
                                                                      

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        Ορεστιάδα, 27-05-2017 

  

Αρ. Πρωτ.: 27/2017  

                                                                                            ΠΡΟΣ: βλέπε πίνακας αποδεκτών 



 Θέμα: «Ψηφιοποίηση αρχείου περιφερειακών εγκληματολογικών υπηρεσιών».                                       

      Με διαταγή του Α.Ε.Α/ Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ζητείτε  από τις 

περιφερειακές υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών η ψηφιοποίηση ολόκληρου του 

αρχείου που τηρείτε σε αυτές σε «εύλογο χρονικό διάστημα».  

      Με τις υπάρχουσες δομές (μια συσκευή scanning), 3 Αστυνομικούς να στελεχώνουν 

την υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών της Δ.Α Ορεστιάδας αλλά και τα δεδομένα που 

υπάρχουν αναφορικά με την διαδικασία ψηφιοποίησης, είναι αδύνατον να 

ψηφιοποιηθούν οι 110.000 φάκελοι τις υπηρεσίας σε λιγότερο από 30 έτη, με την 

προϋπόθεση να εργάζονται δύο Αστυνομικοί αποκλειστικά με τη σάρωση των εγγράφων  

του αρχείου.  

      Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχείου όλων των περιφερειακών υπηρεσιών 

θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση του έργου αλλά και της αποτελεσματικότητά τους, 

όμως για να υλοποιηθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο θα πρέπει να δοθούν στην 

υπηρεσία τα απαραίτητα εφόδια, όπως: α) Εφοδιασμός με μια  (-1-) συσκευή σάρωσης, 

η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. β) ενίσχυση με το 

απαραίτητο-κατάλληλο προσωπικό για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας, γ) ένα 

μέρος του αρχείου μπορεί να ψηφιοποιηθεί από την Δ.Ε.Ε και Υ.Ε.Ε.Β.Ε, καθώς όλα τα 

αντίγραφα των φακέλων έχουν ήδη αποσταλεί, ενώ εκεί υπάρχουν περισσότερες 

συσκευές σάρωσης και προσωπικό. δ) να εκδοθεί διαταγή ώστε να μειωθεί η ανάλυση 

των σαρωμένων εγγράφων από  1000ppi, σε μία χαμηλότερη αλλά αποδεκτή τιμή 

ανάλυσης, ώστε να μειωθεί ο συνολικός χρόνος σάρωσης των αποτυπωμάτων και μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις( όταν κριθεί απαραίτητο) να γίνεται η σάρωση σε 1000ppi, ε) 

να δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης-ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των βάσεων 

δεδομένων AFIS και διαχείρισης ευρετηρίου,  στ) στις περιπτώσεις των μαζικών 

συλλήψεων(π.χ λαθρομεταναστών) το διαβιβαστικό η διάταξη και λοιπά έγγραφα να 

εισάγονται μόνο στη διαχείριση ευρετηρίου. 



                                                                      

       κ. Αρχηγέ 

      Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, για να υλοποιηθεί το δύσκολο αυτό εγχείρημα 

το οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη, παρακαλούμε όπως δώσετε άμεσα λύση στο 

πρόβλημα που ανακύπτει, καθόσον είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του 

αρχείου της Δ.Α Ορεστιάδας σε «εύλογο χρονικό διάστημα»  όπως μνημονεύεται στη 

διαταγή. 

 

 
 

 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

ΠΡΟΣ:  

α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων  

β) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (μέσω 

Π.Ο.ΑΣ.Υ) 

ΚΟΙΝ:  

α) Μέλη μας 

β) Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ& Θράκης Υποστράτηγο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ   

Νικόλαο 

γ) Διευθυντή Αστυνομίας Ορεστιάδας Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ Πασχάλη 

 

 


