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Το Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π. χρησιμοποιεί ως 
λογότυπο, αντιπροσωπευτικό της αιτιολογικής βάσης 
ίδρυσής του, τον υπολογιστή των Αντικυθήρων*, 
κυρίαρχο έμβλημα μεθοδολογίας, αντιμετώπισης 
προβλημάτων και διερεύνησης - χρησιμοποίησης 
πληροφοριών και γνωμικό, ένα απόφθεγμα του Αγίου 
Ιωάννη Χρυσόστομου, η ερμηνεία του οποίου 
δεικνύει  τον τρόπο διαχείρισης και προτρέπει τις 
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες να είναι συνεπείς με το 
γενικό οργανωτικό κλίμα και πνεύμα του Σ.Ο.Δ.Ν. 
Η γενική εικόνα που αναδύεται από τα στοιχεία 

που αποτελούν το λογότυπο του Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π.  είναι μία  αιτιολογική 
σχέση η οποία μπορεί να επηρεάσει τα αισθήματα και να δώσει μια πιο  ευρεία 
και πιο ουσιαστική αποτύπωση του έργου του. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων εντοπίσθηκε το 1900 από 

Έλληνες σφουγγαράδες στην θαλάσσια περιοχή των Αντικυθήρων. 
Βρίσκονταν εντός  μικρού  ξύλινου κουτιού μαζί με το λοιπό φορτίο 
(αγάλματα &, αμφορείς) ναυαγίου εμπορικού πλοίου του 1ου αιώνα 
π.χ. Μετά από πολλά χρόνια ερευνών Έλληνες και ξένοι  επιστήμονες 
κατέληξαν  ότι ο πολύπλοκος μηχανισμός που περιείχε το ξύλινο 
κουτί και που αποτελούνταν από δεκάδες χάλκινους οδοντωτούς 
τροχούς και γράμματα πάνω σε κλίμακα με υποδιαιρέσεις, ήταν όχι  
απλά ένας αστρονόμος όπως αρχικά είχε διαπιστωθεί αλλά ουσιαστικά 
ένας υπολογιστής.  
           Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων ως υπόδειγμα τεχνητής 
νοημοσύνης του πληροφοριακού συστήματος της εποχής εκείνης (80 
π.χ.), ένα υποσύνολο του συνόλου των μέσων που διέθετε ο άνθρωπος 
, επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως λογότυπο του Συντονιστικού 
Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών. 
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Πρόλογος Προέδρου και Μελών του Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π. 

Η διαχρονικότητα του προβλήματος των ναρκωτικών και των συνεπειών που 
προκαλεί σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της σοβαρότητας με την 
οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε όλες του τις εκφάνσεις. 

Η εμφάνιση νέων ναρκωτικών ουσιών και η παρακολούθηση των αναδυόμενων 
τάσεων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Το έργο των 
Διωκτικών Αρχών καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο με αποτέλεσμα η συλλογική 
προσπάθεια καταπολέμησής τους να αποτελεί μονόδρομο.  

Η αδιάκοπη προσπάθεια των Αρχών για τον έλεγχο των ναρκωτικών φαίνεται 
να αποδίδει και  το παγκόσμιο πρόβλημα των  ναρκωτικών να περιορίζεται. 
Αυτό είναι γεγονός, είτε το εξετάσουμε σε βάθος χρόνου είτε απλώς σε σχέση με τα 
τελευταία χρόνια. Σήμερα καλλιεργούνται λιγότερες εκτάσεις γης με κόκα και όπιο σε 
σχέση με λίγα χρόνια πριν, ο βαθμός δε εθισμού έχει περιοριστεί και ο αριθμός των 
τοξικομανών έχει παραμείνει σταθερός τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η παγκόσμια τάση χρήσης ναρκωτικών ουσιών, κυρίως από νέους 
ανθρώπους, έχει αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, καθώς «Τα πρόσφατα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός του εθισμού στα ναρκωτικά, έχει 
επιβραδύνει». Παραταύτα δεν επιτρέπεται κανενός είδους εφησυχασμός, καθώς η 
κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί και να επιδεινωθεί εκ νέου αν δεν ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα ή επικρατήσει χαλάρωση αυτών. 

 Τα αδύνατα σημεία του παγκόσμιου συστήματος ελέγχου των 
ναρκωτικών εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως: 

 στην προμήθεια ηρωίνης στο Αφγανιστάν 
 τη ζήτηση κοκαΐνης στην Ευρώπη και  
 την προμήθεια και ζήτηση κάνναβης σε όλο τον κόσμο. 

