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H 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Εφαρμογών Βορείου Ελλά-
δος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), είναι υφι-
στάμενη υπηρεσία της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Εφαρμο-

γών/Α.Ε.Α, η οποία εδρεύει στην Αθήνα 
και υπάγεται διοικητικά στον Κλάδο Οικο-
νομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφο-
ρικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.
Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής είναι η πα-
ροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσί-
ες που λειτουργούν στις περιφέρειες της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-
λονίκης και των Περιφερειακών Αστυνομι-
κών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτι-
κής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η Υ.Τ.Ε.Β.Ε εδρεύει από το έτος 2013 στη 
Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης και διαρθώ-
νεται σε έξι Τμήματα, τα οποία καλύπτουν 
τις Υπηρεσίες σε θέματα αυτοκινήτων, τη-
λεπικοινωνιών, κτιρίων, οπλισμού και με-
ταφορών.

Οι αρμοδιότητες εκάστου Τμήματος της 
Υ.Τ.Ε.Β.Ε είναι ανάλογες με αυτές των αντί-
στοιχων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Εφαρμογών, οι οποίες περιγράφο-
νται και καθορίζονται από το άρθρο 25 του 
Προεδρικού Διατάγματος 14/2001.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

► Επιμέλεια: Υ/Β΄ Νίκη Δημητρακοπούλου
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Ειδικότερα:

1ο Τμήμα Διοικητικού
Το 1ο Τμήμα Διοικητικού διαχειρίζεται όλα 
τα θέματα του προσωπικού, της αλληλο-
γραφίας και τα θέματα χρηματικού και υλι-
κού όλων των Τμημάτων της Υποδιεύθυν-
σης. Επιπλέον έχει την ευθύνη της φρού-
ρησης των εγκαταστάσεων.

2ο Τμήμα Κίνησης 
Μεταφορικών Μέσων
Το Τμήμα αυτό διαθέτει συνολικά 10 οχή-
ματα διαφόρων τύπων (γερανών, λεωφο-
ρεία, φορτηγά).
Είναι αρμόδιο για τη μεταφορά Προσω-
πικού και υλικών-εφοδίων στην περιφέ-
ρεια αρμοδιότητας του. Καλύπτει πάγιες 
και έκτακτες ανάγκες των Υπηρεσιών (με-
ταφοράς δοκίμων-εκπαιδευομένων, κα-
τασχεμένων ή ανευρεθέντων κλαπέντων 
οχημάτων ή κατασχεθέντων υλικών, ακι-
νητοποιημένων οχημάτων κ.λ.π).

Επίσης συγκεντρώνει τα Υπηρεσιακά οχή-
ματα που έχουν χαρακτηριστεί ως πέραν 
οικονομικής εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε) μετα-
φορικά μέσα και έχουν αποσυρθεί από την 
κυκλοφορία στον όρχο που διαθέτει η Υπη-
ρεσία και μεριμνά για την παράδοσή τους. 

3ο Τμήμα Συνεργείου 
Μεταφορικών Μέσων
Το Συνεργείο είναι αρμόδιο για την επιθε-
ώρηση, επισκευή και συντήρηση όλων των 
μεταφορικών μέσων των Υπηρεσιών που 
λειτουργούν στις περιφέρειες της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και 
των Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύν-
σεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονί-
ας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.
Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί γραφείο Πραγ-
ματογνωμόνων για την επιθεώρηση πάσης 
φύσεως ιδιωτικών οχημάτων που εμπλέ-
κονται σε τροχαία ατυχήματα με Υπηρεσι-
ακά οχήματα.  

4ο Τμήμα Συνεργείου Τεχνικών 
Μέσων
Το Τμήμα Συνεργείου Τεχνικών Μέσων  
είναι αρμόδιο για την εγκατάσταση, επι-
σκευή και συντήρηση του τηλεπικοινωνι-
ακού υλικού (κεραίες, ασύρματοι, συσκευ-
ές τηλεομοιοτυπίας, τηλέφωνα κ.λ.π), των 
λοιπών τεχνικών μέσων και των γενικών 
εφοδίων των Υπηρεσιών.
Επίσης διαθέτει ειδικά οχήματα επιχει-

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
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ρησιακής υποστήριξης ένα εκ των οποί-
ων (CITROEN JUMPER) κινητό κέντρο επι-
κοινωνιών, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 
σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα.

5ο Τμήμα Συνεργείου 
Οπλισμού 
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επι-
σκευή και συντήρηση των όπλων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας  και την αναγόμωση 

των φυσιγγίων.

6ο Τμήμα Συνεργείου Κτιρίων
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επι-
σκευή και συντήρηση των κτιρίων της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. Πλην όμως μέχρι τώ-
ρα δεν έχει λειτουργήσει λόγω έλλειψης 
εξειδικευμένου προσωπικού (ελαιοχρω-
ματιστές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, 
ξυλουργούς κ.λ.π). 

Αστυνομικός Διευθυντής
Ιωάννης Καγκελίδης

---------------------------------------
Ερώτηση: Κύριε Διευθυντά, σε ποιους 
τομείς συμβάλει η Υ.Τ.Ε.Β.Ε στη λειτουρ-
γία του Σώματος;

Απάντηση: Η Υπηρεσία μας συμβάλλει 
σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του 
Σώματος διότι έχει πολυποίκιλες δρα-
στηριότητες προκειμένου να εξασφαλί-
σει τις αναγκαίες υποστηρικτικές προϋ-
ποθέσεις για την επιτυχή επιχειρησιακή 
δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομί-
ας όπως: συντήρηση – επισκευή αυτοκι-
νήτων,  μεταφορά προσωπικού σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις – μεταφορά Υπηρεσι-
ακών οχημάτων, τηλεπικοινωνίας κ.λ.π.
---------------------------------------
Ερώτηση: Μπορείτε να μας αναφέρε-
τε κάποιο παράδειγμα, το οποίο να απο-
δεικνύει την εξοικονόμηση οικονομικών 
πόρων από την Υπηρεσία σας;

Απάντηση: Η εξοικονόμηση πόρων μπο-
ρεί να γίνει εύκολα κατανοητή με το ακό-
λουθο παράδειγμα που αφορά το 5ο Τμή-
μα Συνεργείου Οπλισμού. Στο οπλουρ-
γείο μας επισκευάζονται σπασμένα κο-
ντάκια από υποπολυβόλα ΜΡ-5 και Α3. 
Ενώ η αντικατάστασή τους με καινούργιο 
κοστίζει περίπου τετρακόσια (400) ευρώ 
μαζί με το Φ.Π.Α. στο οπλουργείο μας το 
κόστος επισκευής περιορίζεται δραστικά 
στο χρηματικό ποσό των πέντε (5) ευρώ 
που αντιστοιχούν μόνο στα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του 
κοντακίου.
---------------------------------------
Κύριε Διευθυντά σας ευχαριστούμε πο-
λύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο 
έργο σας.

Εγώ σας ευχαριστώ.  ■
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