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Η 
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας ιδρύθηκε και 
λειτουργεί από το 1995. Έχει ως 
αποστολή την από αέρος υποστήρι-
ξη και ενίσχυση του έργου των Υπη-
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, 

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για την καταπολέ-
µηση του εγκλήµατος, την κατοχύρωση και διατήρηση 
της δηµόσιας τάξης, τη συµβολή στην εξασφάλιση της 
πολιτικής άµυνας και της εθνικής άµυνας της χώρας και 
την αντιµετώπιση αστυνοµικών συµβάντων ιδιαίτερης 
σηµασίας.

∆ιαθέτει πέντε ελικόπτερα γερµανικής κατασκευής και 
η διάρκεια πτήσης τους είναι από 2 έως 2:30’ ώρες αναλό-
γως φορτίου, είδους αποστολής κ.λπ.

Τα δύο συστήµατα λήψης και µετάδοσης εικόνας (FLIR) 
αγοράστηκαν ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων 2004.

Τα τρία BO 105, είναι παλαιού σχεδιασµού καθώς ξεκί-
νησε η παραγωγή τους το έτος 1965 και έχουν 6.500 ώρες 
πτήσεως περίπου.

Από τα τρία ελικόπτερα τα δύο αγοράστηκαν µε εθνι-
κά κονδύλια το 1995, ένα το 1997 και δύο το 2000 µέσω 
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φύλαξη 
συνόρων.

Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων έχει έδρα στο ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί 
επιχειρούν τα ελικόπτερα ηµέρα και νύκτα, χωρίς κανέ-
να περιορισµό καθόσον υπάρχει η δυνατότητα παροχής 
αεροναυτικών πληροφοριών και εξυπηρέτησης όλο το 
24ωρο.Η παραµονή της υπηρεσίας στον ∆.Α.Α. είναι αδα-
πάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ιπτάµενο προσωπικό λόγω των δηµοσιονοµικών 
προβληµάτων εκπαιδεύεται - µετεκπαιδεύεται στο ελάχι-
στο που απαιτείται για την διατήρηση των πτυχίων τους 
των ικανοτήτων και ειδικοτήτων τους.

Η τεχνική υποστήριξη των Ε/Π παρέχεται από Οργα-
νισµό CAMO – AMO που επιλέχτηκε µετά από δηµόσιο 
διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τον 
Νατοϊκό Οργανισµό NSPA (πρώην NAMSA).

Η συνδροµή του εν λόγω οργανισµού γίνεται από τεχνι-
κούς αστυνοµικούς της Υπηρεσίας. 

1. Ποια είναι η αποστολή της υπηρεσίας, γιατί κρίθη-
κε σκόπιµη η σύστασή της; Ειδικότερα, πόσο βοηθούν 
τα ελικόπτερα στην αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών 
προβληµάτων στην Αττική;
Η κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην το-

πική αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και η δια-
βίβαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνοµικές δυνάµεις 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατι-
κότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης, 
την πρόληψη ατυχηµάτων και την αντιµετώπιση της 
λαθροµετανάστευσης.
Η συµβολή στη διάσωση θυµάτων θεοµηνιών ή σο-

βαρών ατυχηµάτων µε την διαβίβαση πληροφοριών στις 
επίγειες δυνάµεις ή τη µεταφορά τραυµατιών.
Η συµβολή στην αναζήτηση διωκοµένων προσώπων 

ή προσώπων που έχουν εξαφανισθεί. 
Η συνοδεία ή και µεταφορά υψηλών προσώπων, η µε-

ταφορά αστυνοµικών για ανάληψη επείγουσας αστυνο-
µικής επιχείρησης (SPECIAL POLICE MISSION) ή και 
η συµµετοχή σ’ αυτήν, καθώς και η µεταφορά ανώτατων 
αξιωµατικών της Αστυνοµίας για υπηρεσιακούς λόγους.
Η συµβολή στο έργο της Εθνικής και Πολιτικής άµυ-

νας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωµάτων 
Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, µετά 
από σχετικό αίτηµα των αρµόδιων Αρχών και έγκριση 
του Αρχηγού του Σώµατος.

Η βοήθεια που παρέχεται από τα ελικόπτερα για την 
αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων στην 
Αττική έγκειται:

α. Στην Επισήµανση τυχόν εµποδίων που παρακωλύ-
ουν την κίνηση και η άµεση ενηµέρωση της τροχαίας για 
παρέµβαση προς άρση αυτών των προβληµάτων.

