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Πρβλογοσ κ. Αρχηγογ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ. 

 

Η μϊςτιγα των ναρκωτικών ςυνιςτϊ ϋνα 

φαινϐμενο κοινωνικόσ παθογϋνειασ, με πολλαπλϋσ 

αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ ςε ϐλο το φϊςμα τησ κοινωνικόσ 

ζωόσ. Η Ελληνικό Αςτυνομύα ωσ καύριοσ 

θεματοφϑλακασ τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και ειρόνησ, με 

ςτοχευμϋνεσ διαρκεύσ δρϊςεισ επιχειρεύ να διαχειριςτεύ 

και να αντιμετωπύςει αποτελεςματικϊ την εύςοδο και 

διακύνηςη των ναρκωτικών ςτη Φώρα μασ. 

Η προτεραιοπούηςη των δρϊςεών τησ αποτυπώνεται εμφαντικϊ ςτη βαςικό ςτοχοθεςύα του 

Προγρϊμματοσ Αντεγκληματικόσ Πολιτικόσ (2015-2019), αλλϊ και ςτη ςτρατηγικό του Ειδικοϑ 

Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ για τα Ναρκωτικϊ (2018-2020), 

εναρμονιζϐμενη πλόρωσ με τισ ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ κατευθϑνςεισ, ϐπωσ αυτϋσ αποτυπώνονται 

ςτην Ευρωπαώκό τρατηγικό για τα Ναρκωτικϊ (2013-2020). 

Κατ’ αναλογύα, το υντονιςτικϐ Όργανο Δύωξησ Ναρκωτικών τησ Εθνικόσ Μονϊδασ 

Πληροφοριών, ςυντϊςςοντασ την ετόςια ϋκθεςό του, αποτυπώνει γλαφυρϊ και ορθολογικϊ την 

εξαιρετικό δραςτηριϐτητα των Αρχών Καταπολϋμηςησ των Ναρκωτικών, μϋςω τησ αδιϊλειπτησ και 

ςυντονιςμϋνησ επιχειρηςιακόσ τουσ δρϊςησ, αλλϊ, φυςικϊ, και μϋςω τησ αγαςτόσ και εναργοϑσ 

ςυνεργαςύασ με τισ αντύςτοιχεσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ και Τπηρεςύεσ ϊλλων χωρών, και με Ευρωπαώκοϑσ 

και Διεθνεύσ Οργανιςμοϑσ. 

Η πραγματικό διϊςταςη του προβλόματοσ των ναρκωτικών δεν περιορύζεται ςτον εθνικϐ και 

ευρωπαώκϐ χώρο, αλλϊ επηρεαζϐμενη απϐ τισ διεθνεύσ εξελύξεισ, αλληλεπιδρϊ με αυτϋσ και 

εξαπλώνεται ςε ϋνα ευρϑτατο γεωγραφικϐ και κοινωνικϐ φϊςμα του ςϑγχρονου 

παγκοςμιοποιημϋνου περιβϊλλοντοσ.  

Η Ελληνικό Αςτυνομύα και το Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη θϋτει ωσ προτεραιϐτητα την 

καταπολϋμηςη τησ διακύνηςησ των ναρκωτικών, λαμβϊνοντασ υπϐψη την εθνικό και διεθνό εικϐνα 

του φαινομϋνου, γεγονϐσ που καθύςταται εμφανϋσ και μϋςω των αποτελεςμϊτων τησ ετόςιασ 

ϋκθεςησ του υντονιςτικοϑ Οργϊνου Δύωξησ Ναρκωτικών – Εθνικό Μονϊδα Πληροφοριών. Ϊτςι, 

προχωρϊ με μεθοδικϐτητα, επαγγελματιςμϐ και αποφαςιςτικϐτητα, ανανεώνεται διαρκώσ με 

εξειδικευμϋνα μϋςα και προχωρϊ με δυναμικϐτητα ςτην εξιχνύαςη υποθϋςεων, υλοποιώντασ με 

μεθοδικϐτητα τουσ βαςικοϑσ ϊξονεσ τησ ςτρατηγικόσ τησ.  

 

Ο ΑΡΦΗΓΟ 
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ 

Αντιςτράτηγοσ 
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Πρβλογοσ κ. Γενικογ Διευθυντή Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. 

 

Η χρόςη ναρκωτικών και ψυχοτρϐπων ουςιών 

εξακολουθεύ και τον εικοςτϐ πρώτο αιώνα να αποτελεύ 

ςοβαρϐτατο κοινωνικϐ πρϐβλημα. Δεδομϋνησ τησ ανϊπτυξησ 

των μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ και επικοινωνύασ, θα όταν 

λογικό η μεύωςη τησ χρόςησ των ουςιών αυτών, αφοϑ η 

πλατιϊ και πολυεπύπεδη ενημϋρωςη των πληθυςμών ϋχει 

αναδεύξει ϐλεσ τισ θλιβερϋσ ςυνϋπειεσ τησ χρόςησ ναρκωτικών 

ςτη ςυνολικό υγεύα και την ποιϐτητα ζωόσ του ανθρώπου. 

Παρϊ ϐλα αυτϊ, η χρόςη ναρκωτικών αποτελεύ ςταθερϐ κοινωνικϐ πρϐβλημα που ςυνοδεϑεται απϐ 

το ολοϋνα διογκοϑμενο εμπϐριο ναρκωτικών, το οπούο ϊλλοτε ακολουθεύ τισ ανϊγκεσ των χρηςτών 

και ϊλλοτε τισ δημιουργεύ, ώςτε να ωφελοϑνται οικονομικώσ οι ϋμποροι και οι ομϊδεσ οργανωμϋνου 

εγκλόματοσ, που, ιδιαιτϋρωσ λϐγω τησ παγκϐςμιασ οικονομικόσ κρύςησ, ϋχουν αυξηθεύ και αναπτυχθεύ 

δραματικϊ. 

Η Σελωνειακό Τπηρεςύα, εκ των θεμελύων τησ, ϋχει ωσ βαςικϐ ςκοπϐ και ρϐλο την προςταςύα 

του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και τησ δημϐςιασ υγεύασ απϐ το λαθρεμπϐριο ναρκωτικών. Για το ςκοπϐ 

αυτϐ εύναι εξοπλιςμϋνη με ςϑγχρονα διωκτικϊ μϋςα και διαθϋτει ϋμπειρουσ υπαλλόλουσ, οι οπούοι 

ςυνεχώσ επιμορφώνονται και ενημερώνονται για τισ εξελύξεισ ςτον τομϋα των ναρκωτικών, τισ νϋεσ 

ουςύεσ και τουσ τρϐπουσ λειτουργύασ των εμπϐρων. Οι τελωνειακού υπϊλληλοι διενεργοϑν 

καθημερινοϑσ ελϋγχουσ επιβατών και εμπορευμϊτων που ειςϋρχονται προσ ό εξϋρχονται απϐ την 

Ελλϊδα, ώςτε να ανευρεθεύ και καταςχεθεύ κϊθε διακινοϑμενη ποςϐτητα ναρκωτικών. 

Η Γενικό Διεϑθυνςη Σελωνεύων & ΕΥΚ, εκφρϊζοντασ το μεγϊλο ενδιαφϋρον τησ για το θϋμα 

τησ πϊταξησ των ναρκωτικών, μεριμνϊ για την ϊριςτη ςυνεργαςύα τησ με τισ λοιπϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ 

αλλϊ και τη διαρκό εκπροςώπηςη τησ ςε θεςμοϑσ και ϐργανα, ςε  διεθνϋσ, πανευρωπαώκϐ και εγχώριο 

επύπεδο. τα εύκοςι εννϋα ϋτη επιτυχημϋνησ λειτουργύασ του, το υντονιςτικϐ Όργανο Δύωξησ 

Ναρκωτικών εκφρϊζει εμπρϊκτωσ και, κυρύωσ, ενιςχϑει την αγαςτό ςυνεργαςύα των ελληνικών 

Διωκτικών Αρχών, και αυτϐ ςυμβϊλλει ςτον αρτιϐτερο ςυντονιςμϐ των δρϊςεων τουσ για τον κοινϐ 

τουσ ςκοπϐ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & ΕΥΚ 
Κωνςταντίνοσ ΜΟΤΡΣΙΔΗ 
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Πρβλογοσ κ. Αρχηγογ Λιμενικογ ώματοσ - Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ 

 

Σο Λιμενικϐ ώμα – Ελληνικό Ακτοφυλακό, 

ςυμπληρώνοντασ μύα μακρϐπνοη 100ετό πορεύα 

προςφορϊσ προσ την ελληνικό κοινωνύα, υπόρξε 

ανϋκαθεν ϋνα ιςχυρϐ ανϊχωμα ςτη διϊδοςη των 

ναρκωτικών ουςιών ςτην ελληνικό επικρϊτεια.  

Οι επιτυχύεσ του, οι οπούεσ βλϋπουν ςυχνϊ το 

φωσ τησ δημοςιϐτητασ, καταδεικνϑουν τη διεθνό 

ςημαςύα των θαλϊςςιων διαδρομών διακύνηςησ των 

ναρκωτικών ουςιών για τα πολυδαύδαλα, οργανωμϋνα 

κυκλώματα εμπορύασ τουσ.  

Ειδικϐτερα, ϋχει αποδειχθεύ ϐτι μϋςω θαλϊςςησ, ενϐσ περιβϊλλοντοσ εξαιρετικϊ αντύξοου και 

απαιτητικοϑ για την πραγματοπούηςη των οργανωμϋνων επιχειρόςεων εντοπιςμοϑ, και ϊρα ευνοώκοϑ 

για τουσ ςκοποϑσ τησ διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών, οι ποςϐτητεσ που μεταφϋρονται εύναι 

αξιοςημεύωτα μεγϊλεσ. Παρατηρεύται, ακϐμη, ϐτι εκ μϋρουσ των διακινητών, επιδεικνϑεται εξαιρετικό 

επιμϋλεια ςτην κϊλυψη του φορτύου τουσ, προκειμϋνου να διαλανθϊνει τησ προςοχόσ των Διωκτικών 

Αρχών. Η προςαρμοςτικϐτητα και η δυναμικϐτητα που επιδεικνϑουν τα κυκλώματα εύναι τϋτοια που 

καθιςτϊ απολϑτωσ αναγκαύα τη ςτενό και αγαςτό ςυνεργαςύα που ϋχει αναπτυχθεύ ανϊμεςα ςτισ 

ελληνικϋσ Αρχϋσ επιβολόσ του Νϐμου για την επαϑξηςη των απϐ κοινοϑ επιδιωκϐμενων 

αποτελεςμϊτων. 

Κϊθε επιτυχύα του Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ ςτον τομϋα αυτϐ, επιφϋρει 

καύρια πλόγματα ςτην ϊκρωσ κερδοφϐρο δρϊςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ εμπορύασ και 

διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών, ενώ την ύδια ςτιγμό θωρακύζει τα ϑψιςτα αγαθϊ τησ αςφϊλειασ, τησ 

υγεύασ και τησ ευημερύασ των ςυμπολιτών μασ. Για το λϐγο αυτϐ, η μϊχη κατϊ των ναρκωτικών ϋχει 

τεθεύ ωσ ζότημα πρώτησ και διαρκοϑσ προτεραιϐτητασ, ϋχοντασ πϊντα επύγνωςη τϐςο τησ 

ςοβαρϐτητασ του προβλόματοσ, ϐςο και τησ ευθϑνησ μασ απϋναντι ςτην ελληνικό κοινωνύα. 

Η Διεϑθυνςη Δύωξησ Ναρκωτικών και Λαθρεμπορύου του Αρχηγεύου του Λιμενικοϑ ώματοσ-

Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, απϐ κοινοϑ με τισ κατϊ τϐπουσ ςυςταθεύςεσ Περιφερειακϋσ Ομϊδεσ Δύωξησ 

Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.), που βρύςκονται υπϐ τον ςυντονιςμϐ τησ, καθώσ και με τισ κατϊ 

τϐπουσ Λιμενικϋσ Αρχϋσ, δύνουν αδιϊλειπτα το παρϐν ςτον αγώνα αυτϐ, ενςυνεύδητα, με ϋμφαςη ςτην 

ηθικό υποχρϋωςη τησ ακϋραιησ εκτϋλεςησ του καθόκοντοσ, και με ςτϐχο να απαλϑνουν τισ τραγικϋσ, 

ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ, ςυνϋπειεσ τησ μϊςτιγασ αυτόσ ςτην κοινωνύα μασ. 

Μϋςα ςτο πλαύςιο τησ απϐ κοινοϑ δρϊςησ ϐλων των ςυναρμϐδιων φορϋων, ο ρϐλοσ του 

υντονιςτικοϑ Οργϊνου Δύωξησ Ναρκωτικών, το οπούο λειτουργεύ ωσ εχϋγγυο τησ αρραγοϑσ ςυνολικόσ 
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εθνικόσ προςπϊθειασ, εύναι καθοριςτικϐσ. Η ετόςια Ϊκθεςό του αποτελεύ ϋναν καθρϋφτη τησ 

πραγματικόσ εικϐνασ του φαινομϋνου τησ παρϊνομησ διακύνηςησ και εμπορύασ των ναρκωτικών 

ουςιών, μια ςϑγχρονη αποτϑπωςη του ςυνϐλου των παραμϋτρων του και ϋνα εξαιρετικϊ χρόςιμο 

εργαλεύο γνώςησ και ενημϋρωςησ για την ανϊπτυξη επιπρϐςθετων δρϊςεων και καινοτϐμων 

πρωτοβουλιών.  

 Η δϋςμευςη του Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, για την περαιτϋρω εμβϊθυνςη 

τησ ςυνεργαςύασ με τουσ ςυναρμϐδιουσ φορεύσ και την αςφαλό και αξιϐπιςτη ανταλλαγό πληροφοριών 

εντϐσ και εκτϐσ ςυνϐρων, εύναι ρητό και αδιαπραγμϊτευτη, προσ ϐφελοσ του κοινοϑ μετώπου απϋναντι 

ςτο οργανωμϋνο ϋγκλημα τησ διακύνηςησ και εμπορύασ ναρκωτικών ουςιών και, πρωτύςτωσ, τησ 

αςφϊλειασ και τησ ευημερύασ των Ελλόνων πολιτών. 

 
Ο Αρχηγβσ 

Αντιναγαρχοσ Λ.. 
ΚΛΙΑΡΗ Θεβδωροσ 
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Πρβλογοσ κασ Γενικήσ Γραμματέα Υορολογικήσ Πολιτικήσ & Δημβςιασ Περιουςίασ 

 

Σο  .Δ.Ο.Ε. αποτελεύ υπηρεςύα αιχμόσ του 

Τπουργεύου Οικονομικών με αποςτολό, μεταξϑ 

ϊλλων, την αποκϊλυψη και καταπολϋμηςη εςτιών 

οικονομικοϑ εγκλόματοσ, τον ϋλεγχο τησ κύνηςησ 

κεφαλαύων, τησ κατοχόσ και διακύνηςησ 

απαγορευμϋνων ό υπϐ ειδικϐ καθεςτώσ ειδών και 

ουςιών, καθώσ και την προςταςύα γενικϐτερα των 

οικονομικών ςυμφερϐντων του Ελληνικοϑ 

Δημοςύου, τησ εθνικόσ οικονομύασ, του κοινωνικοϑ 

ςυνϐλου και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Η 

καταπολϋμηςη τησ διακύνηςησ απαγορευμϋνων ό 

υπϐ ειδικϐ καθεςτώσ ειδών και ουςιών, εν γϋνει, 

ςυνιςτϊ υψηλϐ μϋλημα τησ Τπηρεςύασ που ςτα πλαύςια των αρμοδιοτότων θα εντεύνει τουσ ελϋγχουσ 

ςτοχεϑοντασ ςτην προληπτικό και αποτρεπτικό παρουςύα και δρϊςη τησ, καθώσ και ςτην 

αποτελεςματικό παρϋμβαςό τησ, ϐπου αυτό απαιτεύται. 

Σα ναρκωτικϊ αποτελοϑν μεύζον πρϐβλημα τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε διεθνϋσ επύπεδο. Οι 

επιπτώςεισ του φαινομϋνου εύναι εμφανεύσ ςε πολλϊ πεδύα με εκτεταμϋνο αντύκτυπο ςτη δημϐςια 

υγεύα, ευημερύα και οικονομύα. Η  παραγωγό και η διακύνηςη ναρκωτικών μπορεύ να βλϊψει ςε μεγϊλο 

βαθμϐ το φυςικϐ περιβϊλλον, τισ θεςμικϋσ δομϋσ και την ποιϐτητα ζωόσ που πρϋπει να εύναι δεδομϋνα 

για τουσ πολύτεσ. Ιδιαύτερα ανηςυχητικό εύναι η διαπύςτωςη τησ ϊμεςησ διαςϑνδεςησ τησ παραγωγόσ 

και διακύνηςησ ψυχοτρϐπων ουςιών με το οργανωμϋνο ϋγκλημα, την τρομοκρατύα και το ξϋπλυμα 

βρώμικου χρόματοσ, που εκμεταλλεϑονται τισ δυνατϐτητεσ που παρϋχουν η τεχνολογύα και οι 

ςϑγχρονεσ ευϋλικτεσ μορφϋσ οικονομικών πρακτικών. Για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων που 

θϋτει το πολυςϑνθετο αυτϐ ζότημα απαιτεύται μια υψηλοϑ επιπϋδου, πολυτομεακό παρϋμβαςη, 

ςυντονιςμϋνη δρϊςη και ςτρατηγικό. 

ε αυτϊ τα πλαύςια, ο ςυνολικϐσ ςχεδιαςμϐσ, καθώσ και τα επιμϋρουσ ςχϋδια, ςϑμφωνα με τισ 

ιδιαιτερϐτητεσ κϊθε περύπτωςησ, αποδεικνϑονται ζωτικόσ ςημαςύασ, ςτην προςπϊθεια για την 

αντιμετώπιςη του ςοβαροϑ προβλόματοσ των ναρκωτικών. Σο .Δ.Ο.Ε. για την ϊρτια αντιμετώπιςη  

ςϑνθετων υποθϋςεων, υπϐ το ςυντονιςμϐ του .Ο.Δ.Ν., ςυνεργϊζεται ςτενϊ με την Ελληνικό 

Αςτυνομύα, το Λιμενικϐ ώμα και την Σελωνειακό Τπηρεςύα, ενώ ςε υποθϋςεισ που ϊπτονται τησ 

ςοβαρόσ διεθνοϑσ εγκληματικϐτητασ και τρομοκρατύασ ιδιαύτερα  ςημαντικό εύναι η διεθνόσ 

ςυνεργαςύα με τη EUROPOL  και την INTERPOL.  

Για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων που θϋτει ο αγώνασ κατϊ των ναρκωτικών απαιτεύται 

η διαςφϊλιςη υψηλοϑ επιπϋδου επιχειρηςιακόσ ετοιμϐτητασ. ε αυτό την κατεϑθυνςη εύναι αναγκαύα 
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η ενδυνϊμωςη τησ ςυνεργαςύα ϐλων των εμπλεκϐμενων φορϋων ςτα πλαύςια μιασ εθνικόσ 

ςτρατηγικόσ με μετρόςιμα αποτελϋςματα και κοινωνικό υπεραξύα. 

Η Γενική Γραμματέασ  
Υορολογικήσ Πολιτικήσ & Δημβςιασ Περιουςίασ 

Αθηνά Καλγβα 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σο ΟΔΝ-ΕΜΠ, ωσ θεςμικϐ ϐργανο ςτον τομϋα τησ διακύνηςησ των ναρκωτικών, με την Ετόςια 

Ϊκθεςη που εκδύδει ϋχει ωσ ςτϐχο αφενϐσ μεν να ςυνδρϊμει τισ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, ώςτε να γύνουν ο 

καταλϑτησ για θετικϐτερεσ εξελύξεισ, αφετϋρου δε να ενημερώςει κϊθε ενδιαφερϐμενο φορϋα ό ϊτομο  

ωσ προσ τη διαμϐρφωςη ολοκληρωμϋνησ εικϐνασ αναφορικϊ με την κατϊςταςη τησ διακύνηςησ των 

ναρκωτικών ςτην Ελλϊδα.   

Με δεδομϋνα αξιϐπιςτα και ςυγκρύςιμα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα παρελθϐντων ετών, τα οπούα 

παρϋχονται ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ ςε καθημερινό βϊςη και πανελλαδικϊ απϐ τισ ςηματικϋσ αναφορϋσ των 

αρμοδύων για την καταπολϋμηςη των ναρκωτικών Διωκτικών Αρχών, αλλϊ και με πληροφορύεσ 

εθνικοϑ και διεθνοϑσ ενδιαφϋροντοσ που παρϋχονται ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ ςτο πλαύςιο τησ εθνικόσ και 

διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ, η Ϊκθεςη αποτυπώνει ϐλεσ τισ παραμϋτρουσ του προβλόματοσ, επιχειρώντασ 

να δώςει μια πραγματικό εικϐνα του φαινομϋνου, ϐπωσ αυτϐ αναπτϑςςεται ςτο ςϑγχρονο κϐςμο. 

την ετόςια Ϊκθεςη του ΟΔΝ-ΕΜΠ περιγρϊφονται ςυγκεκριμϋνεσ υποθϋςεισ κατϊςχεςησ 

ναρκωτικών ουςιών, επιςημαύνονται οι νϋεσ τϊςεισ ςτη διακύνηςη ναρκωτικών και ψυχοτρϐπων 

ουςιών, το modus operandi των διακινητών καθώσ και οι ςϑγχρονεσ απειλϋσ ςτο χώρο,  και παρϋχεται 

ςφαιρικό και αναλυτικό παρουςύαςη του προβλόματοσ ναρκωτικών ουςιών. 

Πρωταγωνιςτϋσ αυτόσ τησ προςπϊθειασ εύναι οι Διωκτικϋσ Αρχϋσ τησ χώρασ, ότοι η Ελληνικό 

Αςτυνομύα, η Σελωνειακό Τπηρεςύα, το Λιμενικϐ ώμα - Ελληνικό Ακτοφυλακό και το ώμα Δύωξησ 

Οικονομικοϑ Εγκλόματοσ, τϐςο με την δραςτηριϐτητϊ τουσ ςτισ καταςχϋςεισ ναρκωτικών ουςιών, 

ϐςο και με την παροχό ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ πληροφοριών και πλοϑςιου και πρωτογενοϑσ υλικοϑ, με 

μοναδικϐ ςκοπϐ να περιορύςουν την εύςοδο των πϊςησ φϑςεωσ ναρκωτικών ουςιών τϐςο ςτη χώρα 

μασ, ϐςο και την Ευρωπαώκό αλλϊ και την παγκϐςμια κοινϐτητα.  
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Κεφάλαιο Α΄-  ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΨΞΗ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ - ΕΘΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ (ΟΔΝ – ΕΜΠ) 

 

Η Πολιτεύα ανϋθεςε την εφαρμογό τησ αρμονικόσ ςυνεργαςύασ ςτον τομϋα τησ 

καταπολϋμηςησ των ναρκωτικών ςτο υντονιςτικϐ Όργανο Δύωξησ Ναρκωτικών (ΟΔΝ), το οπούο 

εύναι μικτϐ διυπουργικϐ ϐργανο ςυγκροτοϑμενο απϐ προςωπικϐ των τεςςϊρων (4) Διωκτικών Αρχών 

(Ελληνικό Αςτυνομύα – Σελωνειακό Τπηρεςύα – Λιμενικϐ ώμα - Ελληνικό Ακτοφυλακό – Ειδικό 

Γραμματεύα ΔΟΕ) και ςυςτόθηκε με το ν. 1729/87.  Με το Π.Δ. 139/89 ςυγκροτόθηκε το ΟΔΝ και 

καθορύςτηκαν οι αρμοδιϐτητεσ και ο τρϐποσ λειτουργύασ του. Επιπροςθϋτωσ, με το Π.Δ. 126/90 το 

ΟΔΝ ορύςτηκε, ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, να λειτουργεύ και ωσ Εθνικό Μονϊδα 

Πληροφοριών (ΕΜΠ) για τα ναρκωτικϊ. Η ρϑθμιςη αυτό όταν αποτϋλεςμα τησ εναρμϐνιςησ τησ 

χώρασ μασ με τισ οδηγύεσ τησ ΕΕ, για ύδρυςη τϋτοιων μονϊδων ςε ϐλα τα Κρϊτη-Μϋλη (Κ-Μ), με 

απώτερο ςκοπϐ την ενιαύα αντιμετώπιςη του προβλόματοσ των ναρκωτικών  ουςιών και τη 

διαςφϊλιςη καλϑτερου ςυςτόματοσ ανταλλαγόσ και αξιοπούηςησ πληροφοριών. 

Σο ΟΔΝ-ΕΜΠ λειτουργεύ απϐ το 1990 με ϋδρα το Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και το 

προςωπικϐ του προϋρχεται απϐ τισ τϋςςερισ (4) ςυναρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ Διωκτικών Αρχών. Σα μϋλη 

και οι Αναπληρωτϋσ του ΟΔΝ-ΕΜΠ ορύζονται απϐ τουσ ςυναρμϐδιουσ επικεφαλόσ των εν λϐγω 

Τπηρεςιών. Η θητεύα των μελών του ΟΔΝ-ΕΜΠ εύναι διετόσ. Πρϐεδροσ του ΟΔΝ-ΕΜΠ εύναι ο 

εκϊςτοτε Διευθυντόσ τησ Διεϑθυνςησ Δημϐςιασ Αςφϊλειασ του Αρχηγεύου τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ 

του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη. Μϋλη του ΟΔΝ-ΕΜΠ εύναι οι εκπρϐςωποι τησ ΑΑΔΕ 

(Σελωνειακό Τπηρεςύα) και των Τπουργεύων Οικονομικών (ΔΟΕ) και Ναυτιλύασ & Νηςιωτικόσ 

Πολιτικόσ (Λιμενικϐ ώμα - Ελληνικό Ακτοφυλακό).  

το Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη λειτουργεύ Ειδικό Μικτό Γραμματεύα, ςτελεχωμϋνη 

απϐ εκπροςώπουσ ϐλων των ςυναρμοδύων Τπηρεςιών, η οπούα λαμβϊνει κατευθυντόριεσ γραμμϋσ 

απϐ τον Πρϐεδρο και τα μϋλη του Οργϊνου και αποτελεύ τον πλϋον ςημαντικϐ κρύκο ςτην αλυςύδα 

ςυνεργαςύασ που ϋχει δημιουργηθεύ. Κϑριο καθόκον τησ εύναι η διεκπεραύωςη των υποθϋςεων του 

ΟΔΝ-ΕΜΠ και η τόρηςη ςτοιχεύων που αφοροϑν ςτην αποςτολό και ςτη λειτουργύα του.  

Κεντρικϐσ ϊξονασ των ενεργειών του Οργϊνου εύναι η δημιουργύα ςτενϐτερησ ςυνεργαςύασ 

μεταξϑ των Διωκτικών Αρχών τησ χώρασ για την ϋγκυρη και ϋγκαιρη ανταλλαγό πληροφοριών, 

καθώσ και ο βϋλτιςτοσ ςυντονιςμϐσ των Διωκτικών Αρχών, προκειμϋνου να  αντιμετωπιςθεύ 

αποτελεςματικϐτερα το πρϐβλημα τησ διακύνηςησ των ναρκωτικών. 

Σο ΟΔΝ-ΕΜΠ χρηςιμοποιεύ ωσ λογϐτυπο τον υπολογιςτό των Αντικυθόρων,  

αντιπροςωπευτικϐ ϋμβλημα τησ αιτιολογικόσ βϊςησ ύδρυςησ του Οργϊνου, ωσ κυρύαρχο ςϑμβολο 

μεθοδολογύασ, αντιμετώπιςησ προβλημϊτων και διερεϑνηςησ - χρηςιμοπούηςησ πληροφοριών. 
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Ο υπολογιςτόσ των Αντικυθόρων εντοπύςθηκε το 1900 απϐ Ϊλληνεσ ςφουγγαρϊδεσ ςτην 

θαλϊςςια περιοχό των Αντικυθόρων. Βριςκϐταν εντϐσ  μικροϑ  ξϑλινου κουτιοϑ μαζύ με το λοιπϐ 

φορτύο (αγϊλματα &, αμφορεύσ) ναυαγύου εμπορικοϑ πλούου του 1ου αιώνα π.Φ. Μετϊ απϐ πολλϊ 

χρϐνια ερευνών, Ϊλληνεσ και ξϋνοι επιςτόμονεσ κατϋληξαν ϐτι ο πολϑπλοκοσ μηχανιςμϐσ που περιεύχε 

το ξϑλινο κουτύ, και που αποτελοϑνταν απϐ δεκϊδεσ χϊλκινουσ οδοντωτοϑσ τροχοϑσ και γρϊμματα 

πϊνω ςε κλύμακα με υποδιαιρϋςεισ, όταν ϐχι απλϊ ϋνασ αςτρονϐμοσ, ϐπωσ αρχικϊ εύχε διαπιςτωθεύ, 

αλλϊ ουςιαςτικϊ ϋνασ υπολογιςτόσ.  

           Ϊτςι, ο υπολογιςτόσ των Αντικυθόρων, ωσ υπϐδειγμα τεχνητόσ νοημοςϑνησ του 

πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ τησ εποχόσ εκεύνησ (80 π.Φ.), επιλϋχθηκε για να χρηςιμοποιηθεύ ωσ 

λογϐτυπο του υντονιςτικοϑ Οργϊνου Δύωξησ Ναρκωτικών. 
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Α1 Οργανβγραμμα .Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. 
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Α2 Πρβεδροσ, Σακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του .Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π.  

 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: 

Μαρίνος ΣΑΓΑΚΗ, Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθυντής της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας, 

Πρόεδρος.  

Διογένης ΑΡΡΗ, Αστυνομικός Τποδιευθυντής, Προϊστάμενος 3ου Σμήματος Ναρκωτικών & 

Παραβατικότητας Ανηλίκων της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας, Αναπληρωτής Πρόεδρος. 

 

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: 

ΜΑΣΟΤΚΑ Αγγελική, ΠΕ/Α΄ Σελωνειακός Τπάλληλος, Προϊσταμένη της Δ/νσης 

τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Δ/νσης Σελωνείων και 

Ε.Υ.Κ., Σακτικό μέλος. 

ΡΑΠΣΗ Δημήτριος, ΠΕ/Α΄ Σελωνειακός Τπάλληλος, Προϊστάμενος του Γ’ Σμήματος - 

Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Δ/νσης τρατηγικής Σελωνειακών 

Ελέγχων και Παραβάσεων, Αναπληρωματικό μέλος. 

 

 Αρχηγείο Λιμενικού ώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Πλοίαρχος Λ.. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗ πυρίδων, Προϊστάμενος της Δ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών & 

Λαθρεμπορίου, Σακτικό μέλος. 

Αντιπλοίαρχος Λ.. ΜΑΡΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ, Προϊστάμενος του Σμήματος Δίωξης 

Ναρκωτικών της Δ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου, Αναπληρωματικό μέλος. 

 

 ώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος: 

ΔΑΝΑΜΠΑΗ Λουκάς, ΣΕ/Α΄ Σελωνειακός Τπάλληλος, Προϊστάμενος του Θ’ Σμήματος -    

Ναρκωτικών, Όπλων & Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης 

ΔΟΕ Αττικής, Σακτικό μέλος. 

ΠΟΓΚΑ Μαρία, ΔΕ/Α’ Σελωνειακός Τπάλληλος, τέλεχος του Σμήματος Θ’  Ναρκωτικών, 

Όπλων & Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΔΟΕ Αττικής, 

Αναπληρωματικό μέλος. 
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Α3 Οι αρμοδιβτητεσ του ΟΔΝ – ΕΜΠ   

Οι αρμοδιϐτητεσ του ΟΔΝ-ΕΜΠ αφοροϑν τϐςο ςτην αξιοπούηςη και ανταλλαγό πληροφοριών 

και ςτοιχεύων μεταξϑ των Τπηρεςιών, ςε εθνικϐ και ςε διεθνϋσ επύπεδο, ϐςο και ςτην ενύςχυςη του 

πνεϑματοσ ςυνεργαςύασ κϊθε Τπηρεςύασ ό φορϋα που εμπλϋκεται ςτον τομϋα τησ Δύωξησ 

Ναρκωτικών. Κατϊ κϑριο λϐγο, το ΟΔΝ-ΕΜΠ: 

 υντονύζει τισ δρϊςεισ των ςυνεργαζϐμενων Τπηρεςιών, ςε υποθϋςεισ που απαιτοϑν κοινό 

δρϊςη λϐγω πολλαπλόσ αρμοδιϐτητασ, εύτε ςε εθνικϐ εύτε ςε διεθνϋσ επύπεδο.  

 Παρϋχει ϊμεςη ςυνδρομό ςτα ςτϊδια τησ ϋρευνασ και προανϊκριςησ. 

 Διαθϋτει ςτην εκϊςτοτε επιληφθεύςα Αρχό κϊθε δυνατϐ μϋςο ό ςτοιχεύο ικανϐ να διευκολϑνει 

την εξιχνύαςη υποθϋςεων.  

 Ενημερώνει τισ ςυναρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ για τισ μεθϐδουσ ό τουσ τρϐπουσ δρϊςησ των 

εγκληματικών οργανώςεων, ώςτε να διευκολϑνει την πρϐληψη και καταςτολό των 

αδικημϊτων που ςχετύζονται με τα ναρκωτικϊ.  

 Ανταλλϊςει εξειδικευμϋνεσ, λεπτομερεύσ και εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ με φορεύσ τησ 

Ελλϊδασ και του εξωτερικοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επεξεργαςύασ ειδικών 

ερωτηματολογύων, τϐςο ςε ϋκτακτεσ περιςτϊςεισ, ϐςο και ςε πϊγια βϊςη. 

 Σηρεύ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για τισ καταςχϋςεισ ναρκωτικών ουςιών απϐ τισ Διωκτικϋσ Αρχϋσ 

τησ Φώρασ.  

 υμβϊλει ςτη επύλυςη τυχϐν εμφανιζϐμενων διαφορών μεταξϑ των εμπλεκϐμενων 

Τπηρεςιών.  

 Εκπονεύ την ετόςια Ϊκθεςη, με ςτϐχο τη ςφαιρικό ενημϋρωςη ϐλων των ενδιαφερϐμενων για 

το πρϐβλημα των ναρκωτικών ςτην Ελλϊδα και για τουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ αυτϐ 

αντιμετωπύζεται λυςιτελώσ απϐ τισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ. 

 Ϊχει τον ϋλεγχο και την ευθϑνη των πραγματοποιοϑμενων ελεγχϐμενων μεταφορών 

ναρκωτικών, καθ’ ϐλη τη διϊρκειϊ τουσ.   

Ο Πρϐεδροσ του ΟΔΝ-ΕΜΠ ςυμμετϋχει ςτο Δ.. του Οργανιςμοϑ Κατϊ των Ναρκωτικών 

(ΟΚΑΝΑ), ςτον οπούο ϋχει ανατεθεύ η ευθϑνη για τον ςχεδιαςμϐ, την προώθηςη και την εφαρμογό τησ 

Εθνικόσ Πολιτικόσ και προγραμμϊτων ςχετικϊ με την Πρωτοβϊθμια, τη Δευτεροβϊθμια και την 

Σριτοβϊθμια Πρϐληψη κατϊ των ναρκωτικών (ν.4139/2013 «Νϐμοσ περύ εξαρτηςιογϐνων ουςιών και 

ϊλλεσ διατϊξεισ» ΥΕΚ 74 Α΄/20-03-2013). 

 

Α3.1 Σο .Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. και οι ελεγχβμενεσ παραδβςεισ 

Η τεχνικό τησ Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ θεωρεύται ευρϋωσ ϋνα ςημαντικϐτατο μϋςο ςτο 

πλαύςιο τησ καταπολϋμηςησ του λαθρεμπορύου ναρκωτικών. Η διενϋργεια Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων 

ναρκωτικών καταδεικνϑει τον τρϐπο με τον οπούο το ΟΔΝ–ΕΜΠ ςυντονύζει αποτελεςματικϊ τη 
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ςυνεργαςύα των Διωκτικών με τισ Δικαςτικϋσ Αρχϋσ, αντιμετωπύζοντασ τα ϐποια εμπϐδια προκϑπτουν 

απϐ τα υποβαλλϐμενα αιτόματα των ελληνικών και των αλλοδαπών Αρχών.  

Η τεχνικό αυτό αποςκοπεύ ςτην αναβολό τησ ςϑλληψησ των διακινητών ό τησ κατϊςχεςησ 

των ναρκωτικών ουςιών, με ςτϐχο την παρακολοϑθηςη τησ διαδρομόσ τουσ και τον εντοπιςμϐ ϐςων 

ενϋχονται, οι οπούοι, ςε αντύθετη περύπτωςη,  ενδϋχεται να παρϋμεναν ϊγνωςτοι ό να απϋφευγαν  την 

ποινικό δύωξη.  

 Δεδομϋνου ϐτι η καταςτολό παραμϋνει η βαςικό ςυνιςταμϋνη των ςυνολικών προςπαθειών 

τησ Πολιτεύασ για την αντιμετώπιςη τησ εμπορύασ και διακύνηςησ των ναρκωτικών, η ελεγχϐμενη 

παρϊδοςη καθύςταται ϋνα χρόςιμο επιμϋρουσ εργαλεύο προσ την κατεϑθυνςη αυτό. 

 

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 Η ιςχϑουςα νομοθεςύα για τισ ελεγχϐμενεσ παραδϐςεισ ναρκωτικών ουςιών εύναι η εξόσ : 

 ϊρθρο 11 τησ ϑμβαςησ τησ Βιϋννησ 1988 «Καταπολϋμηςη τησ Παρϊνομησ Διακύνηςησ και 

Χυχοτρϐπων Ουςιών» (ν.1990/1991), ςϑμφωνα με το οπούο: 

 Ελεγχϐμενη Παρϊδοςη εύναι η τεχνικό ςϑμφωνα με την οπούα επιτρϋπεται η μεταφορϊ 

παρανϐμων ό ϑποπτων αποςτολών εμπορευμϊτων, ναρκωτικών φαρμϊκων, ψυχοτρϐπων 

ουςιών, ουςιών που αναφϋρονται ςτον Πύνακα Ι και ςτον Πύνακα ΙΙ, οι οπούοι εύναι 

προςαρτημϋνοι ςτη ϑμβαςη Ηνωμϋνων Εθνών κατϊ τησ παρϊνομησ διακύνηςησ ναρκωτικών 

φαρμϊκων και ψυχοτρϐπων ουςιών (Βιϋννη 20-12-1988) ό υποκατϊςτατων ουςιών τουσ, δια 

ό μϋςα ςτην περιοχό μιασ ό περιςςοτϋρων χωρών, εν γνώςει και υπϐ την επύβλεψη των 

αρμϐδιων Αρχών τουσ, με ςκοπϐ την εξακρύβωςη τησ ταυτϐτητασ προςώπων αναμεμειγμϋνων 

ςτη διϊπραξη εγκλημϊτων που θεςπύςτηκαν ςϑμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ παρ. 1 τησ 

προαναφερομϋνησ ϑμβαςησ. 

 ν.1990/1991 (ΥΕΚ 193 Α,16/12/1991), με τον οπούο κυρώνεται η ϑμβαςη Ηνωμϋνων Εθνών 

κατϊ τησ παρϊνομησ διακύνηςησ ναρκωτικών φαρμϊκων και ψυχοτρϐπων ουςιών, που 

υπογρϊφηκε ςτη Βιϋννη ςτισ 20/12/1988.  

 ϊρθρο 15 του ν. 2331/1995 (ΥΕΚ 173 Α/24-08-1995), ο οπούοσ αντικατϋςτηςε τον 

ν.2145/1993, «Πρϐληψη και καταςτολό τησ νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ εγκληματικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ και ϊλλεσ ποινικϋσ διατϊξεισ», ςϑμφωνα με το οπούο το ΟΔΝ-ΕΜΠ ϋχει τον 

ϋλεγχο και την ευθϑνη τησ πραγματοποιοϑμενησ μεταφορϊσ καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΗ ΕΛΕΓΦΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΗ  

ϑμφωνα με την ωσ ϊνω υπϊρχουςα νομοθεςύα, η πραγματοπούηςη ελεγχϐμενων 

παραδϐςεων γύνεται με αύτημα ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ Αρχόσ, ανεξαρτότωσ προοριςμοϑ των 

ναρκωτικών.  

Η διαδικαςύα ικανοπούηςησ αιτημϊτων αλλοδαπών Αρχών για την εφαρμογό τησ τεχνικόσ 

ελεγχϐμενησ παρϊδοςησ, ϋχει ανατεθεύ κεντρικϊ και με πανελλαδικό εμβϋλεια ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ και την 

Ειςαγγελύα Εφετών Αθηνών, προκειμϋνου να απλοποιεύται και να διευκολϑνεται η ςχετικό 

διαδικαςύα. Εφϐςον η αιτηθεύςα αλλοδαπό ό ημεδαπό Αρχό που υποβϊλλει το αύτημα εγγυϊται τον 

ϋλεγχο τησ μεταφορϊσ και πληροϑνται οι ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ για διενϋργεια ελεγχϐμενησ 

παρϊδοςησ, η Ειςαγγελύα Εφετών Αθηνών εγκρύνει το ςχετικϐ αύτημα.  

Σο αύτημα ημεδαπών και αλλοδαπών Αρχών για ελεγχϐμενη παρϊδοςη ναρκωτικών 

υποβϊλλεται ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ εγγρϊφωσ με κϊθε μϋςο μετϊδοςησ, μϋςω των θεςμοθετημϋνων 

καναλιών. τη ςυνϋχεια το ΟΔΝ-ΕΜΠ, αφοϑ ελϋγξει το νομϐτυπο τησ αύτηςησ, αναφϋρεται αμϋςωσ 

ςτην Ειςαγγελύα Εφετών Αθηνών με εμπιςτευτικϐ ϋγγραφϐ του, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται το αύτημα 

για ελεγχϐμενη παρϊδοςη ναρκωτικών. 

Ϊτςι, μετϊ την ϋγκριςη του αιτόματοσ απϐ την Ειςαγγελύα Εφετών Αθηνών, το ΟΔΝ-ΕΜΠ 

αναθϋτει το ςυντονιςμϐ τησ επιχεύρηςησ ςε μύα εκ των ελληνικών Διωκτικών Τπηρεςιών, η οπούα 

ορύζει αρμϐδιο ςτϋλεχοσ ωσ υντονιςτό. Παρϊλληλα, οι λοιπϋσ Διωκτικϋσ Τπηρεςύεσ ορύζουν 

εκπροςώπουσ τουσ, οι οπούοι ςυνδρϊμουν κατϊ λϐγο αρμοδιϐτητασ το υντονιςτό τησ επιχεύρηςησ, 

εφϐςον απαιτηθεύ, για την επιτυχό πραγματοπούηςη τησ ελεγχϐμενησ μεταφορϊσ των ναρκωτικών 

ουςιών. 

 

Α3.2 Σο .Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. και οι ςυνεργαζβμενεσ Τπηρεςίεσ του Ελληνικογ Κράτουσ 

 Σο ΟΔΝ-ΕΜΠ, με μύα ςειρϊ δρϊςεων, ςυνεπικουρεύ ςτην επύτευξη του ϋργου ϐχι μϐνο των 

ελληνικών Διωκτικών Αρχών, αλλϊ και πλόθοσ ϊλλων Υορϋων, Οργϊνων και Τπηρεςιών ώςτε να 

αντιμετωπύςουν αποτελεςματικϐτερα μύα απϐ τισ πιο ςημαντικϋσ προκλόςεισ του παγκϐςμιου 

φαινομϋνου τησ  διακύνηςησ των ναρκωτικών. Οι δρϊςεισ αυτϋσ επικεντρώνονται κυρύωσ ςτην 

ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ και ςτο ςυντονιςμϐ των ενεργειών του ςυνϐλου των παραπϊνω Υορϋων. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ, το ΟΔΝ-ΕΜΠ  ςυνεργϊζεται ςτενϊ με τισ ακϐλουθεσ Τπηρεςύεσ, ϐπωσ αυτϋσ 

απεικονύζονται ςτο κϊτωθι ςχϋδιο: 
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Α3.3 O ρβλοσ του .Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π. ςτη διεθνή ςυνεργαςία 

Σο ΟΔΝ-ΕΜΠ, ωσ ςυνδετικϐσ κρύκοσ των τεςςϊρων ελληνικών Διωκτικών Αρχών, ςυμβϊλλει: 

 ςτην ενδυνϊμωςη τησ διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ, με την ϊμεςη ανταπϐκριςη τησ Ελλϊδασ ςτα 

αιτόματα των αλλοδαπών Αρχών, που διαβιβϊζονται ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ εύτε μϋςω των επύςημων 

διεθνών διαϑλων (INTERPOL, EUROPOL, SELEC, SIRENE) και Αξιωματικών υνδϋςμων, εύτε 

απευθεύασ,  

 ςτην ενύςχυςη τησ ροόσ και ανταλλαγόσ πληροφοριών μεταξϑ των ςυναρμϐδιων εθνικών 

Διωκτικών Αρχών,  

 ςτην πραγματοπούηςη διεθνών επιχειρόςεων με τη τεχνικό τησ «ελεγχϐμενησ παρϊδοςησ».  

