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Μια αρκετά σαφής πτώση της εγκληματικότητας καταγράφηκε στην Ήπειρο το 2017 σε
σχέση με το 2016 σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με αυτά μειώθηκε τόσο ο αριθμός των απατών, των κλοπών – διαρρήξεων και των
κλοπών οχημάτων.

Αντίθετα αύξηση είχαμε στις υποθέσεις ναρκωτικών, την αρχαιοκαπηλία, την κυκλοφορία
παραχαραγμένων και την πλαστογραφία.

Σε ότι αφορά ολόκληρη τη χώρα, το έτος 2017, σε σύγκριση με το 2016, μειώθηκαν οι
ανθρωποκτονίες σε ποσοστό 3,7%, οι ληστείες σε ποσοστό 9,6%, ενώ ανεπαίσθητη αύξηση
της τάξης του 0,8%, καταγράφεται στις κλοπές-διαρρήξεις.

Στις άλλες κατηγορίες αδικημάτων, μείωση εμφανίζουν οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας κατά
49%, παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία κατά 39,7%, οι ζωοκλοπές
κατά 36,9%, οι υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά 26,3%, οι υποθέσεις απατών
κατά 14,2% και οι υποθέσεις νομοθεσίας περί όπλων κατά 4,8 %.
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Ως προς τον αριθμό των συλλήψεων, το 2017 συνελήφθησαν συνολικά (143.244) άτομα για
αξιόποινες συμπεριφορές κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από τους
συλληφθέντες, (73.733) ενέχονται σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις
σπιτιών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, ναρκωτικά κ.λπ.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν (40.972) σοβαρές υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου
εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας.

Επίσης, το περασμένο έτος, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε επίπεδο
διεθνούς συνεργασίας, συνελήφθησαν στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα (276) άτομα, τα
οποία καταζητούνταν με Ευρωπαϊκά και Διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Σημαντική είναι ακόμα η συμβολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων
και εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση αυτού.

Στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της αντεγκληματικής
πολιτικής, το 2017 καταγράφηκε μείωση των παθόντων, αλλά και των τροχαίων
ατυχημάτων, σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν (694) λιγότερα τροχαία
ατυχήματα (θανατηφόρα, σοβαρά, ελαφρά), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επίσης το 2017, η χώρα μας διαχειρίστηκε σημαντικά μικρότερο αριθμό μεταναστευτικών
και προσφυγικών ροών, κυρίως μέσω των θαλάσσιων συνόρων με την Τουρκία, με
αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις Αστυνομικές και τις Λιμενικές Αρχές, συνολικά
(68.112) παράτυποι μετανάστες, έναντι (204.820) το 2016. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν
(1.399) διακινητές παράτυπων μεταναστών, ενώ το 2016 είχαν συλληφθεί (950).

Παράλληλα, το 2017, ένας μεγάλος αριθμός και συγκεκριμένα (101.071) αστυνομικοί
διατέθηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης στις (3.881)
κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και πορείες, που πραγματοποιήθηκαν σε
ολόκληρη την Επικράτεια.
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Αναφέρεται ενδεικτικά η αντιμετώπιση του παρεμπορίου, οι κοινοί έλεγχοι με άλλες Αρχές
και Φορείς του Δημοσίου, η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και δυσμενών
καιρικών φαινομένων και άλλα συναφή θέματα.
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