β. Στην διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε την επι-
κρατούσα κατάσταση από άποψη κυκλοφορίας, ώστε να 
σχηµατίζεται στο κέντρο τροχαίας η πιο ρεαλιστική κατά 
το δυνατόν εικόνα.

γ. Η µεταβίβαση µετά από εντολή του κέντρου σε συ-
γκεκριµένο µέρος και οδό, για να δοθούν άµεσες πληρο-
φορίες.

δ. Η συνεργασία µε τις επίγειες δυνάµεις των υπηρεσιών 
της Τροχαίας, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων.
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ε.Είναι δε δυνατή και η αυτεπάγγελτη βεβαίωση παραβά-
σεων, καθόσον τα πληρώµατα των ελικοπτέρων είναι αστυ-
νοµικοί.

Τα ελικόπτερα της παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες 
στις συνεργαζόµενες υπηρεσίες Τροχαίας σε καθηµερινή 
βάση, ειδικότερα για την περιοχή των Αθηνών. Για δε τις 
περιόδους µαζικών εξόδων, λόγω εορτών, αργιών, εξόδων 
Σαββατοκύριακου ιδιαίτερα το καλοκαίρι εκπονούνται 
σχέδια από την ∆/νση Τροχαίας του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνοµίας στα οποία συµµετέχουν και τα ελικόπτερα.

Η παρουσία του ελικοπτέρου πάνω από τα Εθνικά δίκτυα 
επηρεάζει αποτρεπτικά για την ενέργεια παραβάσεων του 
Κ.Ο.Κ. από τους οδηγούς, διαπίστωση που προκύπτει από 
τις διεθνείς στατιστικές µετά την βοήθεια που παρέχεται 
από τα ελικόπτερα για την αντιµετώπιση κυκλοφοριακών 
προβληµάτων.

2. Πόση είναι η δύναµη της, πόσοι είναι ιπτάµενοι και πό-
σοι προσωπικό εδάφους, πως επιλέγεται το προσωπικό και 
τι εκπαίδευση έχει υποστεί;

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας αποτελείται από 27 Αστυνοµικούς. Από 
αυτούς οι δώδεκα (12) είναι ιπτάµενοι χειριστές οι δέκα (10) 
ιπτάµενοι τεχνικοί και τέσσερις αστυνοµικοί ως προσωπικό 
διοικητικής υποστήριξης. Η προβλεπόµενη οργανική δύνα-
µη της Υπηρεσίας είναι 42 αστυνοµικοί. Εκκρεµεί η διαδι-
κασία πρόσληψης άλλων έξι τεχνικών - αστυνοµικών εντός 
του 2013.

Το ιπτάµενο προσωπικό επιλέγεται από το Αστυνοµικό 
προσωπικό µετά από προκήρυξη διαγωνισµού για πλήρω-
ση κενών θέσεων είτε χειριστών είτε τεχνικών. Τα προσό-
ντα και ο τρόπος επιλογής προβλέπονται από απόφαση του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για το υπόλοιπο προ-
σωπικό εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται για το 
αστυνοµικό προσωπικό.

Οι ιπτάµενοι χειριστές και τεχνικοί είναι κάτοχοι 
αντίστοιχων πτυχίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας. Οι εκπαιδεύσεις του ιπταµένου προσωπι-
κού έχουν λάβει χώρα σε αναγνωρισµένες σχολές 
του εξωτερικού, του εσωτερικού (FLIGHT SAFETY, 
HELICOPTER ADVENTURES, OXFORD AIR 
SCHOOL) και σε διάφορες αστυνοµικές υπηρεσίες του 
εξωτερικού (Αστυνοµίες Los Angeles, Washington, 
Contra Costa County), στις εγκαταστάσεις της κατα-
σκευάστριας εταιρείας ελικοπτέρων EUROCOPTER, 
το σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων και Θαλάσσιας Επιβί-
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ωσης της Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ.
Οι εκπαιδεύσεις σε σχολές αφορούν την απόκτηση πτυ-

χίων και ειδικοτήτων (επαγγελµατικών πτυχίων, ειδικο-
τήτων εκπαιδευτών πτήσεως δι’ οργάνων, προσαύξησης 
πτητικής εµπειρίας σε διάφορες συνθήκες πτήσεως, και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων). Στις διάφορες αστυνοµικές 
υπηρεσίες του εξωτερικού το ιπτάµενο προσωπικό εκπαι-
δεύθηκε στη χρήση τακτικών, συστηµάτων, εµπειρίας 
και οργάνωσης.