Επιπλϋον, το ΟΔΝ-ΕΜΠ ςυμβϊλλει ςτην υπηρεςιακό ενημϋρωςη και επιχειρηςιακό 

δραςτηριϐτητα των ελληνικών Διωκτικών Αρχών, διοχετεϑοντασ προσ αυτϋσ πληροφορύεσ αναφορικϊ 

με το γενικϐτερο τρϐπο δρϊςησ και το εξειδικευμϋνο modus operandi που ακολουθεύται ςτην 

αλλοδαπό, , ϋτςι ώςτε οι Αρχϋσ τησ Ελλϊδασ να εύναι ςε θϋςη να ανταποκρύνονται ϊμεςα ςτην 

καταπολϋμηςη των νϋων εγκληματικών μεθϐδων και τεχνικών που αναπτϑςςονται ςε παγκϐςμιο 

επύπεδο. 

ΟΔΝ-ΕΜΠ

ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΣΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  (ΕΤΠ) 

ΕΘΝΙΚΟ  ΤΝΣΟΝΙΣΗ 
ΓΙΑ ΣΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΣΟΤ 
ΚΡΑΣΟΤ Γ.Χ.Κ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΑ 
ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ (ΕΚΣΕΠΝ)

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ 
ΕΛΛΑΔΟ & ΜΟΝΙΜΗ 

ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ Ε 
ΔΙΕΘΝΕΙ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ (πλην 
ΟΟΑ) ΒΙΕΝΝΗ
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Α4 ημεία Επαφήσ .Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. 

υνολικϊ ϋχουν δημιουργηθεύ (14) ημεύα Επαφόσ ςε ιςϊριθμα γεωγραφικϊ ςημεύα τησ 

Ελλϊδασ, τα οπούα υπϊγονται ςε 13 διοικητικϋσ περιφϋρειεσ, με εξαύρεςη την περιφϋρεια Νοτύου 

Αιγαύου ϐπου ςυςτϊθηκαν δϑο ςημεύα επαφόσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ γεωγραφικϋσ ιδιαιτερϐτητϋσ 

τησ.  

Σα ημεύα αυτϊ ϋχουν, ςε τοπικϐ επύπεδο, τισ εξόσ αρμοδιϐτητεσ: 

 Ανταλλαγό και αμοιβαύα κοινοπούηςη πληροφοριών 

 Ανταλλαγό ςτοιχεύων για τισ μεθϐδουσ διακύνηςησ ναρκωτικών  

 Ανταλλαγό πληροφοριών για την εφαρμογό τεχνικών ανϊλυςησ κινδϑνου 

 Μϋριμνα για την ανϊπτυξη διαπροςωπικών ςχϋςεων με ςτϐχο τη βελτιςτοπούηςη τησ 

διυπηρεςιακόσ ςυνεργαςύασ 

 Μϋριμνα για την ϋκδοςη κοινών δελτύων τϑπου και 

 ε ςυνεργαςύα με το ΟΔΝ - ΕΜΠ και τισ Κεντρικϋσ Τπηρεςύεσ των ςυναρμϐδιων Τπουργεύων, 

ςυγκρϐτηςη ειδικών κοινών ad hoc ομϊδων (Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ, 

Λιμενικοϑ ώματοσ - Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, ΔΟΕ) για τη ςυλλογό ςτοιχεύων και την 

αςτυνομικό ϋρευνα και δρϊςη.  

Σα 14 ημεύα Επαφόσ εύναι τα εξόσ:  
 

 Αθόνα - Περιφϋρεια Αττικόσ 

 Αλεξανδροϑπολη - Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

 Βϐλοσ - Περιφϋρεια Θεςςαλύασ 

 Ηγουμενύτςα - Περιφϋρεια Ηπεύρου 

 Ηρϊκλειο - Περιφϋρεια Κρότησ 

 Θεςςαλονύκη - Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 Καλαμϊτα - Περιφϋρεια Πελοποννόςου 

 Κϋρκυρα - Περιφϋρεια Ιϐνιων Νόςων 

 Κοζϊνη - Περιφϋρεια Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 Μυτιλόνη - Περιφϋρεια Βορεύου Αιγαύου 

 Πϊτρα - Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ 

 Ρϐδοσ - Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου 

 ϑροσ - Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου 

 Φαλκύδα - Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ 
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Κεφάλαιο Β΄- ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΝΑΡΚΨΣΙΚΕ ΟΤΙΕ 

Β1  Ιςχγουςα Νομοθεςία 

Η ελληνικό πολιτεύα ϋχει προβεύ ςτη δημιουργύα του απαραύτητου Νομοθετικοϑ πλαιςύου για 

την προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ των πολιτών και την αντιμετώπιςη του 

προβλόματοσ των ναρκωτικών. Η ελληνικό Νομοθεςύα, η οπούα εκςυγχρονύζεται χρϐνο με το χρϐνο, 

κινεύται ϐχι μϐνο προσ την κατεϑθυνςη τησ καταςτολόσ των πϊςησ φϑςεωσ δραςτηριοτότων των 

εμπϐρων ναρκωτικών αλλϊ και προσ την αποτελεςματικϐτερη διαχεύριςη και περύθαλψη των 

θυμϊτων ναρκωτικών ουςιών.  

Βαςικοί Νβμοι και Τπουργικέσ Αποφάςεισ:  

 Ν. 3459/2006 (ΥΕΚ Α΄ - Αρ. Υγλλου 103) «Κώδικασ Νόμων για τα Ναρκωτικϊ (Κ.Ν.Ν.)», 

ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. το νϐμο αυτϐ, με τον οπούο κωδικοποιόθηκε η απϐ το ϋτοσ 

1987 υπϊρχουςα νομοθεςύα (ν. 1729/1987), ςυγκεντρώνεται το ςϑνολο των ϋωσ τϐτε 

νομοθετημϊτων, ϋτςι ώςτε να διευκολϑνεται η εφαρμογό των προβλϋψεων τησ νομοθεςύασ.  

Πρϐκειται για ϋνα νομοθετικϐ εγχεύρημα - ςταθμϐ ςτη μακρϊ ιςτορύα του περύ των 

ναρκωτικών ελληνικοϑ νομικοϑ πλαιςύου, που περιλαμβϊνει τρύα βαςικϊ νομοθετόματα απϐ 

το 1950 μϋχρι ςόμερα και αλλεπϊλληλεσ νομοθετικϋσ μεταβολϋσ και τροποποιόςεισ, ιδιαύτερα 

απϐ το 1987 και μετϊ. Επιπροςθϋτωσ περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ ουςύεσ που υπϊγονται ςτα 

ναρκωτικϊ,  ςτουσ Πύνακεσ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. 

 Ν. 4139/20-03-2013 (ΥΕΚ  Α ΄- Αρ. Υγλλου 74) «Νόμοσ περύ εξαρτηςιογόνων ουςιών και 

ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, ο οπούοσ τροποποιεύ  το υφιςτϊμενο 

νομοθετικϐ πλαύςιο περύ ναρκωτικών. κοπϐσ του νομοθϋτη εύναι η αυςτηρϐτερη καταςτολό 

των βαρϑτερων και οργανωμϋνων μορφών διακύνηςησ, με προςεκτικϐ διαχωριςμϐ τουσ απϐ 

τισ ελαφρϐτερεσ, και γενικϐτερα η διϊκριςη και διαβϊθμιςη των ςχετικών εγκλημϊτων, ώςτε 

να αποφεϑγονται οι δυςανϊλογα δυςμενεύσ ό ευνοώκϋσ μεταχειρύςεισ. Επιπροςθϋτωσ, 

ρυθμύζονται εκ νϋου τα θϋματα ςχετικϊ με τη μεταχεύριςη εξαρτημϋνων ατϐμων ό χρηςτών 

και επιχειρεύται η ςυςτηματοπούηςη των ρυθμύςεων που αφοροϑν ςτα ϐργανα ςχεδιαςμοϑ, 

απϐφαςησ και εποπτεύασ εφαρμογόσ του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ και των ςυναφών 

προγραμμϊτων για τα ναρκωτικϊ. 

 Ν. 4360/29-01-2016 (ΥΕΚ Α΄- Αρ. Υγλλου 9) Ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό νομοθεςύα: τησ 

Οδηγύασ 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 13ησ 

Δεκεμβρύου 2011, περύ τησ ευρωπαώκόσ εντολόσ προςταςύασ, τησ απϐφαςησ – πλαύςιο 

2009/315/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 26ησ Υεβρουαρύου 2009: «Σχετικϊ με τη διοργϊνωςη και 

το περιεχόμενο τησ ανταλλαγόσ πληροφοριών που προϋρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ 

των κρατών − μελών» και τησ απόφαςησ 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλύου τησ 6ησ Απριλύου 2009 

«Σχετικϊ με τη δημιουργύα του Ευρωπαώκού Συςτόματοσ Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 

(ECRIS) κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 11 τησ απόφαςησ – πλαιςύου 2009/315/ΔΕΥ». Με το νϐμο 
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αυτϐ  μεταφϋρονται ςτο εθνικϐ δύκαιο οι ανωτϋρω πρϊξεισ τησ ενωςιακόσ νομοθεςύασ και 

καθορύζονται οι αρμϐδιεσ αρχϋσ, οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ  για την ϋκδοςη τησ ευρωπαώκόσ 

εντολόσ προςταςύασ. Επύςησ δημιουργεύται και αναπτϑςςεται ϋνα αποκεντρωμϋνο 

ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα ανταλλαγόσ πληροφοριών (ECRIS) για τισ καταδύκεσ μεταξϑ των 

κρατών μελών τησ ΕΕ και καθιερώνεται ϋνασ τυποποιημϋνοσ μορφϐτυποσ που θα επιτρϋπει 

την ανταλλαγό των πληροφοριών αυτών κατϊ τρϐπο ομοιϐμορφο, ηλεκτρονικϐ και 

επιδεκτικϐ ευχεροϑσ μετϊφραςησ απϐ ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό. 

 Ν. 4509/22-12-2017 (ΥΕΚ Α΄- Αρ. Υγλλου 201) «Μϋτρα θεραπεύασ ατόμων που 

απαλλϊςςονται από την ποινό λόγω ψυχικόσ ό διανοητικόσ διαταραχόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ». Με 

το ϊρθρο 28 του νϐμου αυτοϑ τροποποιεύται η παρϊγραφοσ 3 του ϊρθρου 1 του ν. 4139/2013 

(Α΄ 74), εξαιρώντασ απϐ τισ ουςύεσ που διώκονται τα ακατϋργαςτα ςυγκομιζϐμενα προώϐντα 

που προκϑπτουν απϐ την καλλιϋργεια ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis Sativa L 

χαμηλόσ περιεκτικϐτητασ ςε τετραϒδροκανναβινϐλη (THC) μϋχρι 0,2%, με ςκοπϐ την 

προςταςύα του εγκεκριμϋνου καλλιεργητό βιομηχανικόσ κϊνναβησ. Επύςησ, το ςυγκεκριμϋνο 

ϊρθρο δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ Τπουργοϑσ Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων 

Δικαιωμϊτων και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων να αναπροςαρμϐςουν, με κοινό 

απϐφαςό τουσ, το ανωτϋρω ϐριο, το οπούο ϐμωσ δεν μπορεύ να επεκταθεύ πϋραν του 0,3%. 

 Ν. 4523/07-03-2018 (ΥΕΚ Α΄- Αρ. Υγλλου 41) «Διατϊξεισ για την Παραγωγό Τελικών 

Προώόντων Φαρμακευτικόσ Κϊνναβησ και ϊλλεσ διατϊξεισ». Με το νϐμο αυτϐ τροποποιόθηκε ο 

Ν. 4139/20-03-2013  «Νόμοσ περύ εξαρτηςιογόνων ουςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ», προκειμϋνου 

να καταςτεύ δυνατό η παραγωγό, κατοχό, μεταφορϊ, αποθόκευςη και προμόθεια των 

πρώτων υλών και των ουςιών των ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis Sativa L 

περιεκτικϐτητασ ςε τετραϒδροκανναβινϐλη (THC) ϊνω του 0,2%, καθώσ και η εγκατϊςταςη 

και λειτουργύα μεταποιητικόσ μονϊδασ επεξεργαςύασ και παραγωγόσ τελικών προώϐντων 

φαρμακευτικόσ κϊνναβησ απϐ ενδιαφερϐμενουσ ιδιώτεσ παραγωγοϑσ, με αποκλειςτικϐ 

ςκοπϐ, εύτε την προμόθεια του κρατικοϑ μονοπωλύου και τη διϊθεςό τουσ για ιατρικοϑσ 

ςκοποϑσ, εύτε την εξαγωγό τουσ. Επύςησ, ςτο πλαύςιο Ν. 4523/07-03-2018 τροποποιόθηκε το 

ϊρθρο 20 του Ν. 4139/20-03-2013, προκειμϋνου να προςτατευθοϑν οι καλλιεργητϋσ – 

παραγωγού του εύδουσ Cannabis Sativa L και να μην διώκονται.  

 Ν.4557 /30-07-2018 (Υ.Ε.Κ. Α΄ - Αρ. Υγλλου 139) «Πρόληψη και καταςτολό τησ 

νομιμοπούηςησ εςόδων από εγκληματικϋσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ 

τρομοκρατύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2015/849/EE) και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 Ν.4600/09-03-2019 (Υ.Ε.Κ. Α΄- Αρ. Υγλλου 43) «Εκςυγχρονιςμόσ και Αναμόρφωςη 

Θεςμικού Πλαιςύου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύςταςη Εθνικού Οργανιςμού Δημόςιασ Υγεύασ, 

Σύςταςη Εθνικού Ινςτιτούτου Νεοπλαςιών και λοιπϋσ διατϊξεισ». το νϐμο αυτϐ, μεταξϑ 

ϊλλων, εμπεριϋχονται Διατϊξεισ που αφοροϑν ςε ςυνταγογρϊφηςη ναρκωτικών (Ωρθρο 90), 

καθώσ και την τροποπούηςη του Ν.4139/2013 «Περύ εξαρτηςιογόνων ουςιών» (Ωρθρο 91), 
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αναφορικϊ με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ λειτουργύασ των Φώρων Εποπτευϐμενησ 

Φρόςησ.  

 Ν. 4601/09-03-2019 (Υ.Ε.Κ. Α΄ - Αρ. Υγλλου 44 ) «Εταιρικού μεταςχηματιςμού και 

εναρμόνιςη του νομοθετικού πλαιςύου με τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2014/55/ΕΕ του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 16ησ Απριλύου 2014 για την ϋκδοςη 

ηλεκτρονικών τιμολογύων ςτο πλαύςιο δημόςιων ςυμβϊςεων και λοιπϋσ διατϊξεισ», ςτον οπούο, 

εκτϐσ των λοιπών θεμϊτων, επαναπροςδιορύζονται οι περιοχϋσ ςτισ οπούεσ επιτρϋπεται η 

καλλιϋργεια και επεξεργαςύα των ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis Sativa L 

περιεκτικϐτητασ ςε τετραϒδροκανναβινϐλη (THC) ϊνω του 0,2 αυτοϑ (ϊρθρο 155). 

 Κοινή  Τπουργική Απβφαςη με  αρ.. 83509 /31-12-2015 (ΥΕΚ Β΄ - Αρ. Υγλλου 2928) των 

Τπουργών Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ, Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, Οικονομικών, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτϑων και Ναυτιλύασ 

και Νηςιώτικησ Πολιτικόσ, «Διαδικαςύα ϋκδοςησ των ςτοιχεύων ςυγκϊλυψησ των ελεγκτικών 

οργϊνων ό του ιδιώτη, οι οπούοι, με ςκοπό την ανακϊλυψη και ςύλληψη προςώπου που 

διαπρϊττει το ϋγκλημα τησ διακύνηςησ ναρκωτικών, δρουν ωσ αγοραςτϋσ ό μεςολαβητϋσ ό 

μεταφορεύσ ό φύλακεσ ναρκωτικών ουςιών ό με ϊλλουσ τρόπουσ που δεν δημιουργούν ούτε 

επιτεύνουν κινδύνουσ για τρύτα πρόςωπα, διαδικαςύα ϋγκριςησ για τη διενϋργεια ςυναλλαγών εκ 

μϋρουσ τουσ με αυτϊ τα ςτοιχεύα και διαδικαςύα ϋγκριςησ των προσ διϊθεςη χρηματικών ποςών 

για τισ ανϊγκεσ τησ ςυγκαλυμμϋνησ δρϊςησ», η οπούα εκδϐθηκε ςτα πλαύςια του ϊρθρου 28 του 

Ν.4139/2013, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 5 του ϊρθρου 6 του Ν. 4285/2014. Με την 

Απϐφαςη αυτό  καθορύζονται οι διαδικαςύεσ: α) Ϊκδοςησ των ςτοιχεύων ςυγκϊλυψησ των 

ελεγκτικών οργϊνων ό των ιδιωτών, οι οπούοι με ςκοπϐ την ανακϊλυψη ό τη ςϑλληψη 

προςώπου που διαπρϊττει αδικόματα των ϊρθρων 20, 22 και 23 του ν.4139/2013, δρουν ωσ 

αγοραςτϋσ ό μεςολαβητϋσ ό μεταφορεύσ ό φϑλακεσ ναρκωτικών ουςιών ό με ϊλλουσ τρϐπουσ 

που δεν δημιουργοϑν οϑτε επιτεύνουν κινδϑνουσ για τρύτα πρϐςωπα, β) Ϊγκριςησ τησ 

διενϋργειασ  ςυναλλαγών εκ μϋρουσ τουσ με αυτϊ τα ςτοιχεύα και γ) Ϊγκριςησ τησ διϊθεςησ 

των χρηματικών ποςών  που απαιτοϑνται για τισ ανϊγκεσ τησ ςυγκαλυμμϋνησ δρϊςησ τουσ. 

Επύςησ, ςϑμφωνα με αυτόν την Απϐφαςη, ςτα ελεγκτικϊ ϐργανα και ςτουσ ιδιώτεσ, που 

ενεργοϑν κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 28 παρ.1 του Ν.4139/2013, παρϋχεται η δυνατϐτητα 

διενϋργειασ ελεγκτικών πρϊξεων και ςυναλλαγών με ςυγκαλυμμϋνα ςτοιχεύα ταυτϐτητασ, για 

ςυγκεκριμϋνη κϊθε φορϊ υπϐθεςη.  

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ.Γ5γ οικ.49690/29-06-2017 (Υ.Ε.Κ. Β΄- Αρ. Υγλλου 

2238) των Τπουργών, Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Τγεύασ, 

«Συμπλόρωςη και τροποπούηςη των πινϊκων ναρκωτικών ουςιών του ν. 3459/2006, όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει με το ν. 4139/2013». Με την απϐφαςό αυτό μεταφϋρονται η 

κϊνναβη και η ρητύνη και η ουςύα Ναμπιλϐνη, απϐ τον Πύνακα Α ςτον Πύνακα Β ναρκωτικών 

ουςιών. Επύςησ ϋχουν αντικαταςταθεύ τα εδϊφια του Πύνακα Α (νοϑμερο 60), του Πύνακα Β 
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(νοϑμερο 13), του Πύνακα Γ (νοϑμερο 134) και του Πύνακα Δ (νοϑμερο 77) του ν.3459/2006, 

ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το ν. 4139/2013 ωσ εξόσ:  «Τα ϊλατα και τα ιςομερό αυτών, 

τα οπούα εμφανύζουν ςαφό εξαρτηςιογόνο δρϊςη και μπορούν να αποτελϋςουν ςημαντικό 

κύνδυνο για τη Δημόςια Υγεύα, εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ ςε ϊλλη διϊταξη». 

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ. 51483/3700/Υ.15/05-05-2018 (Υ.Ε.Κ. Β΄ - Αρ. 

Υγλλου 1692) των Τπουργών Εςωτερικών, Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ, Δικαιοςϑνησ, 

Διαφϊνειασ & Ανθρώπινων Πϐρων, Τγεύασ και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, «Όροι και 

προώποθϋςεισ για την καλλιϋργεια και επεξεργαςύα τησ φαρμακευτικόσ κϊνναβησ». Με την 

Απϐφαςη αυτό ρυθμύζονται μεταξϑ ϊλλων: 

α) η χορόγηςη ϋγκριςησ εγκατϊςταςησ και ϋγκριςησ λειτουργύασ για την παραγωγό, κατοχό, 

μεταφορϊ, αποθόκευςη, προμόθεια των πρώτων υλών και των ουςιών των ποικιλιών 

κϊνναβησ του εύδουσ  Cannabis Sativa L, περιεκτικϐτητασ ςε τετραϒδροκανναβινϐλη (THC) 

ϊνω του 0,2%.   

β) οι προδιαγραφϋσ φϑλαξησ και αςφϊλειασ των περιοχών τησ καλλιϋργειασ, 

γ) η εποπτεύα τόρηςησ των ϐρων φϑλαξησ και αςφϊλειασ τησ εγκατϊςταςησ,  

δ) οι προϒποθϋςεισ μεταφορϊσ των τελικών προώϐντων τησ φαρμακευτικόσ κϊνναβησ,  

ε) οι προδιαγραφϋσ ειςαγωγόσ πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ και καλλιϋργειασ,  

ςτ) η εποπτεύα αρμοδιϐτητασ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων και τϋλοσ 

ζ) οι κυρώςεισ που επιβϊλλονται ςτον εκϊςτοτε φορϋα.  

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ.1433/84905 /21-06-2018 (Υ.Ε.Κ. Β΄- Αρ. Υγλλου 

2392) των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ & Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων, Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ & Σροφύμων. Με την Απϐφαςη αυτό τροποποιεύται η υπ' αρ. 1750/39224/31-3-

2016 κοινό υπουργικό απϐφαςη «Καθοριςμόσ των αναγκαύων ςυμπληρωματικών μϋτρων για 

την εφαρμογό του Κανονιςμού (ΕΕ) αρ. 1307/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

Συμβουλύου (ΕΕ L 347 τησ 20.12.2013, ς. 608),και των κανονιςμών (ΕΕ) αρ. 809/2014 (ΕΕ L 227 

τησ 31.7.2014, ς. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 τησ 20.6.2014, ς. 1) τησ Επιτροπόσ, ςχετικϊ με τουσ 

όρουσ και τισ προώποθϋςεισ καλλιϋργειασ των ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis Sativa L 

με περιεκτικότητα ςε τετραώδροκανναβινόλη μϋχρι 0,2%, για τη χορόγηςη τησ βαςικόσ 

ενύςχυςησ» (ΥΕΚ 929/Β΄/2016)», ϐςον αφορϊ: α) τον ϋλεγχο των ποικιλιών κϊνναβησ, που 

καλλιεργεύται ωσ επύςπορη καλλιϋργεια και β) την εξακρύβωςη τησ περιεκτικϐτητασ ςε 

τετραϒδροκανναβινϐλη (THC).   

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ. Δ3(γ)52588/16-07-2018 (Υ.Ε.Κ. Β΄- Αρ. Υγλλου 

2840) του Τπουργοϑ Τγεύασ, «Όροι και προώποθϋςεισ για την παραγωγό και την κυκλοφορύα 

τελικών προώόντων φαρμακευτικόσ κϊνναβησ». 
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 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ. 103057/1342/Υ.15 /05-10-2018 (Υ.Ε.Κ. Β΄ -Αρ. 

Υγλλου 4426) των Τπουργών Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ, Προςταςύασ του Πολύτη, 

Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ & Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων, Τγεύασ και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & 

Σροφύμων. Με την Απϐφαςη αυτό  τροποποιεύται η υπ΄αρ. 51483/3700/Υ.15/2018 (Β΄1692) 

Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη «Όροι και προώποθϋςεισ για την καλλιϋργεια και επεξεργαςύα τησ 

φαρμακευτικόσ κϊνναβησ», και καθορύζονται ςχετικϋσ λεπτομϋρειεσ, αναφορικϊ με τα 

δικαιολογητικϊ - τη διαδικαςύα χορόγηςησ ϋγκριςησ λειτουργύασ. 

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ. Γ.Π. Δ3γ/οικ. 87590/20-11-2018 (Υ.Ε.Κ. Β΄- Αρ. 

Υγλλου 5212) του Τπουργοϑ Τγεύασ «Προμόθεια ναρκωτικών φαρμϊκων του Κρατικού 

Μονοπωλύου», με την οπούα καθορύζεται η ανώτατη ετόςια ποςϐτητα των νομύμωσ 

κυκλοφοροϑντων ναρκωτικών φαρμϊκων, τα οπούα μπορεύ να εφοδιϊζεται – προμηθεϑεται ο  

κϊθε αδειοϑχοσ φαρμακοποιϐσ απϐ το Κρατικϐ Μονοπώλιο . 

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ. Γ.Π.982/88573 / 22-04-2019 (Υ.Ε.Κ. Β΄- Αρ. Υγλλου 

1444) των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ & Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων και Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ & Σροφύμων ςχετικϊ με «Καθοριςμόσ των αναγκαύων ςυμπληρωματικών μϋτρων 

για την εφαρμογό του κανονιςμού ΕΕ αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

Συμβουλύου (ΕΕ L 347 τησ 20.12.2013, ς.608), και των Κανονιςμών (ΕΕ) αριθ.809/2014 (ΕΕ  L 

227 τησ 31.7.2014, ς. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 τησ 20.6.2014, ς. 1) τησ Επιτροπόσ, ςχετικϊ με 

τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ καλλιϋργειασ των ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis 

Sativa L, με περιεκτικότητα ςε τετραώδροκανναβινόλη μϋχρι 02% , για τη χορόγηςη τησ βαςικόσ 

ενύςχυςησ», η οπούα αντικαθιςτϊ την υπ΄αριθ. 1750/39224/31-3-2016 ΚΤΑ (ΥΕΚ 

929/Β/2016), μαζύ με ϐλεσ τισ τροποποιόςεισ τησ.  

 Κοινή Τπουργική Απβφαςη με Αρ. Γ.Π.981/88525 / 22-04-2019 (Υ.Ε.Κ. Β΄- Αρ. Υγλλου 

1445) των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ & Ανθρώπινων Δικαιωμϊτων και Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ & Σροφύμων ςχετικϊ με «Όροι και προϒποθϋςεισ για την καλλιϋργεια ποικιλιών 

κϊνναβησ εκτϐσ κοινοτικοϑ καταλϐγου του εύδουσ Cannabis Sativa L». κοπϐσ τησ εν λϐγω 

απϐφαςησ εύναι ο καθοριςμϐσ των ειδικϐτερων ϐρων και προϒποθϋςεων για την καλλιϋργεια 

και την ειςαγωγό πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ ποικιλιών κϊνναβησ εκτϐσ κοινοτικοϑ 

καταλϐγου του εύδουσ Cannabis Sativa L.  

 

Β2 Νέεσ Χυχοδραςτικέσ ουςίεσ 

 Με ηνλ όξν Νέεο Ψπρνδξαζηηθέο Οπζίεο ελλννύκε ηηο νπζίεο πνπ δελ ειέγρνληαη από ηηο 

Σπκβάζεηο γηα ηα Ναξθωηηθά ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ ηνπ 1961 θαη ηνπ 1971, νη νπνίεο όκωο κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηε δεκόζηα πγεία, παξόκνηα κε απηή πνπ ηίζεηαη από ηηο νπζίεο πνπ 

ειέγρνληαη ζηηο ελ ιόγω Σπκβάζεηο.  
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 Απαρχό του φαινομϋνου τησ παραγωγόσ και διακύνηςησ νϋων ψυχοδραςτικών ουςιών 

ςτην Ευρώπη αποτϋλεςε ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ XTC ςτουσ χώρουσ νυκτερινόσ διαςκϋδαςησ 

των ευρωπαώκών χωρών τη δεκαετύα του ‘90. Η πώληςη νϋων ψυχοδραςτικών ουςιών 

«απογειώθηκε» ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 2000 με τη διϊθεςη νϋων διεγερτικών ουςιών, 

ϐπωσ το ΒΖΡ (ςυνθετικϐ παρϊγωγο πιπεραζύνησ), η μεθυλϐνη και η μεφεδρϐνη (ςυνθετικϊ 

παρϊγωγα καθινϐνησ). Αυτϐ ςηματοδϐτηςε την ϋναρξη λειτουργύασ τησ αγορϊσ των 

«νϐμιμων ψυχϐτροπων» και των «χημικών προώϐντων ϋρευνασ». Πολλϋσ απϐ τισ νϋεσ ουςύεσ 

που προορύζονται για τισ αγορϋσ αυτϋσ, παρϊγονται μαζικϊ εκτϐσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

(π.χ. Κύνα) και ειςϊγονται ςτα κρϊηε-κέιε, όπνπ επεμεξγάδνληαη, ςυςκευϊζονται και 

πωλοϑνται. 

 Η παγκοςμιοπούηςη και οι νϋεσ ευκαιρύεσ που παρϋχονται λϐγω των εξελύξεων ςτην 

τεχνολογύα τησ πληροφορύασ ϋχουν επηρεϊςει ςημαντικϊ την αγορϊ των νϋων 

ψυχοδραςτικών ουςιών. Σο διαδύκτυο αποτελεύ βαςικϐ παρϊγοντα. 

 ϑμφωνα με ςτοιχεύα, οι  ομϊδεσ οργανωμϋνου εγκλόματοσ, που ςυνεχώσ αυξϊνονται 

ςχεδιϊζουν ϐλο και περιςςϐτερο νϋα εύδη «νϐμιμων ψυχοτρϐπων», που υποκαθιςτοϑν τισ όδη 

ελεγχϐμενεσ ουςύεσ. Όςον αφορϊ ςτην επικινδυνϐτητα των νϋων αυτών ουςιών, εύναι ςαφϋσ 

ϐτι πολλϋσ, δεν θα αποτελϋςουν ναρκωτικϋσ ουςύεσ ευρϑτερησ κατανϊλωςησ, εύναι ϐμωσ 

δυνατϐ να προκαλϋςουν ςοβαρϋσ βλϊβεσ ςτην υγεύα των ατϐμων που τισ χρηςιμοποιοϑν. Η 

περιοριςμϋνη γνώςη για τισ θεραπευτικϋσ ανϊγκεσ των χρηςτών νϋων ψυχοδραςτικών, η 

οπούα οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι αρκετϋσ νϋεσ ουςύεσ ϋχουν εμφανιςτεύ πρϐςφατα, αποτελεύ 

μεγϊλη πρϐκληςη ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ που αςχολοϑνται με το φαινϐμενο αυτϐ.  

 την Ελλϊδα τα τελευταύα χρϐνια ο αριθμϐσ των νϋων ουςιών που εντοπύζονται ϋχει 

αυξηθεύ. Οι ουςύεσ αυτϋσ ανόκουν κυρύωσ ςε δϑο μεγϊλεσ χημικϋσ ομϊδεσ: α) τα παρϊγωγα 

ςυνθετικών καθινϐνων, που ϋχουν διεγερτικό δρϊςη και β) τα ςυνθετικϊ κανναβινοιειδό, που 

μιμοϑνται τισ επιδρϊςεισ τησ δϋλτα -9-τετραϒδροκανναβινϐλησ (THC), το βαςικϐ ςυςτατικϐ 

τησ κϊνναβησ.   

 Σο  ϋτοσ 2018 με την υπ΄αρ. Δ3γ/81508 (ΥΕΚ Β΄- Αρ.Υγλλου 4838/30-10-2018) 

Κοινή Τπουργική Απβφαςη των Τπουργεύων Τγεύασ, Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ & 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Τπαγωγό ουςιών ςτισ διατϊξεισ 

του ν.3459/2006 “Κώδικασ Νϐμων για τα Ναρκωτικϊ (Κ.Ν.Ν.)”, ϐπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχϑει με τον ν. 4139/2013 “Νϐμοσ περύ εξαρτηςιογϐνων ουςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ” - 

Ενςωμϊτωςη παραρτόματοσ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/2103 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και 

του υμβουλύου τησ 15ησ Νοεμβρύου 2017 για την τροποπούηςη τησ απϐφαςησ – πλαιςύου 
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2004/757/ΔΕΤ του υμβουλύου, με ςκοπϐ να περιληφθοϑν ςτον οριςμϐ των ναρκωτικών 

νϋεσ ψυχοδραςτικϋσ ουςύεσ  και για την κατϊργηςη τησ απϐφαςησ 2005/387/ΔΕΤ του 

υμβουλύου», κατατϊχθηκαν εύκοςι ϋξι (26) νϋεσ Χυχοδραςτικϋσ ουςύεσ (NΧΟ)  ςτουσ 

Πύνακεσ του ν.4139/2013. 

Οι ουςύεσ αυτϋσ εύναι οι ακϐλουθεσ :   

ΠΙΝΑΚΑ Α΄: Ουςύεσ προσ ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/2103 ςτην Εθνικό Νομοθεςύα 

α/α Ονομαςία Ουςίασ Πίνακασ κατάταξησ 

1. α-pyrrolidinovalerophenone (α-PVP) 

Αλφα-πυρρολιδινοβαλεροφαινβνη 

Α΄ 

2. MDMB-CHMICA Α΄ 

3. acryloylfentanyl (acrylfentanyl) 

Ακρυλουλφαιντανγλη (ακρυλφαιντανγλη) 

Α΄ 

ΠΙΝΑΚΑ Β΄: Ουςύεσ υπαγϐμενεσ ςτισ υνθόκεσ του ΟΗΕ μετϊ τισ αποφϊςεισ τησ 59ησ, 60ησ και 61ησ 

υνϐδου τησ Επιτροπόσ για τα ναρκωτικϊ (CND) ετών 2016,2017 και 2018, αντύςτοιχα  

α/α Ονομαςία Ουςίασ Τπαγωγή ςε ςυνθήκεσ 

του ΟΗΕ 

Πίνακασ 

κατάταξησ 

1. acetylfentanyl 

Ακετυλφαιντανγλη 

 

ΟΗΕ 2016 

Α΄ 

2. Phenazepam 

Υαιναζεπάμη 

Δ΄ 

3. U-47700 ΟΗΕ 2017 Α΄ 

4. Butyrfentanyl 

Βουτυρφαιντανγλη 

ΟΗΕ 2017 Α΄ 

5. 4-MEC (4-methylethcathinone) 

4-μεθυλαιθκαθινβνη 

Α΄ 

6. Ethylone  Α΄ 
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Εθυλβνη  

 

 

ΟΗΕ 2017 

7. Pentedrone 

Πεντεδρβνη 

Α΄ 

8. Ethylphenidate 

Εθυλφαινιδάτη 

Α΄ 

9. ΜΡΑ (methiopropamine) 

Μεθειοπροπαμίνη 

Α΄ 

10. 5F-APINACA(5F-AKB-48) Α΄ 

11. XLR-11 Α΄ 

12. Carfentanil 

Καρφαιντανγλη 

 

 

 

 

 

 

ΟΗΕ 2018 

Α΄ 

13. ocfentanil (A-3217) 

Οκφαιντανγλη 

Α΄ 

14. Furanylfentanyl 

Υουρανυλφαιντανγλη 

Α΄ 

15. 4-fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF) 

4-φθοροιςοβουτυρφαιντανγλη 

Α΄ 

16. tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) 

Σετραδδροφουρανυλφαιντανγλη 

Α΄ 

17. AB-CHMINACA Α΄ 

18. 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) Α΄ 

19. AB-PINACA Α΄ 

20. UR-144(TMCP-018,KM-X1,MN-001,YX-17) Α΄ 

21. 5F-PB-22 Α΄ 
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22. 4-fluoroamphetamine (4-FA) 

4-φθοροαμφεταμίνη 

Α΄ 

 

 ΠΙΝΑΚΑ Γ΄ : Ουςύα μετϊ τη γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Ναρκωτικών του Τπουργεύου Τγεύασ (5η 

ςυνεδρύαςη/27-6-2018) 

α/α Ονομαςύα Ουςύασ Πύνακασ κατϊταξησ 

1. etizolam 

Ετιζολάμη 

Δ΄ 

ϑμφωνα με ςτοιχεύα του ΕΚΣΕΠΝ διαθϋςιμα απϐ τισ Φημικϋσ Τπηρεςύεσ (Αθόνασ, 

Θεςςαλονύκησ, Ηπεύρου – Δυτικόσ Μακεδονύασ και Ρϐδου) του Γενικοϑ Φημεύου του Κρϊτουσ (ΓΦΚ), το 

2018 ταυτοποιόθηκαν νϋεσ ψυχοδραςτικϋσ ουςύεσ ςε 43 καταςχϋςεισ των ελληνικών Διωκτικών 

Αρχών (Ελληνικό Αςτυνομύα, Λιμενικϐ ώμα – Ελληνικό Ακτοφυλακό, Σελωνειακϋσ Αρχϋσ).  

Οι ουςύεσ που καταςχϋθηκαν κατϊ το ϋτοσ αναφορϊσ όταν οι ακϐλουθεσ: 

- Καθινϐνεσ (ουςύεσ με διεγερτικό δρϊςη): 4-methylpentedrone,Ephylone 

- υνθετικϊ κανναβινοειδό (λειτουργικϊ παρεμφερό τησ THC –δραςτικόσ ουςύασ τησ 

κϊνναβησ): 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB), CUMYL-5F-PINACA, ADB-FUBINACA,AMB-

FUBINACA (FUB-AMB) 

- Σριπταμύνη: DMT 

- Οπιοειδϋσ: Σραμαδϐλη 

- Κεταμύνη 

- Quetiapine (αντιψυχωςικϐ) 

- Pregabalin (αντιεπιληπτικϐ) 

Οι μεγαλϑτερεσ καταςχϋςεισ αφοροϑςαν ςε: α) περύπου 115γρ. του ςυνθετικοϑ 

κανναβινοειδοϑσ ADB-FUBINACA, β) 175 διςκύα τραμαδϐλησ και γ) 111 κϊψουλεσ πρεγκαμπαλύνησ. Η 

πρώτη κατϊςχεςη πραγματοποιόθηκε απϐ τισ Σελωνειακϋσ Αρχϋσ ςτον Αερολιμϋνα ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ, η δεϑτερη απϐ την Ελληνικό Αςτυνομύα ςτο Ψραιϐκαςτρο Θεςςαλονύκησ και η Σρύτη, 

επύςησ, απϐ την Ελληνικό Αςτυνομύα ςτισ Αχαρνϋσ Αττικόσ.  

Απϐ τισ νϋεσ ψυχοδραςτικϋσ ουςύεσ που καταςχϋθηκαν το 2018, οι 5F-ADB, DMT, κεταμύνη και 

τραμαδϐλη εύναι ελεγχόμενεσ ουςύεσ ςτην Ελλϊδα, καθώσ περιλαμβϊνονται ςτουσ Πύνακεσ του νϐμου 

4139/2013. 
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Β3. Πρβδρομεσ Ουςίεσ 

Με τον ϐρο «πρϐδρομεσ ουςύεσ ναρκωτικών» εννοοϑμε ουςύεσ οι οπούεσ χρηςιμοποιοϑνται 

ςυχνϊ ςτην παρϊνομη παραςκευό ναρκωτικών και ψυχοτρϐπων ουςιών, αλλϊ ςυγχρϐνωσ ϋχουν 

πληθώρα νϐμιμων χρόςεων, κυρύωσ ςτην χημικό βιομηχανύα και ςτην φαρμακοβιομηχανύα. Για 

κϊποιεσ απϐ τισ ουςύεσ αυτϋσ εφαρμϐζεται ϋνα διεθνϋσ ςϑςτημα ελϋγχου και παρακολοϑθηςησ του 

εμπορύου και τησ χρόςησ τουσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 12 τησ ϑμβαςησ των Ηνωμϋνων Εθνών κατϊ 

τησ παρϊνομησ εμπορύασ ναρκωτικών και ψυχοτρϐπων ουςιών που ςυνομολογόθηκε ςτην Βιϋννη 

ςτισ 19 Δεκεμβρύου 1988. 

ε επύπεδο ΕΕ εύναι ςε ιςχϑ πϋντε (5) κανονιςμού που διϋπουν τα τησ παρακολοϑθηςησ του 

εμπορύου των ουςιών αυτών, καθώσ και των φυςικών προώϐντων και των μιγμϊτων που τισ 

περιϋχουν: 

1. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 

11ησ Υεβρουαρύου 2004 περύ των προδρϐμων ουςιών των ναρκωτικών (L47/1/18-02-

2004), οπούοσ περιϋχει εναρμονιςμϋνα μϋτρα για τον ενδοκοινοτικϐ ϋλεγχο και την 

παρακολοϑθηςη των προδρϐμων ουςιών, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει, 

2. Ο Κανονιςμϐσ (ΕΚ) αρ. 111/2005 του υμβουλύου τησ 22ασ Δεκεμβρύου 2004 ςχετικϊ με 

την θϋςπιςη κανϐνων για την παρακολοϑθηςη του εμπορύου των προδρϐμων ουςιών 

ναρκωτικών μεταξϑ τησ Κοινϐτητασ και τρύτων χωρών (L 22/1/26-01-2005) ϐπωσ ϋχει 

τροποποιηθεύ και ιςχϑει, 

3. Ο κατ’ εξουςιοδϐτηςη Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αρ. 2015/1011  τησ Επιτροπόσ τησ 24ησ Απριλύου 

2015 (L 162/12/27-06-2015) για τη ςυμπλόρωςη του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 273/2004 του 

Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ των προδρϐμων ουςιών των 

ναρκωτικών και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 111/2005 του υμβουλύου ςχετικϊ με τη θϋςπιςη 

κανϐνων για την παρακολοϑθηςη του εμπορύου προδρϐμων ουςιών ναρκωτικών μεταξϑ 

τησ Ϊνωςησ και τρύτων χωρών και για την κατϊργηςη του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 

1277/2005, 

4. Ο εκτελεςτικϐσ Κανονιςμϐσ αρ. 2015/1013 τησ Επιτροπόσ τησ 25ησ Ιουνύου 2015 

(L162/33/27-06-2015) για τη θϋςπιςη κανϐνων ςχετικϊ με τον κανονιςμϐ (ΕΚ) αρ. 

273/2004 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ των προδρϐμων 

ουςιών των ναρκωτικών καθώσ και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 111/2005 του υμβουλύου 

για τη θϋςπιςη κανϐνων παρακολοϑθηςησ του εμπορύου προδρϐμων ουςιών ναρκωτικών 

μεταξϑ τησ Ϊνωςησ και τρύτων χωρών. 

5. Ο κατ’ εξουςιοδϐτηςη Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αρ. 2016/1443 τησ Επιτροπόσ τησ 29ησ Ιουνύου 

2016 (L 235/6/01.09.2016) για την τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 273/2004 του 

Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 111/2005 του 
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υμβουλύου ϐςον αφορϊ ςτην προςθόκη οριςμϋνων προδρϐμων ουςιών των ναρκωτικών 

ςτον κατϊλογο διαβαθμιςμϋνων ουςιών. 

Σο 2018 ετϋθη ςε ιςχϑ ο κατ’ εξουςιοδϐτηςη Κανονιςμϐσ (ΕΕ) αρ. 2018/729 τησ Επιτροπόσ 

τησ 26ησ Υεβρουαρύου  2018 (L 123/4/18.5.2018) για την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 

273/2004 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αρ. 111/2005 

του υμβουλύου ϐςον αφορϊ την προςθόκη οριςμϋνων προδρϐμων ουςιών των ναρκωτικών ςτον 

κατϊλογο διαβαθμιςμϋνων ουςιών. Με τον Κανονιςμϐ αυτϐ προςτϋθηκαν οι ουςύεσ 4-ανιλινο-Ν-

φαιναιθυλοπιπεριδινη (ANPP) και Ν-φαιναιθυλο-4-πιπεριδϐνη (NPP) ςτον κατϊλογο των 

διαβαθμιςμϋνων ουςιών τησ κατηγορύασ 1. Οι εν λϐγω ουςύεσ δϑναται να χρηςιμοποιηθοϑν ςτην 

παρϊνομη παραςκευό τησ ουςύασ φαιντανϑλησ (FENTANYL) ό να αποτελϋςουν ϊμεςη πρϐδρομη 

ουςύα οριςμϋνων αναλϐγων φαιντανϑλησ. ημειώνεται ϐτι η ναρκωτικό ουςύα FENTANYL αποτελεύ 

μια ανερχϐμενη απειλό για την δημϐςια υγεύα παγκοςμύωσ, με τα περιςτατικϊ εντοπιςμοϑ 

παρϊνομων εργαςτηρύων, ϐπου ςυντύθεται η ουςύα, να αυξϊνονται δραματικϊ τα τελευταύα χρϐνια, 

κυρύωσ ςτισ Η.Π.Α. και τον Καναδϊ, ϐπου το εν λϐγω ναρκωτικϐ και τα παρϊγωγϊ του ϋχουν θεωρηθεύ 

υπεϑθυνα για μια ςειρϊ θανϊτων.  

ε εθνικϐ επύπεδο εύναι ςε ιςχϑ η αρ. Ε.2589/960/Β0034/10-08-2005 (ΥΕΚ 1157/19-08-

2005) ΚΤΑ με την οπούα ρυθμύζονται διαδικαςύεσ που εμπύπτουν ςτην εθνικό αρμοδιϐτητα των 

κρατών μελών. 

Κατϊ το ϋτοσ 2018 η Σελωνειακό Τπηρεςύα ςυμμετεύχε ενεργϊ ςτισ ςυναντόςεισ τησ 

Επιτροπόσ Εμπειρογνωμϐνων Προδρϐμων Ουςιών τησ ΕΕ και παρακολοϑθηςε τισ εξελύξεισ των 

προγραμμϊτων Prism και Cohesion τησ Διεθνοϑσ Επιτροπόσ Ελϋγχου Ναρκωτικών (INCB).  

Καθ΄ ϐλη την διϊρκεια του ϋτουσ ςυνεχύςτηκαν οι ϋλεγχοι ςτισ εταιρεύεσ που ειςϊγουν, 

εξϊγουν, διακινοϑν ό χρηςιμοποιοϑν πρϐδρομεσ ουςύεσ. 