 
Το Αφγανιστάν εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην Παγκόσμια 

παράνομη καλλιέργεια οπίου. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του INCB για το 
2008, εξαιτείας της υψηλής απόδοσης της σοδειάς, η πραγματική παραγωγή οπίου 
μειώθηκε μόνο κατά 6% από 8.200 τόνους το 2007 σε 7.700 τόνους το 
2008. Επίσης, η παράνομη καλλιέργεια οπίου στο Αφγανιστάν μειώθηκε από τα 
193.000 εκτάρια το 2007, επίπεδο ρεκόρ, στα 157.000 εκτάρια το 2008. Οι 
επαρχίες όπου δεν υφίσταται καλλιέργεια οπίου αυξήθηκαν από 13 σε 18. Περίπου 
το 98% της παράνομης καλλιέργειας οπίου στο Αφγανιστάν λαμβάνει χώρα μόνο σε 7 
επαρχίες. Το θέμα όμως  της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών στο 
Αφγανιστάν είναι περίπλοκο και κινδυνεύει να σημειώσει συνεχή βαθμιαία αύξηση και 
να βρεθεί εκτός ελέγχου. Οι λύσεις απαιτούν μακροπρόθεσμες, πολύπλευρες και 
πρωτοποριακές προσεγγίσεις τόσο από την Αφγανική κυβέρνηση όσο και τη διεθνή 
κοινότητα. 

 Η περιφέρεια των Βαλκανίων αποτελεί επίσης ενδιαφέρον αφού 
εξελίσσεται ως ένα από τα κύρια κέντρα διακίνησης ηρωίνης και άλλων 
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ναρκωτικών από το Αφγανιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίζεται ότι 
70% περίπου της ηρωίνης στην Ευρώπη διακινείται μέσω της Βαλκανικής 
οδού (Αφγανιστάν – Πακιστάν – Ιράν – Τουρκία – Βαλκανικές χώρες – Δυτική 
Ευρώπη).  
Όσο αφορά τη χώρα μας ο  φάκελος ΄΄ναρκωτικά΄΄ παραμένει ένας ευαίσθητος 

και έντονα κοινωνικός και πολιτικός τομέας.  Η καταπολέμηση των ναρκωτικών 
παραμένει στην κορυφή των  στόχων της Ελληνικής πολιτείας, αντικείμενο 
έντονων συζητήσεων, ερευνών αλλά και δράσεων. 
Κοινή αντίληψη στην συνείδηση κάθε κοινωνίας είναι ότι, παρά τον ευαίσθητο 

χαρακτήρα του θέματος των ναρκωτικών, πρέπει να αποφεύγονται οι ιδεολογικές 
συζητήσεις και ότι η δράση θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιόπιστα 
δεδομένα και κριτήρια. Αυτό τον ρόλο έχει αναλάβει να διαδραματίσει το 
Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών, όσον αφορά τον τομέα της 
μείωσης της προσφοράς. 
Το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών σε μία προσπάθειά του να ρίξει 

άπλετο φως στο φαινόμενο των ναρκωτικών, παρουσιάζει τη 10η κατά σειρά 
έκδοση της ετήσιάς έκθεσής του. Οι Διωκτικές Αρχές είναι οι κύριοι συντελεστές 
- πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αυτή, παρέχοντας πλούσιο, πρωτογενές υλικό τόσο με 
την δραστηριότητά τους στις κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών όσο και με την παροχή 
πληροφοριών. 
Η ετήσια έκθεση δεν αποτελεί απλά μία καταγραφή της παγκόσμιας κατάστασης των 

ναρκωτικών με έμφαση στην Ελληνική πραγματικότητα. Είναι κυρίως η απεικόνιση των 
προσπαθειών που καταβάλλεται και του έργου που επιτυγχάνεται από τους ανθρώπους 
εκείνους που έχουν ταχθεί στην καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων, που 
επιδιώκουν τον πλουτισμό σε βάρος της ανθρώπινης υγείας και αξιοπρέπειας, της ίδιας 
της ανθρώπινης υπόστασης δηλαδή. 
Η βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των Διωκτικών Αρχών σε εσωτερικό και 

