζόµενα
προς τούτο µε τις αρµόδιες τοπικές αρχές, Υπη-
ρεσίες και φορείς.  

Στις περιοχές που δεν εκτείνεται η τοπική αρµο-
διότητα αυτοτελών Υπηρεσιών ∆ίωξης Ναρκωτι-
κών, οι σχετικές αρµοδιότητες ασκούνται από τα
Τµήµατα Ασφαλείας ή τα Αστυνοµικά Τµήµατα γε-
νικής αρµοδιότητας.

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  
ΕΕιιδδιικκώώνν  ΕΕγγκκλληηµµάάττωωνν  ΒΒίίααςς  ((∆∆..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..ΒΒ))

Η Αντιτροµοκρατική (∆.Α.Ε.Ε.Β.) έχει ως απο-
στολή την αντιµετώπιση Ειδικών Εγκληµάτων
Βίας, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας και έχει εδαφική αρµοδιότητα
σε όλη την επικράτεια της χώρας (Π.∆. 14/2001).

ΠΠεερριιλλααµµββάάννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  ττµµήήµµαατταα::

•• 11οο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ΕΕσσωωττεερριικκήήςς  
ΤΤρροοµµοοκκρρααττίίααςς  

•• 22οο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  
ΤΤρροοµµοοκκρρααττίίααςς  

•• 33οο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ΛΛοοιιππώώνν  
ΕΕγγκκλληηµµάάττωωνν  ΒΒίίααςς

•• 44οο  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ΕΕιιδδιικκώώνν  
ΕΕλλάάγγχχωωνν

•• 55οο  ΤΤµµήήµµαα  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς
•• 66οο  ΤΤµµήήµµαα  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύ-
θυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας
Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), η οποία υπά-
γεται διοικητικά στη ∆.Α.Ε.Ε.Β. και η τοπική της
αρµοδιότητα εκτείνεται στις περιφέρειες της Γενι-
κής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης και
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας,
∆υτικής  Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Ιστορική στιγµή στο έργο της Αντιτροµοκρατικής
Υπηρεσίας αποτελεί η εξάρθρωση των τροµο-
κρατικών οργανώσεων 17 Νοέµβρη και Ε.Λ.Α. 

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  
ΕΕγγκκλληηµµααττοολλοογγιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν  ((∆∆..ΕΕ..ΕΕ..))

Η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών της
Ελληνικής Αστυνοµίας (∆.Ε.Ε.) είναι η Εθνική Εγ-
κληµατολογική Υπηρεσία της χώρας. Έχει ενταχ-
θεί στο ∆ίκτυο Εγκληµατολογικών Ινστιτούτων
(ENFSI) και παρέχει σηµαντική υποστήριξη και
βοήθεια στο έργο όλων των διωκτικών Αρχών
της χώρας. 

Στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών υπά-
γεται η Υποδιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευ-
νών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη και τα κατά τόπους Γραφεία
Εγκληµατολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) στην υπό-
λοιπη Ελλάδα. 



ΗΗ  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕγγκκλληηµµααττοολλοογγιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν
δδιιααρρθθρρώώννεεττααιι  σστταα  εεξξήήςς  ττµµήήµµαατταα::

•• 11οο  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΛΛεειιττοουυρργγιιώώνν
•• 22οο  ΤΤµµήήµµαα  ∆∆αακκττυυλλοοσσκκοοππίίααςς  
•• 33οο  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕξξεερρεευυννήήσσεεωωνν  
•• 44οο  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕρργγαασσττηηρρίίωωνν  ΠΠυυρροοββόόλλωωνν  ΌΌππλλωωνν  

κκααιι  ΙΙχχννώώνν  ΕΕρργγααλλεείίωωνν  
•• 55οο  ΤΤµµήήµµαα  ΕΕρργγαασσττηηρρίίωωνν  ∆∆ιικκαασσττιικκήήςς  

ΓΓρρααφφοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΠΠλλαασσττόόττηηττααςς  ΕΕννττύύππωωνν  
κκααιι  ΑΑξξιιώώνν

•• 66οο  ΤΤµµήήµµαα  ΧΧηηµµιικκώώνν  κκααιι  ΦΦυυσσιικκώώνν  ΕΕξξεεττάάσσεεωωνν
•• 77οο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  ΒΒιιοολλοογγιικκώώνν  ΥΥλλιικκώώνν
•• 88οο  ΤΤµµήήµµαα  ΜΜεεθθοοδδιικκοοττήήττωωνν--ΦΦωωττοογγρρααφφιικκοούύ
•• 99οο  ΤΤµµήήµµαα  ΚΚααττααδδιιωωκκττιικκώώνν--ΣΣττααττιισσττιικκήήςς
•• 1100οο  ΤΤµµήήµµαα  ΑΑρρχχεείίωωνν