  



                                                            Ετόςια Ϊκθεςη .Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. για τα Ναρκωτικϊ ςτην Ελλϊδα                         

ελύδα 33 απϐ 133 
 

     2018 

Κεφάλαιο Γ΄- ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ ΟΤΙΨΝ ΣΗ ΦΨΡΑ ΜΑ 

 

Γ1 Ειςαγωγή 

Γ1.1 Η γεωπολιτική θέςη τησ Ελλάδασ. 

Η Ελλϊδα χαρακτηρύζεται ωσ μια απϐ τισ «πϑλεσ ειςϐδου» των ναρκωτικών ουςιών που 

ειςϊγονται ςτην Ευρώπη, χώρα διϋλευςησ, αλλϊ και τϐποσ προοριςμοϑ περιοριςμϋνων ποςοτότων 

για εγχώρια κατανϊλωςη. Σα γεωμορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εύναι ιδιαύτερα, προκαλώντασ 

δυςχϋρεια ςτη δρϊςη των Διωκτικών Αρχών, καθώσ διαθϋτει εκτεταμϋνη ακτογραμμό που αγγύζει τα 

18.000 χιλιϐμετρα, πολυϊριθμα νηςιϊ και βραχονηςύδεσ (περιςςϐτερα απϐ 9.000), μεγϊλο αριθμϐ 

αερολιμϋνων και λιμϋνων, αλλϊ και ςτρατηγικό θϋςη ανϊμεςα ςε τρεισ ηπεύρουσ. 

 

Ειδικϐτερα, η Ελλϊδα βρύςκεται πϊνω ςε ϋναν απϐ τουσ κυριϐτερουσ δρϐμουσ διακύνηςησ 

ναρκωτικών, το λεγϐμενο «Βαλκανικϐ Ωξονα», ο οπούοσ ενώνει τισ περιοχϋσ με τη μεγαλϑτερη 

παραγωγό οπιοϑχων ςτον κϐςμο (Κεντρικό Αςύα) και τη γειτονικό τησ Μϋςη Ανατολό με τισ χώρεσ 

τησ βορειοδυτικόσ Ευρώπησ, που αποτελοϑν ςημαντικϐτατουσ καταναλωτϋσ των παραγϐμενων 
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ναρκωτικών ουςιών. Η Ελλϊδα διαθϋτει πλόθοσ διεθνών λιμϋνων και αερολιμϋνων και, ςε ςυνδυαςμϐ 

με το γεγονϐσ ϐτι τα εκτεταμϋνα ελληνικϊ ςϑνορα αποτελοϑν ταυτϐχρονα και ςϑνορα τησ ΕΕ, 

διευκολϑνεται η ειςαγωγό φορτύων κοκαϏνησ που προϋρχονται απϐ χώρεσ κυρύωσ τησ Λατινικόσ 

Αμερικόσ. Επιπλϋον, η Ελλϊδα γειτνιϊζει με την Αλβανύα η οπούα αποτελεύ τον ςημαντικϐτερο 

προμηθευτό ακατϋργαςτησ κϊνναβησ των χωρών τησ Γηραιϊσ ηπεύρου, ενώ η θαλϊςςια περιοχό 

νϐτια τησ Κρότησ αποτελεύ ςημεύο διϋλευςησ φορτύων κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ μεγϊλησ κλύμακασ.                                                                                                                        

Γ1.2 Οργανωμένεσ εγκληματικέσ ομάδεσ. 

Σο ςϑνολο των προαναφερϐμενων ςτοιχεύων, ςε ςυνδυαςμϐ, αφενϐσ με τισ δυςχερεύσ 

οικονομικϋσ ςυνθόκεσ που ϋχουν διαμορφωθεύ και αφετϋρου με τη γενικϐτερη αςτϊθεια ςτο 

γεωπολιτικϐ πεδύο, καθιςτοϑν την Ελλϊδα περιοχό ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ και δρϊςησ για τα 

δύκτυα διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών. 

Οι εγκληματικϋσ ομϊδεσ που δρουν ςτην Ελλϊδα ςτο πεδύο τησ διακύνηςησ ναρκωτικών, 

χαρακτηρύζονται απϐ πολυμορφύα και προςαρμοςτικϐτητα, κατορθώνουν ϐχι μϐνο να 

μεταλλϊςςονται, ςε ϋνα διαρκώσ μεταβαλλϐμενο περιβϊλλον, αλλϊ και να αποκτοϑν μεγαλϑτερη 

ειδύκευςη. Οι ομϊδεσ αυτϋσ εκμεταλλεϑονται την τεχνολογικό ανϊπτυξη, ώςτε να εφεϑρουν νϋεσ 

μεθϐδουσ απϐκρυψησ, και ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ ϋμπειρα και ικανϊ ςτελϋχη, καθιςτώντασ ϋτςι 

δυςκολϐτερο το ϋργο των Διωκτικών Αρχών. ε μεγϊλο ποςοςτϐ, οι εν λϐγω εγκληματικϋσ ομϊδεσ 

δραςτηριοποιοϑνται ςτην παρϊλληλη διακύνηςη περιςςϐτερων τησ μύασ ουςύασ (Polydrug groups), 

ςυνόθωσ εύναι ανομοιογενεύσ ωσ προσ την εθνικϐτητα των μελών τουσ, αποτελοϑμενεσ κυρύωσ απϐ 

ημεδαποϑσ και αλβανοϑσ υπηκϐουσ, ενώ η δρϊςη τουσ ςυχνϊ ςυνδυϊζεται και με ϊλλεσ εγκληματικϋσ 

«δραςτηριϐτητεσ» (poly–criminal groups). Ειδικϐτερα, διαπιςτώνονται να ςυνυπϊρχουν 

παραβϊςεισ/αδικόματα τελωνειακοϑ κώδικα, κλοπϋσ (οχημϊτων, δικϑκλων, λοιπών αντικειμϋνων), 

βαριϋσ και επικύνδυνεσ ςωματικϋσ βλϊβεσ, απϐπειρεσ ανθρωποκτονύασ, κυκλοφορύα παραχαραγμϋνων 

νομιςμϊτων, αρχαιοκαπηλύα, νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ εγκληματικό δραςτηριϐτητα κ.α., ενώ 

κατϊςχονται πλόθοσ πολεμικών τυφεκύων, φυςύγγια διαφϐρων διαμετρημϊτων, καραμπύνεσ, 

περύςτροφα, πιςτϐλια κ.α.   

  Οι οργανωμϋνεσ εγκληματικϋσ ομϊδεσ λαμβϊνουν αυξημϋνα μϋτρα προςταςύασ για τα μϋλη 

τουσ, τισ ναρκωτικϋσ ουςύεσ που κατϋχουν και διακινοϑν καθώσ και τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα τουσ που 

ϋχουν προκϑψει απϐ παρϊνομα κϋρδη. Ϊτςι, ςε οικύεσ που χρηςιμοποιοϑν ωσ χώρουσ αποθόκευςησ ό 

εργαςτόρια, οι εν λϐγω ομϊδεσ ςυχνϊ εγκαθιςτοϑν ςυςτόματα καταγραφόσ εικϐνασ και όχου 

περιμετρικϊ του εξωτερικοϑ χώρου, ενώ παρϊλληλα εφαρμϐζουν μϋτρα αντιπαρακολοϑθηςησ με 

τςιλιαδϐρουσ, οχόματα προπομποϑσ, αςυρμϊτουσ επικοινωνύασ κ.λπ. Σα μϋλη τϋτοιου τϑπου ομϊδων 

χρηςιμοποιοϑν τηλεφωνικϋσ ςυνδϋςεισ που αλλϊζουν ςυχνϊ και δεν εύναι δηλωμϋνεσ ςτα πραγματικϊ 

τουσ ςτοιχεύα, αλλϊ ςε ςτοιχεύα υπηκϐων τρύτων χωρών, ενώ χρηςιμοποιοϑν διαφορετικϋσ ςυνδϋςεισ 

για τισ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ τουσ απϐ αυτϋσ για τισ προςωπικϋσ τουσ ςυνομιλύεσ. Επιπλϋον, τα 

μϋλη των εγκληματικών ομϊδων κατϊ τισ ςυνομιλύεσ τουσ μιλοϑν κωδικοποιημϋνα, χρηςιμοποιώντασ 
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ςυςτηματικϊ ςυγκεκριμϋνεσ λϋξεισ και φρϊςεισ «κλειδιϊ», ενώ χρηςιμοποιοϑν ςυγκεκριμϋνεσ 

εφαρμογϋσ του διαδικτϑου καθώσ και μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Παρϊλληλα, οι ομϊδεσ 

λαθρεμπορύασ ναρκωτικών προκειμϋνου να νομιμοποιόςουν τα παρϊνομα κϋρδη τουσ, μεταξϑ ϊλλων, 

εκμεταλλεϑονται/ςυςτόνουν εμπορικϋσ εταιρύεσ, χρηςιμοποιοϑν κερδιςμϋνα δελτύα ΟΠΑΠ κ.λπ.. 

την ανϊλυςη που θα ακολουθόςει για κϊθε ναρκωτικό ουςύα ξεχωριςτϊ, αναφϋρονται 

επιπρϐςθετα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη δρϊςη των εγκληματικών ομϊδων ςτην Ελλϊδα. 
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Γ1.3 ημαντικέσ διαπιςτώςεισ. 

 

• Για δεϑτερη ςυνεχϐμενη χρονιϊ πραγματοποιόθηκαν πολϑ μεγϊλεσ
καταςχϋςεισ ποςοτότων κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ ςε πλούα
(εμπορικϐ και αλιευτικϐ) διερχϐμενα νϐτια τησ Κρότησ .

• ε ποςοςτϐ 62% η προϋλευςη τησ καταςχεμϋνησ ακατϋργαςτησ
κϊνναβησ όταν απϐ την Αλβανύα.

• Αυξόθηκαν οι καταςχϋςεισ καλλιεργηθϋντων δενδρυλλύων
κϊνναβησ ςε ποςοςτϐ 84,6%

• ε ποςοςτϐ 20% οι ποςϐτητεσ ηρωύνησ ειςόχθηςαν μϋςω των
χερςαύων ςυνϐρων μασ ςτα βϐρεια και ανατολικϊ.

• ε ποςοςτϐ 21% ειςόχθηςαν ποςϐτητεσ δια τησ αεροπορικόσ οδοϑ
απϐ Πακιςτϊν, ςτισ αποςκευϋσ Πακιςτανών επιβατών.

• Μϋςω τησ μεθϐδου τησ "ελεγχϐμενησ παρϊδοςησ" καταςχϋθηκαν
περύπου 6 κιλϊ ηρωύνησ, ςε 17 υποθϋςεισ, με ταχυδρομικϊ δϋματα
προερχϐμενα απϐ Αφρικανικϋσ χώρεσ.

• Η ςυνεργαςύα των Ελληνικών Αρχών με τισ Αρχϋσ του Εκουαδϐρ
εύχε ωσ αποτϋλεςμα την κατϊςχεςη ςυνολικϊ περύπου 560 κιλών
κοκαϏνησ ςτο Εκουαδϐρ και την εξϊρθρωςη δϑο εγκληματικών
οργανώςεων ςε ιςϊριθμεσ υποθϋςεισ

• ε ποςοςτϐ 54% πιςτοποιόθηκε ϐτι η προϋλευςη τησ
καταςχεμϋνησ κοκαϏνησ όταν απευθεύασ απϐ χώρεσ τησ Λατινικόσ
Αμερικόσ.

• Η Βραζιλύα και κατϊ δεϑτερο λϐγο η Ολλανδύα, το Βϋλγιο και το
Περοϑ, αποτϋλεςαν χώρεσ προϋλευςησ ποςοτότων που
μεταφϋρθηκαν ενδοςωματικϊ, ςε αποςκευϋσ και ςε ταχυδρομικϊ
δϋματα.

•Πραγματοποιόθηκε η μεγαλϑτερη κατϊςχεςη (μϋχρι και το ϋτοσ
2018) διςκύων CAPTAGON (3.127.360), ταυτϐχρονα με μεγϊλη
ποςϐτητα κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ, ςε εμπορευματοκιβώτια
ϋμφορτα ςε πλούο, το οπούο εντοπύςτηκε ςτη θαλϊςςια περιοχό
νϐτια τησ Κρότησ.

• Καταςχϋθηκε ποςϐτητα 3.020 κιλών τησ πρϐδρομησ ουςύασ ΒΜΚ η
οπούα επρϐκειτο να χρηςιμοποιηθεύ για την παραςκευό
τουλϊχιςτον 4.000.000 διςκύων XTC .

• Η «εμπορική» αξία των καταςχεμζνων ποςοτήτων ναρκωτικϊν ςτην
Ελλάδα, κατά το ζτοσ 2018, ξεπερνά το ποςό των 390 εκατομμυρίων
ευρϊ, λαμβάνοντασ υπόψη τισ μζςεσ τιμζσ ανά γραμμάριο και ανά
διςκίο.
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Γ2 Γενικά ςτατιςτικά ςτοιχεία καταςχέςεων ναρκωτικών ουςιών. 

Ακολουθοϑν δϑο ςτατιςτικού πύνακεσ οι οπούοι περιλαμβϊνουν ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για κϊθε 

καταςχεμϋνη ναρκωτικό ουςύα ανϊ Διωκτικό Αρχό, καθώσ και ςυγκριτικϊ με ϊλλα ϋτη ςτοιχεύα.   

 

 

ΤΠ.ΠΡ.Π. Τ.ΝΑ.Ν.Π. Α.Α.Δ.Ε. ΤΠ.ΟΙΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΨΜΑ - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ

ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ

1. 13.110 361 40 17 13.528

2. 17.808 453 24 14 18.299

3. Κάνναβη - Κανναβινοειδή Μονάδα Μέτρησης

Κάνναβη Κατεργασμένη κιλά 54,450 7.331,416 1,641 7.387,507

Κάνναβη Ακατέργαστη κιλά 11.124,765 1.004,766 273,311 408,908 12.811,750

κιλά 0,035 0,035

τεμάχια 11 11

Κάνναβη Καραμέλες κιλά 0,227 0,227

Κάνναβη Γλειφιτζούρια τεμάχια 3 3

κιλά 0,055 0,055

τεμάχια 7 7

Σσιγαριλίκια  τεμάχια 320 170 490

Φασισέλαιο        κιλά 3,482 0,042 0,191 3,715

τεμάχια 17.631 463 32 18.126

κιλά 7,135 7,135

Υυτά Καλλιεργηθέντα                              τεμάχια 50.528 66 3 50.597

Υυτά Αυτοφυή            τεμάχια 8.493 8.493

CBD τεμάχια 0,002 0,002

4. Οπιούχα- Οπιοειδή

κιλά 176,781 24,068 4,011 1,73 206,590

δόσεις 25 1 26

Όπιο   κιλά 0,008 5,592 5,600

τεμάχια 294 16 310

κιλά 9,675 0,195 9,870

Κωδεϊνη                       τεμάχια 1.743 1.743

Durogesic                              τεμάχια 27 27

κιλά 0,200 0,200

τεμάχια 24 24

τεμάχια 1.260 1.260

κιλά 0,085 0,085

κιλά 8,050 8,050

τεμάχια 3.700 3.700

Σραμαδόλη χάπια 225 225

5. Διεγερτικά 

Kοκαΐνη         κιλά 118,974 1,263 42,566 3,068 165,871

Υύλα κόκας κιλά 5,020 5,020

κιλά 0,087 0,033 0,120

τεμάχια 2 4 269 275

Μεθαμφεταμίνες  κιλά 0,002 0,002

Κρυστ.Μεθαμφεταμίνη κιλά 1,41 0,019 1,429

Captagon τεμάχια 3.127.360 3.127.360

KHAT κιλά 3,665 3,665

6. Παραισθησιογόνα   

κιλά 0,010 0,010

τεμάχια 48 196 4 248

κιλά 0,084 0,084

τεμάχια 5 5

Παραισθησιογόνα (γενικά) τεμάχια 18 18

7. Διεγερτικά & Παραισθησιογόνα

XTC τεμάχια 62.259 6 1 496 62.762

MDMA                      κιλά 5,269 0,031 0,027 5,327

8. Ψυχότροπες Ουσίες

κιλά 0,048 0,010 0,058

τεμάχια 41.289 1.026 2 42.317

τεμάχια 7 7

κιλά 0,006 0,006

9. Πρόδρομες ουσίες

BMK κιλά 3.019,745 3.019,745

Ηρωίνη 

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΨΞΗ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΧΕΕΩΝ ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ KATA TΟ ETΟ 2018

Σετραυδροκαναβιδιόλη

ΤΝΟΛΟ

ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΤΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΤΝ

Τποθέσεις

Κατηγορηθέντα Άτομα

ΔΙΨΚΣΙΚΕ ΑΡΦΕ

Κάνναβη Μπισκότα

πόροι Ινδικής Κάνναβης

Fentanyl

Subutex              

Αμφεταμίνες         

LSD

Κεταμίνη                   

Μανιτάρια 

Μεθαδόνη                   

Υυτά Τπνοφώρου Μήκωνος

Ηρεμιστικά (γενικά)             
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. 10.461 10.854 10.787 11.086 12.789 13.528

2. 14.138 14.589 14.722 15.479 18.046 18.299

3. Κάνναβη - Κανναβινοειδή
Μονάδα 

Μέτρησης

Κάνναβη Κατεργασμένη κιλά 8,110 35,760 329,897 155,003 6.292,135 7.387,507

Κάνναβη Ακατέργαστη κιλά 20.941,865 19.567,625 2.487,298 12.863,155 24.910,255 12.811,750

Φασισέλαιο        κιλά 0,261 5,228 38,357 1,588 11,659 3,715

Υυτά Καλλιεργηθέντα                              τεμάχια 23.008 52.284 49.400 39.151 27.409 50.597

Υυτά Αυτοφυή            τεμάχια 11.522 16.554 19.498 8.493

4. Οπιούχα- Οπιοειδή

κιλά 235,504 2.528,738 566,639 220,280 361,297 206,590

δόσεις 134 142 311 543 65 26

Όπιο   κιλά 3,137 0,479 0,030 7,432 0,216 5,600

κιλά 5,087 11,692 11,565 14,913 9,819 9,870

τεμάχια 694 53 3803 698 898 310

Κωδεϊνη                       τεμάχια 1.324 1.060 1.237 2.626 3.084 1.743

Subutex τεμάχια 0,02 1600 2.315 2.036 1.497 1.260

Σραμαδόλη τεμάχια 26.157.399 522 225

Υυτά Τπνοφώρου Μήκωνος τεμάχια 706,078 144 145 624 44 3.700

5. Διεγερτικά

Kοκαίνη  κιλά 706,078 297,221 101,531 166,116 229,083 165,871

Υύλλα κόκας κιλά 5,555 0 0,009 5,02

κιλά 1,175 1,387 1,966 1,81 0,065 0,12

τεμάχια 1 10 88 275

Μεθαμφεταμίνες κιλά 0,001 0,004 0,003 0,002

Κρυστ.Μεθαμφεταμίνη κιλά 14,58 4,872 0,673 0,773 0,402 1,429

CAPTAGON τεμάχια 655.765 3.127.360

KHAT κιλά 1324 493,946 543,133 3,665

6. Παραισθησιογόνα     

LSD σταγόνες 6 99 812 455 221 248

τεμάχια 1 30 6 249 18

κιλά 5,527 0,429 0,259 0,446 0,124

7. Διεγερτικά & Παραισθησιογόνα

τεμάχια 34.579 102.299 163 9.522 566 62.762

κιλά 0,398 9,398

MDMA κιλά 9,398 0,133 2,072 6,369 5,327

8. Ψυχότροπες Ουσίες

κιλά 0,001 0,621 0,025 0,327 0,216 0,058

τεμάχια 15 49.045 65.340 57.043 52.493 42.317

9. Πρόδρομες ουσίες

BMK 3.019,745

Παραισθησιογόνα (γενικά)

XTC

Ηρεμιστικά (γενικά)            

Ηρωίνη 

Μεθαδόνη                   

Αμφεταμίνες 

Τποθέσεις 

Κατηγορηθέντα άτομα

KATA TA ETH 2013 - 2018

ΕΣΟ

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΨΞΗ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

 ΚΑΣΑΧΕΕΙ ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ
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Γ3 ΚΑΝΝΑΒΗ 

Γ3.1 Γενικά ςτοιχεία  

Η μαριχουϊνα (ακατϋργαςτη κϊνναβη) και το χαςύσ (κατεργαςμϋνη κϊνναβη) εύναι 

ψυχϐτροπεσ ουςύεσ που παρϊγονται απϐ το φυτϐ τησ ινδικόσ κϊνναβησ και επιδροϑν ςτο Κεντρικϐ 

Νευρικϐ ϑςτημα (ΚΝ). Τπϊρχει αυξανϐμενοσ αριθμϐσ επιςτημονικών μελετών που δεύχνουν ϐτι η 

χρόςη τησ κϊνναβησ δεν εύναι ακύνδυνη, ιδιαύτερα ςε ϊτομα νεαρόσ ηλικύασ. Η ςυςτηματικό και χρϐνια 

χρόςη επιδρϊ ςε διϊφορεσ εγκεφαλικϋσ λειτουργύεσ, ενώ ςϑμφωνα με μελϋτεσ, ςχετύζεται με κϊποια 

εύδη καρκύνου και με διαταραχϋσ ςτο αναπνευςτικϐ, ςτο ανοςοποιητικϐ και ςτο γεννητικϐ ςϑςτημα. 

Παρϊλληλα, η ανεξϋλεγκτη κατανϊλωςό τησ αυξϊνει τον κύνδυνο των κοινωνικών προβλημϊτων, 

λϐγω τησ ςϑνδεςόσ τησ με την 

εκδόλωςη εγκληματικών 

πρϊξεων. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι 

η χρόςη τησ κϊνναβησ δϑναται 

να φϋρει νεαρϊ ϊτομα ςε 

ευκολϐτερη επαφό και με ϊλλεσ 

παρϊνομεσ ουςύεσ, αυξϊνοντασ 

την πιθανϐτητα εμπλοκόσ με 

αυτϋσ.  

Η κϊνναβη εύναι το πιο δημοφιλϋσ ναρκωτικϐ που καταναλώνεται ςτην Ευρώπη και δεκϊδεσ  

εκατομμϑρια χρόςτεσ δαπανοϑν κϊθε χρϐνο διςεκατομμϑρια ευρώ, καθιςτώντασ την ϋτςι τη 

μεγαλϑτερη παρϊνομη αγορϊ του εύδουσ ςτην ΕΕ. Η κυριϐτερη παραγωγϐσ χώρα κϊνναβησ 

εξωτερικόσ καλλιϋργειασ εντϐσ τησ Ευρώπησ εύναι η Αλβανύα, η οπούα αποτελεύ τον ςημαντικϐτερο 

προμηθευτό των χωρών τησ Γηραιϊσ ηπεύρου. Οι ςημαντικϐτερεσ ποςϐτητεσ  - ειςαγϐμενησ  κατϊ 

κϑριο λϐγο - κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ ςτην Ευρώπη, προϋρχονται απϐ χώρεσ τησ βϐρειασ Αφρικόσ 

(κυρύωσ απϐ το  Μαρϐκο) και απϐ χώρεσ τησ ανατολικόσ Μεςογεύου (υρύα - Λύβανοσ). Για το ςκοπϐ 

τησ μεταφορϊσ χρηςιμοποιοϑνται εμπορικϊ πλούα και αλιευτικϊ ςκϊφη, ενώ οι μεγϊλησ κλύμακασ 

μεταφερϐμενεσ ποςϐτητεσ καταλόγουν αρχικϊ ςε ευρωπαώκϋσ χώρεσ τησ Μεςογεύου και ακολοϑθωσ 

πραγματοποιεύται η περαιτϋρω διανομό.  

Η καλλιϋργεια εςωτερικοϑ χώρου (υδρoπονικό καλλιϋργεια), πραγματοποιεύται ςτα 

περιςςϐτερα ευρωπαώκϊ κρϊτη. Η τεχνολογικό εξϋλιξη, παρϋχει τη δυνατϐτητα ςτισ εγκληματικϋσ 

ομϊδεσ να δημιουργόςουν ςε εςωτερικοϑσ χώρουσ ςυνθόκεσ που προςομοιϊζουν ό εύναι καλϑτερεσ 

απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον, ςτο οπούο ςυνόθωσ αναπτϑςςονται τα φυτϊ κϊνναβησ. την 

υδροπονικό καλλιϋργεια, τα βαςικϊ θρεπτικϊ ςτοιχεύα για την ανϊπτυξη των φυτών παρϋχονται με 

λιπϊςματα, τα οπούα φυςικϊ προςτύθενται και ςτισ εξωτερικϋσ καλλιϋργειεσ, ενώ οι απαραύτητεσ 

λοιπϋσ ςυνθόκεσ ανϊπτυξησ των δενδρυλλύων, εξαςφαλύζονται με τεχνικϊ μϋςα. Ϊτςι ο φωτιςμϐσ του 

υδροπονικοϑ φυτωρύου παρϋχεται απϐ διαφϐρων ειδών λυχνύεσ (νατρύου, φθοριςμοϑ, αλογϐνου) που 
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εξομοιώνουν τον τεχνητϐ φωτιςμϐ με το χρωματικϐ φϊςμα του ηλιακοϑ φωτϐσ, κατϊ τισ διϊφορεσ 

εποχϋσ του ϋτουσ. Φρηςιμοποιοϑνται επύςησ ανεμιςτόρεσ, ςυςκευϋσ εξαεριςμοϑ, ιονιςτϋσ, 

αφυγραντόρεσ χώρου, ϐργανα μϋτρηςησ θερμοκραςύασ και υγραςύασ κ.λπ. Με τον τρϐπο αυτϐ, οι 

εγκληματικϋσ ομϊδεσ μειώνουν το ρύςκο εντοπιςμοϑ τουσ απϐ τισ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, αυξϊνουν την 

ταχϑτητα ανϊπτυξησ των φυτών και βελτιώνουν την ποιϐτητα του παρϊνομου «προώϐντοσ». 

Παρϊλληλα βϋβαια αυξϊνεται το κϐςτοσ παραγωγόσ, ϊρα και η τιμό διϊθεςόσ του. τισ καλλιϋργειεσ 

εςωτερικών χώρων, αξιοςημεύωτη εύναι η δρϊςη οργανωμϋνων εγκληματικών ομϊδων που 

περιλαμβϊνουν κυρύωσ υπηκϐουσ Βιετνϊμ. 

Σο εμπϐριο κϊνναβησ αποτελεύ ςημαντικό πηγό εςϐδων για τισ ομϊδεσ οργανωμϋνου 

εγκλόματοσ ςτην ΕΕ, η δρϊςη των οπούων επεκτεύνεται τϐςο ςτη διακύνηςη περιςςϐτερων του ενϐσ 

τϑπου ναρκωτικών ουςιών, ϐςο και ςε ϊλλα εγκληματικϊ πεδύα. Οι Αλβανικϋσ εγκληματικϋσ 

οργανώςεισ ϋχουν κυρύαρχο ρϐλο ςτην εξωτερικό καλλιϋργεια φυτών κϊνναβησ και ανϊλογη θϋςη 

ςτη διακύνηςη και διανομό, βαςιζϐμενεσ ςτο δύκτυο διακινητών που βρύςκεται ςτισ κοινϐτητεσ 

ομοεθνών τουσ που διαμϋνουν ςτην Ευρώπη.  

Γ3.2.1 τατιςτική απεικβνιςη - Κάνναβη  

  Η ςυνολικό ποςϐτητα κϊνναβησ (κατεργαςμϋνησ και ακατϋργαςτησ) που καταςχϋθηκε ςτην 

Ελλϊδα απϐ τισ Αρχϋσ επιβολόσ του νϐμου το ϋτοσ 2018 όταν 20.199,257 κιλϊ, εμφανύζοντασ μείωςη 

ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 (-35,26 %).  

 

Ελαφρώσ αυξημένοσ εμφανύζεται ο αριθμϐσ των ςχετικών υποθϋςεων ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 

2017 (4,1%). 
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Καταςχέςεισ Κάνναβησ (κιλά)
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Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των κατηγορηθϋντων ατϐμων βρύςκεται ςτα ύδια επύπεδα με το ϋτοσ 

2017 (-0,9%). Σο γεγονϐσ ϐτι μετϊ τουσ κατηγορηθϋντεσ ημεδαποϑσ οι υπόκοοι Αλβανύασ 

εμφανύζονται ςε αξιοςημεύωτα υψηλοϑσ αριθμοϑσ, ςυγκριτικϊ με ϊλλεσ υπηκοϐτητεσ, καταδεικνϑει το 

βαθμϐ εμπλοκόσ τουσ ςε αδικόματα που διώκονται απϐ την περύ ναρκωτικών νομοθεςύα και 

ςχετύζονται με την κϊνναβη. Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι μεταξϑ των ατϐμων ςτα οπούα αναφϋρεται 

το παρακϊτω γρϊφημα, περιλαμβϊνεται αριθμϐσ διακινητών, καθώσ και πολϑ μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ 

ατϐμων που κατηγορόθηκαν για χρόςη.  

 

Σο ποςοςτϐ τησ καταςχεμϋνησ ακατϋργαςτησ κϊνναβησ απϐ τισ Αρχϋσ επιβολόσ του νϐμου, με 

προϋλευςη την Αλβανύα, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το ακϐλουθο γρϊφημα, όταν 62%, ενώ αυτϐ τησ 

ϊγνωςτησ προϋλευςησ όταν 35%.  ημαντικϐσ αριθμϐσ υποθϋςεων εξ αυτών που δεν προϋκυψε η 
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προϋλευςη τησ κϊνναβησ, πιθανολογεύται ϐτι όταν η Αλβανύα, καθώσ οι καταςχϋςεισ 

πραγματοποιόθηκαν ςε περιοχϋσ που βρύςκονται κοντϊ ςτα ελληνοαλβανικϊ ςϑνορα. 

 

τα ακϐλουθα γραφόματα περιλαμβϊνονται ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτισ καταςχϋςεισ 

κϊνναβησ των Διωκτικών Αρχών, κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα και Περιφϋρεια, ςτην οπούα οι εν λϐγω 

αυτϋσ Τπηρεςύεσ ανόκουν.  

 

ΑΛΒΑΝΙΑ
62%

Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2%

ΑΓΝΨΣΗ
35%

ΛΟΙΠΕ
1%

Προέλευση Ακατέργαςτησ Κάνναβης  

ΑΣΣΙΚΗ
1427,673

7,07%

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
1134,382

5,62%

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ
691,242
3,42%

Β. ΑΙΓΑΙΟΤ
60,345
0,30%

ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ
760,762
3,77%

ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2077,67
10,29%

ΗΠΕΙΡΟΤ
4870,387
24,11%

ΘΕΑΛΙΑ
144,962
0,72%

ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ
481,917
2,39%

ΚΕΝΣΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
696,607
3,45%

ΚΡΗΣΗ
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Σ. ΕΛΛΑΔΑ
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0,69%

Κατασχεμένες Ποσότητες Κάνναβης κατά Περιφέρεια (κιλά 

& ποσοστό) 
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Όπωσ προκϑπτει απϐ τα παραπϊνω γραφόματα, οι μεγαλϑτερεσ (ςε ςυνολικϋσ ποςϐτητεσ) 

καταςχϋςεισ πραγματοποιόθηκαν ςε περιοχϋσ τησ Βορειοδυτικόσ Ελλϊδοσ, αποτϋλεςμα, ςαφώσ, τησ 

εγγϑτητασ των περιοχών αυτών με την Αλβανύα. Επύςησ, για δεϑτερη ςυνεχϐμενη χρονιϊ 

καταςχϋθηκαν ςτην Κρότη πολϑ μεγϊλεσ ποςϐτητεσ, που αφοροϑν ςε μεγϊλησ κλύμακασ διακύνηςη 

κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ, με πλούα διερχϐμενα τησ θαλϊςςιασ περιοχόσ νϐτια του νηςιοϑ. 
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Γ3.2.2 τατιςτική απεικβνιςη - Καλλιέργεια Κάνναβησ 

Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ καλλιεργηθϋντων δενδρυλλύων κϊνναβησ που καταςχϋθηκε ςτην Ελλϊδα 

απϐ τισ Αρχϋσ επιβολόσ του νϐμου το ϋτοσ 2018 όταν 50.597, εμφανύζοντασ ςημαντικό αγξηςη ςε 

ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 (84,6%). Αντύθετα μεύωςη διαπιςτώθηκε ςτισ καταςχϋςεισ των αυτοφυών 

δενδρυλλύων.   

 

Μειωμένοσ όταν ο αριθμϐσ των ςχετικών υποθϋςεων καταςχϋςεων καλλιεργηθϋντων 

δενδρυλλύων ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 (-12,96 %). 

 

 

τα ύδια επύπεδα όταν ο αριθμϐσ των κατηγορηθϋντων ατϐμων για καλλιϋργεια κϊνναβησ ςε 

ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 (-0,74%). 
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τα ακϐλουθα γραφόματα περιλαμβϊνονται ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτισ καταςχϋςεισ 

καλλιεργηθϋντων δενδρυλλύων κϊνναβησ των Διωκτικών Αρχών, κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα και 

Περιφϋρεια, ςτην οπούα οι εν λϐγω αυτϋσ Τπηρεςύεσ ανόκουν.  
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Σ. ΕΛΛΑΔΑ
5841

11,54%

Κατασχεμένα Καλλιεργηθέντα Δενδρύλλια Κάνναβης κατά 

Περιφέρεια (αριθμός & ποσοστό)
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Όπωσ προκϑπτει απϐ τα παραπϊνω γραφόματα, οι μεγαλϑτερεσ καταςχϋςεισ πραγματοποιόθηκαν 

απϐ Τπηρεςύεσ που βρύςκονται ςε περιοχϋσ που παραδοςιακϊ παρουςιϊζουν αυξημϋνη 

δραςτηριϐτητα ςτον τομϋα αυτοϑ του εγκληματικοϑ πεδύου (Πελοπϐννηςο, Κρότη). Σο μεγϊλο 

ποςοςτϐ ςτην Περιφϋρεια Θεςςαλύασ αιτιολογεύται απϐ την κατϊςχεςη 10.564 δενδρυλλύων ςε μύα 

μοναδικό υπϐθεςη. ημαντικϋσ ποςϐτητεσ καταςχϋθηκαν επύςησ απϐ τισ Τπηρεςύεσ τησ Αττικόσ και 

τησ τερεϊσ Ελλϊδασ.     
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Γ3.3 υμπεράςματα - Σάςεισ 

Η Ελλϊδα αποτϋλεςε χώρα παραγωγόσ περιοριςμϋνων ποςοτότων κϊνναβησ, τϐπο 

προοριςμοϑ ποςοτότων απϐ το εξωτερικϐ για εγχώρια κατανϊλωςη, αλλϊ και χώρα διαμετακϐμιςησ 

τησ ουςύασ.  

Ειδικϐτερα, η ακατϋργαςτη κϊνναβη (φυτικό/μαριχουϊνα) που καταςχϋθηκε ςτην Ελλϊδα 

ειςόχθη - μϋςω των χερςαύων ςυνϐρων και τησ θαλϊςςιασ οδοϑ – κυρύωσ απϐ την Αλβανύα, που ϐπωσ 

ϋχει όδη αναφερθεύ αποτελεύ την κυριϐτερη παραγωγϐ χώρα κϊνναβησ ςτην Ευρώπη, και εύχε ωσ 

τελικϐ προοριςμϐ:  

 χώρεσ τησ Ευρώπησ: μϋςω των λιμϋνων εξϐδου τησ Ελλϊδασ και γενικϐτερα του θαλϊςςιου 

πεδύου ςτη δυτικό Ελλϊδα.    

 την Ελλϊδα: για εγχώρια κατανϊλωςη  

 την Σουρκύα (κατϊ δεϑτερο λϐγο): απϐ τα χερςαύα και θαλϊςςια ςϑνορα.  

  Οι ποςϐτητεσ κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ (ρητύνη/χαςύσ/ςοκολϊτα) που καταςχϋθηκαν κατϊ το 

ϋτοσ 2018, παρουςύαςαν αϑξηςη και διατηρόθηκαν ςε υψηλϊ για την Ελλϊδα επύπεδα. Εύναι η 

δεϑτερη ςυνεχϐμενη χρονιϊ κατϊ την οπούα εντοπύςτηκαν ςκϊφη (φορτηγϐ πλούο και αλιευτικϐ) που 

διενεργοϑςαν μεγϊλησ κλύμακασ διακύνηςη ναρκωτικών (κϊνναβη ςε μορφό ςοκολϊτασ), με 

προϋλευςη τη υρύα και τελικϐ προοριςμϐ τη Λιβϑη, διερχϐμενα απϐ την θαλϊςςια περιοχό νϐτια τησ 

Κρότησ. 

 Αναλυτικϐτερα, οι τρϐποι και τα μϋςα που παρατηρόθηκαν ςτη διακύνηςη - ειςαγωγό κϊνναβησ 

ςτην Ελλϊδα, κατϊ το ϋτοσ 2018, όταν τα ακϐλουθα: 

 μϋςω αφϑλακτων διαβϊςεων τησ ελληνοαλβανικόσ μεθορύου: μϋλη ομϊδων που ϋχουν το ρϐλο 

του μεταφορϋα ϋκρυβαν επιμελώσ ταξιδιωτικοϑσ ςϊκουσ με κϊνναβη ςε δαςώδεισ, δϑςβατεσ και 

ερημικϋσ περιοχϋσ των ελληνοαλβανικών ςυνϐρων. Σισ ποςϐτητεσ μετϋφεραν πεζού, με οχόματα ό με 

ζώα. τη ςυνϋχεια, μϋλη εγκληματικών ομϊδων αναλϊμβαναν την περαιτϋρω προώθηςη προσ την 

Ελλϊδα. ημειώνεται ϐτι οι δρϊςτεσ ςυχνϊ εύναι οπλιςμϋνοι με πολεμικϊ τυφϋκια, ενώ ϋχει 

πραγματοποιηθεύ πλόθοσ ςυμπλοκών με τα ςτελϋχη των ελληνικών Διωκτικών Αρχών και ςε μύα εξ 

αυτών προκλόθηκε ο θανϊςιμοσ τραυματιςμϐσ ενϐσ εκ των διακινητών. 

 ΙΦΕ οχόματα: οι ςυςκευαςύεσ όταν τοποθετημϋνεσ ςτο χώρο των αποςκευών, ςτα καθύςματα 

και ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ, εντϐσ οχημϊτων προερχϐμενων, κατϊ κϑριο λϐγο, απϐ τα 

ελληνοαλβανικϊ ςϑνορα, μϋςω του οδικοϑ δικτϑου τησ Βορειοδυτικόσ & Δυτικόσ Ελλϊδασ. υχνϋσ 

όταν οι περιπτώςεισ ϐπου προπορευϐταν ϋτερο ϐχημα ωσ προπομπϐσ, χρηςιμοποιοϑνταν φορητού 

αςϑρματοι για την ενδοεπικοινωνύα των διακινητών, τα μϋςα μεταφορϊσ όταν εύτε νοικιαςμϋνα, εύτε 

κλεμμϋνα, και οι πινακύδεσ όταν επύςησ κλεμμϋνεσ. 

 φορτηγϐ πλούο και αλιευτικϐ ςκϊφοσ: απϐ τισ ακτϋσ τησ υρύασ, μεταφϋροντασ μεγϊλεσ 

ποςϐτητεσ κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςε εμπορευματοκιβώτια και ςε ειδικϊ 
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διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ. ημειώνεται ϐτι ςτισ κρϑπτεσ των εμπορευματοκιβωτύων, προκειμϋνου 

καταςτεύ δυςχερόσ ο εντοπιςμϐσ των ναρκωτικών, εύχε τοποθετηθεύ καφϋσ, μπαχαρικϊ και πριονύδια, 

ενώ ςτην περύπτωςη του αλιευτικοϑ ςκϊφουσ εύχε καταςκευαςθεύ κρϑπτη ςε δυςπρϐςιτο, ειδικϊ 

διαμορφωμϋνο χώρο ςτην πρϑμνη. 

 ταχϑπλοα ςκϊφη με ιςχυρϐτατη ιπποδϑναμη: τα μϋςα αυτϊ όταν ςυχνϊ ειδικϊ τροποποιημϋνα, 

ώςτε να αναπτϑςςουν πολϑ υψηλϋσ ταχϑτητεσ και να διαθϋτουν μεγϊλη αυτονομύα καυςύμων. Ενύοτε 

όταν κλεμμϋνα και μετϋφεραν ςημαντικϋσ ποςϐτητεσ ακατϋργαςτησ κϊνναβησ απϐ τισ αλβανικϋσ 

ακτϋσ προσ τισ ακτϋσ τησ Δυτικόσ Ελλϊδασ ό απϐ την Ελλϊδα με προοριςμϐ την Ιταλύα. Ϊχουν επύςησ 

περιςυλλεχθεύ «ορφανϊ» δϋματα απϐ ακτϋσ ό θαλϊςςιεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ. 

 

 

 φορτηγϊ οχόματα διεθνών μεταφορών ό ΙΦΥ: οι ςυςκευαςύεσ όταν επιμελώσ τοποθετημϋνεσ ςε 

ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ ςτο χώρο του φορτύου, ςτην καρϐτςα και ςτισ ρεζϋρβεσ. ε πολλϋσ 

περιπτώςεισ, η ςυςκευαςύα - τυποπούηςη των ναρκωτικών ουςιών πραγματοποιοϑνταν ςε αποθόκεσ 
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και ακολουθοϑςε η μεταφορϊ τουσ με φορτηγϊ οχόματα (διεθνών μεταφορών) με προοριςμϐ χώρεσ 

τησ Δυτικόσ Ευρώπησ.  

 Camper: οι ςυςκευαςύεσ όταν τοποθετημϋνεσ ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ ςτην οροφό 

του οχόματοσ, το οπούο επρϐκειτο να ταξιδϋψει με πλούο προσ Ιταλύα μϋςω του λιμϋνα Πϊτρασ. 

 λϋμβοσ: μϋςω του ποταμοϑ Ϊβρου προσ την Σουρκύα. 

 ςτα ϑφαλα εμπορικοϑ πλούου: εντϐσ φιϊλησ υγραερύου η οπούα όταν τοποθετημϋνη εκεύ. 

ημειώνεται ϐτι εύναι ςυνηθϋςτερη η διακύνηςη κοκαϏνησ απϐ τη Λατινικό Αμερικό με αυτό τη 

μεθοδολογύα. 

 λεωφορεύα ΚΣΕΛ: οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν ςε αποςκευϋσ και ςε δϋματα ςε 

λεωφορεύα προερχϐμενα απϐ Αλβανύα ό εςωτερικών δρομολογύων. 

 ταχυδρομικϊ δϋματα: μϋςω ταχυδρομεύου και εταιρειών ταχυμεταφορών ςε αποςτολϋσ 

εςωτερικοϑ, ςε δϋματα με προοριςμϐ την Ελλϊδα προερχϐμενα απϐ Η.Π.Α., Η.Β., Γερμανύα και Καναδϊ 

και ςε δϋματα απϐ Ελλϊδα με προοριςμϐ Κϑπρο, Γερμανύα, Ιταλύα, Ρουμανύα, Ελβετύα και Γαλλύα. 

 μϋςω ακτοπλοώκών ςυνδϋςεων: ςτισ αποςκευϋσ των επιβαινϐντων και ςε δϋματα. 

      Κατϊ το ϋτοσ 2018 οι καταςχϋςεισ καλλιεργηθϋντων δενδρυλλύων κϊνναβησ ςτην Ελλϊδα 

παρουςύαςαν αϑξηςη. Εντοπύςτηκαν μεγϊλεσ φυτεύεσ δενδρυλλύων ςε δυςπρϐςιτεσ δαςικϋσ περιοχϋσ 

με πυκνό βλϊςτηςη, ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ και κατϊλληλα εκχερςωμϋνουσ χώρουσ. ε κϊποιεσ 

υποθϋςεισ βρϋθηκαν ςκηνϋσ ό αυτοςχϋδια καταλϑματα, τα οπούα εύχαν εγκαταςτόςει οι καλλιεργητϋσ 

για να εξαςφαλύζουν τη διαμονό τουσ ςτο χώρο, καθώσ και διϊφορα αντικεύμενα απαραύτητα για τη 

διαμονό τουσ, ενώ βρϋθηκε και καταςχϋθηκε καλλιεργητικϐσ και αρδευτικϐσ εξοπλιςμϐσ. Παρϊλληλα, 

οι καλλιεργητϋσ ελϊμβαναν μϋτρα προφϑλαξησ τοποθετώντασ φυςικϊ εμπϐδια ςτα μονοπϊτια που 

οδηγοϑςαν ςτισ φυτεύεσ και ςτα παρατηρητόρια αυτών, ενώ ςε μύα υπϐθεςη ο καλλιεργητόσ εύχε 

παγιδεϑςει το μονοπϊτι που οδηγοϑςε ςτο χώρο τησ φυτεύασ τοποθετώντασ αυτοςχϋδιο πυροδοτικϐ 

μηχανιςμϐ. 