διεθνές επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής 
του νόμου στη σύγκρουσή τους με τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται 
πίσω από τις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά είναι το ζητούμενο. Ο 
στόχος αυτός υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό στη χώρα μας με την ύπαρξη και λειτουργία 
του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών. 
Το επίπεδο συνεργασίας των τεσσάρων Ελληνικών Διωκτικών Αρχών, τόσο 

μεταξύ τους όσο και με αλλοδαπές Υπηρεσίες μέσω του Σ.Ο.Δ.Ν., είναι υποδειγματικό 
και τα αποτελέσματα στην πράξη, όπως αυτά εκφράζονται με τον αριθμό των 
συλλήψεων και των κατασχέσεων είναι αξιοζήλευτα. 
Από την κατάθεση στατιστικών στοιχείων και συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων-

πληροφοριών,  προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα για την επικρατούσα κατάσταση 
στη χώρα μας το 2008: 

      Οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις Διωκτικές Αρχές ήταν  12.163 και              
τα κατηγορηθέντα άτομα 16.196, εκ των οποίων τα 3253 κατηγορήθηκαν 
για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. 

      Οι κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών σημείωσαν μείωση κατά 76,02% 
στην κοκαΐνη,  32,93%   στην ακατέργαστη  κάνναβη και  85,23% 
στα δισκία ecstasy σε σχέση με το 2007 ενώ σημειώθηκε αύξηση 
κατά  70,46% στην ηρωίνη σε σχέση πάντα με το προηγούμενο έτος. 



~ 5 ~ 
 

      Οι αναφερθέντες θάνατοι  ανήλθαν σε 212 από τους οποίους βεβαιώθηκαν 
–πιστοποιήθηκαν 134 και ερευνώνται 78 ήτοι σημειώθηκε μείωση του 
16,54% σε σχέση με το 2007 (254 θάνατοι). 

      Η Αλβανία εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προέλευσης 
ναρκωτικών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα το αναφερθέν έτος, είχαν 
προέλευση την Αλβανία: το 10,22% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητα 
ηρωίνης (45,196 κιλά),  το 8,70% της κοκαΐνης (5,320 κιλά) και το 
69,32% της ακατέργαστης κάνναβης (3.212,280 κιλά).  

      Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι η χώρα από την οποία κυρίως 
εισάγεται σημαντική ποσότητα ηρωίνης στην Ελλάδα.  Το 41,51%  
(183,508  κιλά) της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας ηρωίνης που 
κατασχέθηκε στη Χώρα μας το έτος 2008 προέρχεται από Τουρκία.  

Αυτό το πολύπλευρο όμως, κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα δεν έχει μόνο 
τοπικές διαστάσεις, υπερβαίνει σε μέγεθος και σημασία τα εθνικά σύνορα. Η 
αντιμετώπιση των ναρκωτικών απαιτεί συντονισμό με στόχο την πρόληψη τόσο εθνικά, 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, με ειδικά διαμορφωμένη σφαιρική πολιτική. Η ευρύτερη 
παγκόσμια επιτυχία θα εξαρτηθεί από την καθολική δέσμευση όλων των μετόχων 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ώστε ο περιορισμός του προβλήματος των 
ναρκωτικών να είναι συνεχής και να υλοποιηθεί ο στόχος της διαρκούς 
μείωσης σε όλα τα επίπεδα. 

Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης, οι Διωκτικές Αρχές της χώρας μας, 
παραθέτουν τα νέα τετραετή σχέδια δράσης τους (2009-2012), πλήρως εναρμονισμένα 
στις οδηγίες της Στρατηγικής της Ε.Ε για τα ναρκωτικά.  

Πρωτοστατούν στο ζωτικό τομέα της μείωσης της προσφοράς και της διεθνούς 
συνεργασίας επικεντρώνοντας τον κύριο όγκο των δράσεών τους στην δίωξη των 
εμπόρων –διακινητών σημειώνοντας άριστα αποτελέσματα. Προβαίνουν σε σημαντικές 
συλλήψεις, σε κατασχέσεις  ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και σε εξαρθρώσεις 
οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης των ουσιών αυτών.  

Λόγω του γεγονότος ότι, η περιοχή μας αποτελεί πόλο εκδήλωσης 
ισχυρού ενδιαφέροντος τόσο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκ μέρους 
άλλων Διεθνών Οργανισμών, αυτή τη στιγμή έχει εδραιωθεί μια δυναμική 
διαδικασία διεθνούς συνεργασίας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της 
συνεργασίας είναι πλέον οι ΄΄Ελεγχόμενες Παραδόσεις΄΄, η τεχνική των οποίων 
αποτελεί «φραγμό/ανάχωμα» στα σχέδια των εγκληματικών οργανώσεων, έχοντας ως 
αποτέλεσμα την ευρύτερη εξάρθρωσή τους. 

