
Ντετέκτιβ

Με τον όρο “ντετέκτιβ” εννοούμε είτε τον ιδιωτικό ερευνητή που ασχολείται με τη
διαλεύκανση διάφορων υποθέσεων εξετάζοντας στοιχεία, βρίσκοντας πληροφορίες
που η κανονική αστυνομία δεν μπορεί,  είτε τον  αξιωματικό της αστυνομίας που
γίνεται “ντετέκτιβ” μετά από κάποιες εξετάσεις. 

Όσον  αφορά  τους  ιδιωτικούς  ντετέκτιβ  σε  κάποιες  χώρες  αναγνωρίζονται  οι
υπηρεσίες τους αλλά σε κάποιες όχι όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία όπου
τα ευρήματά τους δε γίνονται δεκτά στο δικαστήριο. 

Ακόμη  στην  Ελλάδα  δεν  επιτρέπεται  η  χρήση  του  όρου  “ντετέκτιβ”  από  τους
ιδιωτικούς ερευνητές σύμφωνα με τον νόμο. 

Πώς ξεκίνησαν όμως οι ιδιωτικοί ερευνητές;

Η ύπαρξη των ιδιωτικών ερευνητών χρονολογείται από το 1833, όταν ένας Γάλλος
με  το  όνομα  Ευγένιος  Φρανσουά  Βιντόκ  ίδρυσε  την  πρώτη  ιδιωτική  υπηρεσία
έρευνας.  Αυτός,  μαζί  με  όλους  τους  άλλους  υπάλληλους  της  εταιρίας  του,  ήταν
πρώην καταδικασθέντες. Η υπηρεσία ονομάστηκε Le bureau des renseignements, ή
αλλιώς  Γραφείο  Ερευνών,  εργάστηκε  για  λογαριασμό  των  πολιτών  και
δημιουργήθηκε  για  να  κάνει  τη  δουλειά  των  αστυνομικών  που  δεν  ήταν  καλά
εξοπλισμένοι. Το έργο του Βιντόκ μείωσε σημαντικά τα ποσοστά εγκληματικότητας
στο Παρίσι.

Το  1850,  στις  ΗΠΑ  ο  Άλαν  Πίνκερτον,  ένας  πρώην  αστυνομικός  του  Σικάγο,
συνταξιοδοτήθηκε και άνοιξε το δικό του ιδιωτικό γραφείο ερευνών. Το γραφείο του
έγινε  γνωστό  και  αναγνωρίστηκε  για  τις  διάφορες  επιτυχίες  του,
συμπεριλαμβανομένης  της  πρόληψης  της  δολοφονίας  του  Προέδρου  Αβραάμ
Λίνκολν.

Μετά τη δεκαετία του 1920, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισε να ανεβαίνει το
βιοτικό  επίπεδο  των  πολιτών,  η  πρόσληψη  ενός  ιδιωτικού  ερευνητή  έγινε  κάτι
συνηθισμένο για τον μέσο πολίτη. Άρχισαν να προσλαμβάνονται ιδιωτικοί ανακριτές
για ασφαλιστικές υποθέσεις, συζυγικές διαμάχες και οικονομικά εγκλήματα.

Όπως βλέπουμε δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα από τότε. Σιγά, σιγά το
επάγγελμα του ιδιωτικού ερευνητή έγινε γνωστό και υπαρκτό σε σχεδόν όλες τις
χώρες του κόσμου.



Με τι ασχολείται σήμερα ένας ιδιωτικός ερευνητής

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει μερικές από τις αρμοδιότητες – ασχολίες που
μπορεί να κάνει ένας ιδιωτικός ερευνητής:

● Συνέντευξη ανθρώπων για συλλογή πληροφοριών:

             Παρακολούθηση ατόμων που εμπλέκονται στην έρευνα.

             Διεξαγωγή συνεντεύξεων για συγκέντρωση πληροφοριών.

             Γράφοντας εκθέσεις με βάση τα ευρήματα.

● Ερευνητικές πληροφορίες:

             Έρευνα νομικών ή οικονομικών αρχείων.

             Εύρεση πληροφοριών για την έρευνα.

Επαλήθευση  της  αλήθειας  και  της  πηγής  όλων  των  πληροφοριών  που
βρέθηκαν. 

             Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

● Πραγματοποίηση παρακολούθησης:

Ακολουθώντας  ύποπτους  εγκληματίες  ή  πρόσωπα  που  ενδιαφέρουν  την
έρευνα.

Καταγραφή των δραστηριοτήτων τους και του τόπου τους.

Διερεύνηση  εγκλημάτων  που  σχετίζονται  με  υπολογιστή,  απαγωγών,
εξαφανίσεων, ανθρωποκτονιών, ύποπτης δραστηριότητας και κλοπής.

● Παράλληλη συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου:

Ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ευρημάτων.

Συνέντευξη των κρατουμένων υπόπτων

Βοήθεια στην έρευνα.

Συνάντηση με τον πελάτη  για να δείξουν τα αποτελέσματα έρευνας.

Ενημέρωση των πελατών κατά την εξέλιξη της έρευνας. 

Ζήτηση περισσότερων πληροφοριών για την έρευνα.



● Εκτέλεση προσωπικής έρευνας ιστορικού:

             Διερεύνηση περασμένων δραστηριοτήτων και χαρακτηριστικών ενός ατόμου.

● Διεξαγωγή μυστικών ερευνών:

Αξιολόγηση  της  απόδοσης  ή  της  ειλικρίνειας  των  εργαζομένων  μιας
επιχείρησης.

Κατανόηση υπόπτων ή εγκληματιών και παράδοση τους στις αρχές.

● Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ως αποδεικτικών στοιχείων
και κατάθεση μαρτυρίας σε δικαστήριο όταν είναι αναγκαίο:

              Μεταγραφή των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν. 

              Διοργάνωση αποδεικτικών στοιχείων που θα υποβληθούν στο δικαστήριο.

Φυσικά όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι αρμοδιότητες- ασχολίες για να γίνουν
σωστά  εκτός  από  μια  σωστή  και  πλήρη  εκπαίδευση,  χρειάζεται  ο  ιδιωτικός
ερευνητής  να  έχει  διακριτικότητα,  εχεμύθεια  και  αξιοπιστία.  Όταν  όλα  αυτά
συνδυάζονται και με μακρόχρονη εμπειρία αυτό βοηθά στο να μπορεί ο ερευνητής
να  ασχοληθεί  με  μια  μεγάλη  ποικιλία  υποθέσεων   είτε  ατομικές,  ασφαλιστικές,
εταιρικές και εγκληματικές.