  Επιπρϐςθετα εξαρθρώθηκαν εγκληματικϋσ οργανώςεισ που ειδικεϑονταν ςτην εγκατϊςταςη 

και δημιουργύα «γραμμόσ παραγωγόσ» ςε οργανωμϋνα και εξοπλιςμϋνα εργαςτόρια υδροπονικόσ 

κϊνναβησ ςε πολυτελεύσ κατοικύεσ και θερμοκόπια. Για την καλλιϋργεια των φυτών και την 

περαιτϋρω επεξεργαςύα διατύθετο πλόρησ εξοπλιςμϐσ, ϐπωσ ςωλόνεσ εξαεριςμοϑ, λαμπτόρεσ, 

αφυγραντόρεσ, αυτϐματο πϐτιςμα, λιπϊςματα, ζυγαριϋσ ακριβεύασ, πρϋςεσ κ.α.  Η τϊςη που 

εμφανύζεται ςτην Ευρώπη ςτισ καλλιϋργειεσ εςωτερικών χώρων και περιλαμβϊνει τη δρϊςη 

οργανωμϋνων εγκληματικών ομϊδων που περιλαμβϊνουν υπηκϐουσ Βιετνϊμ, επιβεβαιώθηκε και το 

ϋτοσ 2018 ςτην Ελλϊδα. Φαρακτηριςτικό εύναι η εξϊρθρωςη εγκληματικόσ οργϊνωςησ ςτην οπούα 

ςυμμετεύχαν Βιετναμϋζοι, η οπούα δραςτηριοποιοϑνταν ςτην εγκατϊςταςη και λειτουργύα 

οργανωμϋνων εργαςτηρύων υδροπονικόσ καλλιϋργειασ δενδρυλλύων κϊνναβησ, ςε πολυτελεύσ οικύεσ 

ςτην περιοχό τησ Αττικόσ.   
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Οι ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, μϋςω τησ μεθϐδου τησ «Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ», χειρύςθηκαν 

δεκαπϋντε (15) υποθϋςεισ που αφοροϑςαν καταςχϋςεισ κϊνναβησ, ςυνϋλαβαν δώδεκα (12) 

ημεδαποϑσ, δϑο (02) υπηκϐουσ Γερμανύασ, ϋναν (01) Αλβανύασ, ϋναν (01) Αυςτραλύασ και ϋναν (01) 

Κϑπρου, ενώ οι ποςϐτητεσ που κατϋςχεςαν όταν 58.537 γραμμϊρια κϊνναβησ. 

  Οι εγκληματικϋσ οργανώςεισ (Ε.Ο) που δραςτηριοποιόθηκαν ςτη διακύνηςη κϊνναβησ ςτην 

Ελλϊδα και εξαρθρώθηκαν απϐ τισ Διωκτικϋσ μασ Αρχϋσ, διαπιςτώθηκε ϐτι ςε μεγϊλο ποςοςτϐ 

δραςτηριοποιόθηκαν ςτην παρϊλληλη διακύνηςη περιςςϐτερων ουςιών (Polydrug groups). 

υγκεκριμϋνα, κϊποιεσ ομϊδεσ απϐ αυτϋσ διακινοϑςαν παρϊλληλα ηρωύνη, XTC, ηρεμιςτικϊ χϊπια και, 

κυρύωσ, κοκαϏνη. ε μεγϊλο ποςοςτϐ οι εγκληματικϋσ οργανώςεισ  όταν ανομοιογενεύσ ωσ προσ την 

εθνικϐτητα των μελών τουσ, τα οπούα όταν κυρύωσ ημεδαπού (περύπου 50%), με τουσ υπηκϐουσ 

Αλβανύασ να ακολουθοϑν ςτη δεϑτερη θϋςη (περύπου 38%). Ψςτϐςο, η αναλογύα για τα μϋλη των 

ομϊδων με ηγετικϐ ρϐλο όταν περύπου αντύςτροφη, ενδεικτικϐ τησ ςημαντικόσ εμπλοκόσ των 

υπηκϐων Αλβανύασ. Μικρό όταν η ςυμμετοχό υπηκϐων ϊλλων χωρών (υρύασ, Αλγερύασ, Βουλγαρύασ, 

Νιγηρύασ κ.α.).  

 Οι νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ που αφοροϑν ςτην καλλιϋργεια ποικιλιών βιομηχανικόσ και 

φαρμακευτικόσ κϊνναβησ, καθώσ και ςτην επεξεργαςύα και περαιτϋρω διϊθεςη τελικών προώϐντων 

αυτόσ, εύχε ωσ αποτϋλεςμα την ενεργοπούηςη μηχανιςμών ελϋγχου των Διωκτικών Αρχών, κατϊ λϐγο 

αρμοδιϐτητασ, ςε ςυνεργαςύα με τισ ςυναρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ. Η τόρηςη των ϐρων και των 

προϒποθϋςεων που ϋχουν προβλεφθεύ εύναι απαραύτητη καθώσ ςτην αντύθετη περύπτωςη ελλοχεϑει ο 

κύνδυνοσ, με πρϐςχημα τισ εν λϐγω καλλιϋργειεσ, να αναπτυχθεύ νϋο πεδύο δρϊςησ για τισ 

εγκληματικϋσ οργανώςεισ. 

Γ3.4 Σιμή κάνναβησ 

Η τιμό τησ κϊνναβησ ςτην Ελλϊδα ποικύλλει ανϊλογα με την προϋλευςη, την επεξεργαςύα τησ1 

και την περιοχό διϊθεςόσ τησ  . Η ςυνολικό «εμπορικό» αξύα των καταςχεμϋνων ποςοτότων κϊνναβησ 

κατϊ το ϋτοσ 2018 ξεπερνϊ το ποςϐ των €335 εκατομμυρύων ευρώ . Σο ποςϐ αυτϐ υπολογύςθηκε 

λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ – παραδοχϋσ:  

 χρηςιμοποιόθηκε η μϋςη τιμό γραμμαρύου. τισ περιπτώςεισ τησ ακατϋργαςτησ κϊνναβησ 

χρηςιμοποιόθηκε η μϋςη τιμό τησ προερχϐμενησ απϐ Αλβανύα.  

 θεωρόθηκε ϐτι οι ουςύεσ θα διατύθεντο ςτην εγχώρια αγορϊ. 

 ςτα ϋςοδα δεν μπορεύ να υπολογιςτεύ το οικονομικϐ ϐφελοσ απϐ τα καταςχεμϋνα δενδρϑλλια 

κϊνναβησ, καθώσ αυτϊ εντοπύζονται ςε διϊφορα μεγϋθη (απϐ εκατοςτϊ του μϋτρου μϋχρι πλόρουσ 

αναπτϑξεωσ δϋνδρα) και δεν εύναι δυνατό η κατηγοριοπούηςη – ομαδοπούηςη τουσ, ώςτε να εξαχθοϑν 

ςυμπερϊςματα αναφορικϊ με τισ ςημαντικϋσ ποςϐτητεσ παρϊγωγων (ακατϋργαςτη, κατεργαςμϋνη, 

χαςιςϋλαιο  κ.λ.π.) που θα προϋκυπταν. 

                                                 

1 τοιχεία της Τποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 
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Εύδοσ ναρκωτικοϑ Ελϊχιςτη 

τιμό  (€) 

Μϋγιςτη τιμό 

(€) 

Κϊνναβη κατεργαςμϋνη (ανϊ γρ.) 15 30 

Κϊνναβη ακατϋργαςτη Ευρωπαώκόσ Προϋλευςησ (ανϊ γρ.)  13 25 

Κϊνναβη ακατϋργαςτη Αλβανικόσ Προϋλευςησ (ανϊ γρ.) 8 18 

Κϊνναβη κατεργαςμϋνη (ανϊ κιλϐ) 5.000 10.000 

Κϊνναβη ακατϋργαςτη Ευρωπαώκόσ Προϋλευςησ (ανϊ κιλϐ)  3.500 8.000 

Κϊνναβη ακατϋργαςτη Ελληνικόσ Προϋλευςησ (ανϊ κιλϐ) 1.500 3.500 

Κϊνναβη ακατϋργαςτη Αλβανικόσ Προϋλευςησ (ανϊ κιλϐ) 1.000 2.000 

 

Γ3.5 ημαντικέσ υποθέςεισ 

  το κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις καταςχϋςεων κϊνναβησ 

(ακατϋργαςτησ, κατεργαςμϋνησ και δενδρυλλύων) που πραγματοποιόθηκαν κατϊ το ϋτοσ 2018 απϐ 

τισ ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, ενώ ςυμπεριλαμβϊνεται ενδεικτικϐ φωτογραφικϐ και 

οπτικοακουςτικϐ υλικϐ2 απϐ τισ επιχειρόςεισ εντοπιςμοϑ των ναρκωτικών ουςιών και τισ ςχετικϋσ 

ενημερώςεισ των εκπροςώπων των Μ.Μ.Ε. 

Γ3.5.1 Τποθέςεισ ακατέργαςτησ & κατεργαςμένησ κάνναβησ  

i. Σην 13-12-2018, μετϊ απϐ αξιοπούηςη πληροφοριών τησ Διεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών και 

Λαθρεμπορύου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγεύου του Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, ςε 

θαλϊςςια περιοχό νοτιοανατολικϊ τησ Κρότησ, εντοπύςτηκε το Υ/Γ πλούο ‘NOKA’, ςημαύασ υρύασ, το 

οπούο μετϋφερε 6.051,7 κιλά κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ και 3.127.360 διςκία CAPTAGON. ϑμφωνα 

με πληροφορύεσ, το εν λϐγω ςκϊφοσ εύχε αποπλεϑςει απϐ τη υρύα με τελικϐ προοριςμϐ τη Λιβϑη. 

υνελόφθηςαν δϋκα (10) υπόκοοι υρύασ και ϋνασ (1) Ινδύασ, ϐλοι μϋλη του πληρώματοσ, αφοϑ 

προηγόθηκε ακινητοπούηςη του ςκϊφουσ, κατϐπιν επϋμβαςησ ςτελεχών τησ Μονϊδασ Τποβρυχύων 

Αποςτολών (ΜΤΑ/Λ-ΕΛΑΚΣ,) που επϋβαιναν ςε Πλούο Ανοικτόσ Θαλϊςςησ ΠΑΘ. Οι ςυςκευαςύεσ των 

ναρκωτικών ουςιών βρϋθηκαν, με ςυνδρομό αςτυνομικών ςκϑλων του Λ-ΕΛΑΚΣ και χρόςη X-Ray 

Van, επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςε ειδικϋσ κρϑπτεσ ςτο πϊτωμα εμπορευματοκιβωτύων (διπλϐσ πϊτοσ), 

                                                 
2 ε περίπτωση αδυναμίας αυτόματου ανοίγματος της υπερ-σύνδεσης (link), συνίσταται αλλαγή προεπιλεγμένου 
περιηγητή ιστού (browser)  
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ϐπου εύχε τοποθετηθεύ καφϋσ, μπαχαρικϊ και πριονύδια προκειμϋνου να καταςτεύ δυςχερόσ ο 

εντοπιςμϐσ τουσ. Πρϐκειται για τη δεϑτερη μεγαλϑτερη κατϊςχεςη κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ ςτην 

Ελλϊδα, τουλϊχιςτον για την τελευταύα εικοςιπενταετύα, και τη μεγαλϑτερη ςε αριθμϐ ναρκωτικών 

διςκύων CAPTAGON. Η εκτιμώμενη αξύα των ναρκωτικών ξεπερνϊ τα 100 εκατομμϑρια ευρώ.  

 

 

  

ii. Σην 03-03-2018, μετϊ απϐ αξιοπούηςη πληροφοριών και ςυντονιςμϋνησ ςυνεργαςύασ τησ 

Διεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών και Λαθρεμπορύου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγεύου του Λιμενικοϑ 

ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ με Τπηρεςύεσ τησ Γαλλικόσ Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ, εντοπύςτηκε 

ςε θαλϊςςια περιοχό εξόντα (60) ναυτικϊ μύλια νοτιοανατολικϊ τησ Κρότησ το αλιευτικϐ ςκϊφοσ 

‘CELINE STAR’, ςημαύασ υρύασ, το οπούο μετϋφερε περύπου 1.270  κιλά κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ. 

ϑμφωνα με πληροφορύεσ, το εν λϐγω ςκϊφοσ εύχε αποπλεϑςει απϐ την υρύα με τελικϐ προοριςμϐ 

την Λιβϑη. υνελόφθηςαν τϋςςερισ (4) υπόκοοι υρύασ, ϐλοι μϋλη του πληρώματοσ, αφοϑ 

προηγόθηκε ακινητοπούηςη του ςκϊφουσ, κατϐπιν επϋμβαςησ ςτελεχών τησ Μονϊδασ Τποβρυχύων 

Αποςτολών (ΜΤΑ/Λ-ΕΛΑΚΣ) που επϋβαιναν ςτο Πλούο Ανοικτόσ Θαλϊςςησ ΠΑΘ 060. Οι ναρκωτικϋσ 

https://www.youtube.com/watch?v=1UdJJss--A0
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ουςύεσ εντοπύςτηκαν με τη ςυνδρομό αςτυνομικοϑ ςκϑλου, επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςε δυςπρϐςιτο, 

ειδικϊ διαμορφωμϋνο χώρο ςτην πρϑμνη του αλιευτικοϑ ςκϊφουσ. 

 

 

  

iii. Σην 01-03-2018, ςτην Πλαταριϊ Θεςπρωτύασ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Διεϑθυνςησ 

Αςτυνομύασ Πρϋβεζασ, με τη ςυνδρομό ςκαφών των Λιμεναρχεύων Ηγουμενύτςασ, Κϋρκυρασ και 

Λευκϊδασ, ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν 424 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. 

Ειδικϐτερα, ο δρϊςτησ επιχεύρηςε να ειςϊγει τισ ναρκωτικϋσ ουςύεσ ςτην Ελλϊδα με ςκϊφοσ, με ςκοπϐ 

την περαιτϋρω διακύνηςη και διϊθεςό τουσ ςτην εγχώρια παρϊνομη αγορϊ των ναρκωτικών.  

https://www.youtube.com/watch?v=YYEydiilnhM
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iv. Σην 30-10-2018, ςτο λιμϋνα Πϊτρασ, ςυνελόφθηςαν απϐ ςτελϋχη του Κεντρικοϑ 

Λιμεναρχεύου Πϊτρασ ϋνασ (1) ημεδαπϐσ, ϋνασ (1) υπόκοοσ Γερμανύασ και μύα (1) υπόκοοσ Ρουμανύασ, 

ενώ καταςχϋθηκαν 420 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν ςε 

αυτοκινοϑμενο τροχϐςπιτο, με τη ςυνδρομό ειδικοϑ οχόματοσ ανύχνευςησ με ακτύνεσ Φ, μϋςα ςε ειδικϊ 

διαμορφωμϋνη κρϑπτη, καθ’ ϐλο το μόκοσ τησ οροφόσ του τροχϐςπιτου. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4T_PMk57pTo
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v. Σην 30-01-2018, ςτη Νϋα Πϋραμο Αττικόσ, ςυνελόφθηςαν απϐ ςτελϋχη του .Δ.Ο.Ε. ϋνασ (1) 

ημεδαπϐσ και ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 409 κιλά ακατϋργαςτησ 

κϊνναβησ. Η εν λϐγω ποςϐτητα ναρκωτικών ουςιών, που εύχε ωσ προοριςμϐ την Ολλανδύα, 

εντοπύςτηκε ςε αποθόκη, αεροςτεγώσ ςυςκευαςμϋνη ςε ςϊκουσ αλουμινύου και τοποθετημϋνη ςε 

τςουβϊλια με ρϑζι που χρηςιμοποιόθηκαν ωσ μϋςο απϐκρυψησ. Η ςυγκεκριμϋνη ποςϐτητα 

αποτελοϑςε τμόμα ςυνολικόσ ποςϐτητασ 1,3 τϐνων ακατϋργαςτησ κϊνναβησ, η οπούα διακινόθηκε 

τμηματικϊ ςε ευρωπαώκϋσ χώρεσ. ημειώνεται ϐτι την 29-01-2018 καταςχϋθηκαν απϐ τισ Αρχϋσ τησ 

Δημοκρατύασ τη Βϐρειασ Μακεδονύασ 313 κιλϊ ακατϋργαςτησ κϊνναβησ, ποςϐτητα η οπούα εύχε 

προοριςμϐ την Ολλανδύα και φορτώθηκε ςτην αναφερϐμενη αποθόκη.      

 

 

vi. Σην 21-07-2018, ςτη θαλϊςςια περιοχό νοτιοδυτικϊ ν. Λευκϊδασ, εντοπύςτηκε απϐ Ι/Υ 

ςκϊφοσ ςημαύασ Μαυροβουνύου πνευςτϐ ςκϊφοσ, ακυβϋρνητο, χωρύσ επιβαύνοντεσ και μηχανό. Εντϐσ 

αυτοϑ βρϋθηκαν επιμελώσ τοποθετημϋνα (54) δϋματα τα οπούα περιεύχαν πϊνω απϐ 375 κιλά 

ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι δρϊςτεσ αναζητοϑνται.    
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vii. Σην 20-04-2018, ςτο Σελωνεύο Ευζώνων, ςυνελόφθη απϐ υπαλλόλουσ του Σελωνεύου 

Ευζώνων, ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν 266 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι 

ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςε φορτηγϐ ϐχημα και, ςυγκεκριμϋνα, ςε 

πλαςτικοϑσ ςωλόνεσ, οι οπούοι εύχαν τοποθετηθεύ ςτισ κυλινδρικϋσ εςοχϋσ κενών πλαςτικών τελϊρων 

για μεταφορϊ φροϑτων. 

   

 

viii. Σην 08-08-2018, ςε θαμνώδη περιοχό τησ Αλεξανδροϑπολησ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ 

τησ Τποδιεϑθυνςησ Αςφϊλειασ Αλεξανδροϑπολησ ϋνασ (1) ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν περύπου 264 

κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. 
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ix. Σην 27-04-2018, ςτο Δοτςικϐ Γρεβενών, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ 

Δύωξησ Ναρκωτικών Ιωαννύνων, ςε ςυνεργαςύα με αςτυνομικοϑσ του Αςτυνομικοϑ Σμόματοσ 

Γρεβενών, τϋςςερισ (4) υπόκοοι Αλβανύασ και ϋνασ (1) ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 

248 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ανωτϋρω δρϊςτεσ - οδηγού επϋβαιναν ςε δϑο (2) οχόματα, 

ενεργοϑςαν απϐ κοινοϑ και εύχαν τοποθετόςει τισ ςυςκευαςύεσ των ναρκωτικών ουςιών ςτο ϋνα εκ 

των οχημϊτων, ενώ το δεϑτερο ϐχημα λειτουργοϑςε ωσ προπομπϐσ. ημειώνεται ϐτι το αυτοκύνητο 

που όταν ϋμφορτο με τα ναρκωτικϊ ϋφερε πινακύδεσ κυκλοφορύασ που δεν αντιςτοιχοϑςαν ςε αυτϐ, 

ενώ ο ςυλληφθεύσ οδηγϐσ του πρώτου οχόματοσ αναζητεύτο ωσ δραπϋτησ απϐ την 15-02-2013. 

    

x. Σην 28-05-2018, ςε περιοχϋσ τησ Καςτοριϊσ, τησ Ημαθύασ και τησ Θεςςαλονύκησ, 

ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Καςτοριϊσ και του Σμόματοσ 

υνοριακόσ Υϑλαξησ Μεςοποταμύασ ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και ϋνασ (1) ημεδαπϐσ, ενώ 

καταςχϋθηκαν 235 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και περύπου 7,5 κιλά ηρωύνησ. Οι ανωτϋρω 

ποςϐτητεσ κϊνναβησ εντοπύςτηκαν εντϐσ του χώρου φϐρτωςησ ΙΦΥ οχόματοσ και ςε ειδικό κρϑπτη 

ϋτερου ΙΦΥ οχόματοσ, ενώ η ηρωύνη εντοπύςτηκε ςτην οροφό ςκϋπαςτρου γραφεύου, εντϐσ μη 

λειτουργικοϑ εργοςταςύου. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν δϑο (2) ΙΦΥ οχόματα και ϋνα (1) ΙΦΕ ϐχημα. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXpBqX_6qdk
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xi. Σην 29-05-2018, ςτην Επαρχιακό Οδϐ Υιλιατών – Κεραμύτςασ Θεςπρωτύασ, ςυνελόφθηςαν 

απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Ηγουμενύτςασ δϑο (2) ημεδαπού και 

καταςχϋθηκαν περύπου 199 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ανωτϋρω δρϊςτεσ - οδηγού επϋβαιναν 

ςε δϑο (2) οχόματα, ενεργοϑςαν απϐ κοινοϑ και εύχαν τοποθετόςει τισ ςυςκευαςύεσ των ναρκωτικών 

ουςιών ςτο ϋνα εκ των οχημϊτων (ΙΦΥ), ενώ το δεϑτερο ϐχημα (ΙΦΕ) λειτουργοϑςε ωσ προπομπϐσ. 

ημειώνεται ϐτι ςτουσ ςυλληφθϋντεσ εύχαν επιβληθεύ περιοριςτικού ϐροι, καθώσ εύχαν απαςχολόςει 

και ςτο παρελθϐν τισ Αρχϋσ για υποθϋςεισ ναρκωτικών, διακεκριμϋνων περιπτώςεων κλοπών και 

διευκϐλυνςησ εξϐδου απϐ τη χώρα υπηκϐων τρύτων χωρών. 
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xii. Σην 17-06-2018, ςε περιοχό τησ Κοζϊνησ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ 

Δύωξησ Ναρκωτικών Καςτοριϊσ, του Σμόματοσ υνοριακόσ Υϑλαξησ Μεςοποταμύασ και τησ Ομϊδασ 

Δύωξησ Ναρκωτικών του Σμόματοσ Αςφϊλειασ Κοζϊνησ τρεισ (3) ημεδαπού και ϋνασ (1) υπόκοοσ 

Γεωργύασ, ενώ καταςχϋθηκαν περύπου 198 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ανωτϋρω δρϊςτεσ - 

οδηγού επϋβαιναν ςε τρύα (3) οχόματα, ενεργοϑςαν απϐ κοινοϑ και εύχαν τοποθετόςει τισ 

ςυςκευαςύεσ των ναρκωτικών ουςιών ςτο ϋνα εκ των οχημϊτων (ΙΦΥ), ενώ τα υπϐλοιπα δϑο (2) 

οχόματα (ΙΦΕ) λειτουργοϑςαν ςυνοδευτικϊ και ωσ προπομπού. ημειώνεται ϐτι ςε βϊροσ του 

αλλοδαποϑ, μη νϐμιμου μετανϊςτη, εκκρεμοϑςε δικαςτικό απϐφαςη για ληςτεύα. 

 

xiii. Σην 22-11-2018, ςε δϑςβατη δαςικό περιοχό τησ Βόςςανησ Πωγωνύου, κοντϊ ςτην 

ελληνοαλβανικό μεθϐριο, αςτυνομικού Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Ιωαννύνων δϋχθηκαν αιφνύδια 

πυρϊ πολεμικοϑ τυφεκύου kalashnikov και  ανταπϋδωςαν τουσ πυροβολιςμοϑσ, με αποτϋλεςμα να 

τραυματιςτεύ θανϊςιμα ϋνασ (1) 39χρονοσ αλλοδαπϐσ και αμυδρϊ ϋνασ (1) αςτυνομικϐσ. το ςημεύο 

καταςχϋθηκαν ϋξι (6) ταξιδιωτικού ςϊκοι που περιεύχαν 166,2 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. την 

ευρϑτερη περιοχό διεξόχθη αςτυνομικό επιχεύρηςη προσ εντοπιςμϐ ϋτερων δραςτών με αρνητικϊ 

αποτελϋςματα. 
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xiv. Σην 07-03-2018, ςε δϑςβατη περιοχό του Νεοχωρύου Κτιςμϊτων Ιωαννύνων, κοντϊ ςτην 

ελληνοαλβανικό μεθϐριο, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Ο.Π.Κ.Ε. Τ.Α. Ιωαννύνων ϋνασ (1) υπόκοοσ 

Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 165 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Ο ανωτϋρω αλλοδαπϐσ 

εντοπύςτηκε ςτην παραπϊνω περιοχό να κινεύται πεζϐσ και να προπορεϑεται ομϊδασ ατϐμων, που 

μετϋφεραν ταξιδιωτικοϑσ ςϊκουσ, κρατώντασ βαρϑ οπλιςμϐ. Οι ςυνεργού του διϋφυγαν προσ το 

αλβανικϐ ϋδαφοσ, ενώ καταςχϋθηκαν επιπρϐςθετα 158 φυςύγγια Kalashnikov. 

 

xv. Σην 18-02-2018, ςτην Ιϐνια Οδϐ ςτο ϑψοσ Κομποτύου Ωρτασ και ςτον Αγ. Παντελεόμονα 

Αττικόσ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Αςφϊλειασ Ωρτασ δϑο (2) υπόκοοι 

Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 161 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Ο ϋνασ εκ των 

ςυλληφθϋντων εντοπύςτηκε ςτην Ιϐνια Οδϐ να οδηγεύ ΙΦΕ ϐχημα με το οπούο μετϋφερε τισ ποςϐτητεσ 

ναρκωτικών ουςιών και προκειμϋνου να αποφϑγει τον αςτυνομικϐ ϋλεγχο, ανϋπτυξε μεγϊλη 

ταχϑτητα με αποτϋλεςμα το ϐχημα να εκτραπεύ και να ακινητοποιηθεύ. Ο ϋτεροσ των δραςτών εύχε 

ενοικιϊςει και παραχωρόςει το ϐχημα ςτον προαναφερϐμενο.       
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xvi. Σην 10-03-2018, ςε περιοχό τησ Καςτοριϊσ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ 

Δύωξησ Ναρκωτικών Καςτοριϊσ και του Σμόματοσ υνοριακόσ Υϑλαξησ Μεςοποταμύασ τρεισ (3) 

υπόκοοι Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 151 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ανωτϋρω 

δρϊςτεσ - οδηγού επϋβαιναν ςε δϑο (2) οχόματα, ενεργοϑςαν απϐ κοινοϑ και εύχαν τοποθετόςει τισ 

ςυςκευαςύεσ των ναρκωτικών ουςιών ςτο ϋνα εκ των οχημϊτων, ενώ το ϊλλο λειτουργοϑςε ωσ 

προπομπϐσ. 

    

Γ3.5.2 Τποθέςεισ δενδρυλλίων κάνναβησ 

i. Σην 02-07-2018, ςε περιοχό τησ Καρδύτςασ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ 

Αςφαλεύασ Καρδύτςασ ϋνασ (1) ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν 10.564 δενδρϑλλια κϊνναβησ. Σα 

δενδρϑλλια εντοπύςτηκαν ςε αγρϐκτημα, ςε γραμμικό καλλιϋργεια, ώςτε να καθύςταται εϑκολο το 

πϐτιςμϊ τουσ.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0uA9BSqzPvk
https://www.youtube.com/watch?v=ONHem8S_VD0
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ii. Σην 16-04-2018, ςε περιοχϋσ τησ Αττικόσ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ (3) ημεδαπού, τϋςςερισ (4) υπόκοοι Βιετνϊμ, ϋνασ 

(1) Σςεχύασ και ϋνασ (1) Ολλανδύασ, ενώ καταςχϋθηκαν 2.936 δενδρϑλλια κϊνναβησ υδροπονικόσ 

καλλιϋργειασ, περιςςϐτερα απϐ 19 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και περύπου 37 κιλά φϑλλων 

κϊνναβησ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη που ειδικευϐταν ςτην εγκατϊςταςη 

και δημιουργύα «γραμμόσ παραγωγόσ» κϊνναβησ ςυγκεκριμϋνησ υδροπονικόσ μορφόσ, η οπούα 

θεωρεύται ωσ εξελιγμϋνη ποιοτικϊ ποικιλύα και διατύθεται ςε υψηλϋσ τιμϋσ ςτισ αγορϋσ των 

ναρκωτικών. ημειώνεται ϐτι εντοπύςτηκαν ϋξι (6) πλόρωσ οργανωμϋνα και εξοπλιςμϋνα εργαςτόρια 

υδροπονικόσ κϊνναβησ, τα οπούα η εγκληματικό οργϊνωςη εύχε εγκαταςτόςει και λειτουργοϑςε ςε 

αντύςτοιχεσ πολυτελεύσ κατοικύεσ ςε περιοχϋσ τησ Βορειοανατολικόσ, Νοτιοανατολικόσ και Δυτικόσ 

Αττικόσ, ενώ καταςχϋθηκε, μεταξϑ ϊλλων, πλόρησ εξοπλιςμϐσ για την καλλιϋργεια των φυτών, ϐπωσ 

ςωλόνεσ εξαεριςμοϑ, λαμπτόρεσ, αφυγραντόρεσ, ςϑςτημα για αυτϐματο πϐτιςμα, λιπϊςματα, 

ζυγαριϋσ ακριβεύασ και πρϋςεσ. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=FbnhG8WJpX8
https://www.youtube.com/watch?v=ewG_upJ_iCU
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iii. Σην 17-06-2018, ςε περιοχϋσ των Νομών Λαςιθύου και Ρεθϑμνου, ςυνελόφθηςαν απϐ 

αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Αντιμετώπιςησ Οργανωμϋνου Εγκλόματοσ και του Σμόματοσ Ειδικών 

Αποςτολών τησ Γενικόσ Περιφερειακόσ Αςτυνομικόσ Διεϑθυνςησ Κρότησ, με τη ςυνδρομό 

αςτυνομικών των Σμημϊτων Δύωξησ Ναρκωτικών Αγύου Νικολϊου και Ρεθϑμνησ, τϋςςερισ (4) 

ημεδαπού και καταςχϋθηκαν 2.760 δενδρϑλλια κϊνναβησ και περύπου 22 κιλά ακατϋργαςτησ 

κϊνναβησ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη, η οπούα δραςτηριοποιοϑνταν ςτην 

εγκατϊςταςη φυτειών δενδρυλλύων κϊνναβησ, ςε κατϊλληλα διαμορφωμϋνουσ χώρουσ ιδιοκτηςύασ 

τουσ (θερμοκόπια). Επύςησ, μεταξϑ ϊλλων  καταςχϋθηκαν ϋνα (1) πολεμικϐ ϐπλο τϑπου Kalashnikov, 

ϋνα (1) πιςτϐλι, ϋνα (1) κυνηγετικϐ ϐπλο, εξακϐςια ογδϐντα οκτώ (688) φυςύγγια, εύκοςι (20) 

πυροκροτητϋσ και ϋνα (1) ΙΦΕ ϐχημα.   

 

 

iv. Σην 31-08-2018, ςε αγροτικό περιοχό του Δ.Δ. Καλαμπακύου του Δόμου Δοξϊτου Δρϊμασ, 

εντοπύςτηκαν και εκριζώθηκαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Αςφαλεύασ Δρϊμασ 2.730 αυτοφυό  

δενδρϑλλια κϊνναβησ ϑψουσ απϐ 60 εκατοςτϊ ϋωσ 2,50 μϋτρα. 

https://www.youtube.com/watch?v=G68DTneC4q4
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v. Σην 22-08-2018, ςε αγροτοδαςικό περιοχό του Δόμου Σριφυλύασ Μεςςηνύασ, καταςχϋθηκαν 

απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Καλαμϊτασ 2.071 δενδρϑλλια κϊνναβησ ϑψουσ 

απϐ 5 μϋχρι 70 εκατοςτϊ. Σα δενδρϑλλια εντοπύςτηκαν ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο και κατϊλληλα 

εκχερςωμϋνο χώρο, ϐπου βρϋθηκε ςκηνό την οπούα εύχαν εγκαταςτόςει οι καλλιεργητϋσ για να 

εξαςφαλύζουν τη διαμονό τουσ, ενώ βρϋθηκε και καταςχϋθηκε καλλιεργητικϐσ και αρδευτικϐσ 

εξοπλιςμϐσ. 

 

  

vi. Σην 17-07-2018, ςε περιοχϋσ τησ Υθιώτιδασ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ Σμόματοσ 

Δύωξησ Ναρκωτικών Πατρών, με την ςυμμετοχό αςτυνομικών τησ Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών και του Σμόματοσ 

Αςφαλεύασ Λαμύασ, επτϊ (7) υπόκοοι Αλβανύασ και ϋνασ (1) ημεδαπϐσ, ενώ καταςχϋθηκαν 1.802 

δενδρϑλλια κϊνναβησ και περύπου 4,6 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε 

εγκληματικό οργϊνωςη η οπούα δραςτηριοποιοϑνταν ςτην καλλιϋργεια χιλιϊδων φυτών κϊνναβησ, 

ςτη ςυγκομιδό τουσ και ςτη ςυνϋχεια ςτη διακύνηςό τουσ τϐςο ςτην Ελλϊδα, ϐςο και ςτο εξωτερικϐ. 

Σα δενδρϑλλια εντοπύςτηκαν ςε δϑο φυτεύεσ ςε δαςώδεισ και ορεινϋσ περιοχϋσ τησ Υθιώτιδασ ϐπου 

εύχε αναπτυχθεύ πλόρεσ ςϑςτημα ϑδρευςησ, με υπϋργεια και υπϐγεια λϊςτιχα ποτύςματοσ, με ϊντληςη 

νεροϑ απϐ παρακεύμενη φυςικό πηγό, ενώ οι καλλιεργητϋσ διϋμεναν μϐνιμα μϋςα ςτισ φυτεύεσ ςε 

αυτοςχϋδια καταλϑματα τα οπούα όταν εξοπλιςμϋνα με τα απαραύτητα εφϐδια για την διαμονό και τη 

ςύτιςό τουσ.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFb9SJ9zXMk
https://www.youtube.com/watch?v=BWZ8m6p4VXs
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vii. Σην 31-07-2018, ςτην περιοχό Αγύα Ελεοϑςα Πιτύτςασ ΑχαϏασ, ςυνελόφθηςαν απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ (3) υπόκοοι Αλβανύασ και 

καταςχϋθηκαν 1.750 δενδρϑλλια κϊνναβησ και 95 γραμμάρια ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Σα 

δενδρϑλλια εντοπύςτηκαν ςε φυτεύα η οπούα διϋθετε υποδομό διαμονόσ των καλλιεργητών καθώσ και 

ϑδρευςησ αυτόσ. 

 

    

viii.  Σην 05-06-2018, ςε περιοχό του Δόμου Ιερϊπετρασ, καταςχϋθηκαν απϐ αςτυνομικοϑσ του 

Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Αγύου Νικολϊου 1.704 δενδρϑλλια κϊνναβησ. Σα δενδρϑλλια 

εντοπύςτηκαν ςε φυτεύα εντϐσ ειδικϊ διαμορφωμϋνου χώρου, ϐπου καλλιεργοϑνταν επιμελώσ. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=ZrssRsy_QXY
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ix. Σην 28-09-2018, ςε αγροτικό περιοχό Πηγαδύων Ν. Ξϊνθησ, εντοπύςτηκαν και εκριζώθηκαν 

απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Αςφαλεύασ Ξϊνθησ 1.500 αυτοφυό  δενδρϑλλια κϊνναβησ. 

x. Σην 28-09-2018, ςτισ ϐχθεσ τησ λύμνησ Κορώνειασ Λαγκαδϊ, εντοπύςτηκαν και εκριζώθηκαν 

απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Αςφαλεύασ Λαγκαδϊ 1.450 αυτοφυό  δενδρϑλλια κϊνναβησ, ϑψουσ 

απϐ 50 εκατοςτϊ ϋωσ 3,60 μϋτρα. 

xi. Σην 12-06-2018, ςε δϑςβατη περιοχό του Δόμου Ρεθϑμνησ, καταςχϋθηκαν απϐ αςτυνομικοϑσ 

του Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Ρεθϑμνου 1.352 δενδρϑλλια κϊνναβησ. Σα δενδρϑλλια 

εντοπύςτηκαν ςε φυτεύα εντϐσ ειδικϊ διαμορφωμϋνου χώρου, ϐπου καλλιεργοϑνταν επιμελώσ. 

 

xii. Σην 16-08-2018, ςε δϑςβατη δαςικό περιοχό ςτη τεφϊνη Βοιωτύασ, ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ, με τη ςυνδρομό τησ Τπηρεςύασ 

Εναϋριων Μϋςων και αςτυνομικών τησ Αςτυνομικόσ Διεϑθυνςησ Βοιωτύασ, ϋνασ (1) υπόκοοσ 

Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν 1.230 δενδρϑλλια κϊνναβησ. Σα δενδρϑλλια εντοπύςτηκαν ςε φυτεύα 

πλόρωσ εξοπλιςμϋνη, ενώ οι καλλιεργητϋσ ελϊμβαναν μϋτρα προφϑλαξησ τοποθετώντασ φυςικϊ 

εμπϐδια ςτα μονοπϊτια που οδηγοϑςαν ςτον χώρο και δημιουργώντασ παρατηρητόρια για τον 

εντοπιςμϐ ϋτερων ατϐμων ςε περύπτωςη προςϋγγιςησ τησ φυτεύασ, κατϋχοντασ για τον ςκοπϐ αυτϐ 

φορητοϑσ αςυρμϊτουσ.  
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xiii. Σην 02-09-2018, ςε αγροτικό περιοχό τησ Θεςςαλονύκησ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Ομϊδασ Δύωξησ Ναρκωτικών Κιλκύσ ϋνασ (1) υπόκοοσ υρύασ και καταςχϋθηκαν 1.124 δενδρϑλλια 

κϊνναβησ και περύπου 7,1 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Σα δενδρϑλλια εντοπύςτηκαν ςε φυτεύα 

πλόρωσ εξοπλιςμϋνη με μηχανό ϊντληςησ νεροϑ, λϊςτιχο ποτύςματοσ, 2 ηλεκτρονικοϑσ μετρητϋσ, 

διϊφορα εργαλεύα και φυτοφϊρμακα, καθώσ και ςκηνό για τη διαμονό των καλλιεργητών. 

 

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=-Q5sEYc44dc
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Γ4 ΗΡΨΙΝΗ 

Γ4.1 Γενικά ςτοιχεία  

Απϐ αρχαιοτϊτων χρϐνων τα οπιοειδό αξιολογόθηκαν ςε μεγϊλο βαθμϐ για τη δρϊςη τουσ να 

ανακουφύζουν τον πϐνο και να προκαλοϑν αύςθημα ευφορύασ. Πηγό των οπιοειδών (ηρωύνη, ϐπιο, 

μορφύνη κ.α.) εύναι η παπαροϑνα του οπύου. Η ηρωύνη ό διακετυλομορφύνη [diacetylmorphine (INN)] 

εύναι οπιοειδϋσ ναρκωτικϐ, το οπούο λϐγω του εξαιρετικϊ υψηλοϑ ςημεύου εθιςμοϑ που προκαλεύ, 

ανόκει ςτην κατηγορύα των ςκληρών ναρκωτικών, ενώ ϋχει και καταςταλτικό δρϊςη. Η χρόςη τησ 

ηρωύνησ γύνεται με διϊφορουσ τρϐπουσ, ςυνόθωσ ενδοφλϋβια, αλλϊ και ρινικϊ ό με ειςπνοό των 

καπνών τησ. 

 

Η μαζικό παραγωγό ηρωύνησ, ςε αντύθεςη με ϊλλα ναρκωτικϊ που ωσ βϊςη τουσ ϋχουν φυτϊ, 

περιορύζεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ και κρϊτη. Η κυριϐτερη χώρα παραγωγόσ ηρωύνησ εύναι το 

Αφγανιςτϊν και ακολουθοϑν χώρεσ ϐπωσ το Πακιςτϊν,  η Μιανμϊρ κ.α., γεγονϐσ που καταδεικνϑει τον 

κυρύαρχο ρϐλο των χωρών τησ Νοτύου Αςύασ. Οι ποςϐτητεσ ηρωύνησ μεταφϋρονται και διακινοϑνται 

ςτην Ευρώπη μϋςω του δικτϑου οδικών, θαλϊςςιων και εναϋριων μεταφορών. Οι ιδιαύτερα μεγϊλεσ 

αποςτϊςεισ μεταξϑ των περιοχών παραγωγόσ και κατανϊλωςησ τησ ηρωύνησ καθιςτοϑν, ειδικϐτερα 

για τη μετακύνηςό τησ δια τησ χερςαύασ οδοϑ, απαραύτητη τη μεταφορϊ τησ μϋςω διαφορετικών 

χωρών.  

Ιδιαύτερα διαδεδομϋνη εύναι η διαδρομό μϋςω του «Βαλκανικοϑ Ωξονα», ϐπου οι ποςϐτητεσ 

ηρωύνησ μεταφϋρονται μϋςω τησ Σουρκύασ προσ τισ Βαλκανικϋσ χώρεσ, με τελικϐ προοριςμϐ τισ χώρεσ 

τησ Δυτικόσ Ευρώπησ. Για μικρϐτερεσ ποςϐτητεσ η διακύνηςη προσ την Ευρώπη πραγματοποιεύται 

μϋςω τησ αεροπορικόσ οδοϑ απϐ αςιατικϋσ (Πακιςτϊν, Αφγανιςτϊν κ.α.) και αφρικανικϋσ χώρεσ. ε 

αυτϋσ τισ περιπτώςεισ οι ποςϐτητεσ ςυςκευϊζονται επιμελώσ και εύτε τοποθετοϑνται ςτισ αποςκευϋσ 

επιβατών/δραςτών ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ, εύτε μεταφϋρονται ενδοςωματικϊ, ενώ ϋχει 

διαπιςτωθεύ και παρϊνομη διακύνηςό τουσ μϋςω ταχυδρομικών δεμϊτων.    
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Πηγό UNODC  

 

Γ4.2  τατιςτική απεικβνιςη - Ηρωίνη  

  Η ςυνολικό ποςϐτητα ηρωύνησ που καταςχϋθηκε ςτην Ελλϊδα απϐ τισ ελληνικϋσ Διωκτικϋσ 

Αρχϋσ κατϊ το ϋτοσ 2018 όταν 206,59 κιλϊ, εμφανύζοντασ μείωςη ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 (-

42,82%). 
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  Αυξημένοσ όταν ο αριθμϐσ των ςχετικών υποθϋςεων καταςχϋςεων ηρωύνησ ςε ςχϋςη με το 

ϋτοσ 2017 (22,54%). 

 

Αυξημένοσ, επύςησ, όταν ο αριθμϐσ των κατηγορηθϋντων ατϐμων ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 

(20,03%).   
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Οι ποςϐτητεσ ηρωύνησ που καταςχϋθηκαν ςτην Ελλϊδα, ειςόχθηςαν απϐ χώρεσ που 

βρύςκονται ςτα βϐρεια και ανατολικϊ ςϑνορϊ μασ (Σουρκύα, Αλβανύα, Δημοκρατύα τησ Βϐρειασ 

Μακεδονύασ και Βουλγαρύα) και το Πακιςτϊν, ενώ για ςημαντικϐ ποςοςτϐ αυτών δεν προϋκυψε η 

προϋλευςό τουσ. 

τα ακϐλουθα γραφόματα περιλαμβϊνονται ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτισ καταςχϋςεισ 

ηρωύνησ των Διωκτικών Αρχών, κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα και Περιφϋρεια, ςτην οπούα οι εν λϐγω 

αυτϋσ Τπηρεςύεσ ανόκουν.  
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Όπωσ προκϑπτει απϐ τα παραπϊνω γραφόματα, οι μεγαλϑτερεσ (ςε ςυνολικϋσ ποςϐτητεσ) 

καταςχϋςεισ πραγματοποιόθηκαν κυρύωσ απϐ τισ Τπηρεςύεσ τησ Αττικόσ και κατϊ δεϑτερο λϐγο απϐ 

αυτϋσ τησ Θεςςαλονύκησ και τησ Ηπεύρου (Θεςπρωτύα).  

Γ4.3 υμπεράςματα – Σάςεισ  

Η Ελλϊδα αποτελεύ κατεξοχόν ενδιϊμεςη χώρα (transit) διακύνηςησ ηρωύνησ που παρϊγεται 

ςτην Αςύα και προορύζεται για την Ευρώπη, μϋςω του νϐτιου Βαλκανικοϑ Ωξονα, καθώσ και τϐποσ 

προοριςμοϑ για εγχώρια κατανϊλωςη.  

Οι καταςχϋςεισ ηρωύνησ παρουςύαςαν μεύωςη κατϊ το ϋτοσ 2018. Ειδικϐτερα, οι ποςϐτητεσ 

που καταςχϋθηκαν ςτην Ελλϊδα, ειςόχθηςαν απϐ χώρεσ που βρύςκονται ςτα βϐρεια και ανατολικϊ 

ςϑνορϊ μασ (Σουρκύα, Αλβανύα, Δημοκρατύα τησ Βϐρειασ Μακεδονύασ και Βουλγαρύα) και το Πακιςτϊν, 

ενώ για ςημαντικϐ ποςοςτϐ αυτών δεν προϋκυψε η προϋλευςό τουσ. Εντοπύςτηκε ικανϐσ αριθμϐσ 

διαμορφωμϋνων χώρων ϐπου πραγματοποιοϑνταν η αποθόκευςη, η νϐθευςη και η επανατυποπούηςη 

των ουςιών. Για το ςκοπϐ αυτϐ χρηςιμοποιόθηκε εξειδικευμϋνοσ  εξοπλιςμϐσ, καθώσ και ποςϐτητεσ 

ουςιών ϊγνωςτησ χημικόσ ςϑνθεςησ για τη νϐθευςη τησ ηρωύνησ. 