ΗΗ  ∆∆..ΕΕ..ΕΕ..  δδιιααθθέέττεειι  σσύύγγχχρροοννοο  εεξξοοππλλιισσµµόό,,  όόππωωςς::

•• ΑΑυυττόόµµααττοο  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΣΣυυγγκκρριιττιικκώώνν  ΕΕξξεεττάάσσεεωωνν  
ΙΙχχννώώνν  ΚΚααλλύύκκωωνν  κκααιι  ΒΒοολλίίδδωωνν      ((ΙΙ..ΒΒ..ΙΙ..SS..))  

•• ΑΑυυττοοµµααττοοπποοιιηηµµέέννοο  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΑΑννααγγννώώρριισσηηςς  
∆∆αακκττυυλλιικκώώνν  ΑΑπποοττυυππωωµµάάττωωνν  ((ΑΑ..ΣΣ..ΑΑ..∆∆..ΑΑ..))  

•• ΣΣύύσσττηηµµαα  ΤΤηηλλεεµµεεττάάδδοοσσηηςς  ΕΕιικκόόννααςς  
((PPHHOOTTOOPPHHOONNEE))

•• ΑΑυυττόόµµααττοο  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΑΑρρχχεειιοοθθέέττηησσηηςς  κκααιι  
ΕΕππίίδδεειιξξηηςς  ΦΦωωττοογγρρααφφιιώώνν  ((II..SS..II..SS..))  

•• ΣΣύύσσττηηµµαα  ΕΕξξέέτταασσηηςς  ΦΦωωννήήςς  κκααιι  ΉΉχχοουυ  ((VVOOIICCEE))  
•• ΣΣύύσσττηηµµαα  ΕΕξξέέτταασσηηςς  ΨΨηηφφιιαακκώώνν  ∆∆εεδδοοµµέέννωωνν  
•• ΑΑννααλλυυττήή  ΑΑλλλληηλλοουυχχιιώώνν  ΒΒάάσσεεωωνν  DD..NN..AA..  
•• ΕΕξξοοππλλιισσµµόό  υυψψηηλλήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς,,  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  

ΚΚέέννττρροο  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  ΧΧααρρττοοννοοµµιισσµµάάττωωνν  κκααιι  
ΚΚεερρµµάάττωωνν  ΕΕυυρρώώ  

•• ΥΥππεερρσσύύγγχχρροοννοο  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΜΜιικκρροοσσκκόόππιιοο,,  
πποολλλλααππλλώώνν  χχρρήήσσεεωωνν

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  
ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  ((∆∆..ΕΕ..ΥΥ..))

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (∆.Ε.Υ.) ιδρύ-
θηκε το 1999, µε σκοπό την πάταξη των κρουσµά-
των διαφθοράς στην Ελληνική Αστυνοµία. Εδρεύει

στην Αθήνα και η αρµοδιότητά της επεκτείνεται σε
όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει παράρ-
τηµα αυτής, η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέ-
σεων Βορείου Ελλάδος, που επιλαµβάνεται περι-
στατικών κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Λειτουργεί µε ειδικό θεσµικό νοµικό πλαίσιο (Ν.
2713/99 - Ν. 2800/2000) και υπάγεται απευθείας
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Επο-
πτεύεται στα ανακριτικά της καθήκοντα από Ει-
σαγγελέα Εφετών και αναφέρεται κατ` έτος, δια
του ∆ιευθυντού της, στην Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας της Βουλής. Επίσης, συνεργάζεται µε
την Επιτροπή ∆ιαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(GRECO).

Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας ορίζεται για µια τριε-
τία, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
ύστερα από ακρόαση και γνώµη της Επιτροπής
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. 

Με το άρθρο 2 του Ν. 3103/2003 η ∆ιεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνο-
µίας επιλαµβάνεται και σε αδικήµατα χρηµατι-
σµού και εκβίασης που διαπράττουν ή συµµετέ-
χουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  
ΑΑσσττυυννοοµµιικκήήςς  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  ((∆∆..∆∆..ΑΑ..ΣΣ..))

H ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας
(∆.∆.Α.Σ.) εξασφαλίζει την επικοινωνία της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας και του Υπουργείου Εσωτερικών γε-
νικότερα µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς (Συµβούλιο της
Ευρώπης, Ο.Σ.Ε.Π., Ο.Ο.Σ.Α, Ο.Η.Ε., ∆.Ε.Ε. κ.λ.π.).

Επίσης, είναι ο φορέας που εξασφαλίζει την επικοι-
νωνία της χώρας µας µε την Ιnterpol (Εθνικό Κεν-
τρικό Γραφείο Ελλάδος), την EDU / Europol (Εθνική
Μονάδα Europol) και επίσης την επικοινωνία µέσω
του Τµήµατος SIRENE-Συστήµατος Πληροφοριών



Schengen µε τις λοιπές χώρες-µέλη του Ενιαίου
Χώρου Schengen, τo Teldrug και τα αρµόδια Κοι-
νοτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παράλληλα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των
συναφθεισών ∆ιµερών Συµφωνιών Αστυνοµικής
Συνεργασίας και Επανεισδοχής της χώρας µας µε
τρίτα κράτη.

∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  
ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς

H ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας έχει ως αποστολή το σχε-
διασµό, τη δηµιουργία και την υποστήριξη των
αναγκαίων εφαρµογών της πληροφορικής για τις
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

∆ιαθέτει ένα σύγχρονο πανελλαδικό δίκτυο πλη-
ροφορικής, στο οποίο έχει συνδεθεί το σύνολο
των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων της χώρας, όλα
σχεδόν τα σηµεία διαβατηριακού ελέγχου, καθώς
και τα περισσότερα Αστυνοµικά Τµήµατα Αθηνών
και Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, λειτουργεί το πληροφορικό σύστηµα
Schengen και βρίσκεται σε εξέλιξη η δηµιουργία
άλλων διεθνών πληροφορικών συστηµάτων (Eu-
ropol, Eurodac κ.λπ.), για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της χώρας µας που απορρέουν
από διεθνείς συµβάσεις.

ΕΕιιδδιικκήή  ΚΚαατταασσττααλλττιικκήή  
ΑΑννττιιττρροοµµοοκκρρααττιικκήή  ΜΜοοννάάδδαα  ((ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΜΜ..))

H Ε.Κ.Α.Μ. είναι επίλεκτη µονάδα της Ελληνικής
Αστυνοµίας, η οποία έχει ως αποστολή την απο-
τελεσµατική αντιµετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά
επικίνδυνων καταστάσεων (τροµοκρατικές ενέρ-
γειες, αεροπειρατίες, απαγωγές οµήρων κ.λπ.).
Η µονάδα αυτή είναι ειδικά εκπαιδευµένη και

εξοπλισµένη µε σύγχρονα υλικοτεχνικά µέσα.

Στελεχώνεται από εθελοντές αστυνοµικούς που
επιλέγονται µε αυστηρά κριτήρια και εκπαι-
δεύονται σκληρά και σε καθηµερινή βάση. 

Η Ε.Κ.Α.Μ. επεµβαίνει ύστερα από έγκριση του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.

ΤΤµµήήµµαα  ΕΕξξοουυδδεεττέέρρωωσσηηςς  
ΕΕκκρρηηκκττιικκώώνν  ΜΜηηχχααννιισσµµώώνν  ((ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..ΜΜ..))  

Το Τµήµα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανι-
σµών (Τ.Ε.Ε.Μ.) έχει ως αποστολή την επισή-
µανση, περισυλλογή και εξουδετέρωση εκρηκτι-
κών µηχανισµών και αυτοσχέδιων βοµβών.
Επίσης, διενεργεί τις ειδικές έρευνες σχετικά µε
εκρηκτικούς µηχανισµούς.

Μονάδες του Τ.Ε.Ε.Μ. βρίσκονται εκτός από την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε µεγάλες επαρ-
χιακές πόλεις. Στελεχώνεται από εθελοντές αστυ-
νοµικούς που επιλέγονται µε αυστηρά κριτήρια
και εκπαιδεύονται συνεχώς. 

Η Υπηρεσία διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξο-
πλισµό όπως: ροµπότ, τηλεχειριζόµενα οχηµατί-
δια, αντιβοµβικές στολές, ανιχνευτές µετάλλων
διαφόρων τύπων, ανιχνευτές εκρηκτικών και ακτι-
νογραφικά.

