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Δελτίο Τύπου 
 

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη προσβολών διανοητικής 

ιδιοκτησίας και Ειδικού Τμήματος για την Προστασία Λογισμικού και Πνευματικών 

Δικαιωμάτων. 

 

Η διαδικτυακή πειρατεία, η πειρατεία λογισμικού αλλά και η πειρατεία οπτικοακουστικών 

έργων και φωνογραφημάτων έχει μεγάλες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας που 

οδηγούν σε απώλεια θέσεων εργασίας, φοροδιαφυγή και κλείσιμο υγειών επιχειρήσεων. 

 

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πάταξης της πειρατείας είναι η δημιουργία της 

νέας ειδικής Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

(ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε) της ΕΛ.ΑΣ. που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011 με το π.δ. 9/2011 και ξεκίνησε 

τις εργασίες της τον Αύγουστο του ίδιου έτους. 

 

 Κύριος στόχος της νέας Υπηρεσίας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων 

που διαπράχθηκαν σε βάρος του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας αλλά και εγκλημάτων 

που διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Οικονομικής 

Αστυνομίας αποτελείται από τα εξής 4 Τμήματα: 

 Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας  

 Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας  

 Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης και 

 Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας  

 

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελείται επίσης από 4 τμήματα: 

 Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων  

 Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και  

 Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων. 

 

Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο για 

το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε συστήματα Η/Υ καθώς και για υποθέσεις 

κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και 

οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Παρέχει επίσης συνδρομή σε 

άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν σχετικές υποθέσεις. 

 

Η Υπηρεσία διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα και διαθέτει τηλεφωνική γραμμή 

καταγγελιών που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν επώνυμα ή 

ανώνυμα με το 11012 για υποθέσεις που αφορούν στην Υποδιεύθυνση της Οικονομικής 

Αστυνομίας και με τα 210 647 6464 - 210 647 6461 - 210 647 6959 για υποθέσεις που 

αφορούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Επίσης, οι πολίτες μπορούν 

να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

fpccu@hellenicpolice.gr (Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας) και 

ccu@cybercrimeunit.gov.gr (Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος). 
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