Η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών, η εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών 
κατάρτισης, η ενίσχυση της ροής στους διαύλους μετάδοσης των πληροφοριών, η έκδοση 
εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών που χρησιμεύουν ως επιχειρησιακός καμβάς για τις 
Διωκτικές Αρχές,  έχουν αποδώσει καρπούς.     

Η καλύτερη ΄΄θεραπεία΄΄ στο πρόβλημα των ναρκωτικών έγκειται στον τομέα 
της ενημέρωσης και της πρόληψης. Η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ανάπτυξη υγιών 
προτύπων, η προσφορά κινήτρων και η επανένταξη για όλους συνθέτουν τη συνταγή της 
επιτυχίας. Στον τομέα αυτόν οι διωκτικές αρχές δραστηριοποιούνται δευτερογενώς με 
βασική προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων.  
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Σε κάθε περίπτωση όμως κάθε κοινωνία για να επιτύχει τον στόχο της θα 
πρέπει να εγείρει τις συνειδήσεις, τόσο των απλών πολιτών, όσο και των 
κυβερνήσεων, ώστε να πάψει κάποια στιγμή το κέρδος να υπερισχύει της 
ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας, για έναν κόσμο απαλλαγμένο από 
τα ναρκωτικά.  

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΣΟΔΝ – ΕΜΠ  θέλουν να εκφράσουν τις 
θερμές τους ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό της ειδικής μικτής γραμματείας του 
ΣΟΔΝ – ΕΜΠ , που εργάσθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον και συνεργάσθηκε 
αρμονικά για την σύνταξη της έκθεσης αυτής. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις 
συναρμόδιες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων ( Προστασίας του Πολίτη και  
Οικονομικών ) για την πολύτιμη και σημαντική βοήθεια που προσέφεραν. 

  
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ        1. ΓΙΑΛΟΥΡΗ Ειρήνη  
              Υποστράτηγος                           Τελωνειακός Διευθυντής 33ης Δ/νσης 
 
                                                              2. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ανδρέας 
                                                              Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 
 
                                                              3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευδοκία 
                                                              Τελωνειακός Διευθυντής – Υπ.Ε.Ε. 
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Α.1. Το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών 
Την ίδια ώρα που σε όλο τον πλανήτη αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής 

ακόμη και στις πλέον υπανάπτυκτες περιοχές, τα ναρκωτικά δημιουργούν μια 
«νέα τάξη πραγμάτων» στην προσπάθεια συμφερόντων να επιβληθούν με κάθε 
τρόπο στους λαούς. Μπορεί μέχρι τη δεκαετία του ’70 το πρόβλημα των 
ναρκωτικών να αφορούσε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όμως στην 
πλειονότητά τους χαρακτηρισμένες ως «περιθωριακές», όμως την τελευταία 
τριακονταετία τα δεδομένα έχουν πλήρως διαφοροποιηθεί. 