Αναλυτικϐτερα οι τρϐποι και τα μϋςα που παρατηρόθηκαν ςτη διακύνηςη - ειςαγωγό ηρωύνησ 

ςτην Ελλϊδα, κατϊ το ϋτοσ 2018, όταν τα ακϐλουθα:   

 αεροπορικώσ: μϋςω των Διεθνών Αερολιμϋνων τησ χώρασ, με τισ ποςϐτητεσ να αποκρϑπτονται 

ςτισ αποςκευϋσ επιβατών προερχϐμενων απϐ Πακιςτϊν. 
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 ταχυδρομικϊ δϋματα: μϋςω ταχυδρομεύου και εταιρειών ταχυμεταφορών ςε δϋματα με 

προοριςμϐ την Ελλϊδα, προερχϐμενα απϐ Ουγκϊντα, Σανζανύα, Κϋνυα, Μπουροϑντι, Ζϊμπια, Κονγκϐ 

και Μοζαμβύκη.   

 οχόματα ΙΦΕ: οι ςυςκευαςύεσ όταν τοποθετημϋνεσ ςτο χώρο των αποςκευών ό ςε ειδικϊ 

διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ μϋςα ςε οχόματα προερχϐμενα απϐ Σουρκύα και ςε οχόματα που 

επιχεύρηςαν μϋςω του Λιμϋνα Ηγουμενύτςασ να εξϋλθουν απϐ τη χώρα. 

 λεωφορεύα ΚΣΕΛ: οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςτην τουαλϋτα 

λεωφορεύου και ςτισ αποςκευϋσ επιβατών, ςε εςωτερικϊ δρομολϐγια  με προϋλευςη την Αττικό προσ 

διϊφορεσ περιοχϋσ τησ χώρασ καθώσ και ςε λεωφορεύα προερχϐμενα απϐ την Αλβανύα.  

 τρϋνο: ςτισ αποςκευϋσ επιβϊτη ςε δρομολϐγιο απϐ Αθόνα με προοριςμϐ τη Θεςςαλονύκη. 

 απϐ μη θεςμοθετημϋνο ςημεύο ειςϐδου των ςυνϐρων Ελλϊδασ – Δημοκρατύασ τησ Βϐρειασ 

Μακεδονύασ: ο δρϊςτησ ειςόλθε πεζϐσ μεταφϋροντασ ςε ςακύδιο ςημαντικό ποςϐτητα ηρωύνησ. 

 λϋμβοσ: μϋςω του ποταμοϑ Ϊβρου απϐ την Σουρκύα.  

 

Οι ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ μϋςω τησ μεθϐδου τησ «Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ» χειρύςθηκαν 

δεκαεπτϊ (17) υποθϋςεισ που αφοροϑςαν ςε καταςχϋςεισ ηρωύνησ, ςυνϋλαβαν δϑο (02) ημεδαποϑσ, 

δϑο (02) υπηκϐουσ ενεγϊλησ, ϋναν (01) Γαλλύασ και ϋναν (01) Σανζανύασ, ενώ οι ποςϐτητεσ που 

κατϋςχεςαν όταν 5.916,3 γραμμϊρια ηρωύνησ. 

Οι εγκληματικϋσ οργανώςεισ (Ε.Ο) που δραςτηριοποιόθηκαν ςτη διακύνηςη ηρωύνησ ςτην 

Ελλϊδα και εξαρθρώθηκαν απϐ τισ Διωκτικϋσ μασ Αρχϋσ, διαπιςτώθηκε ϐτι ςε ςημαντικϐ ποςοςτϐ 

δραςτηριοποιόθηκαν ςτην παρϊλληλη διακύνηςη περιςςϐτερων ουςιών (Polydrug groups). 
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υγκεκριμϋνα, κϊποιεσ ομϊδεσ διακινοϑςαν παρϊλληλα κϊνναβη, κοκαϏνη, XTC και ηρεμιςτικϊ χϊπια. 

ε μεγϊλο ποςοςτϐ οι εγκληματικϋσ ομϊδεσ όταν ανομοιογενεύσ ωσ προσ την εθνικϐτητα των μελών 

τουσ, τα οπούα όταν κυρύωσ ημεδαπού (περύπου 66%), με τουσ υπηκϐουσ Αλβανύασ να ακολουθοϑν ςτη 

δεϑτερη θϋςη (περύπου 19%). Σο ποςοςτϐ των ημεδαπών που εύχαν ηγετικϐ ρϐλο όταν αντύςτοιχο με 

το προαναφερϐμενο, ενώ αυτϐ των υπηκϐων Αλβανύασ ελαφρώσ αυξημϋνο. τισ Οργανώςεισ αυτϋσ 

όταν μικρό η ςυμμετοχό υπηκϐων ϊλλων χωρών (Βουλγαρύασ, Νιγηρύασ, Αλγερύασ, Σουρκύασ κ.α.). 

Γ4.4 Σιμή ηρωίνησ - οπίου 

Η τιμό3 τησ ηρωύνησ ποικύλει ανϊλογα με τον τϑπο τησ και ςυγκεκριμϋνα:  

 Η τιμό τησ καφέ ηρωύνησ ςτην Ελλϊδα κυμαύνεται απϐ 10 ευρώ μϋχρι 25 ευρώ  ανϊ γραμμϊριο 

και απϐ 10.000 ευρώ μϋχρι 24.000 ευρώ ανϊ κιλϐ.  

 Η τιμό τησ λευκήσ ηρωύνησ κυμαύνεται απϐ 20 ευρώ μϋχρι 30 ευρώ ανϊ γραμμϊριο και απϐ 

15.000 ευρώ μϋχρι 25.000 ευρώ ανϊ κιλϐ. 

Επύςησ, η τιμό του οπίου ςτην Ελλϊδα, κυμαύνεται απϐ 3 ευρώ μϋχρι 10 ευρώ ανϊ γραμμϊριο 

και  απϐ 3.000 ευρώ μϋχρι 6.000 ευρώ ανϊ κιλϐ.  

Η «εμπορικό» αξύα των καταςχεμϋνων ποςοτότων ηρωύνησ κατϊ το ϋτοσ 2018 ξεπερνϊ το 

ποςϐ των 3,6 εκατομμυρύων ευρώ. 

Γ4.5 ημαντικέσ υποθέςεισ 

το κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις καταςχϋςεων ηρωύνησ 

που πραγματοποιόθηκαν κατϊ το ϋτοσ 2018 απϐ τισ ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, ενώ 

ςυμπεριλαμβϊνεται ενδεικτικϐ φωτογραφικϐ και οπτικοακουςτικϐ υλικϐ4 απϐ τισ επιχειρόςεισ 

εντοπιςμοϑ των ναρκωτικών ουςιών και τισ ςχετικϋσ ενημερώςεισ των εκπροςώπων των Μ.Μ.Ε. 

i. Σην 07-03-2018, ςε διαμϋριςμα ςε περιοχό τησ Αθόνασ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ δϑο (2) υπόκοοι Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 

15 κιλά ηρωύνησ, 334 χάπια ηρεμιςτικϊ και πϊνω απϐ 25 κιλά ςκϐνησ ϊγνωςτησ χημικόσ ςϑνθεςησ 

για τη νϐθευςη των ναρκωτικών. Μεταξϑ ϊλλων καταςχϋθηκαν ϋνα (1) περύςτροφο και εξοπλιςμϐσ 

εργαςτηρύου νϐθευςησ, επανατυποπούηςησ και ςυςκευαςύασ  ναρκωτικών. 

 

                                                 
3
 τοιχεία της Τποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 

4 ε περίπτωση αδυναμίας αυτόματου ανοίγματος της υπερ-σύνδεσης (link), συνιστάται αλλαγή περιηγητή ιστού 
(browser)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzddtXY67ko
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ii. Σην 14-01-2018, ςτο Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ ϋνασ (1) υπόκοοσ Πακιςτϊν και 

καταςχϋθηκαν περύπου 13,2 κιλά ηρωύνησ. Ο δρϊςτησ αφύχθη αεροπορικώσ ςτην Ελλϊδα απϐ το 

Πακιςτϊν μϋςω Κατϊρ ενώ η ποςϐτητα ηρωύνησ εντοπύςτηκε ςε διπλϐ πϊτο τησ αποςκευόσ του. 

 

iii. Σην 18-12-2018, ςτο Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ ϋνασ (1) υπόκοοσ Πακιςτϊν και 

καταςχϋθηκαν περύπου 11,2 κιλά ηρωύνησ. Ο δρϊςτησ αφύχθη αεροπορικώσ ςτην Ελλϊδα απϐ το 

Πακιςτϊν, μϋςω Κατϊρ, ενώ η ποςϐτητα ηρωύνησ εντοπύςτηκε ςε διπλϐ πϊτο τησ αποςκευόσ του. 
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iv. Σην 21-03-2018, ςτον Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ ϋνασ (1) υπόκοοσ Πακιςτϊν και 

καταςχϋθηκαν 11 κιλά ηρωύνησ. Ο δρϊςτησ αφύχθη αεροπορικώσ ςτην Ελλϊδα απϐ το Πακιςτϊν, 

μϋςω Κατϊρ, ενώη ποςϐτητα ηρωύνησ εντοπύςτηκε ςε διπλϐ πϊτο τησ αποςκευόσ του. 

   

v. Σην 23-02-2018, ςτο λιμϋνα Ηγουμενύτςασ, ςυνελόφθηςαν απϐ ςτελϋχη του Κεντρικοϑ 

Λιμεναρχεύου Ηγουμενύτςασ δϑο (2) υπόκοοι Βουλγαρύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 9,2 κιλά 

ηρωύνησ. Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν μϋςα ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ ςτο δϊπεδο ΙΦΕ 

οχόματοσ ςτο οπούο επϋβαιναν. 

 

      

vi. Σην 21-12-2018, ςτην περιοχό των Διαβατών και τησ Μενεμϋνησ, ςυνελόφθηςαν απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Θεςςαλονύκησ δϑο (2) ημεδαπού (Ρομϊ) και 

καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 8 κιλά ηρωύνησ και 14 διςκία LONARID N. Οι δρϊςτεσ αποτελοϑςαν 

ηγετικϊ μϋλη κυκλώματοσ κατοχόσ, μεταφορϊσ, αποθόκευςησ και διακύνηςησ μεγϊλων ποςοτότων 

ηρωύνησ ςτο πολεοδομικϐ ςυγκρϐτημα τησ Θεςςαλονύκησ. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν δϑο (2) ΙΦΕ 

https://www.youtube.com/watch?v=u56410dlnj8
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οχόματα και ςϑςτημα αποτελοϑμενο απϐ κϊμερεσ και ςυςκευό καταγραφόσ, το οπούο επιτηροϑςε τον 

εξωτερικϐ χώρο οικύασ. 

 

vii. Σην 19-07-2018, ςτο Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ ϋνασ (1) υπόκοοσ Πακιςτϊν και 

καταςχϋθηκαν περύπου 7,6 κιλά ηρωύνησ. Ο δρϊςτησ αφύχθη αεροπορικώσ ςτην Ελλϊδα απϐ το 

Πακιςτϊν, μϋςω Σζϋντα - Κϊιρο, ενώ η ποςϐτητα ηρωύνησ εντοπύςτηκε ςτην αποςκευό του. 

 

viii. Σην 28-05-2018, ςε περιοχϋσ τησ Καςτοριϊσ, τησ Ημαθύασ και τησ Θεςςαλονύκησ, 

ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών Καςτοριϊσ και του Σμόματοσ 

υνοριακόσ Υϑλαξησ Μεςοποταμύασ ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και ϋνασ (1) ημεδαπϐσ, ενώ 

καταςχϋθηκαν 235 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και περύπου 7,5 κιλά ηρωύνησ. Οι ανωτϋρω 

ποςϐτητεσ κϊνναβησ εντοπύςτηκαν εντϐσ του χώρου φϐρτωςησ ΙΦΥ οχόματοσ και ςε ειδικό κρϑπτη 

ϋτερου ΙΦΥ οχόματοσ, ενώ η ηρωύνη εντοπύςτηκε ςτην οροφό ςκεπϊςτρου γραφεύου, εντϐσ μη 

λειτουργικοϑ εργοςταςύου. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν δϑο (2) ΙΦΥ οχόματα και ϋνα (1) ΙΦΕ ϐχημα.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXpBqX_6qdk
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ix. Σην 24-05-2018, ςτο λιμϋνα Ηγουμενύτςασ, ςυνελόφθηςαν απϐ ςτελϋχη του Κεντρικοϑ 

Λιμεναρχεύου Ηγουμενύτςασ δϑο (2) υπόκοοι τησ Δημοκρατύασ τησ Βϐρειασ Μακεδονύασ και 

καταςχϋθηκαν περύπου 6,6 κιλά ηρωύνησ. Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν μϋςα ςε ειδικϊ 

διαμορφωμϋνη κρϑπτη ςτο ςαςύ ΙΦΕ οχόματοσ ςτο οπούο επϋβαιναν. 

 

 

x. Σην 21-02-2018, ςτο Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ μύα (1) υπόκοοσ Ν. Αφρικόσ και 

καταςχϋθηκαν περύπου 6,1 κιλά ηρωύνησ. Η δρϊςτησ αφύχθη αεροπορικώσ ςτην Ελλϊδα απϐ τη Ν. 

Αφρικό, μϋςω Αμποϑ Ντϊμπι, και η ποςϐτητα ηρωύνησ εντοπύςτηκε ςτισ αποςκευϋσ τησ μϋςα ςε 

https://www.youtube.com/watch?v=JcUZIKHdtKQ
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αυτοςχϋδιεσ ςυςκευαςύεσ, οι οπούεσ βρύςκονταν επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςε πϊτουσ γυναικεύων 

υποδημϊτων. 

   

xi. Σην 19-05-2018, ςτο λιμϋνα Ηγουμενύτςασ, ςυνελόφθη απϐ ςτελϋχη του Κεντρικοϑ 

Λιμεναρχεύου Ηγουμενύτςασ ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 6,1 κιλά ηρωύνησ. 

Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν μϋςα ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνη κρϑπτη, ςτο αριςτερϐ φτερϐ ΙΦΕ 

οχόματοσ ςτο οπούο επϋβαινε ο δρϊςτησ. 

 

 

xii. Σην 17-09-2018, ςτο υνοριακϐ ταθμϐ Κόπων, ςυνελόφθη απϐ υπαλλόλουσ του Σελωνεύου 

Κόπων ϋνασ (1) υπόκοοσ Μ. Βρετανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 5,6 κιλά οπύου. Οι ναρκωτικϋσ 

ουςύεσ εντοπύςτηκαν μϋςα ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνη κρϑπτη, ςτο πϊτωμα του πορτ μπαγκϊζ ΙΦΕ 

οχόματοσ ςτο οπούο επϋβαινε ο δρϊςτησ, προερχϐμενοσ απϐ Σουρκύα.  

https://www.youtube.com/watch?v=XSxpI_eXE7c
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xiii. Σην 18-03-2018, ςε διαμϋριςμα ςτην Αγ. Βαρβϊρα Αττικόσ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ ϋνασ (1) ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν περύπου 5,4 κιλά 

ηρωύνησ και 145 γραμμάρια ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. 

xiv. Σην 11-05-2018, ςε διαμϋριςμα ςτον Εϑοςμο Θεςςαλονύκησ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Ομϊδασ Δύωξησ Ναρκωτικών Κιλκύσ μύα (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 5,1 κιλά 

ηρωύνησ. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκε καταγραφικϐ ςϑςτημα αποτελοϑμενο απϐ 3 κϊμερεσ, οθϐνη 

και ςυςκευό καταγραφόσ. 

   

xv. Σην 24-12-2018, ςτο νϋο ιδηροδρομικϐ ταθμϐ Θεςςαλονύκησ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ 

τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Θεςςαλονύκησ ϋνασ (1) ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν περύπου 

5 κιλά ηρωύνησ. Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν εντϐσ χειραποςκευόσ και εύχαν μεταφερθεύ μϋςω 

ΚΣΕΛ απϐ την Αθόνα. 
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xvi. Σην 28-12-2018, ςτην περιοχό Ευζώνων, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ  τησ Ομϊδασ Δύωξησ 

Ναρκωτικών Κιλκύσ ϋνασ  (1) υπόκοοσ τησ Δημοκρατύασ τησ Β. Μακεδονύασ, ενώ  καταςχϋθηκαν 

περύπου 3,8 κιλά ηρωύνησ. Ο δρϊςτησ, ςε βϊροσ του οπούου εκκρεμοϑςαν δϑο καταδικαςτικϋσ 

αποφϊςεισ για κλοπό και παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ περύ ϐπλων, επιχεύρηςε να μεταφϋρει πεζϐσ τισ 

ναρκωτικϋσ ουςύεσ ςτην Ελλϊδα μϋςω αφϑλακτησ διϊβαςησ των ςυνϐρων Ελλϊδασ – Δημοκρατύασ 

τησ Β. Μακεδονύασ. 

                   

xvii. Σην 12-12-2018, ςτην Αθόνα, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ  τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ 

Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ  (3) υπόκοοι Σουρκύασ και ϋνασ (1) Ιρϊκ, ενώ  καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα 

απϐ 3,5 κιλά ηρωύνησ και 200 γραμμάρια ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYIEbRqpFi4
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xviii. Σην 28-11-2018, ςτην Αθόνα, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ 

Ναρκωτικών Αθηνών δϑο  (2) υπόκοοι Αλβανύασ και ϋνασ (1) Ρουμανύασ, ενώ  καταςχϋθηκαν περύπου 

2,6 κιλά ηρωύνησ, 0,5 κιλβ κοκαϏνησ, περιςςϐτερα απϐ 24,1 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και 3,3 

κιλά νοθευτικόσ ουςύασ. Οι δρϊςτεσ αποτελοϑςαν μϋλη εγκληματικόσ οργϊνωςησ που 

δραςτηριοποιοϑνταν ςτην ςυςτηματικό διακύνηςη ποςοτότων ναρκωτικών ςτην ευρϑτερη περιοχό 

τησ Αττικόσ. 

 

xix. Σην 04-10-2018, ςτισ Αφύδνεσ και ςτο ταθμϐ Λαρύςησ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ  τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ (3) ημεδαπού, ενώ καταςχϋθηκαν περύπου 2,5 

κιλά ηρωύνησ. Οι ανωτϋρω επιχεύρηςαν να μεταφϋρουν τισ ναρκωτικϋσ ουςύεσ ςιδηροδρομικώσ απϐ 

την Αθόνα ςτη Θεςςαλονύκη. 

 

xx. Σην 24-03-2018, ςτην Κϋρκυρα, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ 

Ναρκωτικών Κϋρκυρασ τρεισ (3) υπόκοοι Αλβανύασ και δϑο (2) ημεδαπού, ενώ καταςχϋθηκαν περύπου 

2,4 κιλά ηρωύνησ. Οι δρϊςτεσ αποτελοϑςαν μϋλη εγκληματικόσ οργϊνωςησ που δραςτηριοποιοϑνταν 

ςτην ςυςτηματικό διακύνηςη ποςοτότων ηρωύνησ ςτην Κϋρκυρα. 
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xxi. Σην 12-09-2018, ςτη Λϊριςα, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Δύωξησ 

Ναρκωτικών Λϊριςασ ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 2,1 κιλά 

ηρωύνησ και 6,7 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ.  

 

xxii. Σην 19-01-2018, ςτο υνοριακϐ ταθμϐ Κρυςταλλοπηγόσ, καταςχϋθηκαν απϐ υπαλλόλουσ του 

Σελωνεύου Κρυςταλλοπηγόσ περύπου 2,1 κιλά ηρωύνησ. Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν επιμελώσ 

κρυμμϋνεσ εντϐσ τησ λεκϊνησ αφϐδευςησ ςτην τουαλϋτα του λεωφορεύου, το οπούο εκτελοϑςε 

τακτικϐ δρομολϐγιο Σύρανα – Αθόνα.  
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xxiii. Σην 08-08-2018, ςτη Υρεαττϑδα Πειραιϊ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ 

Αςφαλεύασ Πρϋβεζασ και ΟΠΚΕ ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ πεζϐσ και καταςχϋθηκαν περύπου 2,1 κιλά 

ηρωύνησ. 

 

xxiv. Σην 17-05-2018, ςτην περιοχό Αχαρναύ Αττικόσ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ 

Δύωξησ Ναρκωτικών Αθηνών μύα (1) ημεδαπό και καταςχϋθηκαν περύπου 2 κιλά ηρωύνησ. 

xxv. Σην 14-05-2018, ςτην περιοχό Νεοχωρακύου Θηβών Βοιωτύασ, ςυνελόφθηςαν απϐ 

αςτυνομικοϑσ του Σμόματοσ Αςφαλεύασ Θηβών τρεισ (3) υπόκοοι Ινδύασ και ϋνασ (1) υπόκοοσ 

Πακιςτϊν, ενώ εκριζώθηκαν και καταςχϋθηκαν 3.700 φυτά οπιοϑχα υπνοφϐρου μόκωνοσ και 

περύπου 8 κιλά του ύδιου φυτοϑ αποξηραμϋνα και θρυματοποιημϋνα. Ο χώροσ τησ φυτεύασ όταν 

κατϊλληλα περιφραγμϋνοσ και καμουφλαριςμϋνοσ με ξϑλινεσ παλϋτεσ, ενώ η μοναδικό πρϐςβαςη ςτη 

φυτεύα όταν εφικτό απϐ παρακεύμενη αποθόκη, ςτην οπούα διϋμεναν οι τϋςςερισ καλλιεργητϋσ. 

            

  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JSgd1rGdSAs
https://www.youtube.com/watch?v=onb7FPKdVx8&feature=youtu.be
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Γ5 ΚΟΚΑΙΝΗ 

Γ5.1 Γενικά ςτοιχεία  

Η κοκαϏνη προϋρχεται απϐ την πολτοπούηςη των φϑλλων του φυτοϑ «ερυθρϐξυλο κϐκα» που 

αναπτϑςεται ςε περιοχϋσ τησ Νοτύου Αμερικόσ. Η επεξεργαςύα των φϑλλων τησ κϐκασ δύνει την 

υδροχλωρικό κοκαϏνη, που παραςκευϊζεται ςε παρϊνομα εργαςτόρια και εύναι μια ϊοςμη, λευκό, 

κρυςταλλικό ςκϐνη. 

 

 Η κοκαώνη ϋχει βραχεύα διεγερτικό επύδραςη ςτο Κεντρικϐ Νευρικϐ ϑςτημα (ΚΝ), με 

ιδιϐτητεσ τοπικοϑ αναιςθητικοϑ, ςυνόθωσ ειςπνϋεται απϐ τη μϑτη, μπορεύ να διαλυθεύ και να γύνει 

ενϋςιμη, ενώ απορροφϊται απϐ ϐλουσ τουσ βλεννογϐνουσ του ςώματοσ. Η δρϊςη τησ κοκαϏνησ 

εξαρτϊται απϐ τη ςυναιςθηματικό φϐρτιςη του ατϐμου και απϐ τη δϐςη που χορηγόται, ενώ η 

διϊρκεια και ο χρϐνοσ δρϊςησ τησ εξαρτϊται απϐ τον τρϐπο χορόγηςησ. Η ενδοφλϋβια χορόγηςη 

κοκαϏνησ, η οπούα προκαλεύ ϊμεςη απορρϐφηςό τησ απϐ τον οργανιςμϐ, δημιουργεύ ςτο χρόςτη 

αύςθηςη ϋντονησ ευχαρύςτηςησ και ακολουθεύται απϐ μια κατϊςταςη ελαφρϊσ ευφορύασ διϊρκειασ 

μικροϑ χρονικοϑ διαςτόματοσ. Η λόψη κοκαϏνησ απϐ τη μϑτη επϊγει την απορρϐφηςό τησ απϐ το 

βλεννογϐνο του χρόςτη και επιδρϊ ςτον οργανιςμϐ εντϐσ ολύγων λεπτών, ενώ μετϊ την αρχικό 

ευφορύα ακολουθεύ κατϊςταςη δυςφορύασ, ευερεθιςτϐτητασ και ανηςυχύασ. Η γρόγορη εναλλαγό 

ευφορύασ-δυςφορύασ καθιςτϊ αναγκαύα την επανϊληψη τησ χρόςησ κοκαϏνησ, που μπορεύ να 

οδηγόςει το χρόςτη ςε υπερεθιςμϐ και ακολοϑθωσ ςε τοξικό ψϑχωςη, παρϊνοια, ςϑγχυςη, 

υπερευαιςθηςύα και ψευδαιςθόςεισ. Θανατηφϐρα περιςτατικϊ χρόςησ ϋχουν αναφερθεύ, αλλϊ 

ςυνόθωσ οφεύλονται ςε ςυνδυαςμϐ ουςιών (π.χ. ηρωύνη -κοκαϏνη, κοκαϏνη-αλκοϐλ, κ.α.), ενώ ο 

θϊνατοσ προκαλεύται απϐ αναπνευςτικό ό καρδιακό ανακοπό.  

Ο τϐποσ προϋλευςησ τησ κοκαϏνησ εύναι κατϊ κϑριο λϐγο η Κολομβύα, ακολουθοϑμενη απϐ 

χώρεσ ϐπωσ το Περοϑ και η Βολιβύα,  ϐπου εκατοντϊδεσ ςτρϋμματα γησ χρηςιμοποιοϑνται για την 

παραγωγό φϑλων κϐκασ, ενώ η περαιτϋρω επεξεργαςύα πραγματοποιεύται ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ 

χώρουσ με εξειδικευμϋνο εξοπλιςμϐ. Η διακύνηςη με προοριςμϐ την Ευρώπη πραγματοποιεύται ςε 

μεγϊλεσ ποςϐτητεσ, κυρύωσ δια θαλϊςςησ απϐ παραθαλϊςςιεσ περιοχϋσ / λιμϋνεσ χωρών τησ 

Λατινικόσ Αμερικόσ (Κολομβύα, Βραζιλύα, Παναμϊ, Εκουαδϐρ κ.α.). Οι ςυςκευαςύεσ τοποθετοϑνται ςε 

ιςτιοπλοικϊ ςκϊφη, ςε εμπορευματοκιβώτια εντϐσ του νϐμιμου φορτύου ό ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ 
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κρϑπτεσ, ςε εμπορικϊ πλούα κ.α. Σα κϑρια ςημεύα ειςϐδου τησ κοκαϏνησ που διακινεύται δια θαλϊςςησ 

απϐ την Λατινικό Αμερικό προσ τη Νϐτια Ευρώπη μϋςω τησ Μεςογεύου, εύτε απευθεύασ, εύτε μϋςω τησ 

Δυτικόσ Αφρικόσ, εύναι η Ιςπανύα καθώσ και η Γαλλύα, η Ιταλύα, η Πορτογαλύα και η Ελλϊδα. 

Αντύςτοιχα, τα ςημεύα ειςϐδου κοκαϏνησ δια θαλϊςςησ ςτη Βϐρεια Ευρώπη εύναι κυρύωσ η Ολλανδύα, 

το Βϋλγιο και η Γερμανύα. 

 
                                                                                                                                                                                 Πηγό UNODC 

Για μικρϐτερεσ ποςϐτητεσ κοκαϏνησ, η διακύνηςη προσ την Ευρώπη πραγματοποιεύται μϋςω 

τησ αεροπορικόσ οδοϑ απϐ τη Βραζιλύα και ϊλλεσ χώρεσ τησ Νϐτιασ Αμερικόσ. Οι ποςϐτητεσ κοκαϏνησ 

ςυςκευϊζονται επιμελώσ και τοποθετοϑνται ςτισ αποςκευϋσ επιβατών/δραςτών ςε ειδικϊ 

διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ, ενώ ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ τα ναρκωτικϊ μεταφϋρονται ενδοςωματικϊ.   

Γ5.2 τατιςτική απεικβνιςη - Κοκαανη  

  Η ςυνολικό ποςϐτητα κοκαϏνησ που καταςχϋθηκε ςτην Ελλϊδα, απϐ τισ Αρχϋσ επιβολόσ του 

νϐμου, κατϊ το ϋτοσ 2018 όταν 165,871 κιλϊ, εμφανύζοντασ μείωςη, ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 (-

27,59%).  
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Αυξημένοσ εμφανύζεται ο αριθμϐσ των υποθϋςεων καταςχϋςεων κοκαϏνησ, ςε ςχϋςη με το 

ϋτοσ 2017 (30,59%). 

 

 

Αυξημένοσ επύςησ όταν ο αριθμϐσ των κατηγορηθϋντων ατϐμων ςε ςχϋςη με το ϋτοσ 2017 

(48,07%).  

 

Σο ποςοςτϐ τησ καταςχεμϋνησ κοκαϏνησ απϐ τισ ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ προερχϐμενησ 

απευθεύασ απϐ χώρεσ τησ Λατινικόσ Αμερικόσ όταν ςυνολικϊ 54%.  
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τα ακϐλουθα γραφόματα περιλαμβϊνονται ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτισ καταςχϋςεισ 

κοκαϏνησ των Διωκτικών Αρχών, κατϊ Περιφερειακό Ενϐτητα και Περιφϋρεια, ςτην οπούα οι εν λϐγω 

αυτϋσ Τπηρεςύεσ ανόκουν.  
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Όπωσ προκϑπτει απϐ τα παραπϊνω γραφόματα, οι μεγαλϑτερεσ (ςε ςυνολικϋσ ποςϐτητεσ) 

καταςχϋςεισ κοκαϏνησ πραγματοποιόθηκαν κυρύωσ απϐ τισ Τπηρεςύεσ τησ Αττικόσ και κατϊ δεϑτερο 

λϐγο απϐ αυτϋσ τησ Θεςςαλονύκησ και τησ Ηπεύρου (Πρϋβεζα).  

Γ5.3 υμπεράςματα – Σάςεισ 

Η Ελλϊδα παραδοςιακϊ λειτουργεύ ωσ πϑλη ειςϐδου κοκαϏνησ ςτην ΕΕ με τελικϐ προοριςμϐ 

τισ χώρεσ τησ Δυτικόσ Ευρώπησ και, δευτερευϐντωσ, την ύδια για εγχώρια κατανϊλωςη.  
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Οι καταςχϋςεισ κοκαϏνησ ςτην Ελλϊδα παρουςύαςαν μεύωςη κατϊ το ϋτοσ 2018. 

Εξαρθρώθηκαν εγκληματικϋσ ομϊδεσ διεθνικοϑ χαρακτόρα, τα αρχηγικϊ μϋλη των οπούων ϋδρευαν 

ςτην Ελλϊδα, απ' ϐπου και διεξόγετο η χρηματοδϐτηςη και ο ςυντονιςμϐσ των μεταφορών των 

ναρκωτικών. Η Ελλϊδα αποτϋλεςε, κατ' επιλογό των εγκληματικών οργανώςεων, κϋντρο 

"επιχειρηματικόσ" δραςτηριϐτητασ ειςαγωγόσ εμπορικών προώϐντων απϐ την Ν. Αμερικό, τα οπούα 

λειτουργοϑςαν ωσ "καμουφλϊζ" για την ευχερό και απρϐςκοπτη ειςαγωγό των ναρκωτικών ςτη 

χώρα, ωσ πρώτο ςημεύο ειςϐδου τουσ ςτην Ευρώπη. Εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι καταςχϋθηκαν 

ςημαντικϋσ ποςϐτητεσ κοκαϏνησ προερχϐμενεσ απϐ το Εκουαδϐρ, ενώ κατϐπιν ςυνεργαςύασ των 

ελληνικών Διωκτικών Αρχών με τισ αντύςτοιχεσ τησ εν λϐγω χώρασ, καταςχϋθηκαν μεγϊλα φορτύα 

κοκαϏνησ τα οπούα εύχαν προοριςμϐ εύτε την Ελλϊδα, εύτε την Αυςτραλύα.  

Η διακύνηςη κοκαϏνησ διαμϋςου των αεροπορικών οδών προσ την Ελλϊδα, εύχε ωσ χώρα 

προϋλευςησ κατϊ κϑριο λϐγο τη Βραζιλύα και διϋλευςησ (transit) την Ελβετύα, την Πορτογαλύα και την 

Ιταλύα. Οι μεταφορεύσ οι οπούοι όταν κυρύωσ υπόκοοι Βραζιλύασ και ςε δϑο υποθϋςεισ υπόκοοι 

Ολλανδύασ και Περοϑ, μετϋφεραν τισ ποςϐτητεσ κοκαϏνησ ςτισ αποςκευϋσ τουσ (αλεξύπτωτο πλαγιϊσ) 

καθώσ και ενδοςωματικϊ. Επύςησ, ωσ χώρεσ προϋλευςησ διαπιςτώθηκαν η Ολλανδύα, το Βϋλγιο και ο 

Παναμϊσ, ςε ιςϊριθμεσ υποθϋςεισ, ϐπου οι μεταφορεύσ τησ κοκαϏνησ όταν υπόκοοι Ελλϊδασ, Νιγηρύασ 

και Υινλανδύασ αντύςτοιχα.  

Αναλυτικϐτερα οι τρϐποι και τα μϋςα που παρατηρόθηκαν ςτη διακύνηςη - ειςαγωγό 

κοκαϏνησ ςτη xώρα μασ κατϊ το ϋτοσ 2018 όταν τα ακϐλουθα: 

 Container: ςε μύα υπϐθεςη κατϊςχεςησ, οι ςυςκευαςύεσ κοκαϏνησ όταν επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςτα 

τοιχώματα εμπορευματοκιβωτύου το οπούο προερχϐταν απϐ το Εκουαδϐρ με δηλωμϋνο φορτύο 

μπανϊνεσ. ε ϊλλη υπϐθεςη, επιχειρόθηκε να μεταφερθεύ ςτην Ελλϊδα ποςϐτητα 176 κιλών κοκαϏνησ 

μϋςα ςε ειδικϊ μεταςκευαςμϋνα εμπορευματοκιβώτια με νϐμιμο φορτύο ψαριών, ϐμωσ, κατϐπιν 

ςυνεργαςύασ με τισ ελληνικϋσ Αρχϋσ, καταςχϋθηκε το φορτύο ςτο Εκουαδϐρ. 

 αεροπορικώσ: μϋςω του Διεθνοϑσ Αερολιμϋνα «Ελ. Βενιζϋλοσ» με τισ ποςϐτητεσ κοκαϏνησ να 

αποκρϑπτονται ςτισ αποςκευϋσ επιβατών (εντϐσ αλεξύπτωτων πλαγιϊσ) προερχϐμενων απϐ Βραζιλύα, 

ςε δϑο πανομοιϐτυπεσ υποθϋςεισ. Επύςησ, μϋςω των Διεθνών Αερολιμϋνων τησ χώρασ με τισ 

ποςϐτητεσ να αποκρϑπτονται ενδοςωματικϊ ςε επιβϊτεσ προερχϐμενουσ απϐ Βϋλγιο, Ολλανδύα και 

Βραζιλύα.  

 ταχυδρομικϊ δϋματα: μϋςω ταχυδρομεύου και εταιρειών ταχυμεταφορών ςε αποςτολϋσ 

εςωτερικοϑ και ςε δϋματα προερχϐμενα απϐ Βραζιλύα, Βϋλγιο και Περοϑ με προοριςμϐ την Ελλϊδα. 

ημειώνεται ϐτι οι Αρχϋσ χωρών τησ Ν. Αμερικόσ, ϐπωσ η Βραζιλύα, η Αργεντινό κ.α., κατϊςχουν κϊθε 

χρϐνο πολυϊριθμα δϋματα – επιςτολϋσ που περιϋχουν ποςϐτητεσ, ςυνόθωσ, κοκαϏνησ και ϋχουν ωσ 

προοριςμϐ την Ελλϊδα. 

 Ιςτιοπλοώκϐ: επιχειρόθηκε να μεταφερθεύ ποςϐτητα 382 κιλών κοκαϏνησ απϐ το Εκουαδϐρ ςτην 

Αυςτραλύα, ϐμωσ κατϐπιν ςυνεργαςύασ με τισ ελληνικϋσ Αρχϋσ καταςχϋθηκε το φορτύο ςτο Εκουαδϐρ. 
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 φορτηγϊ οχόματα: ςε μύα υπϐθεςη κατϊςχεςησ οι ςυςκευαςύεσ όταν επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςτον 

αποθηκευτικϐ χώρο του οχόματοσ. ε ϊλλη υπϐθεςη κατϊςχεςησ οι ςυςκευαςύεσ κοκαϏνησ 

ειςόχθηςαν μϋςω τησ ελληνοβουλγαρικόσ μεθορύου με φορτηγϐ ϐχημα διεθνών μεταφορών. 

 οχόματα ΙΦΕ: οι ςυςκευαςύεσ όταν τοποθετημϋνεσ ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνεσ κρϑπτεσ. 

 λεωφορεύο ΚΣΕΛ: οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςτο ντουλαπϊκι του 

οδηγοϑ λεωφορεύου που εκτελοϑςε το δρομολϐγιο Σύρανα - Αθόνα. 

 

Οι ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ μϋςω τησ μεθϐδου τησ «Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ» χειρύςθηκαν 

τϋςςερισ (4) υποθϋςεισ που αφοροϑςαν ςε καταςχϋςεισ κοκαϏνησ, ςυνϋλαβαν δϋκα (10) ημεδαποϑσ 

και ϋναν (01) υπόκοο Αλβανύασ, ενώ κατϋςχεςαν 3.073,3 γραμμϊρια κοκαϏνησ, 5.020 γραμμϊρια 

φϑλλων κϐκασ και 35 κιλϊ φροϑτων ACAI εμποτιςμϋνων με κοκαϏνη.   

Οι εγκληματικϋσ οργανώςεισ (Ε.Ο.) που δραςτηριοποιόθηκαν ςτη διακύνηςη κοκαϏνησ ςτην 

Ελλϊδα και εξαρθρώθηκαν απϐ τισ ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, διαπιςτώθηκε ϐτι 

δραςτηριοποιόθηκαν ςε ςημαντικϐ ποςοςτϐ ςτην παρϊλληλη διακύνηςη περιςςϐτερων ουςιών 

(Polydrug groups) υγκεκριμϋνα, κϊποιεσ απϐ αυτϋσ τισ οργανώςεισ διακινοϑςαν παρϊλληλα 

κϊνναβη, ηρωύνη, XTC, MDMA και ηρεμιςτικϊ χϊπια. ε μεγϊλο ποςοςτϐ οι Ε.Ο. όταν ανομοιογενεύσ  

ωσ προσ την εθνικϐτητα των μελών τουσ , τα οπούα όταν κυρύωσ ημεδαπού (περύπου 54%), με τουσ 

υπηκϐουσ Αλβανύασ να ακολουθοϑν ςτη δεϑτερη θϋςη (περύπου 35%). Ψςτϐςο, η αναλογύα για τα 

μϋλη τουσ που εύχαν ρϐλο ηγετικϐ όταν περύπου αντύςτροφη, ενδεικτικϐ τησ ςημαντικόσ εμπλοκόσ 
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των υπηκϐων Αλβανύασ. Μικρό εύναι η ςυμμετοχό υπηκϐων ϊλλων χωρών (Αλγερύασ, Ιταλύασ, 

Γεωργύασ, Νιγηρύασ κ.α.). 

Γ5.4 Σιμή κοκαανησ 

Η τιμό5 τησ κοκαϏνησ ςτην Ελλϊδα κυμαύνεται απϐ 50 μϋχρι 120 ευρώ ανϊ γραμμϊριο και απϐ 

28.000 ευρώ μϋχρι 50.000 ευρώ ανϊ κιλϐ. Η «εμπορικό» αξύα των καταςχεμϋνων απϐ τισ ελληνικϋσ 

Διωκτικϋσ Αρχϋσ ποςοτότων κοκαϏνησ κατϊ το ϋτοσ 2018 ξεπερνϊει το ποςϐ των 14 εκατομμυρύων 

ευρώ. 

Γ5.6 ημαντικέσ υποθέςεισ 

το κεφϊλαιο αυτϐ περιγρϊφονται οι ςημαντικϐτερεσ υποθϋςεισ καταςχϋςεων κοκαϏνησ που 

χειρύςθηκαν οι ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, ό εύχαν ενεργϐ ςυμμετοχό ςε αυτϋσ, κατϊ το ϋτοσ 2018. 

υμπεριλαμβϊνεται ενδεικτικϐ φωτογραφικϐ και οπτικοακουςτικϐ υλικϐ6 απϐ τισ επιχειρόςεισ 

εντοπιςμοϑ των ναρκωτικών ουςιών και τισ ςχετικϋσ ενημερώςεισ των εκπροςώπων των Μ.Μ.Ε. 

i. Σην 13 & 14-11-2018, ςτην Αττικό και το Εκουαδϐρ, αςτυνομικού τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ 

Ναρκωτικών Αττικόσ, ςε ςυνεργαςύα με τισ ομϐλογεσ Αρχϋσ των Η.Π.Α. (DEA) και του Εκουαδϐρ, 

εξϊρθρωςαν εγκληματικό οργϊνωςη διεθνικοϑ χαρακτόρα, που δραςτηριοποιεύτο ςτη δια θαλϊςςησ 

μεταφορϊ μεγϊλων ποςοτότων κοκαϏνησ απϐ τη Λατινικό Αμερικό προσ διϊφορα ςημεύα τησ υφηλύου. 

Ειδικϐτερα, ςυνελόφθηςαν τρεισ (3) ημεδαπού ςτην Ελλϊδα και ϋξι (6) υπόκοοι Εκουαδϐρ ςτο 

Εκουαδϐρ, ενώ καταςχϋθηκαν 382 κιλά κοκαϏνησ, επύςησ ςτο Εκουαδϐρ. Η ποςϐτητα των 

ναρκωτικών ουςιών εντοπύςτηκε επιμελώσ κρυμμϋνη ςε ιςτιοπλοώκϐ ςκϊφοσ, με το οπούο επρϐκειτο 

να μεταφερθεύ αυτό απϐ το Εκουαδϐρ ςτην Αυςτραλύα. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν απϐ τισ 

ελληνικϋσ Αρχϋσ  ϋνα (1) πιςτϐλι, ϋνα (1) περύςτροφο, μύα (1) ςυςκευό ηλεκτρικόσ εκκϋνωςησ και 

διακϐςια εύκοςι τρύα (223) φυςύγγια. 

 

  

                                                 
5
 Στοιχεύα τησ Υποδιεύθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών τησ Διεύθυνςησ Αςφϊλειασ Αττικόσ 

6 ε περίπτωση αδυναμίας αυτόματου ανοίγματος της υπερ-σύνδεσης (link), συνιστάται αλλαγή περιηγητή ιστού 
(browser)  
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ii. Σην 29-12-2018, ςτην Ελλϊδα και ςτο Εκουαδϐρ, εξαρθρώθηκε απϐ την Τποδιεϑθυνςη 

Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ, ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα Δύωξησ Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (DEA), 

το Λιμενικϐ ώμα - Ελληνικό Ακτοφυλακό και το .Δ.Ο.Ε., εγκληματικό οργϊνωςη διεθνικοϑ 

χαρακτόρα δραςτηριοποιοϑμενη ςτη δια θαλϊςςησ μεταφορϊ με εμπορευματοκιβώτια εμπορικών 

εταιρειών, μεγϊλων ποςοτότων κοκαϏνησ απϐ τη Νϐτιο Αμερικό και ηρωύνησ απϐ την Αςύα προσ 

χώρεσ τησ Δυτικόσ Ευρώπησ, μεταξϑ των οπούων και η Ελλϊδα, εύτε ωσ τελικϐσ εύτε ωσ ενδιϊμεςοσ 

προοριςμϐσ. υνελόφθηςαν ςτην Ελλϊδα ϋνασ (1) υπόκοοσ Σουρκύασ, ϋνασ (1) Κύνασ και δϑο (2) 

ημεδαπού, ενώ ςε παρϊλληλη επιχεύρηςη ςτο Εκουαδϐρ ςυνελόφθη ϋνασ (1) επιπλϋον αλλοδαπϐσ. 

υνολικϊ, καταςχϋθηκαν ςε Ελλϊδα και Εκουαδϐρ περύπου 177,3 κιλά κοκαϏνησ, 1 γραμμάριο 

ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και 2 διςκία ναρκωτικών. Σα 176 κιλϊ κοκαϏνησ που καταςχϋθηκαν ςτο 

λιμϊνι Γκουαγιακύλ του Εκουαδϐρ, ϐπωσ εξακριβώθηκε ςτο τελευταύο ςτϊδιο τησ ϋρευνασ, θα 

παραλαμβϊνονταν ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ απϐ τα μϋλη του κυκλώματοσ ςτην Ελλϊδα, μϋςα ςε ειδικϊ 

μεταςκευαςμϋνα εμπορευματοκιβώτια που περιεύχαν νϐμιμο φορτύο ψαριών. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=4ASCrW0Ha9U
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iii. Σην 07-06-2018, ςτον Αγ. Ιωϊννη Ρϋντη, ςυνελόφθηςαν απϐ υπαλλόλουσ τησ Ελεγκτικόσ 

Τπηρεςύασ Σελωνεύων πϋντε (5) ημεδαπού και καταςχϋθηκαν περύπου 41,5 κιλά κοκαϏνησ. Η 

ποςϐτητα των ναρκωτικών ουςιών εντοπύςτηκε ςε εμπορευματοκιβώτιο, εντϐσ ειδικϊ 

διαμορφωμϋνησ κρϑπτησ ςτην οροφό του, και προερχϐταν απϐ το Εκουαδϐρ με δηλωμϋνο φορτύο 

μπανϊνεσ. 