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΦΦρροουυρροοίί  

Οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης
ευπαθών στόχων και περιπολιών. Επίσης, διατί-
θενται για τη στελέχωση ειδικών αστυνοµικών
υπηρεσιών, τη συγκρότηση ειδικών µονάδων και
µεταβατικών αποσπασµάτων για την αντιµετώ-
πιση ιδιαίτερων µορφών εγκληµατικότητας, κα-
θώς και την αναζήτηση διωκοµένων ή εξαφανι-
σθέντων προσώπων. 



Ακόµη, δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας
φρούρησης και µεταγωγής κρατουµένων και φρούρη-
σης αστυνοµικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών.

Αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας (Ν.2734/1999).

Οι Ειδικοί Φρουροί προσλαµβάνονται µε το σύ-
στηµα των αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) και
πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, απόφοιτοι Λυ-
κείου, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις (οι άνδρες) και να µην έχουν υπερ-
βεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Κριτήρια πρόσ-
ληψης, µεταξύ άλλων, αποτελούν ο γενικός βαθ-
µός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης
γλώσσας και, προκειµένου για άνδρες,  η εκπλή-
ρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά
προτίµηση ως έφεδροι αξιωµατικοί ή σε ειδικές
δυνάµεις των Ενόπλων ∆υνάµεων ή ως εθελον-
τές πενταετούς υποχρέωσης.

ΣΣυυννοορριιοοφφύύλλαακκεεςς

Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης συστάθηκαν
για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λα-
θροµετανάστευσης και την καταπολέµηση του
διασυνοριακού εγκλήµατος (Ν.2622/98). 

Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης (Α΄Ζώνης) λει-
τουργούν στους νοµούς Θεσπρωτίας, Καστοριάς,
Ιωαννίνων, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών,
∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Κέρκυρας.

Επίσης, λειτουργούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύ-
λαξης σε περιοχές που δέχονται µεγάλο αριθµό
λαθροµεταναστών. Συγκεκριµένα, λειτουργούν
στους νοµούς Πρέβεζας, Άρτας, Τρικάλων, Γρε-
βενών, Κοζάνης, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβά-
λας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Λάρισας και Καρδίτσας.

Τέλος, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τρία Tµή-
µατα ∆ίωξης Λαθροµετανάστευσης στη Γενική
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής, ενώ προσφάτως

ιδρύθηκαν και αναµένονται να λειτουργήσουν
Tµήµατα ∆ίωξης Λαθροµετανάστευσης και στις
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Λέσβου, Χίου, Σάµου,
Α΄και Β΄∆ωδεκανήσου, καθώς και στην Αστυ-
νοµική ∆ιεύθυνση Ευβοίας.

Οι Συνοριακοί Φύλακες προσλαµβάνονται µε το
σύστηµα των αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια)
και πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, άνδρες που
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε-
ώσεις και δεν υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλι-
κίας τους και γυναίκες, που δεν υπερβαίνουν το
26ο έτος της ηλικίας τους. Κριτήρια πρόσληψης
αποτελούν, µεταξύ άλλων, ο γενικός βαθµός
απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας,
η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων,
κατά προτίµηση ως έφεδρων αξιωµατικών ή σε ει-
δικές δυνάµεις των Ενόπλων ∆υνάµεων ή ως
εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης. Επίσης, η
περιοχή της κατοικίας τους, η κατοχή επαγγελ-
µατικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας
∆ και η υπαγωγή σε µια από τις κατηγορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 42 του Ν. 1481/1984.

ΟΟµµάάδδαα  
ΑΑσσττυυννοοµµιικκώώνν  ΣΣκκύύλλωωνν  

Η Ελληνική Αστυνοµία για τη φύλαξη ή εντοπι-
σµό ανθρώπων και πραγµάτων, καθώς και για
την ανίχνευση ναρκωτικών και εκρηκτικών χρη-
σιµοποιεί ειδικά εκπαιδευµένους σκύλους.

Κάθε αστυνοµικός σκύλος έχει το συνοδό του, ο
οποίος είναι αστυνοµικός µε ειδική εκπαίδευση. Ο
σκύλος αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της οικο-
γένειας του συνοδού.

Η οµάδα αστυνοµικών σκύλων για τη φύλαξη ή εν-
τοπισµό ανθρώπων και πραγµάτων διαθέτει σκύ-
λους, κυρίως, ράτσας Malinois ή German Sheph-
erd, ενώ για την ανίχνευση ναρκωτικών και
εκρηκτικών χρησιµοποιεί σκύλους ράτσας German
Shepherd, Labrador, Malinois, Golden Retriever.