Έτσι η λεγόμενη και μάστιγα των ναρκωτικών πέρασε σε ευρύτερες 
ομάδες πληθυσμών με τελικό αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί, δυστυχώς, 
κομμάτι της κάθε κοινωνίας. Ο λόγος που τα ναρκωτικά είναι πλέον ένα 
φαινόμενο της κοινωνίας μας, πρέπει να αναζητηθεί όχι μόνον στην ανάγκη 
του κάθε ανθρώπου να «ξεφύγει» από τη δύσκολη καθημερινότητα αλλά και 
στις διαρκείς προσπάθειες όσων επιζητούν τον έλεγχο και σε πολλές 
περιπτώσεις την εξόντωση των πολιτών προκειμένου να επιτύχουν 
συγκεκριμένους σκοπούς. Σε αυτό βοηθά σε μεγάλο βαθμό η αντίληψη που 
καλλιεργείται επίσης εδώ και δεκαετίες ότι υπάρχουν «διαβαθμίσεις» 
ναρκωτικών και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει η δυνατότητα αλώβητης 
εξόδου από το βάραθρο των εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Πριν από τη δεκαετία του ’70 μάλιστα είχε δημιουργηθεί μια 
«ρομαντική» άποψη για τη χρήση κυρίως φυτικών ναρκωτικών όπως για 
παράδειγμα το χασίς και η μαριχουάνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η χρήση τους 
συνδυαζόταν άμεσα με την αίσθηση ελευθερίας που παρείχαν στο χρήστη 
αλλά και το γεγονός ότι αποτελούσαν μια μορφή αντίδρασης αλλά και 
αντίστασης στις συντηρητικές κοινωνίες της εποχής. Η σύνδεση μεγάλων 
μουσικών ρευμάτων με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών δημιούργησαν μιαν 
απατηλή εικόνα για τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων που αυτές 
δημιουργούσαν. Με έναν ιδιότυπο τρόπο η χρήση τους έγινε κομμάτι της 
κάθε κοινωνίας. Όλοι την καταδίκαζαν αλλά ένα μεγάλο ποσοστό την έκανε. 
Ήταν η μόδα της εποχής, ήταν η σαφής ένδειξη της αντιπαράθεσης με το 
κατεστημένο και σε πάμπολλες περιπτώσεις το «εισιτήριο» για το πέρασμα σε 
ένα κόσμο απολαβών χωρίς όρια. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 
κανενός ότι η εποχή της σεξουαλικής επανάστασης στις αναπτυγμένες 
κοινωνίες συμπίπτει με την έξαρση του φαινομένου των ναρκωτικών.  

Παράλληλα όμως με την εσφαλμένη αυτή αντίληψη, οι εκμεταλλευόμενοι 
τα κέρδη από το εμπόριο των ουσιών, βρέθηκαν μπροστά σε μιαν ιδιαίτερη 
ελκυστική, γι’ αυτούς, πραγματικότητα. Άρχισαν να έχουν μεγάλα οικονομικά 
κέρδη που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της δύναμής τους και σε πολλές 
περιπτώσεις ακόμη και της κοινωνικής παρέμβασής τους. Έτσι αργά αλλά 
σταθερά τα ναρκωτικά δημιούργησαν μια νέα οικονομική τάξη η οποία πλέον 
χρησιμοποιούσε τις ουσίες αυτές για την ανέλιξή της. Αυτό συνέβη με δύο 
τρόπους. Αφενός με τον έλεγχο των χαμηλότερων κοινωνικά και οικονομικά 
τάξεων αφετέρου με την παροχή «ικανοποίησης και ηδονής» στις υψηλότερες 
κοινωνικά και οικονομικά τάξεις. Η αρχή είχε πλέον γίνει. Στις φτωχές χώρες 
και όσες μαστίζονται από τη διαφθορά – τις λεγόμενες και χώρες του τρίτου 
κόσμου – τα παραδείγματα ελέγχου μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων μέσω 
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των ναρκωτικών είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργούνται 
ακόμη και ολόκληροι στρατοί με κυρίαρχο στοιχείο την ένωση κάτω από τη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι στρατοί αυτοί χρησιμοποιούνται, ακόμη και 
σήμερα, από τους εκμεταλλευόμενους την οικονομική δύναμη σε τέτοιο 
σημείο ώστε ακόμη και «να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις». Η 
εξουσία και η κατάκτησή της μέσω της δημιουργίας, της καλλιέργειας και του 
εμπορίου ναρκωτικών έγινε αυτοσκοπός. Τα χρήμα που έρρεε έδινε 
δυνατότητες για πολλές ανάλογες δραστηριότητες – σίγουρα παράνομες – 
όπως το εμπόριο όπλων και λευκής σαρκός αλλά και η τρομοκρατία.  

Το αποτέλεσμα ήταν το πλέον αναμενόμενο και συνοψίζεται στη φράση 
«τα ναρκωτικά έφτασαν στην πόρτα μας». Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις 
«μπήκαν και μέσα στα σπίτια μας». Και ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 αποτέλεσαν ένα ζοφερό κομμάτι και της ελληνικής πραγματικότητας. 
Η Ελλάδα η οποία πάντα αποτελούσε ένα διαμετακομιστικό κέντρο στον 
τομέα αυτό βρέθηκε να υφίσταται μια παραγωγική έκρηξη ναρκωτικών 
ουσιών οι οποίες προέρχονταν όχι μόνον από την Ασία αλλά και από τις 
διαλυμένες – λόγω της πτώσης των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού – 
βαλκανικές αλλά και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλες ποσότητες 
ναρκωτικών εισέρρεαν στη χώρα μας για να μεταφερθεί στην αναπτυγμένη 
Δυτική Ευρώπη. Και όπως ήταν φυσικό το «ποσοστό της προμήθειας» των 
τοπικών διακινητών ήταν τέτοιο που τους επέτρεπε τη δημιουργία μιας 
ανθούσας τοπικής «αγοράς». Μέρα με τη μέρα, το πρόβλημα διογκωνόταν 
και φυσικά διογκώνεται. Τα στελέχη των διωκτικών αρχών υπερβάλλουν 
εαυτούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.  

