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Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συγχαρητήρια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια προς τον 

Προϊστάμενο και τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 

Ο Υπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας και ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συνολική προσφορά 

του στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο 

 

 

Τα συγχαρητήρια και την εκτίμησή του για το έργο που προσφέρει η 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στον τομέα καταπολέμησης του 

εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο εξέφρασε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας προς τον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Ταξίαρχο Μανώλη Σφακιανάκη και το προσωπικό της 

συγκεκριμένης Υπηρεσίας.  

 

Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σήμερα (10/07/2014) επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο 

Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή και τα 

στελέχη της Υπηρεσίας. Ο Υπουργός συνεχάρη προσωπικά όλα τα στελέχη της 

Υπηρεσίας για την πρόσφατη διεθνή επιτυχία σύλληψης δύο ατόμων – 

δημιουργών του κακόβουλου λογισμικού με την κωδική ονομασία “Lecpetex”, 

που μόλυνε παγκοσμίως εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(Σχετικές δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου ΕΛ.ΑΣ. & Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από 03-07-2014). 

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Κικίλιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και 

συνομίλησε για αρκετή ώρα με όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας. 

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=42947&Itemid=1333&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=42947&Itemid=1333&lang=
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Ο κ. Κικίλιας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του δήλωσε μεταξύ άλλων 

τα εξής: : 

 

«Επισκέφθηκα σήμερα την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για 

να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την πρόσφατη επιτυχία της, 

αλλά και την εκτίμησή μου στο έργο που η Υπηρεσία αυτή προσφέρει στην 

κοινωνία.  

 

Θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελληνική Πολιτεία, η Ελληνική Κυβέρνηση και η 

κοινωνία στηρίζουν το έργο και την προσφορά της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ηλεκτρονικής Εγκλήματος, καθώς η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της 

αποτελεί πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

H Ελληνική Αστυνομία οφείλει να προστατεύσει τους Πολίτες από κάθε 

φύσεως εγκληματική ενέργεια διασφαλίζοντας μία κοινωνία ευνομίας όπου 

προέχει το αίσθημα της ασφάλειας. 

 

Όπως ήδη γνωρίζετε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη 

λάβει τα εύσημα από εγνωσμένους οργανισμούς που συχνά γίνονται θύματα 

επιθέσεων και ως εκ τούτου συνεργάζονται μαζί της, όπως το Facebook.  

 

Οι νέες μορφές παραβατικότητας και εγκληματικότητας απαιτούν μία ευέλικτη 

και καταρτισμένη Αστυνομία σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προσδοκίες των 

πολιτών που συνοψίζονται στο τρίπτυχο: Κύρος – Αποτελεσματικότητα – 

Φιλικότητα.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

θα προβεί στην έκδοση του βιβλίου που επιμελήθηκε ο Ταξίαρχος Μανώλης 

Σφακιανάκης. Στόχος μας είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει πολύτιμο 

εργαλείο στα χέρια των Ελλήνων δικαστών, εισαγγελέων και νομικών για την 

πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.  

 

Με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η Ελληνική Αστυνομία 

απαντά σε αυτά τα δεδομένα με μία ευέλικτη, σύγχρονη και προπάντων 

αποτελεσματική Υπηρεσία. Μία Υπηρεσία που έχει καταφέρει με το έργο της 
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να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης Αστυνομίας 

και Πολίτη.  

 

Κατανοώ επίσης ότι όλοι έχουν δικαίωμα προς το λάθος, πόσω μάλλον οι νέοι. 

Εμείς είμαστε εδώ για να προλαμβάνουμε, αλλά και όταν αυτό το λάθος 

συμβαίνει να κατανοούμε τα κίνητρα και τις διαστάσεις του προσφέροντας 

λύσεις. Μία τέτοια ευκαιρία θεωρώ ότι είναι και η πρόταση που έκανε η 

Δικαιοσύνη προς ένα έφηβο –χάκερ. Η κοινωνική εργασία που σήμερα 

προσφέρει αυτός ο νέος άνθρωπος στην Ελληνική Αστυνομία και 

συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι 

σημαντική και σίγουρα βοηθά και τις δύο πλευρές». 

    

Από την πλευρά του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος Ταξίαρχος Μανώλης Σφακιανάκης δήλωσε: «Ευχαριστώ τον 

Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια για τα 

συγχαρητήρια που σήμερα μετέφερε προς όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας. 

Καταφέραμε να αποτρέψουμε μια σημαντική απειλή για την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα σε 

εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο.  

 

Είναι γεγονός ότι δεχθήκαμε για αυτή μας την επιτυχία τα συγχαρητήρια και 

την αναγνώριση πολύ σημαντικών διεθνών οργανισμών. Η Διεύθυνση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στελεχώνεται με ένα άρτια καταρτισμένο 

επιστημονικό προσωπικό. Θέλουμε να είμαστε λειτουργικοί, να είμαστε 

αποτελεσματικοί για πετυχαίνουμε τους στόχους μας.  

 

Σε κάθε μας βήμα έχουμε στο πλευρό μας την Ηγεσία του Σώματος να μας 

υποστηρίζει και ενισχύει. Άλλωστε όλη η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της 

Υπηρεσίας μας στηρίζεται στην ανάγκη να είμαστε δίπλα στον Πολίτη να τον 

προστατεύουμε από τις παγίδες του Διαδικτύου».   

 