 
3. Ποίοι είναι οι τύποι των πέντε ελικοπτέρων, ποιες εί-

ναι οι βασικές τεχνικές δυνατότητες και µε τι όργανα εί-
ναι εξοπλισµένα (κάµερες θερµικής απεικόνισης κ.λπ.).

Οι τύποι των ελικοπτέρων είναι: τρία (3) ελικόπτερα 
ΒΟ-105 τα οποία αγοράστηκαν από την Γαλλογερµανική 
εταιρεία EUROCOPTER την 27-5-1995 και δύο (2) EC-
135τα οποία παρελήφθησαν την 5-2-2001.

Και τα τρία ελικόπτερα (ΒΟ-105) έχουν την δυνατότη-
τα να εξοπλιστούν ενναλακτά µε τα δύο συστήµα λήψης 
και µετάδοσης εικόνας (FLIR).

 Το (FLIR) µεταδίδει απ’ ευθείας εικόνα στο Κέντρο Άµε-
σης ∆ράσης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

  
4. Ποιες ήταν οι σπουδαιότερες επιχειρήσεις στις οποί-

ες έλαβε µέρος ελικόπτερο (ληστές Κλειτορίας Καλαβρύ-
των, εντοπισµός Αλβανού στην λίµνη Κουµουνδούρου, 
επιτήρηση συνόρων, εντοπισµός δραπετών κ.λπ.).

Μέχρι σήµερα τα ελικόπτερα έχουν συµµετάσχει και 
έχουν φέρει σε πέρας µε επιτυχία αρκετές αποστολές 
όπως: Συµβολή στην σύλληψη δραπετών κατά τις µεγά-
λες αποδράσεις από τις φυλακές Πατρών το 1997, Λάρι-
σας, Κέρκυρας το 1997. Ανεύρεση φυτειών χασίς στην 
Κρήτη σε επιχειρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο µε πά-
ρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Συνδροµή για το 
εντοπισµό και την σύλληψη δραστών όπως, στην Κλειτο-
ρία Καλαβρύτων, Αλβανών στην λίµνη Κουµουνδούρου 
το 1998, στην Γκούρα Κορινθίας το 1999, στη περιοχή 
Θεσπρωτίας το 1997, και στη περιοχή Πέτρας Ιωαννί-
νων. Συνδροµή των επίγειων δυνάµεων για αναζήτηση 

και σύλληψη Αλβανών εµπόρων ναρκωτικών στα σύνο-
ρα. ∆ιάσωση ατόµων στα σύνορα από δυσµενής καιρικές 
συνθήκες και λόγους υγείας. Συνεργασία µε άλλους φο-
ρείς όπως Λιµενικό, Πυροσβεστική για την αντιµετώπιση 
θεµάτων αρµοδιότητας τους. Μεταφορά ιατροδικαστών. 
Συνοδεία Επισήµων προσώπων. Τον τελευταίο µήνα 
επιχειρούν για τους δραπέτες των φυλακών Τρικάλων, 
συµµετείχαν στη λήψη µέτρων ασφάλειας κατά την επί-
σκεψη του Γερµανού υπουργού Οικονοµικών και του 
Αµερικανού υπουργού Οικονοµικών. 

 
Αποστολή –Οργάνωση των ήδη υπαρχόντων πτητικών 

µέσων
Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνο-

µίας έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενί-
σχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής αστυ-
νοµίας, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, για την 
καταπολέµηση του εγκλήµατος, την κατοχύρωση και 
διατήρηση της δηµόσιας τάξης, τη συµβολή στην εξασφά-
λιση της πολιτικής άµυνας και της εθνικής άµυνας της 
χώρας και την αντιµετώπιση αστυνοµικών συµβάντων 
ιδιαίτερης σηµασίας.

Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται κυ-
ρίως:

α) Η κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην τοπι-
κή αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και η διαβί-
βαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνοµικές δυνάµεις, 
σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατι-
κότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης, 
την πρόληψη ατυχηµάτων και την αντιµετώπιση της 
λαθροµετανάστευσης.

 β) Η συµβολή στη διάσωση θυµάτων θεοµηνιών ή σο-
βαρών ατυχηµάτων µε τη διαβίβαση πληροφοριών στις 
επίγειες δυνάµεις ή τη µεταφορά τραυµατιών.

 γ) Η συµβολή στην αναζήτηση διωκοµένων προσώπων 
ή προσώπων που έχουν εξαφανισθεί.

 δ) Η συνοδεία ή µεταφορά υψηλών προσώπων, η µε-
ταφορά αστυνοµικών για ανάληψη επείγουσας αστυνο-
µικής επιχείρησης (SPESIAL POLICE MISSION) ή και 
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η συµµετοχή σ’ αυτήν, καθώς και η µεταφορά ανώτατων 
αξιωµατικών της Αστυνοµίας για υπηρεσιακούς λόγους.