Όμως η «κοινωνικοποίηση» του φαινομένου των ναρκωτικών 
δημιούργησε και τις πρώτες αντιδράσεις του κοινωνικού συνόλου στην 
προσπάθεια να περιοριστεί η μάστιγα. Οι δυνατότητες των διωκτικών αρχών 
έχουν βελτιωθεί εξαιρετικά σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία – 
πόσο δε μάλλον με την προηγούμενη δεκαπενταετία – ενώ στο «παιχνίδι» της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος έχουν μπει εκτός από το 
κράτος και οι πολίτες.  Στοιχείο που δημιουργεί αισιοδοξία για την, 
μακροπρόθεσμη βέβαια, απομόνωση των αποκαλούμενων «εμπόρων του 
λευκού θανάτου» και την ασφάλεια, ιδιαίτερα, των νέων οι οποίοι είναι και τα 
πρώτα και μεγαλύτερα θύματα του προβλήματος.   

A.1.1. Έννοια – Ορισμός των ναρκωτικών 
Τα ναρκωτικά είναι ουσίες, φυσικές ή συνθετικές, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται είτε για ιατρικούς, είτε για μη ιατρικούς σκοπούς, των οποίων η 
επανειλημμένη πέραν του ιατρικού σκοπού χρήση, οδηγεί σε παροδική ή χρόνια 
τοξίνωση, δηλαδή δηλητηρίαση του οργανισμού. 

Όταν η χρήση των ναρκωτικών (ιδιοσκευάσματα, φάρμακα κλπ.) γίνεται με 
ιατρική παρακολούθηση κάτω από ιατρικές οδηγίες και βεβαίως για ιατρικούς 
σκοπούς, τα αποτελέσματα δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία. Αντιθέτως, 
όταν η χρήση τους γίνεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό το κύριο γνώρισμά τους 
είναι ότι προκαλούν εξάρτηση του ανθρώπινου οργανισμού αφού δρουν στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. 
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H τοξίνωση του οργανισμού που προκαλείται από την χρήση των 
ναρκωτικών ουσιών, οδηγεί το άτομο σε συμπεριφορές συνεχούς αναζήτησης των 
ουσιών αυτών εις τρόπον ώστε να εκδηλώνει συμπεριφορές εμμονής προς 
συγκεκριμένες ενέργειες που κατευθύνουν τις εκδηλώσεις του για την επιτυχία 
αυτού του σκοπού. H συνολική αυτή συμπεριφορά, ψυχικής και σωματικής 
εξάρτησης περιγράφεται με τον όρο «τοξικομανία» ή με τον πρόσφατα 
χρησιμοποιούμενο ηπιότερο και πλέον ευδόκιμο όρο «ουσιοεξάρτηση». 

Τα ναρκωτικά έχουν διαφορετική το καθένα επίδραση στον ανθρώπινο 
οργανισμό και ειδικότερα στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) του ανθρώπου, 
επειδή η σύσταση της κάθε ναρκωτικής ουσίας διαφέρει και για τον λόγο αυτό ο 
όρος «ναρκωτικά» δεν θεωρείται ακριβής ως προς τον προσδιορισμό του συνόλου 
αυτών των ουσιών. 

Ορθότερος και πλέον δόκιμος είναι ο όρος «τοξικές ουσίες» 

Α.1.2.  Σχετικοί με τα ναρκωτικά έννοιες και ορισμοί 1 
Γενικοί  
α) Ναρκωτικό: είναι κάθε ουσία που ορίζεται ως ναρκωτικό φάρμακο ή 

ψυχοτρόπος ουσία από τις δύο συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών του 1961 και 
1971. Κατά την έννοια του ν. 3459/06, είναι τεχνητές ή φυσικές ουσίες που 
δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ανθρώπου από 
αυτές. 

