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Αστυνομίας, τόσο πριν από την έκδοση των 
δελτίων όσο και μετά από αυτήν, παρέχοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τις απαιτούμενες πλη-
ροφορίες, οι οποίες διασφάλιζαν την “ασφα-
λή” έκδοση δελτίων, η οποία αποτελούσε βα-
σικό στοιχείο για την απρόσκοπτη δράση της 
οργάνωσης…».

Ειδικότερα, είχε υπογράψει ως διοικητής σε 
οκτώ περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας 
που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εί-
χε προβεί, κάνοντας χρήση της προσωποποι-
ημένης κάρτας πρόσβασης στην ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή-βάση δεδομένων της Ελληνι-

κής Αστυνομίας «POLICE ON LINE (P.O.L.), σε 
πλήθος αναζητήσεων ατόμων που σχετίζονται 
με περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δι-
κογραφία. Από την άρση, δε, του απορρήτου 
των επικοινωνιών διαπιστώθηκε ότι ο αρχηγός 
της οργάνωσης αντάλλασσε γραπτά μηνύμα-
τα με τον συγκεκριμένο επίορκο αστυνομικό.

της οργάνωσης -ή στρατολογούσε νέο- να έχει 
τον ρόλο του μάρτυρα ταυτοπροσωπίας κα-
τά την έκδοση. Eπειτα, εντόπιζε τις κατάλληλες 
οικογενειακές μερίδες, μέσω δημοσίων υπαλ-
λήλων οι οποίοι του χορηγούσαν το αντίστοι-
χο πιστοποιητικό, ενώ ανέθετε στους αστυνο-
μικούς να εξακριβώσουν, μέσω αναζητήσεων 
στις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, εάν υπήρχαν διωκτικά έγγραφα ή προϋ-
πάρχουσα ταυτότητα με τα στοιχεία τα οποία 
προορίζονταν για τον «πελάτη». 

Προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια λει-
τουργίας της οργάνωσης, καθώς και την άμεση 
ανταπόκρισή της όταν θα απευθυνόταν σε αυ-
τήν «πελάτης», ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
ανέθετε σε αστυνομικούς να κάνουν έλεγχο των 
στοιχείων ταυτότητας που επρόκειτο να χρησι-
μοποιηθούν στο μέλλον. Τέλος, πραγματοποι-
ούσε συναντήσεις με τα άτομα που θα εμπλέ-
κονταν προκειμένου να τα καθοδηγήσει, ενώ 
υπήρχαν περιπτώσεις που ο ίδιος εντοπίστηκε 
έξω από τα τμήματα ασφαλείας όταν σε αυτά 
γινόταν έκδοση, με προφανή σκοπό τον έλεγ-
χο της διαδικασίας.

Το «νούμερο 2» στην oργάνωση φέρεται να 
είναι ο Π.Μ., εξάδελφος του αρχηγού. Ο συ-
γκεκριμένος, βάσει της έρευνας, φαίνεται να 
αποχώρησε το 2019, ερχόμενος σε ρήξη με 
τον «διευθυντή» της οργάνωσης. Από τα στοι-
χεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτει η έντο-
νη δραστηριοποίησή του στην Κρήτη και συ-

γκεκριμένα στον νομό Χανίων, όπου το κύκλωμα φαίνεται ότι είχε επίσης δρα-
στηριότητα, με τον εν λόγω κατηγορούμενο να βρίσκεται σε… αγαστή συνερ-
γασία με τους «κατάλληλους» ανθρώπους της περιοχής προκειμένου να εκδί-
δονται τα πλαστά έγγραφα.

Απάτη 1,3 εκατ. ευρώ
Το ποινικό παρελθόν και του «υπαρχηγού» είναι πλούσιο. Σύμφωνα με απόφα-
ση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που εκδόθηκε το 2019, από το 2004 
έως το 2006, με τέσσερα ακόμη άτομα, κατάφερε να αποκομίσει 1,3 εκατ. ευ-
ρώ, διαπράττοντας απάτη σε βάρος των κληρονόμων μιας γυναίκας που εί-
χε φύγει από τη ζωή. Επιπλέον, το 2007, συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλλη-
ψης του ανακριτή Πρωτοδικών Χανίων για τη συμμετοχή του σε εγκληματική 
οργάνωση εμπορίας ανθρώπων. Από δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυν-
ση Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι δύο γυναίκες κατέθε-
σαν πως το 2005 ο συγκεκριμένος τις προμήθευσε με ελληνικά ταξιδιωτικά έγ-
γραφα και τις εξανάγκασε να εκδίδονται έναντι αμοιβής, μέχρι τη συγκέντρω-
ση του χρηματικού ποσού των 25.000 και 32.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμέ-
νου να τον εξοφλήσουν για την έκδοση των εγγράφων ταυτοπροσωπίας τους. 

Ο επίορκος
Χωρίς, όμως, τη συνδρομή επίορκων αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων, 
η οργάνωση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Κομβικό ρόλο ως προς αυτό 
το σκέλος φαίνεται ότι είχε ο διοικητής τμήματος Ασφαλείας στη δυτική Αττι-
κή, στο χρηματοκιβώτιο του οποίου βρέθηκαν 320.000 ευρώ. Ο συγκεκριμέ-
νος, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, «εκμεταλλευόμενος τη θέση του και την 
απουσία ελέγχου προς το πρόσωπό του, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
εγκληματική οργάνωση, καθώς αποτελούσε σημαντικό κρίκο στη σύνδεσή της 
με τους αστυνομικούς. Ο ίδιος είχε επικοινωνίες με τον διευθυντή της εγκλημα-
τικής οργάνωσης Δ.Ε., συνέπραττε ως διοικητής στην παράνομη έκδοση δελτί-
ων ταυτότητας, τα οποία εκδίδονταν από την αρμόδια υπάλληλο του τμήματός 
του και σύζυγό του, αναζητούσε άτομα στις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής 

Ο διΟικητης τμήματος Ασφαλείας στη 
δυτική Αττική, στο χρηματοκιβώτιο 
του οποίου βρέθηκαν 320.000 ευρώ, 
και η σύζυγός του, αστυνομικός, που 
εμπλέκεται επίσης στο κύκλωμα