ε) Η συµβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άµυνας 
της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωµάτων Ασφα-
λείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, µετά από σχε-
τικό αίτηµα των αρµοδίων αρχών και έγκριση του Αρχηγού 
του Σώµατος.

Η αποστολή αυτή εκπληρώνεται, είτε µε την εκτέλεση αυ-
τοτελών ή ειδικών επιχειρήσεων, είτε και σε συνεργασία και 
σύµπραξη µε άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας 
κατά την εκτέλεση κοινών αστυνοµικών επιχειρήσεων (Ν. 
2334/95, Π.∆ 36/97).

Οργανόγραµµα
H Y.E.M.E.A. είναι αυτοτελής υπηρεσία επιπέδου ∆ιεύ-

θυνσης και υπάγεται: 
∆ιοικητικά στον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Νοτίου 

Ελλάδος και 
Επιχειρησιακά απευθείας στον κ. Αρχηγό Ελληνικής 

Αστυνοµίας 

Πτητικά µέσα (Αριθµός και τύπος πτητικών µέσων-∆υνα-
τότητας- Περιορισµοί)
Η Υ.Ε.Μ.Ε.Α διαθέτει πέντε (5) Ελικόπτερα :
α) Τρία (3) ελικόπτερα τύπου ΒΟ 105.
β) ∆ύο (2) ελικόπτερα τύπου EC 135.
Τα πτητικά µέσα της Υ.Ε.Μ.Ε.Α. είναι ενταγµένα σε 

κρατικό πολιτικό νηολόγιο διαθέτουν πιστοποιητικά πλο-
ϊµότητας από την Υ.Π.Α. που εκδόθηκε µετά από την από-
κτηση του Γερµανικού πιστοποιητικού πλοϊµότητας LBA 
και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα Ευρωπα-
ϊκή και ∆ιεθνή νοµοθεσία JAA, ICAO.

 Όλα τα ελικόπτερα είναι δικινητήρια µε στροβιλοαξονι-
κούς (Turboshaft) κινητήρες και πιστοποιηµένα για πτήσεις 
εξ’ όψεως και πτήσεις δι’ οργάνων και είναι της Γαλλογερ-
µανικής εταιρείας EUROCOPTER. Φέρουν αστυνοµικούς 
ασυρµάτους, εξωτερικά µεγάφωνα, προβολέα νυκτερινής 
ερεύνης και έχουν την δυνατότητα νυκτερινών πτήσεων 
και έρευνας µε την χρήση διοπτρών νυκτερινής όρασης 

Night Vision Goggles (NVG).
Είναι ελικόπτερα ελαφρού τύπου (Light 

helicopters), οι αποστολές που εκτελούν είναι εναέριας 
παρατήρησης, έρευνας και συντονισµού των επίγειων 
αστυνοµικών επιχειρήσεων µε παράλληλη µετάδοση 
εικόνας.
Λόγω του ειδικού αστυνοµικού εξοπλισµού που δι-

αθέτουν έχουν µειωµένη µεταφορική ικανότητα (δύο 
έως τριών ατόµων αναλόγως της απόστασης και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών). 

Εκπαίδευση (συστήµατα Εκπαίδευσης –Τυποποίη-
σης-Αξιολόγησης)
Το σύστηµα εκπαίδευσης – τυποποίησης - αξιολό-

γησης και πτητικής εκµετάλλευσης των αστυνοµικών 
ελικοπτέρων είναι το προβλεπόµενο σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και σύµ-
φωνο µε τα πρότυπα λειτουργίας Ειδικών Ευρωπαϊ-
κών Αστυνοµικών Υπηρεσιών 

- Οι χειριστές (Αξιωµατικοί) κατέχουν επαγγελµατι-
κά πτυχία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που 
απέκτησαν µετά από εξετάσεις τόσο στο εσωτερικό 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Υ.Π.Α. και στο εξωτε-
ρικό σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Γερµανικής L.B.A 
και Αµερικανικής FAA, χειρίζονται τουλάχιστον δύο 
τύπους Ε/Π.
Έχουν εκπαιδευτεί σε σχολές εξωτερικού και εσω-

τερικού (Αµερική- Αγγλία –Γερµανία - Σ.Ε.Χ.Ο.Α) και 
έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα τις στο (Α) σχε-
τικό παράρτηµα εκπαιδεύσεις. ]
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