  

 

iv. Σην 19-03-2018, ςε περιοχό τησ Πρϋβεζασ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Θεςςαλονύκησ, ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα DEA Αθηνών και 

αρμϐδιεσ Αρχϋσ τησ ερβύασ, ϋνασ (1) ημεδαπϐσ, δϑο (2) υπόκοοι ερβύασ και δϑο (2) υπόκοοι Ιταλύασ, 

ενώ καταςχϋθηκαν περύπου 26,7 κιλά κοκαϏνησ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη 

που δραςτηριοποιοϑνταν ςτην ειςαγωγό, κατοχό, μεταφορϊ, αποθόκευςη και διακύνηςη εντϐσ τησ 

ελληνικόσ επικρϊτειασ μεγϊλων ποςοτότων κοκαϏνησ. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν τρύα (3) ΙΦΕ 

οχόματα. 
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v. Σην 19-05-2018, ςτη Ν. Φαλκηδϐνα Αττικόσ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Θεςςαλονύκησ, ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα D.E.A. Αθηνών 

και με τη ςυνδρομό αςτυνομικών τησ Τποδιεϑθυνςησ Αςφαλεύασ Αθηνών, ςτελεχών τησ Διεϑθυνςησ 

Δύωξησ Ναρκωτικών και Λαθρεμπορύου του Αρχηγεύου Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ 

και του Κεντρικοϑ Λιμεναρχεύου Ηγουμενύτςασ, δϑο (2) ημεδαπού και ϋνασ (1) υπόκοοσ Ιταλύασ, ενώ 

καταςχϋθηκαν περύπου 16,1 κιλά κοκαϏνησ. Οι ςυςκευαςύεσ των ναρκωτικών ουςιών εντοπύςτηκαν 

ςε ΙΦΕ ϐχημα επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςτον εςωτερικϐ κενϐ χώρο των οπύςθιων τροχών και των πλαώνών 

προφυλακτόρων. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκε το προαναφερϐμενο ΙΦΕ ϐχημα. 

   

vi. Σην 23-01-2018, ςτη Μϊνδρα Αττικόσ, ςυνελόφθη απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ 

Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ, με τη ςυνδρομό ςτελεχών του Αρχηγεύου του Λιμενικοϑ ώματοσ – 

Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, ϋνασ (1) ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν περύπου 7,8 κιλά κοκαϏνησ. Οι 

ςυςκευαςύεσ των ναρκωτικών ουςιών εντοπύςτηκαν με χρόςη οχόματοσ ςϊρωςησ (X-Ray) του 

Αρχηγεύου του Λ-ΕΛΑΚΣ ςε φορτηγϐ (τρϊκτορασ - επικαθόμενο), ςτουσ πλαώνοϑσ αποθηκευτικοϑσ 

χώρουσ του επικαθόμενου. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκε το φορτηγϐ ϐχημα και ϋνα (1) ΙΦΕ ϐχημα. 

 

vii. Σην 08-10-2018, ςτο Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ μύα (1) υπόκοοσ Βραζιλύασ, η οπούα 

επιχεύρηςε να μεταφϋρει απϐ το Ρύο ντε Σζανϋιρο Βραζιλύασ ςτην Ελλϊδα, μϋςω Ρώμησ, περιςςϐτερα 

απϐ 6,7 κιλά κοκαϏνησ. Η κοκαϏνη εντοπύςτηκε ςτην αποςκευό τησ ςυλληφθεύςασ και όταν επιμελώσ 

κρυμμϋνη εντϐσ αλεξύπτωτου πλαγιϊσ.  
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viii. Σην 22-07-2018, ςτο Διεθνό Αερολιμϋνα Αθηνών «Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ», ςυνελόφθη απϐ 

αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ ϋνασ (1) υπόκοοσ Βραζιλύασ, ο οπούοσ 

επιχεύρηςε να μεταφϋρει απϐ το ϊο Πϊολο Βραζιλύασ ςτην Ελλϊδα, μϋςω Ζυρύχησ, περιςςϐτερα απϐ 

6,5 κιλά κοκαϏνησ. Η κοκαϏνη εντοπύςτηκε ςτην αποςκευό του δρϊςτη και όταν επιμελώσ κρυμμϋνη 

εντϐσ αλεξύπτωτου πλαγιϊσ. 

    

ix. Σην 20-07-2018, ςε περιοχϋσ τησ Αττικόσ (Παλαιϐ Υϊληρο, Καματερϐ και Πατόςια) και ςτη 

Μϑκονο, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ (3) 

ημεδαπού και τρεισ (3) υπόκοοι Αλβανύασ, ενώ καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 3,9 κιλά κοκαϏνησ, 

περύπου 5 κιλά μεθαμφεταμύνησ (MDMA), 350,2 γραμμάρια ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και 386,6 

γραμμάρια νοθευτικόσ ουςύασ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη που 

δραςτηριοποιοϑνταν ςτην αποθόκευςη, νϐθευςη, εμπορύα και διακύνηςη κοκαϏνησ και ςυνθετικών 

ναρκωτικών ςε Αθόνα και Μϑκονο. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν δϑο (2) ΙΦΕ οχόματα, μύα (1) 

μοτοςυκλϋτα, ϋνα (1) πιςτϐλι και εύκοςι δϑο (22) φυςύγγια.  
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x. Σην 02-03-2018, ςε περιοχϋσ τησ Αττικόσ (Περιςτϋρι, Πετροϑπολη, Σαϑρο, Κυψϋλη, Ίλιον), 

ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ (3) υπόκοοι 

Αλβανύασ και ϋνασ (1) ημεδαπϐσ, ενώ καταςχϋθηκαν περύπου 3,9 κιλά κοκαϏνησ και 64 γραμμάρια 

ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη τα μϋλη τησ οπούασ 

διακινοϑςαν ναρκωτικϊ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Αττικόσ αλλϊ και ηπειρωτικόσ και νηςιωτικόσ 

Ελλϊδασ. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν τϋςςερα (4) ΙΦΕ οχόματα και δϑο (2) μοτοςυκλϋτεσ. 

   

xi. Σην 15-02-2018, ςτη Ν. μϑρνη, ανευρϋθη απϐ πολύτη επύ οδοςτρώματοσ εγκαταλελειμμϋνοσ 

ταξιδιωτικϐσ ςϊκοσ,  ο οπούοσ περιεύχε περύπου 3,7 κιλά κοκαϏνησ, 16 κιλά κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ 

και περιςςϐτερα απϐ 3,2 κιλά ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Για την υπϐθεςη διενεργόθηκε προανϊκριςη 

απϐ το Σμόμα Δύωξησ Ναρκωτικών Αθηνών. 

xii. Σην 15-10-2018, ςτο Καλαμϊκι Αττικόσ, ςυνελόφθη απϐ ςτελϋχη του .Δ.Ο.Ε. ϋνασ (1) 

ημεδαπϐσ και καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 3 κιλά κοκαϏνησ. Η εν λϐγω ποςϐτητα ναρκωτικών 

ουςιών εντοπύςτηκε απϐ τισ Βελγικϋσ Αρχϋσ ςε δϋμα με τελικϐ προοριςμϐ την Ελλϊδα και, κατϐπιν 

διενϋργειασ Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ, ςυνελόφθη ο παραλόπτησ, ο οπούοσ χρηςιμοπούηςε πλαςτό 

ταυτϐτητα.  Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκε ϋνα (1) ΙΦΕ ϐχημα. 
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Γ6 ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ 

Γ6.1 Γενικά ςτοιχεία  

Η αγορϊ ςυνθετικών ναρκωτικών, ϐπωσ αμφεταμύνεσ, μεθαμφεταμύνεσ, ϋκςταςη (MDMA), 

ςυνθετικϋσ εκδοχϋσ τησ κϊνναβησ και οπιοειδών κ.α., εύναι η πιο δυναμικό αγορϊ ναρκωτικών ςτην 

Ευρώπη και αποφϋρει τερϊςτια κϋρδη ςτισ 

εμπλεκϐμενεσ εγκληματικϋσ οργανώςεισ. 

Πρϐκειται για ουςύεσ με ϋνα ευρϑ φϊςμα 

επιβλαβών αποτελεςμϊτων, ϐπωσ ςοβαρϋσ - 

μερικϋσ φορϋσ θανατηφϐρεσ- δηλητηριϊςεισ, 

εκδηλώςεισ λοιμώξεων, ψυχιατρικϊ 

προβλόματα, εξϊρτηςη κ.α. ε αυτϊ τα 

αποτελϋςματα θα πρϋπει να ςυνυπολογύςουμε 

την περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη λϐγω τησ 

απϐρριψησ τοξικών αποβλότων απϐ την 

παραγωγό αυτών των ουςιών.   

Ο γενικϐσ ϐροσ αμφεταμύνεσ περιλαμβϊνει την αμφεταμύνη και τη μεθαμφεταμύνη, δϑο 

ςυγγενεύσ ςυνθετικϋσ διεγερτικϋσ ουςύεσ η διϊκριςη των οπούων ςυχνϊ εύναι δυςχερόσ. Η 

μεθαμφεταμύνη, η αμφεταμύνη και τα «ecstasy» πωλοϑνται ςε παρϊνομεσ αγορϋσ φαρμϊκων ςε 

διϊφορεσ μορφϋσ. Η μεθαμφεταμύνη εμφανύζεται ςε δϑο κϑριεσ μορφϋσ: διςκύα και κρυςταλλικό. Σα 

διςκύα μεθαμφεταμύνησ εύναι μικρϊ διςκύα χαμηλόσ καθαρϐτητασ που διατύθενται ςε πολλϊ 

διαφορετικϊ ςχόματα και χρώματα και ςυνόθωσ απορροφοϑνται ό καπνύζονται μετϊ απϐ θραϑςη. Η 

κρυςταλλικό μεθαμφεταμύνη αποτελεύται απϐ θρυμματιςμϋνουσ ϊχρωμουσ κρυςτϊλλουσ διαφϐρων 

μεγεθών και ςυνόθωσ ϋχει πολϑ μεγαλϑτερη καθαρϐτητα απϐ τη μορφό διςκύου. την περύπτωςη τησ 

κρυςταλλικόσ μεθαμφεταμύνησ το κϊπνιςμα, η ρινικό εμφϑςηςη και η ϋνεςη εύναι οι τυπικϋσ μορφϋσ 

χρόςησ. Η αμφεταμύνη και τα  «ecstasy» διατύθενται κατϊ κϑριο λϐγο ςε διςκύα.   

Ειδικϐτερα, η υδροχλωρικό φαινετυλλύνη που ϋγινε γνωςτό με την εμπορικό ονομαςύα 

Captagon, εύναι μύα ςυνθετικό αμφεταμύνη, η οπούα χρηςιμοποιόθηκε τη δεκαετύα του ’60 για τη 

θεραπεύα τησ ναρκοληψύασ και του ςυνδρϐμου ελλειμματικόσ προςοχόσ και υπερκινητικϐτητασ, αλλϊ 

εγκαταλεύφθηκε ςτη ςυνϋχεια λϐγω των παρενεργειών και του εξαιρετικϊ εθιςτικοϑ τησ χαρακτόρα. 

Σα τελευταύα 30 χρϐνια, ψευδεπύγραφα φϊρμακα με την εμπορικό ονομαςύα Captagon, δύχωσ να ϋχει 

εξακριβωθεύ η ακριβόσ ςϑςταςη τουσ, χρηςιμοποιοϑνται ευρϋωσ ωσ ψυχϐτροπεσ ουςύεσ.  Η χρόςη του 

Captagon ϋχει διαςυνδεθεύ με ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε ϋνοπλεσ ςυγκροϑςεισ κυρύωσ ςτην Μϋςη 

Ανατολό, λϐγω των διεγερτικών του ιδιοτότων, καθώσ θεωρεύται ϐτι τα βοηθϊ να νικοϑν το φϐβο, την 

κοϑραςη και τον πϐνο και προςδύδει και πλαςτό ευφορύα.  
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Η παραγωγό του Captagon εύναι εϑκολη και φτηνό, ο ςυνολικϐσ τζύροσ τησ εμπορύασ του υπολογύζεται 

ςε εκατοντϊδεσ εκατομμϑρια δολϊρια και εκτιμϊται ϐτι τα ϋςοδα απϐ την πώληςό του αποτελοϑν 

ςημαντικό πηγό για την αγορϊ οπλιςμοϑ απϐ τρομοκρϊτεσ.   

Σα ςυνθετικϊ κανναβινοειδό εύναι μια ομϊδα 

ουςιών που μιμοϑνται τα αποτελϋςματα τησ (-) -

trans-Δ9- τετραϒδροκανναβινϐλησ (THC), η οπούα 

εύναι η κυρύωσ υπεϑθυνη ουςύα για τα 

ςημαντικϐτερα ψυχοδραςτικϊ αποτελϋςματα τησ 

κϊνναβησ. Ο μεγϊλοσ αριθμϐσ τουσ, η ποικιλομορφύα 

ςτη χημικό τουσ ςϑςταςη και η ταχϑτητα 

εμφϊνιςόσ τουσ, καθιςτοϑν την παρακολοϑθηςη και 

ανύχνευςό τουσ ιδιαύτερα δϑςκολη. Εύναι 

χαρακτηριςτικό η ταχϑτητα με την οπούα 

εμφανύζεται ο «νϐμιμοσ» αντικαταςτϊτησ για κϊθε 

ουςύα που καταχωρεύται ςτισ ελεγχϐμενεσ απϐ τισ Αρχϋσ ουςύεσ, και η οπούα παρουςιϊζει ύδια ό 

παρϐμοια δρϊςη. Προώϐντα που περιϋχουν ςυνθετικϊ κανναβινοειδό πωλοϑνται ωσ καπνιζϐμενα 

φυτικϊ μεύγματα ό αρωματικϊ χώρου απϐ τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 2000 και ενώ δεν περιϋχουν 

κϊνναβη, παρϊγουν παρϐμοια αποτελϋςματα. όμερα διατύθεται παρανϐμωσ ϋνα ευρϑ φϊςμα αυτών 

των «προώϐντων», τα οπούα προςφϋρονται τϐςο μϋςω διαδικτϑου, ϐςο και μϋςω καταςτημϊτων.                   

Σα ςυνθετικϊ οπιοειδό εύναι ουςύεσ που μιμοϑνται τα αποτελϋςματα τησ ηρωύνησ, ϋχουν 

υψηλό δραςτικϐτητα και εύναι κυρύωσ παρϊγωγα τησ φαιντανϑλησ (fentanyl).  Η φαιντανϑλη εύναι 

ϋνα ιςχυρϐ ςυνθετικϐ οπιοειδϋσ που μιμεύται τισ επιδρϊςεισ τησ μορφύνησ ςτο ανθρώπινο ςώμα, ενώ 

αυτό και τα ανϊλογϊ τησ αναμειγνϑονται με την ηρωύνη για αϑξηςη τησ δραςτικϐτητασ. Η 



                                                            Ετόςια Ϊκθεςη .Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. για τα Ναρκωτικϊ ςτην Ελλϊδα                         

ελύδα 101 απϐ 133 
 

     2018 

φαιντανϑλη, η οπούα εντοπύζεται ςε ςκϐνη, διςκύα, υγρϊ, patches και μορφό ψεκαςμοϑ, λϐγω των 

ιδιοτότων τησ, αποτελεύ κύνδυνο για την υγεύα τϐςο των χρηςτών, ϐςο και των υπαλλόλων 

(Διωκτικών Αρχών, Δημϐςιασ Τγεύασ κ.λπ.) που θα μποροϑςαν να ϋρθουν ςε επαφό με αυτό.  

Σο γεγονϐσ ϐτι η παραςκευό ςυνθετικών ναρκωτικών δεν περιλαμβϊνει την εκχϑλιςη των 

δραςτικών ςυςτατικών απϐ φυτϊ, τα οπούα πρϋπει να καλλιεργηθοϑν ςε οριςμϋνεσ ςυνθόκεσ για να 

αναπτυχθοϑν, δεν περιορύζει γεωγραφικϊ τη διαδικαςύα παραγωγόσ τουσ. Ϊτςι, η Ευρώπη ϋχει 

κομβικϐ ρϐλο ςτην παραγωγό και διακύνηςη ςυνθετικών ναρκωτικών ςε ϐλο τον κϐςμο. Ειδικϐτερα, η 

Ολλανδύα και το Βϋλγιο κυριαρχοϑν ςτην παραςκευό MDMA και αμφεταμύνησ και ϋχουν δημιουργόςει 

ιςχυρϊ δύκτυα για την προώθηςη των παρϊνομων ουςιών.  

Η παραγωγό ςυνθετικών 

ναρκωτικών απαιτεύ τη χρόςη 

πρϐδρομων χημικών ουςιών. Η 

παραγωγό των πρϐδρομων ουςιών 

εύναι εξαιρετικϊ ευϋλικτη αφοϑ 

δϑναται να χρηςιμοποιηθεύ ευρϑ 

φϊςμα χημικών ουςιών για αυτό. 

Δεδομϋνου ϐτι πολλϋσ πρϐδρομεσ 

ουςύεσ ϋχουν και νϐμιμεσ χρόςεισ, οι Διωκτικϋσ Αρχϋσ παρακολουθοϑν ςτενϊ την εμπορύα τουσ με 

αυτοματοποιημϋνεσ διαδικαςύεσ. Οι παραγωγού ςυνθετικών ναρκωτικών, προκειμϋνου να αποφϑγουν 

τον ϋλεγχο, ςυχνϊ χρηςιμοποιοϑν μη ελεγχϐμενεσ χημικϋσ ουςύεσ για την παραγωγό πρϐδρομων 

ουςιών. Η βαςικό προϋλευςη των πρϐδρομων  χημικών ουςιών που απαιτοϑνται για την παραγωγό 

ςυνθετικών ναρκωτικών εύναι η Κύνα, η Ινδύα και ακολουθοϑν χώρεσ τησ ανατολικόσ Ευρώπησ. Οι 

πρϐδρομεσ ουςύεσ μεταφϋρονται κυρύωσ δια θαλϊςςησ, με κϑρια ςημεύα ειςϐδου ςτην Ευρώπη 

εμπορικοϑσ λιμϋνεσ τησ Ολλανδύασ και του Βελγύου. 

Γ6.2 υμπεράςματα – Σάςεισ 

Η Ελλϊδα λειτουργεύ κυρύωσ ωσ τϐποσ διϋλευςησ ποςοτότων ςυνθετικών ναρκωτικών και 

δευτερευϐντωσ ωσ χώρα προοριςμοϑ για εγχώρια κατανϊλωςη.  

υγκεκριμϋνα, οι ποςϐτητεσ ςυνθετικών ναρκωτικών μεταφϋρονται transit μϋςω τησ 

θαλϊςςιασ οδοϑ και των εμπορικών λιμϋνων. Η θαλϊςςια περιοχό νϐτια τησ Κρότησ αποτελεύ περιοχό 

η οπούα διαπιςτώθηκε ϐτι χρηςιμοποιεύται για την μεταφορϊ μεγϊλων ποςοτότων ςυνθετικών 

ναρκωτικών Captagon (με εμπορικϐ πλούο), καθώσ επύςησ και οι εμπορικού λιμϋνεσ τησ χώρασ ϐπου  

διακινοϑνται εμπορευματοκιβώτια.     

Ϊνασ απϐ τουσ τρϐπουσ μεταφορϊσ για ποςϐτητεσ που προορύζονται για την εγχώρια κυρύωσ 

κατανϊλωςη εύναι τα ταχυδρομικϊ δϋματα, των οπούων οι «παραγγελύεσ» πραγματοποιοϑνται μϋςω 

διαδικτυακών πλατφορμών πωλόςεων, και τα οπούα αποςτϋλλονται ςτην Ελλϊδα απϐ χώρεσ του 
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εξωτερικοϑ (κυρύωσ την Ολλανδύα). Φαρακτηριςτικό εύναι η ςυνεργαςύα των ελληνικών Διωκτικών 

Αρχών με τισ βελγικϋσ Σελωνειακϋσ Αρχϋσ του αεροδρομύου τησ Λιϋγησ, οι οπούεσ εντϐπιςαν πλόθοσ 

ταχυδρομικών δεμϊτων που περιεύχαν κυρύωσ χϊπια XTC προερχϐμενα απϐ την Ολλανδύα με τελικϐ 

προοριςμϐ την Ελλϊδα. τισ εν λϐγω υποθϋςεισ εφαρμϐςτηκε η τεχνικό τησ «ελεγχϐμενησ 

παρϊδοςησ» και οδόγηςε ςτη ςϑλληψη των παραληπτών ςτην Ελλϊδα. 

το παρακϊτω γρϊφημα απεικονύζεται ο αριθμϐσ των κατηγορηθϋντων ατϐμων ϐπου 

κυριαρχοϑν οι ημεδαπού. Θα πρϋπει να επιςημανθεύ ϐτι ςτην πλειοψηφύα τουσ πρϐκειται για ϊτομα 

που κατεύχαν παρανϐμωσ ηρεμιςτικϊ χϊπια, χωρύσ την απαραύτητη νϐμιμη ςυνταγό ιατροϑ. 

 

Οι ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ μϋςω τησ μεθϐδου τησ «Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ» χειρύςθηκαν 

πϋντε (5) υποθϋςεισ που αφοροϑςαν καταςχϋςεισ ςυνθετικών ναρκωτικών, ςυνϋλαβαν τϋςςερισ (4) 

ημεδαποϑσ και ϋναν (01) υπόκοο Η.Π.Α., ενώ οι ποςϐτητεσ που κατϋςχεςαν όταν 627 διςκύα XTC, 25 

γραμμϊρια MDMA, 269 διςκύα Αμφεταμύνησ και 5,1 γραμμϊρια Κρυςταλλικόσ Μεθαμφεταμύνησ.   

Η δρϊςη των εγκληματικών δικτϑων επεκτεύνεται και ςτη μεταφορϊ πρϐδρομων ουςιών. 

Φαρακτηριςτικό εύναι η υπϐθεςη κατϊςχεςησ μεγϊλησ ποςϐτητασ τησ πρϐδρομησ ουςύασ ΒΜΚ, η 

οπούα επρϐκειτο να χρηςιμοποιηθεύ για την παραςκευό τουλϊχιςτον 4.000.000 διςκύων ςυνθετικών 

ναρκωτικών XTC. Η ουςύα ΒΜΚ εντοπύςτηκε ςε εμπορευματοκιβώτιο προερχϐμενο απϐ τη αγκϊη 

και με προοριςμϐ, αρχικϊ, το λιμϋνα του Πειραιϊ και ακολοϑθωσ την Ολλανδύα. 

 

Γ6.3 ημαντικέσ υποθέςεισ 

το κεφϊλαιο αυτϐ περιγρϊφονται οι ςημαντικϐτερεσ υποθϋςεισ καταςχϋςεων ςυνθετικών 

ναρκωτικών που πραγματοποιόθηκαν κατϊ το ϋτοσ 2018απϐ τισ ελληνικϋσ Διωκτικϋσ Αρχϋσ, ενώ 
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ςυμπεριλαμβϊνεται ενδεικτικϐ φωτογραφικϐ και οπτικοακουςτικϐ υλικϐ7 απϐ τισ ςχετικϋσ 

ενημερώςεισ των εκπροςώπων των Μ.Μ.Ε.: 

i. Σην 13-12-2018, μετϊ απϐ αξιοπούηςη πληροφοριών τησ Διεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών και 

Λαθρεμπορύου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγεύου του Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, ςε 

θαλϊςςια περιοχό νοτιοανατολικϊ τησ Κρότησ εντοπύςτηκε το Υ/Γ πλούο ‘NOKA’, ςημαύασ υρύασ, το 

οπούο μετϋφερε 3.127.360 διςκία CAPTAGON και 6.051,7 κιλά κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ. ϑμφωνα 

με πληροφορύεσ, το εν λϐγω ςκϊφοσ εύχε αποπλεϑςει απϐ τη υρύα, με τελικϐ προοριςμϐ τη Λιβϑη. 

υνελόφθηςαν δϋκα (10) υπόκοοι υρύασ και ϋνασ (1) Ινδύασ, ϐλοι μϋλη του πληρώματοσ, αφοϑ 

προηγόθηκε ακινητοπούηςη του ςκϊφουσ, κατϐπιν επϋμβαςησ ςτελεχών τησ Μονϊδασ Τποβρυχύων 

Αποςτολών (ΜΤΑ/Λ-ΕΛΑΚΣ,) που επϋβαιναν ςε Πλούο Ανοικτόσ Θαλϊςςησ ΠΑΘ. Οι ςυςκευαςύεσ των 

ναρκωτικών ουςιών βρϋθηκαν, με ςυνδρομό αςτυνομικών ςκϑλων του Λ-ΕΛΑΚΣ και χρόςη X-Ray 

Van, επιμελώσ κρυμμϋνεσ ςε ειδικϋσ κρϑπτεσ ςτο πϊτωμα εμπορευματοκιβωτύων (διπλϐσ πϊτοσ), 

ϐπου εύχε τοποθετηθεύ καφϋσ, μπαχαρικϊ και πριονύδια προκειμϋνου να καταςτεύ δυςχερόσ ο 

εντοπιςμϐσ τουσ. Πρϐκειται για τη μεγαλϑτερη κατϊςχεςη ςε αριθμϐ ναρκωτικών διςκύων 

CAPTAGON (μϋχρι και το ϋτοσ 2018) και τη δεϑτερη μεγαλϑτερη κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ ςτην την 

Ελλϊδα, τουλϊχιςτον για την τελευταύα εικοςιπενταετύα. Η εκτιμώμενη αξύα των ναρκωτικών 

ξεπερνϊ τα 100 εκατομμϑρια ευρώ. 

 

  

                                                 
7 ε περίπτωση αδυναμίας αυτόματου ανοίγματος της υπερ-σύνδεσης (link), συνιστάται αλλαγή περιηγητή ιστού 

(browser) 

https://www.youtube.com/watch?v=1UdJJss--A0
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ii. Σην 20-06-2018, ςτην Ελευςύνα, ςυνελόφθηςαν απϐ ςτελϋχη του .Δ.Ο.Ε., με τη ςυνδρομό 

ςτελεχών τησ Διεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών και Λαθρεμπορύου του Αρχηγεύου Λιμενικοϑ ώματοσ 

– Ελληνικόσ Ακτοφυλακόσ, τϋςςερισ (4) υπόκοοι Ολλανδύασ και καταςχϋθηκαν περύπου 3.020 κιλά 

τησ πρϐδρομησ ουςύασ ΒΜΚ, η οπούα επρϐκειτο να χρηςιμοποιηθεύ για την παραςκευό τουλϊχιςτον 

4.000.000 διςκύων ςυνθετικών ναρκωτικών XTC. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη 

που δραςτηριοποιοϑνταν ςτην παρϊνομη ειςαγωγό πρϐδρομων ουςιών μϋςω εμπορευματοκιβωτύων 

και εν ςυνϋχεια τη μεταφορϊ τουσ μϋςω φορτηγών αυτοκινότων διεθνών μεταφορών προσ 

περαιτϋρω διακύνηςη ςτο εξωτερικϐ, για παραςκευό αμφεταμύνησ και ςυνθετικών ναρκωτικών 

διςκύων. Η ποςϐτητα πρϐδρομησ ουςύασ ειςόχθη ςτην την Ελλϊδα με εμπορευματοκιβώτιο 

προερχϐμενο απϐ αγκϊη και προοριςμϐ, αρχικϊ, το λιμϋνα Πειραιϊ και ακολοϑθωσ την Ολλανδύα 

μϋςω φορτηγοϑ ψυγεύου. 

 

iii. Σην 10-12-2018, ςτο υνοριακϐ ταθμϐ Ευζώνων Κιλκύσ και το νομϐ Θεςςαλονύκησ, 

ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Ομϊδασ Δύωξησ Ναρκωτικών Καβϊλασ δϑο (2) ημεδαπού και 

καταςχϋθηκαν 49.733 διςκία XTC, περύπου 7,7 κιλά κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ και περύπου 0,7 κιλά 

ακατϋργαςτησ κϊνναβησ. Οι ναρκωτικϋσ ουςύεσ εντοπύςτηκαν ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνη κρϑπτη ςτο 

ταμπλϐ ΙΦΕ οχόματοσ, με το οπούο ο ϋνασ εκ των δραςτών, ο οπούοσ προερχϐταν απϐ την Ολλανδύα, 

επιχεύρηςε να πραγματοποιόςει εύςοδο ςτην την Ελλϊδα, μϋςω του υνοριακοϑ ταθμοϑ Ευζώνων - 

Κιλκύσ.  
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iv. Σην 14-04-2018, ςε περιοχϋσ τησ Αττικόσ, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ 

Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ πϋντε (5) υπόκοοι Αλβανύασ και καταςχϋθηκαν 11.502 

διςκία XTC, περύπου 1,5 κιλβ ηρωύνησ, 705,7 γραμμάρια κοκαϏνησ, περιςςϐτερα απϐ  18,5 κιλά 

ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και περύπου 2,7 κιλά κατεργαςμϋνησ κϊνναβησ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε 

εγκληματικό οργϊνωςη που δραςτηριοποιοϑνταν ςυςτηματικϊ ςτην αποθόκευςη, νϐθευςη, 

επαναςυςκευαςύα και διακύνηςη ςημαντικών ποςοτότων ναρκωτικών ουςιών ςε διϊφορεσ περιοχϋσ 

κυρύωσ του κϋντρου τησ Αθόνασ, αλλϊ και γενικϐτερα τησ Αττικόσ και τησ ςυνολικόσ επικρϊτειασ. 

Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν δϑο (2) ΙΦΕ οχόματα, δϑο (2) μοτοςυκλϋτεσ, ϋνα (1) πιςτϐλι κρϐτου και 

τϋςςερα (4) φυςύγγια.  
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v. Σην 20-07-2018, ςε περιοχϋσ τησ Αττικόσ (Παλαιϐ Υϊληρο, Καματερϐ και Πατόςια) και ςτη 

Μϑκονο, ςυνελόφθηςαν απϐ αςτυνομικοϑσ τησ Τποδιεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών Αττικόσ τρεισ (3) 

ημεδαπού και τρεισ (3) υπόκοοι Αλβανύασ, ενώ καταςχϋθηκαν περιςςϐτερα απϐ 3,9 κιλά κοκαϏνησ, 

περύπου 5 κιλά μεθαμφεταμύνησ (MDMA), 350,2 γραμμάρια ακατϋργαςτησ κϊνναβησ και 386,6 

γραμμάρια νοθευτικόσ ουςύασ. Οι ςυλληφθϋντεσ ανόκαν ςε εγκληματικό οργϊνωςη που 

δραςτηριοποιοϑνταν ςτην αποθόκευςη, νϐθευςη, εμπορύα και διακύνηςη κοκαϏνησ και ςυνθετικών 

ναρκωτικών ςε Αθόνα και Μϑκονο. Μεταξϑ ϊλλων, καταςχϋθηκαν δϑο (2) ΙΦΕ οχόματα, μύα (1) 

μοτοςυκλϋτα, ϋνα (1) πιςτϐλι και εύκοςι δϑο (22) φυςύγγια. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4651lOUqwTI
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Γ7. Ελεγχβμενεσ Παραδβςεισ – τατιςτικά ςτοιχεία 

  Ακολουθεύ πύνακασ ο οπούοσ περιλαμβϊνει τα αιτόματα Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων 

ναρκωτικών ουςιών που υποβλόθηκαν ςτο ΟΔΝ-ΕΜΠ κατϊ το ϋτοσ 2018, καθώσ και την εξϋλιξη 

αυτών:  

 

Α/Α Ημερομηνία Αιτούσα Αρχή

Είδος/Ποσότητα 

ναρκωτικής ουσίας για την 

οποία αιτήθηκε η 

ελεγχόμενη Παράδοση

Ποσότητα ναρκωτικής 

ουσίας με την οποία 

διενεργήθηκε η 

Ελεγχόμενη Παράδοση

Τπηρεσία που 

ανέλαβε το 

συντονισμό της 

επιχείρησης

Τπηρεσίες που 

συνέδραμαν την 

επιχείρηση

Τπηρεσία που 

κατέσχεσε τα 

ναρκωτικά

υλληφθέντες 

(υπηκοότητες)

Λοιπές κατασχεθείσες 

ποσότητες 

Λοιπά στοιχεία - 

Παρατηρήσεις

1 16/1/2018 ΔΑΑ/ΤΔΝ
3.970 γρ. Ακατέργαστης 

Κάνναβης

ΕΛ.Α. & ΑΡΦΕ 

ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΑΡΦΕ ΚΤΠΡΟΤ Κύπρου (1)

2 19/1/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

90,5 ml Δ9ΣΗC (Δ9-

τετραϋδροκανναβινόλη)
ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
Ελλάδος (1)

3 22/1/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

223 γρ. Ακατέργαστη 

Κάνναβη
ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
Ελλάδος (1)

17 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη και 18,5 γρ. 

κατεργασμένη κάνναβη

4 15/2/2018

Σελωνειακή 

Τπηρεσία του 

Αεροδρομίου της 

Λιέγης - Βελγιο

200 δισκία XTC 202 δισκία XTC ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

10,1 γρ. κατεργασμένη 

κάνναβη και 291 δισκία 

XTC

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

5 15/2/2018

Σελωνειακή 

Τπηρεσία του 

Αεροδρομίου της 

Λιέγης - Βελγιο

35 δισκία XTC & 25γρ. 

MDMA
.Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

.Δ.Ο.Ε Ελλάδος (2) 2 δισκία XTC

6 21/2/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

152,7 γρ. Ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

7 16/3/2018

Γραφείο 

Σελωνειακού 

υνδέσμου της 

Γαλλίας στα 

Βαλκάνια        

530 γρ. Ηρωίνης .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

.Δ.Ο.Ε ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

8 19/3/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

209,4 γρ. Ηρωίνη .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

9 16/4/2018
Αρχές 

Ην.Βασιλείου
134 γρ. Ηρωίνη .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

.Δ.Ο.Ε Γαλλίας (1)

10 23/4/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

269 δισκία Αμφεταμίνης ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΗΠΑ (1)

11 25/4/2018 ΔΑΑ/ΤΔΝ
12 γρ. Ακατέργαστης 

Κάνναβης
ΕΛ.Α. ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν εγκρίθηκε το 

αίτημα λόγω μικρής 

ποσότητας. 

12 26/4/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

12,9 γρ. Ακατέργαστης 

Κάνναβης

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν εγκρίθηκε το 

αίτημα λόγω μικρής 

ποσότητας. 

13 26/4/2018

Κεντρικό 

Λιμεναρχείο 

Πειραιά

482 γρ. Ακατέργαστη 

Κάνναβη

484,02 γρ. 

Ακατέργαστη 

Κάνναβη

Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ. Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ. Ελλάδος (2)          

14 30/4/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

49,2 γρ. Ακατέργαστη 

Κάνναβη & 107,5 γρ. 

κόνης αποτελούμενης 

κυρίως από αδενώδεις 

τρίχες κάνναβης

.Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

15 15/5/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

298,1 γρ. Ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΨΞΗ ΝΑΡΚΨΣΙΚΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΛΕΓΦΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΕΣΟ 2018
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16 16/5/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

227,1 γρ. Αυτοσχέδιων 

καραμελών με δραστικά 

συστατικά Κάνναβης

ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

17 16/5/2018 ΔΑΑ/ΤΔΝ 13,8 γρ. Ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (2)

1 δενδρύλιο κάνναβης, 2,1 

γρ. ακατέργαστης 

κάνναβης και 4 δισκία 

Suboxone

18 18/5/2018

Γραφείο 

Σελωνειακού 

υνδέσμου της 

Γαλλίας στα 

Βαλκάνια        

5.020 γρ. Υύλα Κόκας ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (1)

21 δενδρύλια κάνναβης, 

715 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη και 7 

αποξηραμένα κλαδιά 

κάνναβης

19 25/5/2018

Σελωνειακή 

Τπηρεσία του 

Αεροδρομίου της 

Λιέγης - Βελγιο

150 γρ. XTC (περίπου 400 

δισκία XTC) 
390 δισκία XTC .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

.Δ.Ο.Ε Ελλάδος (1)

20 6/6/2018
Αρχές 

Ην.Βασιλείου
500 γρ. Ηρωίνη 300 γρ. Ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. ενεγάλης (1)

21 14/6/2018 ΔΑΑ/ΤΔΝ
1.050 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη
ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (1)

22 14/6/2018 ΔΑΑ/ΤΔΝ
170 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη
ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (2)

23 25/5/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

54,8 γρ. κάνναβης και 7 

τεμάχια τσιχλες με 

δραστικά στοιχεία 

κάνναβης

ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

Ελλάδος (1)          

Αυστραλίας (1)

14,03 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη και 3,17 

κατεργασμένη κάνναβη

24 29/6/2018

Γραφείο 

Σελωνειακού 

υνδέσμου της 

Γαλλίας στα 

Βαλκάνια        

1.010 γρ. Ηρωίνη 680 γρ. Ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

25 26/7/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

368,9 γρ. Ηρωίνη .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

26 6/8/2018
Αρχές 

Ην.Βασιλείου
1.000 γρ. Ηρωίνη 530 γρ. Ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

27 10/8/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

1.013 γρ. κατεργασμένη 

κάνναβη

970 γρ. κατεργασμένη 

κάνναβη
.Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

28 10/8/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

4,3 γρ. Κοκαινη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

29 13/8/2018

Γραφείο 

Σελωνειακού 

υνδέσμου της 

Γαλλίας στα 

Βαλκάνια        

520 γρ. Ηρωίνη 518,9 γρ. Ηρωίνη .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

.Δ.Ο.Ε ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

30 16/8/2018 ΔΑΑ/ΤΔΝ
37 γρ. κατεργασμένη 

κάνναβη

36,8 γρ. κατεργασμένη 

κάνναβη
ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (2)

31

21/8/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

302,5 γραμ. ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ενεγάλη (1)

32

24/8/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

326,7 γρ. ηρωίνη .Δ.Ο.Ε

ΕΛ.Α. - 

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

33

31/8/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

473,3 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη
.Δ.Ο.Ε

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

ΕΛ.Α

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
Ελλάδος (1)

34

10/10/2018

Σελωνειακές 

Τπηρεσίες 

Αερολιμένα 

Βρυξελλών        

3.069 γρ.  κοκαΪνη .Δ.Ο.Ε

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

ΕΛ.Α

.Δ.Ο.Ε Ελλάδος (1)

35

11/10/2018

Σελωνειακές 

Τπηρεσίες 

Αερολιμένα 

Βρυξελλών        

333 γρ. ηρωίνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος
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Ειδικϐτερα αναφϋρονται τα κϊτωθι:  

 Κατϊ τη διϊρκεια του 2018 υπεβλόθηςαν ςαρϊντα πϋντε (45) αιτόματα για διεξαγωγό 

Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ ναρκωτικών ουςιών, ϋναντι  ςαρϊντα επτϊ (47) κατϊ το ϋτοσ 2017. 

 

 Κατϊ το ϋτοσ 2018 εγκρύθηκαν απϐ την κα Ειςαγγελϋα Εφετών Αθηνών, και ςυνεπώσ ϋγιναν 

δεκτϊ και απϐ το ΟΔΝ-ΕΜΠ, ςαρϊντα (40)  αιτόματα. 

36

12/10/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

671,1 γρ. κατεργασμένη 

κανναβη
ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
Ελλάδος (1)

37

16/10/2018

ΔΑΑ/ΤΔΝ

1,5 γρ. ακατέργαστη 

κανναβη και 5,1 γρ. 

κρυσταλική 

μεθαμφεταμίνη

ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (1)
7,6 γρ. ακατέργαστη 

κάνναβη

38

14/12/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

271,1 γρ. ηρωϊνη .Δ.Ο.Ε

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
Σανζανίας (1)

39

14/12/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

3.665 γρ. καθίνη .Δ.Ο.Ε

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αιθιοπίας (1)

40

14/12/2018

Γραφείο 

Σελωνειακού 

υνδέσμου της 

Γαλλίας στα 

Βαλκάνια        

202 γρ. ηρωϊνη ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΓΑΛΛΙΚΕ 

ΑΡΦΕ
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιήθηκε 

λόγω άρνησης του 

πιλότου να παραλάβει 

το δέμα 

41

17/12/2018

ΔΑΑ/ΤΔΝ

12.640 γρ. Κοκαΐνη 

εμποτισμένη σε  

αποξηραμένα φρουτα 

ACAI

35.000 γρ. Κοκαΐνη 

εμποτισμένη σε  

αποξηραμένα φρουτα 

ACAI και 189,9 γρ. 

ακατεργ. Κάνναβη

ΕΛ.Α.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΕΛ.Α. Ελλάδος (6)                     

22.360 γρ. Κοκαΐνη 

εμποτισμένη σε  

αποξηραμένα φρουτα 

ACAI και 189,9 γρ. 

ακατεργ. Κάνναβη

42

17/12/2018

Αρχές 

Ην.Βασιλείου
1.000 γρ. ηρωϊνη 545 γρ. ηρωϊνη .Δ.Ο.Ε

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

.Δ.Ο.Ε ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιηθηκε 

σύλληψη καθώς ουδείς 

προσήλθε για την 

παραλαβή του 

δέματος

43

18/12/2018

Γραφείο 

Σελωνειακού 

υνδέσμου της 

Γαλλίας στα 

Βαλκάνια        

200,2 γρ. ηρωϊνη Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε. - ΕΛ.Α

ΓΑΛΛΙΚΕ 

ΑΡΦΕ
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιήθηκε 

λόγω άρνησης του 

πιλότου να παραλάβει 

το δέμα 

44

21/12/2018

Σελωνείο 

Αερολιμένα 

"ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ"        

60 ml χασισέλαιο

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ - 

.Δ.Ο.Ε.

ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Δεν 

πραγματοποιήθηκε 

καθώς δεν εγκρίθηκε 

το αίτημα από την κα. 

Εισαγγελέα Εφετών 

Αθηνών

45

24/12/2018
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 Απϐ τα παραπϊνω δεκτϊ αιτόματα Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ ναρκωτικών ουςιών, 

επιχειρηςιακό εξϋλιξη εύχαν οι εύκοςι τϋςςερισ (24) υποθϋςεισ, ενώ ςε δϑο (2) υποθϋςεισ ο πιλϐτοσ 

αεροςκϊφουσ αρνόθηκε να παραλϊβει τα δϋματα, ςυνεπώσ δεν κατϋςτη δυνατό η πραγματοπούηςη 

Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ.    

 Αποτϋλεςμα των πραγματοποιηθϋντων Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων ναρκωτικών ουςιών όταν η 

ςϑλληψη ςυνολικϊ τριϊντα επτϊ (37) δραςτών, εκ των οπούων υπόκοοι εύκοςι ϋξι (26) Ελλϊδοσ, ϋνασ 

(1) Αλβανύασ,  δϑο (2) Γερμανύασ, δϑο (2) ενεγϊλησ, ϋνασ (1) Κϑπρου, ϋνασ (1) Αιθιοπύασ, ϋνασ (1) 

Γαλλύασ, ϋνασ (1) Η.Π.Α., ϋνασ (1) Σανζανύασ και ϋνασ (1) Αυςτραλύασ. 

  Σα τριϊντα ϋνα (31) αιτόματα Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ ναρκωτικών ουςιών όταν αιτόματα 

ημεδαπών Διωκτικών Αρχών, ωσ ακολοϑθωσ :  

 Ελληνικό Αςτυνομύα: εννϋα (9), 

 Σελωνειακό Τπηρεςύα: εύκοςι ϋνα (21)  και   

 Λιμενικϐ ώμα –Ελληνικό Ακτοφυλακό: ϋνα (1) . 

   Σα δεκατϋςςερα (14) αιτόματα Ελεγχϐμενησ Παρϊδοςησ ναρκωτικών ουςιών όταν αιτόματα 

αλλοδαπών Αρχών, ωσ εξόσ:  

 Γραφεύο Σελωνειακοϑ υνδϋςμου τησ Γαλλύασ ςτα Βαλκϊνια: επτϊ (7),  

 Αρχϋσ του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου: τϋςςερα (4)  και  

 Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ του Αεροδρομύου τησ Λιϋγησ – Βϋλγιο:  τρύα (3).  

 

 Σο ςυντονιςμϐ των επιχειρόςεων των παραπϊνω Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων ανϋλαβαν η 

ΕΛ.Α. [εύκοςι τϋςςερισ (24) υποθϋςεισ], το .Δ.Ο.Ε. [δϋκα ϋξι (16) υποθϋςεισ] και το Λ-ΕΛΑΚΣ [δϑο 

(2) υποθϋςεισ]. ημειώνεται ϐτι η ανϊθεςη του ςυντονιςμοϑ των Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων  γύνεται 

ςε ςυνϊρτηςη πολλών παραγϐντων ϐπωσ η τοπικό αρμοδιϐτητα, διαθεςιμϐτητα μϋςων – 

προςωπικοϑ Διωκτικόσ Αρχόσ κ.λπ.  

ΕΛ.Α  9

Σελωνειακή 
Τπηρεςία 21

Λ-ΕΛΑΚΣ 1

Βέλγιο 3

Γαλλία 7

Ην. Βαςίλειο 4

Αριθμβσ Αιτημάτων κατά Τπηρεςία ή Φώρα 
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 ε εννιϊ (9) υποθϋςεισ Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων και κατϊ την διενϋργεια κατ’ ούκον 

ερευνών, εντοπύςτηκαν ναρκωτικϋσ ουςύεσ επιπρϐςθετεσ και διαφορετικϋσ των υπϐ ελεγχϐμενη 

παρϊδοςη ουςιών.   

