
EX.E.C.U.T.I.V.E.
EXtending and Empowering the Capacity of digital
evidence examination through the procUremenT of

specialized hardware and forensIc software and
releVant trainings of policE personnel



Βασικά στοιχεία της Δράσης EX.E.C.U.T.I.V.E

• Οι επωφελούμενοι της δράσης ήταν το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών 
Πειστηρίων (ΤΕΨΗΠ) της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και 
το Εργαστήριο Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Υποδιεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

• Χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης 
OLAF της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος HERCULES III. Η 
επιλογή του έγινε μέσω ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας.

• Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 341.136,94 ευρώ. Η τελική 
δαπάνη της δράσης ανήλθε στα 315.642,00 ευρώ. 

• Υλοποιήθηκε κατά τα έτη 2019 – 2020.



Βασικές πληροφορίες για τον εξοπλισμό  

• Αποκτήθηκαν:
• Δεκαπέντε (15) ισχυροί υπολογιστές καθώς και αντίστοιχες συσκευής αποτροπής 

εγγραφής σε αποθηκευτικά μέσα για τη λήψη αντιγράφων.
• Πέντε (5) φορητές συσκευές αποτροπής εγγραφής και αρχικής εξέτασης 

αποθηκευτικών μέσων για τη σκηνή του εγκλήματος. 
• Εξοπλισμός ανάκτησης από μη λειτουργικά αποθηκευτικά μέσα τύπου NAND.
• Εξοπλισμός εξέτασης και λήψης αντιγράφων από έξυπνες συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας. 
• Εγκληματολογικά λογισμικά εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων.



Βασικές πληροφορίες για τις εκπαιδεύσεις

• Οι εκπαιδεύσεις αφορούσαν θέματα ψηφιακής εγκληματολογίας και 
πραγματοποιήθηκαν από διεθνές οργανισμό που εξειδικεύεται σε 
θέματα ασφάλειας (cybersecurity) και ψηφιακής εγκληματολογίας. 

Αφορούσαν τα παρακάτω 
• Εγκληματολογική ανάλυση λειτουργικών συστημάτων Apple,
• Εγκληματολογική ανάλυση έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας.
• Θέματα απόκρισης συμβάντων και αναζήτησης απειλών.
• Εγκληματολογική ανάλυση δικτύων.
• Ανάκτηση δεδομένων από μη λειτουργικά μέσα τύπου NAND.



Οφέλη της δράσης για το ΤΕΨΗΠ

• Σύγχρονα μέσα για την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων έχει ως 
συνέπεια:

• Ταχύτερη επεξεργασία των αποθηκευτικών μέσων.
• Εξαγωγή περισσότερων ευρημάτων (artifacts) για τα οποία δεν υπήρχε 

δυνατότητα εντοπισμού τους.
• Αυξημένη κάλυψη των τύπων των αποθηκευτικών μέσων για τα οποία 

μπορεί να γίνει η εξέταση τους συμπεριλαμβανομένου και έξυπνων 
συσκευών.

• Υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών από το προσωπικό καθώς και καλύτερη 
γνώση των νέων ευρημάτων. 



Οφέλη της δράσης για τρίτους

• Μείωση χρόνου αναμονής για την εξέταση μιας υπόθεσης. 
• Καλύτερη κάλυψη πειστηρίων και ευρημάτων με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας 
ενοχοποιητικών στοιχείων. 

• Αύξηση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών μέσω των 
εμπλουτισμένων εκθέσεων. 