 Οι μεγαλϑτερεσ ποςϐτητεσ ναρκωτικών ουςιών που καταςχϋθηκαν το 2018 κατϊ τη διϊρκεια 

των Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων αφοροϑςαν ςε κϊνναβη, εύτε κατεργαςμϋνη, εύτε ακατϋργαςτη, 

κοκαϏνη, η οπούα βρϋθηκε εμποτιςμϋνη ςε αποξηραμϋνα φροϑτα ACAI και ηρωύνη. ε μικρϐτερεσ 

ποςϐτητεσ καταςχϋθηκαν φϑλλα κϐκασ, KHAT, αυτοςχϋδιεσ καραμϋλεσ με δραςτικϊ ςυςτατικϊ 

κϊνναβησ, κοκαϏνη, κρυςταλλικό μεθαμφεταμύνη, τςύχλεσ με δραςτικϊ ςυςτατικϊ κϊνναβησ, διςκύα 

αμφεταμύνησ, MDMA, διςκύα XTC, τετραυδροκανναβινϐλη και χαςιςϋλαιο.  

 Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ςε μύα εκ των Ελεγχϐμενων Παραδϐςεων  που πραγματοποιόθηκε απϐ 

την Ελληνικό Αςτυνομύα, οι ποςϐτητεσ των ναρκωτικών ουςιών αποκρϑπτονταν μϋςα ςε πϐρτεσ 

ντουλαπιών και εύχαν ωσ προοριςμϐ τη Γερμανύα και κατϐπιν ςυνεργαςύασ με τισ Γερμανικϋσ Αρχϋσ 

ςυνελόφθηςαν δϑο (2) υπόκοοι Γερμανύασ και ϋνασ (1) υπόκοοσ Αλβανύασ.   
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Γ8. Θάνατοι απβ τη χρήςη ναρκωτικών ουςιών 

Η μϊςτιγα των ναρκωτικών ςυνεχύζει να αποτελεύ ϋνα απϐ τα μεγϊλα προβλόματα ςτην 

Ελλϊδα, το οπούο ςυνεχώσ εξελύςςεται. Η χρόςη εξαρτηςιογϐνων ουςιών εύναι ϋνα κοινωνικϐ 

φαινϐμενο με πολλαπλϋσ αιτύεσ, που ενδιαφϋρει ϊμεςα την Πολιτεύα και το ευρϑτερο κοινωνικϐ 

ςϑνολο.  

Ϊνασ απϐ τουσ πλϋον χρόςιμουσ δεύκτεσ για την ανϊλυςη του προβλόματοσ των ναρκωτικών 

εύναι και «οι θϊνατοι που οφεύλονται ςτη χρόςη τουσ». Ο μηχανιςμϐσ και οι γενεςιουργϋσ αιτύεσ του 

θανϊτου λϐγω χρόςησ ναρκωτικών εύναι μύα ςϑνθετη διαδικαςύα που πρϋπει να αναλϑεται 

εξατομικευμϋνα. Η εκτύμηςη τησ ςυνδεϐμενησ με τα ναρκωτικϊ θνηςιμϐτητασ απϐ διϊφορεσ οπτικϋσ 

γωνύεσ, αποτελεύ ϋνα χρόςιμο εργαλεύο για την παρακολοϑθηςη του ρυθμοϑ μεταβολόσ τησ 

επικρϊτηςησ των ναρκωτικών ςε μύα χώρα, τησ επικινδυνϐτητασ τησ χρόςησ και του αντύκτυπου που 

ϋχει το πρϐβλημα των ναρκωτικών ςτη δημϐςια υγεύα.   

Η εκτύμηςη του κινδϑνου λόψησ υπερβολικόσ δϐςησ που διατρϋχει ο χρόςτησ και η ενύςχυςη 

τησ ικανϐτητϊσ του να αναγνωρύζει τα ςυμπτώματα τησ υπερδοςολογύασ, ςε ςυνδυαςμϐ με την 

παροχό αποτελεςματικόσ θεραπεύασ, ςυντελεύ ςτην πρϐληψη τϋτοιου εύδουσ περιςτατικών. Ιδιαύτερη 

προςοχό απαιτεύται ςε περιϐδουσ αυξημϋνου κινδϑνου, ϐπωσ η αποφυλϊκιςη και η ολοκλόρωςη ό η 

πρϐωρη διακοπό θεραπευτικοϑ προγρϊμματοσ.  

Η αυξημϋνη θνηςιμϐτητα των χρηςτών ςυνδϋεται πρωτύςτωσ με τη λόψη υπερβολικόσ δϐςησ 

ό το ςυνδυαςμϐ χρόςησ διαφορετικών ουςιών, αλλϊ ςημαντικϐ ρϐλο παύζουν και ϊλλα αύτια που 

ςυνδϋονται εμμϋςωσ με τη χρόςη ναρκωτικών, ϐπωσ λοιμώξεισ, ατυχόματα, βύα και αυτοκτονύεσ. Η 

κακό κατϊςταςη τησ υγεύασ των χρηςτών, η οπούα χαρακτηρύζεται απϐ ςώρευςη αλληλϋνδετων 

παθόςεων, εύναι ςϑνηθεσ φαινϐμενο. Οι χρόςτεσ ναρκωτικών ουςιών ςυχνϊ εμφανύζουν χρϐνια 

αναπνευςτικϊ προβλόματα, ηπατικϊ νοςόματακαι καρδιαγγειακϊ προβλόματα, τα οπούα ευθϑνονται 

για ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ θανϊτων ςτουσ χρϐνιουσ χρόςτεσ. Η μεύωςη τησ νοςηρϐτητασ και τησ 

θνηςιμϐτητασ λϐγω λόψησ υπερβολικόσ δϐςησ ναρκωτικών ουςιών ςυνιςτϊ μεύζονα πρϐκληςη για τη 

Δημϐςια Τγεύα ςτην Ελλϊδα. Σο κρϊτοσ και ϐλοι οι εμπλεκϐμενοι Υορεύσ τησ Δημϐςιασ Τγεύασ 

αποςκοποϑν ςτη μεύωςη τησ ευαλωτϐτητασ των χρηςτών ναρκωτικών, μϋςα απϐ τη διευκϐλυνςη τησ 

πρϐςβαςησ αυτών ςτισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ, καθώσ και μϋςα απϐ την ενδυνϊμωςη των χρηςτών, 

ώςτε να αποφεϑγουν κινδϑνουσ που ςχετύζονται με τη χρόςη ουςιών. 

Ειδικό μνεύα γύνεται για τισ Αύθουςεσ Επιτηροϑμενησ Φρόςησ, μϋτρο που ϋχει εφαρμοςτεύ ςε 

πολλϋσ χώρεσ, και οι οπούεσ αποτελοϑν ςτοχευμϋνεσ παρεμβϊςεισ για την αϑξηςη τησ πιθανϐτητασ 

επιβύωςησ του χρόςτη ςε περύπτωςη λόψησ υπερβολικόσ δϐςησ ουςιών. Οι Αύθουςεσ Επιτηροϑμενησ 

Φρόςησ εύναι χώροι ςτουσ οπούουσ οι χρόςτεσ ναρκωτικών μποροϑν να κϊνουν χρόςη ουςιών ςε 

υγιεινϋσ και αςφαλεύσ ςυνθόκεσ.  

Η παρϋμβαςη αυτό αποςκοπεύ αφενϐσ μεν ςτην πρϐληψη των περιςτατικών υπερβολικόσ 

λόψησ και αφετϋρου δε ςτην παροχό επαγγελματικόσ βοόθειασ ςε περύπτωςη που ςυμβοϑν τϋτοια 

περιςτατικϊ. Κατϊ κανϐνα, με το μϋτρο αυτϐ προςφϋρεται πρϐςβαςη ςε ευρϑ φϊςμα ιατρικών και 
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κοινωνικών υπηρεςιών, πραγματοποιοϑνται παραπομπϋσ ςε θεραπεύεσ και προςελκϑονται 

πληθυςμού χρηςτών που ςπανύωσ απευθϑνονται ςε δομϋσ.  

Αυξανϐμενα εύναι τα  ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα οφϋλη απϐ την εφαρμογό Αιθουςών 

Επιτηροϑμενησ Φρόςησ ναρκωτικών, ϐπωσ η μεύωςη τησ ςυμπεριφορϊσ υψηλοϑ κινδϑνου, τησ 

θνηςιμϐτητασ απϐ υπερβολικό δϐςη και τησ μετϊδοςησ λοιμώξεων, καθώσ και η αυξημϋνη πρϐςβαςη 

των χρηςτών ναρκωτικών ςτη θεραπεύα και ςε ϊλλεσ υγειονομικϋσ και κοινωνικϋσ Τπηρεςύεσ. 

Σαυτϐχρονα, οι Αύθουςεσ Επιτηροϑμενησ Φρόςησ ςυμβϊλλουν ςτη μεύωςη τησ χρόςησ ναρκωτικών ςε 

δημϐςιουσ χώρουσ και ςτην μεύωςη τησ ϐχληςησ των πολιτών ςτισ περιοχϋσ που γειτνιϊζουν με 

ςημεύα διακύνηςησ ναρκωτικών μϋςα ςτισ πϐλεισ. την ευρωπαώκό όπειρο Αύθουςεσ Επιτηροϑμενησ 

Φρόςησ λειτουργοϑν ςε πενόντα ϋξι (56) πϐλεισ ϋξι (6) χωρών τησ ΕΕ και ςτη Νορβηγύα. 

την Ελλϊδα για πρώτη φορϊ ψηφύςτηκε η λειτουργύα Φώρων Εποπτευϐμενησ Φρόςησ, 

ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 90 και 91 του Ν. 4600/2019 (ΥΕΚ 43Α- 09/03/2019) «Εκςυγχρονιςμϐσ και 

Αναμϐρφωςη θεςμικοϑ Πλαιςύου Ιδιωτικών Κλινικών, ϑςταςη Εθνικοϑ Οργανιςμοϑ Δημϐςιασ 

Τγεύασ, ϑςταςη Εθνικοϑ Ινςτιτοϑτου Νεοπλαςιών και λοιπϋσ διατϊξεισ».    

Αξιοςημεύωτο εύναι ϐτι, εκτϐσ των ϊλλων, προβλϋπεται η δημιουργύα μητρώου εγγραφόσ 

ϐςων κϊνουν χρόςη ναρκωτικών ςτουσ ειδικοϑσ χώρουσ, προκειμϋνου να υπϊρχει επύςημη 

καταγραφό τουσ. τουσ παραπϊνω Φώρουσ παρϋχονται υπηρεςύεσ για την αςφαλϋςτερη χρόςη 

ναρκωτικών ουςιών και τη μεύωςη τησ βλϊβησ και των αρνητικών επιπτώςεων που ςυνδϋονται με τη 

χρόςη τουσ. τϐχοσ των Φώρων αυτών εύναι: 

 η προαγωγό τησ υγεύασ των ενεργών χρηςτών 

 η προςταςύα τησ δημϐςιασ υγεύασ 

 η μεύωςη του επιπολαςμοϑ των μολυςματικών αςθενειών ςτον πληθυςμϐ των 

τοξικοεξαρτόςεων 

 η πρϐληψη και η ϋγκαιρη παρϋμβαςη για την αντιμετώπιςη τησ υπερδοςολογύασ (overdose) 

και τϋλοσ 

 η κινητοπούηςη των χρηςτών και η προετοιμαςύα τουσ για ϋνταξη ςε θεραπευτικϊ 

προγρϊμματα.  

Αρμϐδιο  για την ςυλλογό ςτοιχεύων που αφοροϑν ςτουσ θανϊτουσ απϐ τα ναρκωτικϊ εύναι το 

3ο Σμόμα Ναρκωτικών – Παραβατικϐτητασ Ανηλύκων τησ Δ/νςησ Δημϐςιασ Αςφϊλειασ του Αρχηγεύου 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη. Σα ςτοιχεύα αυτϊ βαςύζονται ςτα 

αποτελϋςματα των ιατροδικαςτικών εξετϊςεων και των τοξικολογικών αναλϑςεων που 

διενεργοϑνται απϐ τουσ αρμϐδιουσ Υορεύσ (Εργαςτόρια Ιατροδικαςτικόσ και Σοξικολογύασ των ΑΕΙ, 

καθώσ και Ιατροδικαςτικϋσ Τπηρεςύεσ του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ).   

τουσ θανϊτουσ χρηςτών καταγρϊφονται μϐνο αυτού που οφεύλονται ϊμεςα ςτη χρόςη 

ναρκωτικών ουςιών, δηλαδό αυτού που επϋρχονται λύγο μετϊ τη χρόςη. Οι εν λϐγω ουςύεσ μπορεύ να 

εύναι οπιοϑχα, ψυχϐτροπεσ, κοκαϏνη, αμφεταμύνεσ, καθώσ και ϊλλεσ που περιλαμβϊνονται ςτην 

Διεθνό Σαξινϐμηςη των ουςιών του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Τγεύασ (ΠΟΤ). Λοιπού θϊνατοι χρηςτών 
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ναρκωτικών ουςιών, οι οπούοι ερευνώνται και καταγρϊφονται ϐταν ολοκληρωθεύ η ϋρευνα, 

βεβαιώνονται και πιςτοποιοϑνται απϐ τισ αρμϐδιεσ Αρχϋσ.  

Η κατϊχρηςη οπιοειδών, και κυρύωσ ηρωύνησ, εξακολουθεύ να αποτελεύ την κϑρια αιτύα των 

θανϊτων που ςυνδϋονται με τη χρόςη παρϊνομων ουςιών ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ και ςε ϊλλεσ χώρεσ 

ςτην ΕΕ. Αναλϑοντασ τα δημογραφικϊ και λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ των θανϐντων απϐ ναρκωτικϊ, 

καθώσ και τισ τϊςεισ που παρατηροϑνται, προκϑπτουν τα ακϐλουθα:  

 Κατϊ το ϋτοσ 2018, τα ϊτομα που απεβύωςαν απϐ χρόςη ναρκωτικών όταν κατϊ κϑριο λϐγο 

ανδρικοϑ φϑλου. Ειδικϐτερα, ϋχαςαν τη ζωό τουσ εύκοςι επτϊ (27) ϊνδρεσ (ποςοςτϐ 93,1%) 

και δϑο (2) γυναύκεσ (ποςοςτϐ 6,9%). Επύςησ, τη μεγϊλη πλειοψηφύα των θανϊτων 

εξακολουθοϑν να κατϋχουν οι Ϊλληνεσ υπόκοοι, ςε ποςοςτϐ 96,55%, ενώ οι αλλοδαπού 

κατϋχουν το υπϐλοιπο 3,45% . 

 

 

 Απϐ το ςϑνολο των θανϊτων οι (28) οφεύλονται ςτη χρόςη ηρωύνησ-μορφύνησ (ποςοςτϐ 

96,55% ) και (1) οφεύλεται ςε ψυχϐτροπεσ ουςύεσ (ποςοςτϐ 3,45%). 

Ωνδρεσ
27

93,10%

Γυναίκεσ
2

6,90%

Βεβαιωθέντες Θάνατοι κατά 

Υυλό 

Ϊλληνεσ
28

96,55%

Αλλοδαποί
1

3,45%

Βεβαιωθέντες Θάνατοι κατά 

Εθνικότητα

Ηρωίνη -
Μορφίνη

28
96,55%

Χυχβτροπεσ
1

3,45%

Αιτία Θανάτου κατά Ουσία
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 Ερευνώνται και καταγρϊφονται εξόντα μύα (61) περιπτώςεισ θανϊτων που αναφϋρθηκαν ϋωσ 

την 31-12-2018 ςτο ςϑνολο τησ χώρασ και δεν που ϋχουν αποςταλεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ 

Ιατροδικαςτικϋσ Τπηρεςύεσ οι τοξικολογικϋσ – ιατροδικαςτικϋσ εξετϊςεισ. 

 Περιςςϐτεροι θϊνατοι απϐ χρόςη ναρκωτικών διαπιςτώθηκαν ςτην ηλικιακό ομϊδα τριϊντα 

(30) και ϊνω με ποςοςτϐ 89,66% και ακολοϑθηςε η ηλικιακό ομϊδα 20-29 ετών με ποςοςτϐ 

6,9%.  

 το νομϐ Αττικόσ δεν υπόρξε κανϋνασ βεβαιωμϋνοσ θϊνατοσ απϐ ναρκωτικϊ, ςτο νομϐ 

Θεςςαλονύκησ υπόρξαν δεκατϋςςερισ (14) θϊνατοι (ποςοςτϐ 48,28%) και ςτην υπϐλοιπη 

χώρα δεκαπϋντε (15) θϊνατοι (ποςοςτϐ 51,72%). 

 Επύςησ, για την  πλειοψηφύα των θανϐντων δεν προϋκυψε  η οικογενειακό τουσ κατϊςταςη, οι 

γραμματικϋσ γνώςεισ τουσ,  καθώσ και το επϊγγελμϊ τουσ . 

τουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν, απεικονύζονται ςτοιχεύα για τουσ προαναφερϐμενουσ 

θανϊτουσ ςυνολικϊ  για τα ϋτη 2012-2018, καθώσ και αναλυτικϐτερα μεμονωμϋνωσ για το ϋτοσ 2018.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ΑΝΑΥΕΡΘΕΝΣΕ ΘΑΝΑΣΟΙ 78 75 76 94 78 62 90

73 69 63 75 63 49 29

4 5 13 15 11 4 …

1 … … 1 … 1 …

1. Ηλικία

α) μέχρι 19 ετών 1 1 … 2 1 … 1

β) απβ 20-29 ετών 21 12 9 13 12 7 2

γ) απβ 30 και άνω 51 56 54 60 50 42 26

2. Υγλο

α) Ανδρεσ 66 59 56 69 56 43 27

β) Γυναίκεσ 7 10 7 6 7 6 2

3. Τπηκοβτητα

α) Ελληνεσ 68 62 55 67 57 46 28

β) Αλλοδαποί 5 6 8 8 6 3 1

γ) Ωγνωςτη … 1 … … … … …

4. Περιοχή

α) Αττική 26 28 30 13 15 6 …

β) Θεςςαλονίκη 15 19 15 33 22 16 14

γ) Λοιπή Φώρα 32 22 18 29 26 27 15

5. Οικογενειακή Κατάςταςη

α) Αγαμοι 51 44 43 51 29 24 11

β) Εγγαμοι 2 4 2 8 6 1 4

γ)  Διαζευγμένοι … 1 … 2 4 2 …

δ)  Αγνωςτη 20 20 18 14 24 22 14

6. Γραμματικέσ Γνώςεισ

α) τοιχειώδουσ Εκπαίδευςησ 4 8 7 17 15 10 5

β) Μέςησ Εκπαίδευςησ 9 10 4 8 16 4 4

γ) Ανωτέρασ Εκπαίδευςησ … 1 … 3 … 1 …

δ) Ανώτατησ Εκπαίδευςησ … … … … … … …

ε) Α γ ν ω ς τ η 60 50 52 47 32 34 19

ςτ) Αγράμματοι …. …. …. …. … … … 1

7. Επάγγελμα

α)  Ωεργοι - Ωνεργοι 28 20 22 41 27 16 12

β) Αγνωςτο 44 45 37 31 29 25 17

β) Σεχνίτεσ-Εργάτεσ-Οικοδβμοι 1 1 1 … … 2 …

γ) Ιδιωτικοί Τπάλληλοι …. 1 2 2 2 …

δ) Μουςικοί …. …. …. …. …. … … …

ε) Ναυτικοί …. …. …. …. … … …

ςτ) πουδαςτέσ-Μαθητέσ …. 1 …. …. 1 … …

ζ) Ιερβδουλεσ …. …. …. …. … … …

η) Δημβςιοι Τπάλληλοι …. …. …. 1 …. … 1 …

θ) Λοιποί - τρατιωτικοί … 1 …. 3 4 1 …

8. Είδοσ Ναρκωτικογ

α) Ηρωΰνη - Μορφίνη 64 57 53 67 60 43 28

γ) Χυχβτροπεσ Ουςίεσ 6 8 4 4 2 6 1

δ) Κοκαΰνη 3 2 4 2 1 … …

ε) Κάνναβη … 2 1 … … … …

ςτ) Αμφεταμίνεσ … … 1 … … … …

ζ) Δεν ανιχνεγθηκε … … … 2 … … …

***Σα ςτοιχεύα  εύναι υπϐ επεξεργαςύα και θα οριςτικοποιηθοϑν μετϊ τη λόψη των υπολοιπώμενων ςτατιςτικών δελτύων Α-81

ΑΠΡΟΔΙΟΡΙΣΗ ΑΙΣΙΑ

Ερευνώνται    (08)   θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι  31-12-2017

Ερευνώνται    (61)   θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι  31-12-2018

Ερευνώνται    (04)   θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι  31-12-2016

Θάνατοι απβ ναρκωτικέσ ουςίεσ 

έτη 2012 - 2018

ΒΕΒΑΙΨΘΕΝΣΕ ΘΑΝΑΣΟΙ

ΌΦΙ ΑΠΌ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ

Ερευνώνται    (03)   θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι  31-12-2015

Ερευνάται       (01)   θάνατοσ που αναφέρθηκε  μέχρι   31-12-2013
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ΑΝΔΡΕ ΓΤΝΑΙΚΕ ΤΝΟΛΟ

80 9 90

27 2 29

1 1

1 1

1 1

5 5

6 1 7

6 1 7

6 6

1 1

38 40 38

26 2 28

1 1

13 1 14

14 1 15

11 11

3 1 4

13 1 14

5 5

4 4

18 1 19

1 1

11 1 12

16 1 17

2

1

20 2

3

1 1

α. ηρωύνη ό ϊλλη οπιοϑχα χωρύσ ϊλλη ουςύα:

            β. ηρωύνη ό ϊλλη οπιοϑχα ουςύα, μαζύ με:

           γ. οποιοδόποτε ϊλλο ναρκωτικϐ (εκτϐσ απϐ ηρωύνη ό ϊλλη οπιοϑχα ουςύα), ϐπωσ:

·      οινϐπνευμα

·      κοκαϏνη - βενζοδιαζεπύνεσ 

·      κοκαύνη

·      αμφεταμύνεσ

·      ϋκςταςη

·      βενζοδιαζεπύνεσ

·      ϊλλη ουςύα εκτϐσ απϐ κοκαύνη, αμφεταμύνεσ ό ϋκςταςη

5.    Οικογενειακό Κατϊςταςη

                         λ. πϊνω απϐ 65 ετών

γ.   Αλλοδαπού χώρασ εκτϐσ ΕΕ

(τα παρακϊτω ςτοιχεύα αφοροϑν βεβαιωθϋντεσ θανϊτουσ)

                        θ.  50-54 ετών

                         ι.   55-59 ετών

                         κ. 60-64 ετών

ε.  Ναυτικού

δ.  Ωγνωςτη

δ.  Μουςικού

ε.  Αγρϊμματοι

7.    Επαγγϋλματα

α.  Ωνεργοι

                       α.  Αττικό

                       β.  Θες/νύκη

                       γ.  Λοιπό Φώρα

ζ.  Ιερϐδουλεσ

·      αμφεταμύνεσ

·      κοκαύνη

·      ϋκςταςη

γ.  Ιδιωτικού Τπϊλληλοι

      8.     Αριθμϐσ βεβαιωθϋντων θανϊτων που  ςχετύζονται με:

                       α.  Ωγαμοι

                       β.  Ϊγγαμοι

                       γ.  Διαζευγμϋνοι

                       δ. Ωγνωςτη

                         α. μϋχρι 15 ετών

                         β.  15-19 ετών

                         γ.  20-24 ετών

                         δ.  25-29 ετών

                         ε.  30-34 ετών

                        ςτ.35-39 ετών

                        ζ.  40-44 ετών

                        η.  45-49 ετών

6.    Γραμματικϋσ Γνώςεισ

α.  τοιχ. Εκπαύδευςησ

β.  Μϋςησ Εκπαύδευςησ

γ.  Ανωτϊτησ Εκπαύδευςησ

β.   Αλλοδαπού χώρασ ΕΕ

κ.  Ωγνωςτο

β.  Σεχνύτεσ-Εργϊτεσ-Οικοδϐμοι

η.  Δημϐςιοι Τπϊλληλοι

θ.  Δημοςιογρϊφοι

ι.  πουδαςτϋσ-Μαθητϋσ

                        μ. ϊγνωςτη

        2.    Μϋςη ηλικύα θανϐντων

        3.    Τπηκοϐτητα

                        α.   Ϊλληνεσ

        4.    Περιοχό

ΒΕΒΑΙΨΘΕΝΣΕ ΘΑΝΑΣΟΙ:

 ΘΑΝΑΣΟΙ ΑΠΟ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ

Ϊτοσ 2018

      1.    Ηλικύα

ΑΝΑΥΕΡΘΕΝΣΕ ΘΑΝΑΣΟΙ:
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Κεφάλαιο Δ΄- ΔΡΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΔΙΨΚΣΙΚΨΝ ΑΡΦΨΝ  

Δ1.1 Δράςεισ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ 

 Σο 2018 ανακηρϑχθηκε ωσ ϋτοσ κατϊ των ναρκωτικών απϐ τη Υυςικό Ηγεςύα τησ ΕΛΑ.  Η 

πρωτοβουλύα αυτό, πϋραν του ςυμβολικοϑ τησ χαρακτόρα, αναδεικνϑει το ϋτοσ 2018, ωσ ςημεύο 

αναφορϊσ για την προώθηςη και περαιτϋρω ενύςχυςη των δρϊςεων τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ ςτο 

διαρκό αγώνα για την καταπολϋμηςη των ναρκωτικών. κοπϐσ τϐςο τησ Υυςικόσ, ϐςο και τησ 

Πολιτικόσ Ηγεςύασ εύναι αφενϐσ μεν, η μεύωςη τησ προςφορϊσ των ναρκωτικών, η καταπολϋμηςη τησ 

παρϊνομησ διακύνηςησ και εμπορύασ, η αποτροπό τησ παρϊνομησ ειςϐδου ναρκωτικών ουςιών απϐ το 

εξωτερικϐ, αφετϋρου δε, η ευαιςθητοπούηςη των πολιτών, και κυρύωσ των νϋων, για την μϊςτιγα των 

ναρκωτικών .  

 το πλαύςιο υλοπούηςησ των επιμϋρουσ δρϊςεων, οι οπούεσ εύναι απϐλυτα εναρμονιςμϋνεσ με 

την Ευρωπαώκό τρατηγικό για τα Ναρκωτικϊ (2013-2020), η Ελληνικό Αςτυνομύα ϋχει τουσ 

ακϐλουθουσ ςτϐχουσ :    

 Σην καταπολϋμηςη των οργανωμϋνων κυκλωμϊτων διακύνηςησ ναρκωτικών. 

 Σην καταπολϋμηςη τησ νομιμοπούηςησ εςϐδων που προϋρχονται απϐ διακύνηςη 

ναρκωτικών. 

 Σην επϋκταςη, ςε ϐλη την επικρϊτεια, ολοκληρωμϋνων προγραμμϊτων αςτυνϐμευςησ 

 Σην αντιμετώπιςη τησ διαςυνοριακόσ διακύνηςησ ναρκωτικών και την κατεϑθυνςη τησ 

δρϊςησ των Τπηρεςιών ςυνοριακόσ φϑλαξησ. 

 Σην αντιμετώπιςη τησ διακύνηςησ ναρκωτικών,  μϋςω ηλεκτρονικών μϋςων και ιδύωσ 

του διαδικτϑου, την ενύςχυςη των υπαρχουςών δομών και τη δημιουργύα νϋων, ϐπου 

ελλεύπουν. 

 Σην αντιμετώπιςη τησ ςχετιζϐμενησ, με τη διακύνηςη και χρόςη των ναρκωτικών, 

εγκληματικϐτητασ (κλοπϋσ, ληςτεύεσ του δρϐμου κ.λπ.).  

   

Δ1.2 Δράςεισ τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ ςε θέματα ναρκωτικών,  ςτο  πλαίςιο  

διεθνογσ ςυνεργαςίασ. 

Α. Ανταλλαγό αιτημϊτων/ πληροφοριών για θϋματα ναρκωτικών με ϊλλα κρϊτη – μϋλη τησ ΕΕ, μϋςω 

τησ Europol, καθώσ και αντύςτοιχων αιτημϊτων ανταλλαγόσ πληροφοριών απϐ αλλοδαπϋσ Αρχϋσ 

τρύτων κρατών, μϋςω τησ INTERPOL. 

 Εκπονόθηκαν διαταγϋσ προσ τισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, αναφορικϊ με 

θϋματα ναρκωτικών, ςτο πλαύςιο τησ διεθνοϑσ αςτυνομικόσ ςυνεργαςύασ. Σα εν λϐγω θϋματα, τα 

οπούα διαβιβϊςτηκαν μϋςω τησ ΔΔΑ/ΑΕΑ και του ΟΔΝ-ΕΜΠ, αφοροϑςαν κυρύωσ αιτόματα 
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αλλοδαπών Αρχών, ςτα πλαύςια ερευνών ςε υποθϋςεισ ναρκωτικών, πληροφορύεσ για επικύνδυνεσ 

ουςύεσ, μεθοδολογύεσ δρϊςησ Ε.Ο., κοινοποιόςεισ Αγγελιών για επικύνδυνουσ καταζητοϑμενουσ, 

πιθανϋσ διελεϑςεισ ςχετικώσ δραςτηριοποιοϑμενων ατϐμων απϐ την Ελλϊδα, ςυλλόψεισ-καταδύκεσ–

αποφυλακύςεισ Ελλόνων ςτην αλλοδαπό, ςυμμετοχό κρατών ςε εςτιακϊ ςημεύα τησ Europol, 

πληροφορύεσ για καταςχϋςεισ ναρκωτικών ουςιών  ςτην αλλοδαπό, με προοριςμϐ την Ελλϊδα.    

Β. Πραγματοποιόθηκαν ελεγχϐμενεσ μεταφορϋσ ναρκωτικών, ςε ςυνεργαςύα με το υντονιςτικϐ 

Όργανο Δύωξησ Ναρκωτικών- Εθνικό Μονϊδα Πληροφοριών. 

Γ. υνεχύςτηκε η ςυμμετοχό τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ ςτα προγρϊμματα EMPACT, ςτο πλαύςιο του 

αναθεωρημϋνου Ευρωπαώκοϑ Κϑκλου Πολιτικόσ 2018-2021 για το ςοβαρϐ διεθνϋσ και Οργανωμϋνο 

Ϊγκλημα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (EU Policy Cycle 2018 -2021) και ςυγκεκριμϋνα :  

 ε επιχειρηςιακϋσ ςυναντόςεισ ςτο πλαύςιο επιχειρηςιακών ςχεδύων δρϊςησ ϋτουσ 2018, για 

τη διακύνηςη ηρωύνησ, κοκαϏνησ και ςυνθετικών ναρκωτικών & νϋων ψυχϐτροπων ουςιών. 

 ε ενημερωτικϋσ εκπαιδεϑςεισ και ςυναντόςεισ, για την πραγματοπούηςη, ςε δεϑτερη φϊςη, 

των ευρωπαώκών επιχειρόςεων, ςτισ Κοινϋσ Ημϋρεσ Δρϊςησ Action Leader Workshop (JADs), 

για την καταπολϋμηςη τησ παρϊνομησ διακύνηςησ διαφϐρων τϑπων ναρκωτικών ουςιών. 

 ε ςτρατηγικϋσ ςυναντόςεισ, για τον προγραμματιςμϐ των κοινών ημερών δρϊςησ των 

Empact – Cocaine, Heroin & Synthetic Drugs. 

Δ. Πραγματοποιόθηκαν Επιχειρηςιακϋσ Δρϊςεισ ωσ ακολοϑθωσ :  

 Με πρωτοβουλύα τησ EUROPOL και ςτο πλαύςιο των δραςτηριοτότων των προγραμμϊτων 

EMPACT ηρωύνησ, πραγματοποιόθηκε η επιχειρηςιακό δρϊςη με την κωδικό ονομαςύα «Via 

Diagonalis», ςε δϑο φϊςεισ, ςε ςυνεργαςύα με την Σελωνειακό Τπηρεςύα.  

Κϑριο αντικεύμενο τησ εν λϐγω επιχεύρηςησ όταν η απϐ κοινοϑ δρϊςη των ςυναρμοδύων 

Αρχών επιβολόσ του νϐμου, ςτα χερςαύα ςημεύα ειςϐδου-ελϋγχου τησ Ελλϊδοσ και τησ 

Βουλγαρύασ με την Σουρκύα. 

 το πλαύςιο εφαρμογόσ Επιχειρηςιακών χεδύων Δρϊςησ των Προτεραιοτότων Empact του 

Ευρωπαώκοϑ Κϑκλου Πολιτικόσ για το οβαρϐ και Οργανωμϋνο Ϊγκλημα, πραγματοποιόθηκε 

η επιχειρηςιακό δρϊςη με την κωδικό ονομαςύα «Largescale»,με ςτοχευϐμενουσ ελϋγχουσ ςε 

χερςαύα ςϑνορα, λιμϋνεσ και αερολιμϋνεσ τησ χώρασ, αποςκοπώντασ περαιτϋρω ςτη ςυλλογό 

επιχειρηςιακών πληροφοριών, οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςε μεγαλϑτερησ κλύμακασ ϋρευνεσ, 

προσ την αποδϐμηςη διεθνών εγκληματικών δικτϑων διακινόςεωσ ναρκωτικών ουςιών. 

 Κατϐπιν πρωτοβουλύασ των Βουλγαρικών Αρχών, πραγματοποιόθηκαν ημϋρεσ Κοινόσ Δρϊςησ 

τησ επιχεύρηςησ με την ονομαςύα «Euro Sky». Αντικεύμενο τησ επιχεύρηςησ όταν η απϐ κοινοϑ 

δρϊςη των ςυναρμοδύων Αρχών επιβολόσ του νϐμου (Αςτυνομύασ και Σελωνειακών Αρχών) 
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για τη βεβαύωςη παραβϊςεων τησ Νομοθεςύασ περύ Ναρκωτικών ςε διεθνεύσ αερολιμϋνεσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του Διεθνοϑσ Αερολιμϋνα «Ελ. Βενιζϋλοσ»   

 

Ε. υνεχύςτηκε η ςυμμετοχό τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και η τροφοδϐτηςη των Α.Υ.Ε. τησ Europol, 

ςτα Ϊργα Επιχειρηςιακόσ Ανϊλυςησ: SYNERGY, COLA, HEROINE, CANNABIS, με επύκαιρεσ και 

επιχειρηςιακϊ αξιοποιόςιμεσ πληροφορύεσ.  

υγκεκριμϋνα:  

o «ΑWF S.O.C./F.P.SYNERGY», ςχετικϊ με τα εγκληματικϊ δύκτυα που δραςτηριοποιοϑνται ςτην 

παραγωγό, πώληςη και διανομό ςυνθετικών ναρκωτικών, καθώσ επύςησ και ςτην προμόθεια 

χημικών ουςιών, οι οπούεσ χρηςιμοποιοϑνται ςτην παραγωγό ςυνθετικών ναρκωτικών, τϐςο 

εντϐσ, ϐςο και εκτϐσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ.   

o «ΑWF S.O.C./F.P. COLA», ςχετικϊ με τισ εγκληματικϋσ οργανώςεισ τησ Νοτύου Αμερικόσ και τα 

δύκτυα τουσ ςτην Ευρώπη, που δραςτηριοποιοϑνται ςτη διακύνηςη ναρκωτικών.  

o «ΑWF S.O.C./F.P.ΗΕΡΟΙΝ», ςχετικϊ με τισ εγκληματικϋσ ομϊδεσ που αςχολοϑνται με την 

παραγωγό και παρϊνομη διακύνηςη ηρωύνησ.  

o «ΑWF S.O.C./F.P. CANNABIS», ςχετικϊ με τισ εγκληματικϋσ ομϊδεσ που δραςτηριοποιοϑνται 

ςτην παραςκευό και διακύνηςη κϊνναβησ.  

Σ. υμμετοχό Αξιωματικών τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ: 

 την ακροαματικό διαδικαςύα ςτο Πρωτοδικεύο του Ντοϑιςμπουργκ Γερμανύασ. 

 την ςυντονιςτικό ςυνϊντηςη τησ EUROJUST ςτη Φϊγη Ολλανδύασ. 

 το ςυνϋδριο ARGOS για θϋμα ςυγκαλυμμϋνησ επιτόρηςησ ςτην Αυςτρύα. 

 την 35η Διεθνό υνδιϊςκεψη  (IDEM) ςτο Ρϐτερνταμ Ολλανδύασ. 

 την 5η ετόςια υνϊντηςη τησ ομϊδασ εργαςύασ Pompidou του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για 

διϊπραξη εγκλημϊτων ναρκωτικών μϋςω διαδικτϑου, ςτο Δουβλύνο Ιρλανδύασ.  

 το διεθνϋσ ςεμινϊριο «Refugees and Drugs» ςτην Αθόνα. 

 το Παγκϐςμιο υνϋδριο τησ Γ.Γ. Interpol για τα παρϊνομα ναρκωτικϊ ςτο Σολϋδο Ιςπανύασ, 

 τη ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ αεροδρομύων τησ ομϊδασ Pompidou ςτο τραςβοϑργο Γαλλύασ. 

 τη ςυνϊντηςη τησ δρϊςησ «SIRAS» του SELEC ςτη ϐφια Βουλγαρύασ. 

 τη ςυνϊντηςη εργαςύασ τησ Γ.Γ. Interpol ςτη Λυών Γαλλύασ. 

 την ομϊδα εργαςύασ για την καταπολϋμηςη τησ διακύνηςησ των ναρκωτικών ςτο Furth 

Γερμανύασ. 
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 το ςυνϋδριο «Join Investigation to fight trafficking in drugs and firearms» ςτη Βιϋννη 

Αυςτρύασ. 

 την 6η ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ εργαςύασ για την προςφορϊ των ναρκωτικών ςτο Ευρωπαώκϐ 

Παρατηρητόριο Ναρκωτικών και Σοξικοεξαρτόςεων ςτη Λιςςαβϐνα Πορτογαλύασ. 

 την 4η ετόςια ςυνϊντηςη εμπειρογνωμϐνων και ςτην 3η τεχνικό ςυνϊντηςη τησ ομϊδασ 

Pompidou ςτα κϐπια. 

 το ςυνϋδριο «Drug Policing» ςτη Βιϋννη Αυςτρύασ 

 το ςτρατηγικϐ διϊλογο για το παρϊνομο εμπϐριο ςτη νοτιοανατολικό Ευρώπη ςτισ 

υρακοϑςεσ Ιταλύασ. 

 το ςυνϋδριο «Drugs in Europe» ςτη Φϊγη Ολλανδύασ.  

Ζ. το πλαύςιο ςυναντόςεων τησ Πολιτικόσ και Υυςικόσ Ηγεςύασ τησ Ελλϊδασ, με ομολϐγουσ τουσ, 

ετϋρων χωρών, δϐθηκαν ςυνειςφορϋσ, αναφορικϊ με θϋματα ναρκωτικών. 

Η. το πλαύςιο ερευνών ςοβαρών διακρατικών υποθϋςεων διακύνηςησ ναρκωτικών, εκπρϐςωποι τησ 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ πραγματοπούηςαν τισ ακϐλουθεσ επιχειρηςιακϋσ ςυναντόςεισ με Αρχϋσ 

γειτονικών χωρών για την εξϊρθρωςη πολυμελών εγκληματικών οργανώςεων που 

δραςτηριοποιοϑνται ςτην ειςαγωγό και διακύνηςη ναρκωτικών ουςιών:   

 υνϊντηςη ςτην Κωνςταντινοϑπολη, υπϐ τη διοργϊνωςη του κϋντρου Επιβολόσ του Νϐμου 

τησ Νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ (SELEC).  

 υναντόςεισ ςτη Θεςςαλονύκη, υπϐ τη διοργϊνωςη του κϋντρου Επιβολόσ του Νϐμου τησ 

Νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ (SELEC). 

 υνϊντηςη ςτη Ρώμη, υπϐ τη διοργϊνωςη του Γραφεύου DEA τησ Πρεςβεύασ των Η.Π.Α. ςτην 

Αθόνα. 

 υνϊντηςη ςτα Σύρανα, υπϐ τη διοργϊνωςη του Γραφεύου DEA τησ Πρεςβεύασ των Η.Π.Α. ςτην 

Αθόνα. 

 υνϊντηςη ςτο Βουκουρϋςτι, υπϐ τη διοργϊνωςη του Γραφεύου DEA τησ Πρεςβεύασ των 

Η.Π.Α. ςτην Αθόνα   και  

 υνϊντηςη ςτην Καρλςροϑη Γερμανύασ, υπϐ τη διοργϊνωςη του Οργανιςμοϑ SANCAS. 

Θ. Με πρωτοβουλύα τησ INTERPOL και ςε ςυνεργαςύα με το SELEC διοργανώθηκε Παγκϐςμια 

επιχεύρηςη κατϊ των Ναρκωτικών, με την κωδικό ονομαςύα «LIONFISH».  

τϐχοσ τησ επιχεύρηςησ όταν ο ςυντονιςμϐσ και η διευκϐλυνςη τησ ανταλλαγόσ δεδομϋνων και 

πληροφοριών ςε διεθνικϐ επύπεδο, για τη διακρύβωςη παραβϊςεων τησ περύ Ναρκωτικών 

νομοθεςύασ, μϋςω ςτοχευμϋνων ελϋγχων ςε  χερςαύα ςϑνορα, λιμϋνεσ και αερολιμϋνεσ των χωρών, 
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αποςκοπώντασ περαιτϋρω, ςτη ςυλλογό επιχειρηςιακών πληροφοριών, οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςε 

μεγαλϑτερησ κλύμακασ ϋρευνεσ, προσ την αποδϐμηςη διεθνών εγκληματικών δικτϑων διακινόςεωσ 

ναρκωτικών. Η Ελληνικό Αςτυνομύα ςυμμετεύχε ςτην εν λϐγω επιχεύρηςη, καθώσ και ςτην Προ-

Επιχειρηςιακό ςυνϊντηςη. 

Ι.  το πλαύςιο ειδικόσ εκπαύδευςησ του Αςτυνομικοϑ Προςωπικοϑ, το οπούο επιλϋχθηκε για την 

κϊλυψη θϋςεων προςωπικοϑ αςφαλεύασ ςε Ελληνικϋσ Διπλωματικϋσ Αρχϋσ ςτο εξωτερικϐ, για το 

ζότημα του διεθνοϑσ εμπορύου ναρκωτικών, ςε ςχϋςη με τισ χώρεσ ςτισ οπούεσ διαπιςτεϑτηκαν, 

πραγματοποιόθηκε εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο, με τη ςυμμετοχό Αξιωματικοϑ του 3ου Σμόματοσ 

Ναρκωτικών & Παραβατικϐτητασ Ανηλύκων τησ Δ/νςησ Δημϐςιασ Αςφϊλειασ/ΚΑ/ΑΕΑ, ωσ ομιλητόσ 

επύ θεμϊτων αρμοδιϐτητϊσ του. 

Κ. Τπεγρϊφη υμφωνύα υςτϊςεωσ Κοινόσ Ομϊδασ Ϊρευνασ (ΚΟΕ) μεταξϑ των αρμοδύων Δικαςτικών 

Αρχών τησ Γαλλύασ και Ελλϊδασ, για την εξϊρθρωςη εγκληματικοϑ δικτϑου  διακύνηςησ ναρκωτικών 

(υπϐθεςη ΜΙΜΙΖΑΝ – Επιχεύρηςη OLYMP). Αξιωματικϐσ αρμϐδιασ υφιςτϊμενησ Τπηρεςύασ τησ ΕΛ.Α. 

ςυμμετεύχε ςε ςυντονιςτικό ςυνϊντηςη των Αρχών Ελλϊδοσ – Γαλλύασ, η οπούα ϋλαβε χώρα ςτην ϋδρα 

τησ Eurojust.  

 

Δ1.3 Δράςεισ τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ ςε θέματα ναρκωτικών,  ςε εθνικβ επίπεδο. 

Α. Εφαρμογό Ειδικοϑ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ κατϊ των 

Ναρκωτικών (2018-2020)  

Με αφορμό την ανακόρυξη του -2018- ωσ ϋτουσ κατϊ των ναρκωτικών και ςτο πλαύςιο ολοκλόρωςησ 

του Ειδικοϑ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ κατϊ των Ναρκωτικών (2014-2016), εκπονόθηκε το νϋο 

ειδικϐ επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ κατϊ των Ναρκωτικών (2018-2020)  και 

με απϐφαςη του κ. Αρχηγοϑ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ εγκρύθηκε η εφαρμογό του και εκδϐθηκε 

διαταγό προσ τισ υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ για την υλοπούηςό του.  

Β. Νομοθεςύα  

 Εκπϐνηςη διαταγόσ προσ ενημϋρωςη αρμοδύων Τπηρεςιών για την ϋκδοςη του Ν. 4523/7-3-

2018, με τον οπούο ρυθμύζεται το πεδύο παραγωγόσ, ελϋγχου και διϊθεςησ των ςκευαςμϊτων 

που περιϋχουν φαρμακευτικό κϊνναβη (ΥΕΚ Α΄-41/2018). 

 Ϊκδοςη διαταγόσ προσ ενημϋρωςη αρμοδύων Τπηρεςιών, αναφορικϊ με ϋγγραφο του 

Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων, ςϑμφωνα με το οπούο γνωςτοποιοϑνται τα 

ςτοιχεύα των ενδιαφερομϋνων παραγωγών που ϋχουν τϑχει ςχετικόσ προϋγκριςησ, καθώσ και 

η ακριβόσ τοποθεςύα και ϋκταςη  τησ καλλιϋργειασ, ποικιλιών βιομηχανικόσ κϊνναβησ του 

εύδουσ Cannabis Sativa L, ςϑμφωνα με τισ προϒποθϋςεισ τησ ςχετικόσ Κ.Τ.Α.  . 



                                                            Ετόςια Ϊκθεςη .Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. για τα Ναρκωτικϊ ςτην Ελλϊδα                         

ελύδα 123 απϐ 133 
 

     2018 

 Ϊκδοςη διαταγόσ ςτισ Αςτυνομικϋσ Τπηρεςύεσ ανϊ την Επικρϊτεια, αναφορικϊ με τη 

διαδικαςύα παραγωγόσ και μεταφορϊσ τελικών προώϐντων φαρμακευτικόσ κϊνναβησ και τισ 

υποχρεώςεισ τησ ΕΛ.Α. 

 υμμετοχό εκπροςώπων τησ ΕΛ.Α. ςε ςειρϊ ςυναντόςεων ϊτυπησ ομϊδασ εργαςύασ, οι 

οπούεσ πραγματοποιόθηκαν ςτην ϋδρα του Κοινοβουλύου, με τη ςυμμετοχό εκπροςώπων 

ϋτερων Τπουργεύων, επύ θεμϊτων ςυνεργαςύασ ςτο πλαύςιο των ϐρων και προϒποθϋςεων 

καλλιϋργειασ των ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis Sativa L.   

 υμμετοχό ςτην Οριζϐντια Ομϊδα για τα ναρκωτικϊ με αρμϐδιο Αξιωματικϐ, ωσ 

αναπληρωματικϐ μϋλοσ, η οπούα επεξεργϊζεται προτϊςεισ και ςχϋδια ψηφιςμϊτων , 

κανονιςμών και αποφϊςεων, που αφοροϑν τα ναρκωτικϊ και τα οπούα, αφοϑ εγκριθοϑν, 

προωθοϑνται προσ την Επιτροπό Μονύμων Αντιπροςώπων (ΕΜΑ) και ακολοϑθωσ προσ το 

υμβοϑλιο των Τπουργών, απϐ το οπούο και υιοθετοϑνται προκειμϋνου να τϑχουν εφαρμογόσ.  

 Ενημϋρωςη των αρμοδύων Τπηρεςιών αναφορικϊ με περιπτώςεισ υπαγωγόσ – μεταβολόσ 

ουςιών ςτουσ Πύνακεσ τησ «Περύ Ναρκωτικών» νομοθεςύασ.  

 υμμετοχό εκπροςώπου του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη ςτην Επιτροπό Ναρκωτικών 

του ϊρθρου 5 του Ν. 4139/2013. 

Γ. Διαταγϋσ προσ αρμϐδιεσ υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ :  

 Εκπϐνηςη εγκυκλύου διαταγόσ, αναφορικϊ με την εξερεϑνηςη δϑςβατων και απϐκρημνων 

περιοχών τησ Επικρϊτειασ, για τον εντοπιςμϐ φυτειών κϊνναβησ, απϐ επύγειεσ δυνϊμεισ και τη 

ςτοχευμϋνη διϊθεςη ελικοπτϋρου, καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια του θϋρουσ.  

 Εκπϐνηςη εγκυκλύου διαταγόσ, αναφορικϊ με τη λόψη ενδεικνυϐμενων μϋτρων για τον 

εντοπιςμϐ και καταςτροφό των αυτοφυών φυτών κϊνναβησ και υπνοφϐρου μόκωνοσ.  

 Εκδϐθηκαν διαταγϋσ προσ αρμϐδιεσ υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, 

αναφορικϊ με νϋεσ μεθοδολογύεσ δρϊςησ παρϊνομησ διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών. 

 Εκδϐθηκαν διαταγϋσ προσ διερεϑνηςη καταγγελιών – απϐρρητων πληροφοριών, για θϋματα 

ναρκωτικών, που περιόλθαν ςε αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ τησ ΕΛ.Α. 

 το πλαύςιο λειτουργύασ των -14- ημεύων Επαφόσ του ΟΔΝ - ΕΜΠ ςε ϐλη την Ελληνικό 

Επικρϊτεια, ςυνεχύςθηκαν οι ανϊ 6μηνο ςυναντόςεισ με τουσ εκπροςώπουσ των λοιπών 

Διωκτικών Αρχών, για ςτενό και αγαςτό επαγγελματικό ςυνεργαςύα, για την καταπολϋμηςη 

των ναρκωτικών.   

 Εκδϐθηκε διαταγό, μετϊ ςυνημμϋνου μνημονύου ενεργειών, αναφορικϊ με την εφαρμογό των 

διοικητικών μϋτρων τησ διακριτικόσ παρακολοϑθηςησ και του ειδικοϑ ελϋγχου, 

δραςτηριοποιοϑμενων ςε υποθϋςεισ ναρκωτικών.  
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 Εκδϐθηκε διαταγό προσ υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τησ ΕΛ.Α., αναφορικϊ με την ορθϐτητα και 

πληρϐτητα υποβολόσ των προβλεπομϋνων ςτοιχεύων, ςε περιπτώςεισ θανϐντων απϐ τη 

χρόςη ναρκωτικών ουςιών, ατϐμων.  

 Ϊκδοςη διαταγών προσ υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τησ ΕΛ.Α. για την ενημϋρωςό τουσ, 

αναφορικϊ με τα ςυνθετικϊ κανναβινοειδό.  

 Ϊκδοςη διαταγών, προσ υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τησ ΕΛ.Α., ςχετικϊ με τουσ ελϋγχουσ που 

πραγματοποιοϑνται ςτουσ αερολιμϋνεσ τησ χώρασ, καθώσ και τη ςυνεργαςύα με τουσ 

εμπλεκϐμενουσ φορεύσ.  

Δ. Πρϐγραμμα εντοπιςμοϑ φυτειών κϊνναβησ  

 Τλοποιόθηκε ειδικϐ πρϐγραμμα για την εξερεϑνηςη δϑςβατων και απϐκρημνων περιοχών τησ 

επικρϊτειασ, για τον εντοπιςμϐ φυτειών κϊνναβησ απϐ επύγειεσ δυνϊμεισ με την ςτοχευμϋνη διϊθεςη 

εναϋριων μϋςων τησ ΕΛ.Α., κατϊ τη διϊρκεια των οπούων εντοπύςτηκαν και εκριζώθηκαν αρκετϊ 

δενδρϑλλια κϊνναβησ. 

Ε. Εξοπλιςμϐσ Τπηρεςιών   

o το πλαύςιο κατϊρτιςησ του Πολυετοϑσ Προγρϊμματοσ ISF (2014-2020), η Δ/νςη Δημϐςιασ 

Αςφϊλειασ/ΚΑ/ΑΕΑ προμηθεϑτηκε δϑο (2) ςυςτόματα επιθεώρηςησ – ςϊρωςησ ςώματοσ με 

x-ray, για τον εντοπιςμϐ ναρκωτικών ουςιών, τα οπούα τοποθετόθηκαν ςτουσ αερολιμϋνεσ 

Αθηνών και Θεςςαλονύκησ.  

o Δωρεϋσ ςκϑλων, προκειμϋνου να εκπαιδευτοϑν ωσ αςτυνομικού ςκϑλοι ανύχνευςησ 

ναρκωτικών ουςιών και την μετϋπειτα αξιοπούηςό τουσ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ ελληνικόσ 

επικρϊτειασ.  

Σ. Παροχό ςυνδρομόσ ςτην Ειςαγγελύα Αθηνών 

 Παραςχϋθηκε ςυνδρομό ςτο Σμόμα Εκτϋλεςησ Αποφϊςεων για τη μεταφορϊ και καταςτροφό 

καταςχεμϋνων ποςοτότων ναρκωτικών ουςιών.  

Ζ. υνεργαςύα με το Γραφεύο του Εθνικοϑ υντονιςτό για την Αντιμετώπιςη των Ναρκωτικών  

 υμμετεύχε Αξιωματικϐσ ςτισ ςυναντόςεισ τησ Διυπουργικόσ Εθνικόσ Επιτροπόσ χεδιαςμοϑ & 

υντονιςμοϑ  για την Αντιμετώπιςη των Ναρκωτικών του ϊρθρου 50 του Ν. 4139/13 «Νϐμοσ περύ 

εξαρτηςιογϐνων ουςιών», ςτην οπούα προεδρεϑει η Εθνικό υντονύςτρια για την Αντιμετώπιςη των 

Ναρκωτικών, με βαςικό αρμοδιϐτητα την εκπϐνηςη του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ για τα ναρκωτικϊ, 

τον ςχεδιαςμϐ και την ανϊπτυξη των διεθνών ςυνεργαςιών τησ χώρασ, το ςυντονιςμϐ και την 

προώθηςη των αναγκαύων μϋτρων, προγραμμϊτων και δρϊςεων εκ μϋρουσ των ςυναρμϐδιων 

Τπουργεύων, ςτο πλαύςιο του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ, καθώσ και την παρακολοϑθηςη τησ 

εφαρμογόσ τουσ.  

Η. τον τομϋα Πρϐληψησ  
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 Με αφορμό τη λόξη εφαρμογόσ του  «Πρωτϐκολλο υνεργαςύασ», μεταξϑ του Τπουργεύου 

Προςταςύασ του Πολύτη και του Ο.ΚΑ.ΝΑ., αναφορικϊ με την υλοπούηςη ςχετικών δρϊςεων,  ο 

εν λϐγω Οργανιςμϐσ αιτόθηκε την παρϊταςη εφαρμογόσ του, η οπούα ϋγινε αποδεκτό απϐ την 

Ηγεςύα του ώματοσ, κατϐπιν ςχετικόσ ειςόγηςησ, για δϑο (2) επιπλϋον ϋτη. Επύςησ, 

διευρϑνθηκε η  ςυνεργαςύα με το Ο.ΚΑ.ΝΑ., με επιπλϋον αςτυνομικϋσ Τπηρεςύεσ τησ Αττικόσ.  

Οι δρϊςεισ που προβλϋπονται απϐ αυτϐ αφοροϑν :  

 ςτη ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα Ωμεςησ Παρϋμβαςησ του Ο.ΚΑ.ΝΑ., για ανόλικουσ και 

νεαροϑσ παραβϊτεσ – χρόςτεσ ναρκωτικών ουςιών,  

 ςτην προαγωγό τησ ψυχοκοινωνικόσ υγεύασ και ευαιςθητοπούηςησ των Αςτυνομικών 

ςε θϋματα πρϐληψησ των εξαρτόςεων με επιλεγμϋνα Κϋντρα Πρϐληψησ των 

εξαρτόςεων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. /τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ςτην επικρϊτεια και  

 ςτην εκπαύδευςη ςτελεχών τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ ςε πρακτικϋσ αςτυνϐμευςησ και 

προςϋγγιςησ εξαρτημϋνων ατϐμων, μϋςω διόμερων ενημερωτικών διαλϋξεων απϐ 

προςωπικϐ του Ο.ΚΑ.ΝΑ.,   .   

 υνοδεύεσ μεταφορϊσ μεθαδϐνησ και ναρκωτικών φαρμϊκων, κατϐπιν αιτημϊτων του 

Ο.ΚΑ.ΝΑ., αλλϊ και του Τπουργεύου Τγεύασ.  

 υμμετοχό τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ με εκπροςώπουσ τησ, ςτισ ςυνεδριϊςεισ του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου του Ο.ΚΑ.ΝΑ.   

 Διενϋργεια ετόςιων ςυναντόςεων του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΨΣΟ με τουσ διοικητϋσ και το προςωπικϐ 

των Σμημϊτων Αςφαλεύασ και των Σμημϊτων Δύωξησ Ναρκωτικών τησ ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατολικόσ 

Μακεδονύασ και Θρϊκησ, με ςκοπϐ την ενημϋρωςη ςχετικϊ με τισ Τπηρεςύεσ που προςφϋρει ο 

εν λϐγω Υορϋασ.  

Θ. Σομϋασ Εκπαύδευςησ – ενημϋρωςησ  

 υμμετοχό Αξιωματικών τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ: 

 ε περιφερειακϐ ςεμινϊριο με θϋμα «Καταπολϋμηςη εμπορύου ναρκωτικών ςτα 

Δυτικϊ Βαλκϊνια», το οπούο διοργανώθηκε απϐ τη Γαλλικό Πρεςβεύα, 

 ε διϊλεξη, η οπούα πραγματοποιόθηκε απϐ τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με θϋμα «Πρακτικϋσ 

αςτυνϐμευςησ και προςϋγγιςησ εξαρτημϋνων ατϐμων»,   

 ε ςυνϊντηςη με Κινϋζουσ Αξιωματοϑχουσ για την περιγραφό του φαινομϋνου τησ 

διακύνηςησ ναρκωτικών,  

 ε παρουςύαςη ςυςτόματοσ drone τησ εταιρεύασ «FLIR SYSTEMS», 

 ε εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο με θϋμα «Orientation Course on Common Security & 

Defence Policy» και  
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 το 3ο ςτρογγυλϐ τραπϋζι για τα ναρκωτικϊ, ςτο κϋντρο των Αθηνών .  

 Οι Αμερικανικϋσ Αρχϋσ παρεύχαν εκπαύδευςη ςε ςτελϋχη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ για θϋματα 

καταπολϋμηςησ διακύνηςησ ναρκωτικών. 

 Επικαιροποιόθηκε επαγγελματικϐ εγχειρύδιο για θϋματα ναρκωτικών, προσ χρόςη των 

ςπουδαςτών τησ Αςτυνομικόσ Ακαδημύασ. 

 

Δ2 Δράςεισ Σελωνειακήσ Τπηρεςίασ 

Δ2.1 υμμετοχή τησ Σελωνειακήσ Τπηρεςίασ ςε διεθνείσ επιχειρήςεισ καταπολέμηςησ 

λαθρεμπορίου ναρκωτικών  

 Και κατϊ το ϋτοσ 2018 η Σελωνειακό Τπηρεςύα ςυμμετεύχε ςε Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ 

καταπολϋμηςησ των ναρκωτικών ουςιών με ςτϐχο την παρουςύα τησ και την δρϊςη τησ ςε Διεθνϋσ 

περιβϊλλον.  

 Η διενϋργεια Κοινών Σελωνειακών επιχειρόςεων ςυμβϊλλει ϋτςι ώςτε οι Σελωνειακϋσ Αρχϋσ να 

επιχειροϑν διωκτικϊ εντϐσ του διεθνοϑσ περιβϊλλοντοσ ςυνεργαςύασ και ανταλλαγόσ πληροφοριών, 

ςε ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα και με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και ςτϐχουσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων με 

ϐλεσ τισ ςυμμετϋχουςεσ ςτισ επιχειρόςεισ xώρεσ. 

Κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα απϐ 25 Ιουνύου ϋωσ και 9 Ιουλύου 2018 η ελληνικό Σελωνειακό 

Τπηρεςύα ςυμμετεύχε ςτην παγκϐςμια επιχεύρηςη επιβολόσ του νϐμου με την κωδικό ονομαςύα 

SPORTS BAG 2, η οπούα πραγματοποιόθηκε υπϐ την αιγύδα του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Σελωνεύων 

(WCO) και του Γραφεύου Ηνωμϋνων Εθνών για τα ναρκωτικϊ και το ϋγκλημα (UNODC). O 

ςτρατηγικϐσ ςτϐχοσ τησ επιχεύρηςησ όταν η προώθηςη τησ διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ ςτην αντιμετώπιςη 

τησ παρϊνομησ διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών και ςυγκεκριμϋνα κοκαϏνησ, μϋςω 

εμπορευματοκιβωτύων, με τη μϋθοδο “rip on – rip off”, ϐπωσ επύςησ ο εντοπιςμϐσ και η περαιτϋρω 

διενϋργεια ελϋγχων τϋτοιων παρϊνομων αποςτολών. Κατϊ την διϊρκεια τησ επιχεύρηςησ, ςτην οπούα 

ςυμμετεύχαν το Γ΄ Σελωνεύο Πειραιϊ και το Α΄ Σελωνεύο Θεςςαλονύκησ, πραγματοποιόθηκαν εύκοςι 

δϑο (22) ςτοχευμϋνοι ϋλεγχοι.  

το πλαύςιο τησ Δρϊςησ 2.4 «υντονιςμϐσ και ανϊπτυξη επιχειρόςεων ευρεύασ κλύμακασ ςτα 

ςημεύα ειςϐδου τησ Ε.Ε –υνεργαςύα ςυναρμϐδιων Αρχών» των Προγραμμϊτων EMPACT COCAINE, 

HEROINE, CANNABIS τησ ΕUROPOL, αποφαςύςτηκε η ςυμμετοχό τησ Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ ςτην 

Κοινό Αςτυνομικό και Σελωνειακό Επιχεύρηςη με την Κωδικό ονομαςύα EUROSKY. κοπϐσ τησ 

επιχεύρηςησ όταν η καταπολϋμηςη τησ διακύνηςησ ναρκωτικών και ιδιαύτερα κοκαϏνησ απϐ τισ χώρεσ 

τησ Αφρικόσ και τησ Καραώβικόσ. Η επιχεύρηςη διεξόχθη κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα απϐ 26 ϋωσ 29 

Νοεμβρύου 2018 και ςυμμετεύχε το Σελωνεύο Αεροδρομύου Ελ. Βενιζϋλοσ.  

το πλαύςιο τησ Ομϊδασ υνεργαςύασ των Αεροδρομύων τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ (CGSEEA) 

του υμβουλύου τησ Ευρώπησ πραγματοποιόθηκε η κοινό Σελωνειακό και Αςτυνομικό Επιχεύρηςη με 
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την κωδικό ονομαςύα « DAIDALOS». Ο ςτρατηγικϐσ ςτϐχοσ τησ επιχεύρηςησ όταν η προώθηςη τησ 

Διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ ςτην αντιμετώπιςη τησ παρϊνομησ διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών και 

ςυγκεκριμϋνα κοκαϏνησ και ςυνθετικών ναρκωτικών που παρϊνομα ειςϊγονται ςτισ χώρεσ τησ Νϐτιο-

Ανατολικόσ Ευρώπησ απϐ την Δ. Αφρικό, Νϐτιο Αμερικό, και Καραώβικό με επιβϊτεσ, ταχυδρομικϋσ και 

εμπορευματικϋσ αποςτολϋσ. Η επιχεύρηςη διεξόχθη κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα απϐ 10 ϋωσ 16 

επτεμβρύου 2018 και ςυμμετεύχε το Σελωνεύο Αερολιμϋνα Αθηνών - Ελ. Βενιζϋλοσ και το Β΄ Σελωνεύο 

Θεςςαλονύκησ - Μακεδονύα.   

Η Γενικό Γραμματεύα τησ INTERPOL πρϐτεινε και πραγματοπούηςε μια παγκϐςμια επιχεύρηςη 

με ςτϐχο την καταπολϋμηςη του παρϊνομου εμπορύου ναρκωτικών ουςιών. Η επιχεύρηςη ϋλαβε την 

κωδικό ονομαςύα «LION FISH». Σο επιχειρηςιακϐ ςκϋλοσ τησ επιχεύρηςησ διεξόχθη το χρονικϐ 

διϊςτημα απϐ 17 ϋωσ 23 επτεμβρύου 2019. την επιχεύρηςη ςυμμετεύχαν τα Σελωνεύα: Κόπων, 

Καςτανϋων, Ευζώνων, Κακκαβιϊσ, Αερολιμϋνα Αθηνών - Ελ. Βενιζϋλοσ, Β΄ Αερολιμϋνα Θεςςαλονύκησ - 

Μακεδονύα, Πϊτρασ, Φύου, Ηγουμενύτςασ, Γ΄ Πειραιϊ, Α΄ Θεςςαλονύκησ. Κατϊ την διϊρκεια τησ 

επιχεύρηςησ απϐ πλευρϊσ Σελωνειακών Τπηρεςιών πραγματοποιόθηκαν 2 καταςχϋςεισ ναρκωτικών 

ουςιών. Σην 17.9.2018 το Σελωνεύο Κόπων κατϊςχεςε πϋντε κιλϊ και πεντακϐςια ενενόντα δϑο 

γραμμϊρια ϐπιο (5,592) ςε επιβατικϐ ιδιωτικόσ χρόςησ αυτοκύνητο προερχϐμενο απϐ Σουρκύα. Σην 

17.9.2018 το Σελωνεύο Ευζώνων κατϊςχεςε ςε επιβϊτη τουριςτικοϑ λεωφορεύου ποςϐτητα 

ναρκωτικόσ ουςύασ (40ml χαςιςϋλαιο και 3 χϊπια LSD). 

το πλαύςιο τησ Δρϊςησ 2.3 «υντονιςμϐσ και ανϊπτυξη επιχειρόςεων ευρεύασ κλύμακασ ςτα 

ςημεύα ειςϐδου τησ Ε.Ε –υνεργαςύα ςυναρμϐδιων Αρχών» των Προγραμμϊτων EMPACT COCAINE, 

HEROINE, CANNABIS τησ ΕUROPOL αποφαςύςτηκε η ςυμμετοχό τησ Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ ςτην 

Κοινό Αςτυνομικό και Σελωνειακό Επιχεύρηςη με την κωδικό ονομαςύα «VIA DIAGONALIS». Κϑριο 

αντικεύμενο τησ επιχεύρηςησ όταν η απϐ κοινοϑ δρϊςη των ςυναρμοδύων Αρχών Επιβολόσ του Νϐμου, 

ότοι αςτυνομικών και τελωνειακών αρχών, ςτα χερςαύα ςημεύα ειςϐδου – εξϐδου τησ Ελλϊδασ και τησ 

Βουλγαρύασ με την Σουρκύα και ςτα ςϑνορα τησ ερβύασ με Ουγγαρύα, Βουλγαρύα, Μαυροβοϑνιο, 

Κροατύα και Β. Μακεδονύασ, με ςκοπϐ τον εντοπιςμϐ και την κατϊςχεςη ποςοτότων ηρωύνησ και την 

αποδϐμηςη των εγκληματικών δικτϑων που δραςτηριοποιοϑνται ςτην διακύνηςη ναρκωτικών μϋςω 

τησ χώρασ μασ και του Νοτύου Βαλκανικοϑ Ωξονα. Ψσ ςημεύα διεξαγωγόσ κοινών (αςτυνομικών και 

τελωνειακών) ελϋγχων όταν τα ςυνοριακϊ τελωνεύα τησ Ελλϊδοσ με την Σουρκύα, ότοι Κόπων και 

Καςτανϋων. Η επιχεύρηςη διεξόχθη ςε 2 φϊςεισ, κατϊ τα διαςτόματα 10-14/9/2018 και 19-

22/11/2018. 

Δ2.2 Δράςεισ τησ Σελωνειακήσ Τπηρεςίασ ςε θέματα ναρκωτικών ςτο πλαίςιο τησ 

διεθνογσ ςυνεργαςίασ.  

Κατϊ το ϋτοσ 2018 η Σελωνειακό Τπηρεςύα ανϋπτυξε πλόθοσ δρϊςεων ςε θϋματα ναρκωτικών 

ςτο πλαύςιο τησ διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ, ϐπωσ ακολουθοϑν: 
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o Ανταλλαγό αιτημϊτων/ πληροφοριών για θϋματα ναρκωτικών με ϊλλα κρϊτη – μϋλη τησ ΕΕ, 

μϋςω τησ Europol, καθώσ και αντύςτοιχων αιτημϊτων ανταλλαγόσ πληροφοριών απϐ 

αλλοδαπϋσ Αρχϋσ τρύτων κρατών, μϋςω τησ INTERPOL.  

o Πραγματοπούηςη ελεγχϐμενων μεταφορών ναρκωτικών, ςε ςυνεργαςύα με το υντονιςτικϐ 

Όργανο Δύωξησ Ναρκωτικών- Εθνικό Μονϊδα Πληροφοριών. 

o υμμετοχό τησ Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ ςτα προγρϊμματα EMPACT, ςτο πλαύςιο του 

αναθεωρημϋνου Ευρωπαώκοϑ Κϑκλου Πολιτικόσ 2018-2021 για το ςοβαρϐ διεθνϋσ και 

Οργανωμϋνο Ϊγκλημα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (EU Policy Cycle 2018 -2021).  

o υμμετοχό τησ Σελωνειακόσ Τπηρεςύασ ςτουσ Αναλυτικοϑσ Υακϋλουσ Εργαςύασ SYNERGY, 

COLA, HEROINE, CANNABIS. 

o υμμετοχό ςε ςεμινϊρια, ημερύδεσ, επιχειρηςιακϋσ ςυναντόςεισ τϐςο ςτην Ελλϊδα ϐςο και ςτο 

Εξωτερικϐ. 

 

Δ3 Δράςεισ Λιμενικογ ώματοσ - Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ 

Σο Λιμενικϐ ώμα προςηλωμϋνο ςτην αποςτολό του ωσ Aρχό Eπιβολόσ του Nϐμου διεξόγαγε 

κατϊ το ϋτοσ 2018 μια ςειρϊ δρϊςεων που ωσ ςτϐχο εύχαν την δύωξη τησ παρϊνομησ χρόςησ και 

διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών. Οι δρϊςεισ αυτϋσ ςυνετϋλεςαν ςτην εξϊρθρωςη εγκληματικών 

ομϊδων και την κατϊςχεςη μεγϊλων ποςοτότων ναρκωτικών ουςιών που προορύζονταν εύτε για την 

εγχώρια εύτε για την διεθνό αγορϊ.  

Με γνώμονα λοιπϐν την περαιτϋρω μεύωςη τησ προςφορϊσ ναρκωτικών ουςιών, τα οπούα 

προϋρχονται κατϊ βϊςη απϐ τρύτεσ χώρεσ παραγωγόσ, η ΔΙΔΙΝΑΛ/ ΑΛ-ΕΛΑΚΣ ενύςχυςε τη διεθνό 

ςυνεργαςύα με οργανιςμοϑσ και χώρεσ προκειμϋνου ενδυναμωθεύ η ανταλλαγό απϐψεων, αναφορικϊ 

με τη δραςτηριοπούηςη εγκληματικών ομϊδων, και τεχνογνωςύασ. 

Παρϊλληλα, ςτοχεϑοντασ ςτη δια βύου μϊθηςη και επιμϐρφωςη του ςτελεχιακοϑ δυναμικοϑ, 

οργανώθηκαν εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ ϐπου ςυμμετεύχαν ςτελϋχη απϐ Κεντρικϋσ και Περιφερειακϋσ 

Τπηρεςύεσ. Επιπροςθϋτωσ, ςτο πλαύςιο κοινών εκπαιδευτικών δρϊςεων ςτελϋχη ςυμμετεύχαν ςε 

ςειρϊ εκπαιδεϑςεων που οργανώθηκαν απϐ Ευρωπαώκοϑσ Οργανιςμοϑσ και Τπηρεςύεσ τησ 

αλλοδαπόσ. 

 

Δ3.1 Δράςεισ του Λιμενικογ ώματοσ – Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ προσ την ενίςχυςη 

τησ Διεθνογσ υνεργαςίασ 

 υμμετοχό Σμηματϊρχη Δύωξησ Ναρκωτικών ςε επιχειρηςιακό ςυνϊντηςη για ανταλλαγό 

πληροφοριών και οργϊνωςη κοινών δρϊςεων μεταξϑ Αρχών τησ Ελλϊδασ, Σουρκύασ και 

Αλβανύασ, ςτην Κωνςταντινοϑπολη Σουρκύασ. 

 υνϊντηςη Διευθυντό ΔΙΔΙΝΑΛ και εκπροςώπων του CeCLAD-M ςτο Αρχηγεύο του Λιμενικοϑ 

ώματοσ, κατϊ την οπούα αναπτϑχθηκαν θϋματα κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ, ενώ υπόρξε και 
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ανταλλαγό απϐψεων ςχετικϊ με τισ τϊςεισ των δικτϑων διακύνηςησ ναρκωτικών ςτη 

Μεςϐγειο θϊλαςςα. 

 Επύςκεψη Δ/ΔΙΔΙΔΑΛ & Σ/ΔΙΝ ςτο NMIC (National Maritime Information Centre for Maritime 

Domain Awareness) ςτο Portsmouth Αγγλύασ, κατϐπιν πρϐςκληςησ τησ NCA/UK.   

 υνϊντηςη τησ κοινόσ επιχειρηςιακόσ ομϊδασ (Joint Operational Team) ‘’ROSE OF THE 

WINDS’’ τησ EUROPOL, ςτην ϋδρα του οργανιςμοϑ ςτη Φϊγη, Ολλανδύασ. υμμετεύχαν τα 

Μϋλη – Εθνικού Εμπειρογνώμονεσ απϐ διωκτικϋσ Αρχϋσ τησ Ιταλύασ, Ιςπανύασ και Γαλλύασ και 

παρουςιϊςτηκε μεταξϑ ϊλλων η υπϐθεςη του Ρ/Κ “ANDREAS”. 

 υμμετοχό κ. Δ/ντό ΔΙΔΙΝΑΛ ςε υνϋδριο IDEC35 (International Drug Enforcement 

Conference) ςτην Ολλανδύα. 

 υμμετοχό Σμηματϊρχη και Ειςηγητό Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών ςε επιχειρηςιακό 

ςυνϊντηςη ςτην ϋδρα του Οργανιςμοϑ Ce-CLAD-M. 

 υμμετοχό ςτελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςε ςυνϋδριο του Frontex με αντικεύμενο τισ Τπηρεςύεσ 

ϑντηξησ Πληροφοριών του ευρωπαώκοϑ ςυςτόματοσ επιτόρηςησ ςυνϐρων (EUROSUR). 

 υμμετοχό ςτελεχών ΔΙΔΙΝΑΛ ςτην Κοινό Ομϊδα Ϊρευνασ μεταξϑ των αρμϐδιων Δικαςτικών 

Αρχών τησ Γαλλύασ και τησ Ελλϊδασ, για την εξϊρθρωςη εγκληματικόσ οργϊνωςησ μεταφορϊσ 

ναρκωτικών ουςιών. 

 Σροφοδϐτηςη των Α.Υ.Ε. τησ Europol ςτα Ϊργα Επιχειρηςιακόσ Ανϊλυςησ: SYNERGY, COLA, 

HEROINE και CANNABIS.  

 

Δ3.2 Δράςεισ του Λιμενικογ ώματοσ – Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ ςε εθνικβ επίπεδο 

Α) Περιφερειακϋσ Ομϊδεσ Δύωξησ Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ): 

Οι Περιφερειακϋσ Ομϊδεσ Δύωξησ Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) αποτελοϑν ςυγκροτημϋνεσ ομϊδεσ 

απϐ ειδικϊ εκπαιδευμϋνα ό διαθϋτοντα επαρκό εμπειρύα ςτελϋχη του Λιμενικοϑ ώματοσ-Ελληνικόσ 

Ακτοφυλακόσ, οι οπούεσ αςκοϑν αποκλειςτικϊ αρμοδιϐτητεσ που αφοροϑν ςτον τομϋα δύωξησ των 

εγκλημϊτων περύ τα ναρκωτικϊ ςϑμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχϑουςα νομοθεςύα.  

Η δραςτηριοπούηςη των ομϊδων αυτών ςυνϋβαλλε ςτην εντατικοπούηςη των ελϋγχων και την 

κατϊςχεςη ςημαντικών ποςοτότων ναρκωτικών ουςιών, ςυντελώντασ καθ’ αυτϐν τον τρϐπο ςτην 

επαϑξηςη τησ εμπιςτοςϑνησ των πολιτών προσ το ϋργο που ςυντελεύ το Λιμενικϐ ώμα – Ελληνικό 

Ακτοφυλακό, ενώ προϋβαλλε το ϋργο του Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ ςτον τομϋα τησ Δύωξησ Ναρκωτικών ενϊντια 

ςτο Οργανωμϋνο Ϊγκλημα Εγχώριο και Διεθνϋσ. 

Καθύςταται πλϋον ςαφϋσ, τϋςςερα περύπου χρϐνια απϐ τη ςϑςταςη των πρώτων Π.Ο.ΔΙ.Ν., ϐτι 

η αναγκαιϐτητα ενύςχυςησ και εδραύωςησ τουσ κρύνεται ιδιαιτϋρωσ ςημαντικό. Με απϐφαςη του 

Τπουργοϑ Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ ςυςτϊθηκαν ϊλλεσ πϋντε (05) ΠΟΔΙΝ με ϋδρα τισ 

Λιμενικϋσ Αρχϋσ Ηρακλεύου, Θεςςαλονύκησ, Κϋρκυρασ, Μυτιλόνησ και Βϐλου. 
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το πλαύςιο αυτϐ ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε το 5ο χολεύο Δύωξησ Ναρκωτικών Λ.. 

(ΔΝΛ) με τη ςυμμετοχό εύκοςι ϋξι (26) ςτελεχών που υπηρετοϑν ςτισ Περιφερειακϋσ Ομϊδεσ Δύωξησ 

Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ) των Λιμενικών Αρχών Πειραιϊ, Πϊτρασ και Ηγουμενύτςασ , καθώσ 

και τη ΔΙΔΙΝΑΛ. Εν λϐγω χολεύο ϋλαβε χώρα το χρονικϐ διϊςτημα απϐ 05-02-2018 ϋωσ και 23-02-

2018. 

Β) Προμόθεια οχημϊτων μεταφορϊσ αςτυνομικών ςκϑλων ανύχνευςησ ναρκωτικών ουςιών: 

‘Ϊπειτα απϐ ςυντονιςμϋνεσ ενϋργειεσ ςυναρμϐδιων Διευθϑνςεων του Αρχηγεύου Λ-ΕΛΑΚΣ, 

επιτεϑχθηκε η εξαςφϊλιςη ςυγχρηματοδϐτηςησ απϐ το Εθνικϐ Πολυετϋσ Πρϐγραμμα του Σαμεύο 

Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ΣΕΑ) ςε ποςοςτϐ 75%, για την προμόθεια οκτώ (08) αςτυνομικών ςκϑλων, 

καθώσ επύςησ και οκτώ (08) οχημϊτων μεταφορϊσ των ομϊδων Κ-9, ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ 

210.000 €.  

Σο ςχολεύο βαςικόσ εκπαύδευςησ υποψηφύων ςυνοδών – χειριςτών και αςτυνομικών ςκϑλων 

ανύχνευςησ ναρκωτικών ουςιών του Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ υλοποιόθηκε υπϐ το ςυντονιςμϐ και την εποπτεύα 

τησ Διεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών & Λαθρεμπορύου, απϐ 29/10/2018 ϋωσ 15/02/2019 ςτισ 

εγκαταςτϊςεισ του Κϋντρου Βιολογικών Ερευνών τρατοϑ (Κ.ΒΙ.Ε..) ςτο ςτρατϐπεδο Καραώςκϊκη 

Α’, περιοχό Φαώδϊρι Αττικόσ.  

Γ) Ειςόγηςη προσ την αρμϐδια Διεϑθυνςη για διενϋργεια κλόρωςησ προκειμϋνου ςυςταθεύ ομϊδα 

ςϑνταξησ τεχνικών προδιαγραφών για την προμόθεια τριών (03) x-ray van.  

Δ) Ϊκδοςη διαταγών προσ τισ Λιμενικϋσ Αρχϋσ ςχετικϊ με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ 

καλλιϋργειασ ποικιλιών κϊνναβησ του εύδουσ Cannabis sativa L με περιεκτικϐτητα ςε 

τετραϒδοκανναβινϐλη μϋχρι 0,2%. 

Ε) Ϊκδοςη διαταγών για εντατικοπούηςη ελϋγχων απϐ τισ Λιμενικϋσ Αρχϋσ. 

τ) Διαβύβαςη υλικοϑ προσ τισ Λιμενικϋσ Αρχϋσ αναφορικϊ με τισ μεθϐδουσ απϐκρυψησ ναρκωτικών 

ουςιών. 

Ζ) Ϊκδοςη διαταγόσ αναφορικϊ με τισ νϋεσ μεθϐδουσ δρϊςεισ των εγκληματικών ομϊδων και 

ςτοχοπούηςη πλούων ενδιαφϋροντοσ. 

Η) Διοργϊνωςη επιχειρηςιακόσ ςυνϊντηςησ τησ Διεϑθυνςησ Δύωξησ Ναρκωτικών με τισ 

Περιφερειακϋσ Ομϊδεσ Δύωξησ Ναρκωτικών, ςτη Δυτικό Ελλϊδα. 

Θ) υμμετοχό Διευθυντό ΔΙΔΙΝΑΛ ςτην Επιτροπό Ναρκωτικών, εκθϋτοντασ θϋςεισ και απϐψεισ του 

Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

Ι) υμμετοχό Διευθυντό ΔΙΔΙΝΑΛ ςτην Εθνικό Επιτροπό χεδιαςμοϑ και υντονιςμοϑ για την 

Αντιμετώπιςη των Ναρκωτικών, εκθϋτοντασ θϋςεισ και απϐψεισ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

  

Δ3.3 Εκπαιδεγςεισ - υνέδρια 

Η εκπαύδευςη των ςτελεχών τϐςο ςε κεντρικϐ ϐςο και ςε περιφερειακϐ επύπεδο αποτελεύ τον 

ακρογωνιαύο λύθο τησ ΔΙΔΙΝΑΛ. Γι αυτϐ το λϐγο ςτελϋχη τησ ςυμμετεύχαν ςε μια ςειρϊ εγχώριων και 

διεθνών εκπαιδεϑςεων λαμβϊνοντασ τα αναγκαύα εφϐδια για την ϋρευνα και εξϊρθρωςη 
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εγκληματικών δικτϑων που δραςτηριοποιοϑνται ςτην παρϊνομη διακύνηςη ναρκωτικών ουςιών. 

υναφώσ, τα ςτελϋχη τησ ςυμμετεύχαν ςε διεθνό ςυνϋδρια και fora προκειμϋνου αναλυθοϑν 

περαιτϋρω οι διεθνεύσ τϊςεισ διακύνηςησ ναρκωτικών ουςιών και ανταλλαχθοϑν απϐψεισ επύ θεμϊτων 

αμοιβαύου ενδιαφϋροντοσ. 

 Διεξαγωγό 5ου χολεύου Δύωξησ Ναρκωτικών Λ.. (ΔΝΛ) με τη ςυμμετοχό εύκοςι ϋξι (26) 

ςτελεχών που υπηρετοϑν ςτισ Περιφερειακϋσ Ομϊδεσ Δύωξησ Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ Λ-

ΕΛ.ΑΚΣ) των Λιμενικών Αρχών Πειραιϊ, Πϊτρασ και Ηγουμενύτςασ , καθώσ και τη ΔΙΔΙΝΑΛ. Εν 

λϐγω χολεύο ϋλαβε χώρα το χρονικϐ διϊςτημα απϐ 05-02-2018 ϋωσ και 23-02-2018. 

 υμμετοχό τελϋχουσ Λ-ΕΛΑΚΣ ςε εκπαύδευςη του FRONTEX με θϋμα: Imagery Intelligence 

for Border Surveillance, ςτη Βαρςοβύα Πολωνύασ.  

 υμμετοχό τελϋχουσ Λ-ΕΛΑΚΣ ςε εκπαύδευςη του FRONTEX με θϋμα: General Awareness 

Training on Vessel Tracking, ςτη Βαρςοβύα Πολωνύασ. 

 υμμετοχό ςτελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςε εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα τησ CEPOL με θϋμα “Απϊτη 

ειδικών φϐρων κατανϊλωςησ” (Excise fraud), (Πρϊγα Σςεχύασ). 

 Υούτηςη ενϐσ (01) ςτελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςε χολεύο υλλογόσ Πληροφοριών απϐ ανοιχτϋσ πηγϋσ 

(OSINT)/ΓΕΕΘΑ ςτην ϋδρα τησ Διακλαδικόσ χολόσ Πληροφοριών (ΔΙΦΠΛΗ). 

 υμμετοχό ενϐσ (01) ςτελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςτο ςυνϋδριο ARGOS 2018 για θϋματα 

ςυγκεκαλυμμϋνησ παρακολοϑθηςησ, ςτην Αυςτρύα.  

 υμμετοχό ςτελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςε εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα τησ CEPOL με θϋμα 

«Διαςυνοριακό παρακολοϑθηςη» (cross-border surveillance) 89/2018 ςτο Zagreb Κροατύασ.  

 Υούτηςη ςτελϋχουσ Τπηρεςύασ μασ ςε χολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ υλλογόσ Πληροφοριών 

απϐ Ανθρώπινεσ Πηγϋσ HUMINT /ΓΕΕΘΑ.  

 υμμετοχό τελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςε πρϐγραμμα εκπαύδευςησ ςτην ανϊλυςη ψηφιακών 

φωτογραφιών του Οργανιςμοϑ FRONTEX (30/1-2/2). 

 υμμετοχό τελϋχουσ Λ-ΕΛΑΚΣ ςτο «Ευρωπαώκϐ Πρϐγραμμα Ανταλλαγόσ» τησ Ευρωπαώκόσ 

Αςτυνομικόσ Ακαδημύασ (CEPOL) για το ϋτοσ 2018.  

 υμμετοχό Αξιωματικοϑ ςε εκπαύδευςη CEPOL 56/2018 Management& leadership in diverse 

environment. 

 υμμετοχό τελϋχουσ Λ-ΕΛ-ΑΚΣ ςε υνϊντηςη του FRONTEX με θϋμα: Maritime Intelligence 

Community Risk Analysis Network (MIC-RAN), ςτη Βαρςοβύα Πολωνύασ  

 υμμετοχό Αξιωματικών Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςε ςυνϋδριο με θϋμα: Mediterranean Sea Drug Routes: 

Strategic Analysis που διοργανώθηκε απϐ τουσ Οργανιςμοϑσ EUROPOL & EMCDDA ςτισ 7-8 

Νοεμβρύου ,ςτη Λιςςαβϐνα Πορτογαλύασ .  

 υμμετοχό ειςηγότριασ Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών ςε ετόςιο ςυνϋδριο τησ Europol με 

θϋμα: «Σα ναρκωτικϊ ςτην Ευρώπη, μια τολμηρό απϐκριςη των υπηρεςιών επιβολόσ του 

νϐμου», ςτη Φϊγη Ολλανδύασ. 
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 υμμετοχό ςτελϋχουσ Σμόματοσ Δύωξησ Ναρκωτικών ςε εκπαύδευςη ςυςτόματοσ 

δορυφορικόσ αποτϑπωςησ ςτην EMSA, Λιςαβϐνα Πορτογαλύασ. 

  υμμετοχό ςτελϋχουσ ΔΙΔΙΝΑΛ ςε εκπαύδευςη του Frontex με θϋμα: «Eντοπιςμϐσ πλούων 

ειδικοϑ ενδιαφϋροντοσ με τη χρόςη λογιςμικοϑ των Lloyd’s μϋςω ανοιχτών πηγών (Lloyd’s list 

intelligence system and maritime focused OSINT training), ςτη Βαρςοβύα Πολωνύασ. 
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ΠΗΓΕ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ  

 

 Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη/ Αρχηγεύο Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και υπαγϐμενεσ Τπηρεςύεσ. 

 Τποδιεϑθυνςη Δύωξησ Ναρκωτικών τησ Διεϑθυνςησ Αςφϊλειασ Αττικόσ 

 Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων Εςϐδων/ Γενικό Δ/νςη Σελωνεύων & Ε.Υ.Κ και υπαγϐμενεσ Τπηρεςύεσ.  

 Σμόμα Γ΄ Δύωξησ και Οργανωμϋνου Εγκλόματοσ τησ Δ/νςησ τρατηγικόσ Σελωνειακών Ελϋγχων & 

Παραβϊςεων/Γενικό Δ/νςη Σελωνεύων & Ε.Υ.Κ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων 

 Τπουργεύο Ναυτιλύασ & Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ/ Αρχηγεύο Λιμενικοϑ ώματοσ - Ελληνικόσ 

Ακτοφυλακόσ και υπαγϐμενεσ Τπηρεςύεσ.  

 Διεϑθυνςη Δύωξησ Ναρκωτικών και Λαθρεμπορύου του Αρχηγεύου Λιμενικοϑ ώματοσ – Ελληνικόσ 

Ακτοφυλακόσ 

 Τπουργεύο Οικονομικών/ Ειδικό Γραμματεύα ώματοσ Δύωξησ Οικονομικοϑ Εγκλόματοσ και 

υπαγϐμενεσ Τπηρεςύεσ. 

 EUROPOL  

 INTERPOL  

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 

 ΚΕ.ΘΕ.Α. 

 ΟΚΑΝΑ 

 Ε.Κ.Σ.Ε.Π.Ν. 

 Ανοιχτϋσ πηγϋσ πληροφοριών.  

Οι τιμϋσ που αναφϋρονται ςε ϐλουσ τουσ ςτατιςτικοϑσ πύνακεσ ϋχουν εξαχθεύ απϐ την 

ανϊλυςη των ςηματικών αναφορών που ϋχουν περιϋλθει ςε γνώςη του ΟΔΝ-ΕΜΠ. 

Σην παροϑςα Ετόςια Ϊκθεςη για τα Ναρκωτικϊ εκπϐνηςαν και επιμελόθηκαν τα ςτελϋχη των 

Διωκτικών Αρχών που υπηρετοϑν ςτην Ειδικό Μικτό Γραμματεύα του ΟΔΝ-ΕΜΠ.  

Επιτρϋπεται η αναπαραγωγό με αναφορϊ τησ πηγόσ.  

Η παροϑςα Ϊκθεςη μπορεύ να αναζητηθεύ απϐ το διαδύκτυο ςτισ ιςτοςελύδεσ των Διωκτικών 

Αρχών. 