β) Προσωπική κατοχή και κατανάλωση (χρήση): είναι κάθε περίπτωση 
κατά την οποία κατάσχεται ένα ναρκωτικό, προοριζόμενο για την 
αποκλειστική χρήση κάποιου, δεν πρόκειται δε για περίπτωση οριζόμενη ως 
«Διακίνηση», «Καλλιέργεια», «Παρασκευή» και «Εκτροπή». 

γ) Κατάσχεση: είναι κάθε περίπτωση κατά την οποία ένα ναρκωτικό ή μία 
χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ναρκωτικών, κατάσχεται 
από τις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου Αρχές. 

δ) Διακίνηση: είναι κάθε παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, 
απόκτηση, πώληση, προμήθεια, αποστολή ή διανομή ενός ναρκωτικού ή χημικής 
ουσίας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ναρκωτικών με σκοπό κάθε είδους 
περιουσιακό όφελος. 

ε) Καλλιέργεια: είναι η φύτευση και καλλιέργεια της μήκωνος της 
υπνοφόρου, θάμνων κόκας και φυτών κάνναβης, όπως ορίζεται από τη σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών του 1961. 

Ειδικοί  
α) «Ανοχή»: είναι η ανάγκη χρήσης συνεχώς αυξανόμενων ποσοτήτων της 

ναρκωτικής ουσίας, ώστε να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
β) «Εθισμός ή εξάρτηση»: είναι η εξοικείωση του ανθρώπινου 

οργανισμού στις ναρκωτικές ουσίες, με αιτία τη συχνή λήψη τους, ώστε να 
καθίσταται αναγκαία η αύξηση της ποσότητάς τους, προκειμένου να επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τα χαρακτηριστικά του εθισμού περιλαμβάνουν : 
  Μεγάλη επιθυμία ή ανάγκη συνέχισης της λήψης του ναρκωτικού ή 
φαρμάκου με τη χρήση κάθε νόμιμου ή παράνομου μέσου και τρόπου ακόμη 
και με την διάπραξη εγκληματικών πράξεων. 
  Τάση αύξησης της δόσης. 
                                                 
1 ¨Τοξικολογία¨ Αντώνη Κουτσελίνη, Επιστ. Εκδόσεις ¨Γρ. Παρισιανός¨ 1997 
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  Ψυχολογική και βιολογική (ψυχοσωματική) εξάρτιση από τη δράση της 
ουσίας. 
  Καταστροφική επίδραση στο άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία. 
  Απόλυτη  κυριαρχία της  τοξικής  ουσίας  στην προσωπικότητα του 
ατόμου το οποίο με τη δική του βούληση αδυνατεί πλέον να αποβάλλει την 
εξάρτηση. 

γ) «Ψυχική εξάρτηση» : είναι η κατάσταση ευφορίας η οποία 
επιτυγχάνεται με την περιοδική ή συνεχή λήψη της ναρκωτικής ουσίας, με 
αντικειμενικό σκοπό την ένταση της ευχαρίστησης ή την αποτροπή της 
έντονης (σωματικής και ψυχικής) δυσφορίας από την πιθανή στέρησή της. 

δ) «Σωματική εξάρτηση» : είναι η κατάσταση που εκδηλώνεται με 
έντονες και επώδυνες σωματικές διαταραχές όταν διακόπτεται αιφνίδια η λήψη της 
ναρκωτικής ουσίας. 

ε) «Φαρμακευτική εξάρτηση» : είναι η κατάσταση που δημιουργείται 
από την επανειλημμένη χρήση ενός φαρμάκου, περιοδικά ή συνεχώς. 

στ) «Σύνδρομο στέρησης» : είναι οι επώδυνες και βίαιες σωματικές 
αντιδράσεις που προκαλεί η διακοπή της λήψης της ναρκωτικής ουσίας όταν έχει 
διαμορφωθεί στο άτομο η κατάσταση εξάρτησης. 

ζ) «Τοξικομανία» : είναι η συνεχής χρήση ναρκωτικών ουσιών έτσι ώστε να 
προκαλείται ψυχική και σωματική εξάρτηση. 

η) «Καλλιεργητής προς ιδία κατανάλωση» : είναι εκείνος που καλλιεργεί 
φυτικό υλικό ώστε να παράγει ναρκωτικά για δική του κατανάλωση. Τα 
ναρκωτικά που παράγονται με τον τρόπο αυτό δεν προορίζονται για πώληση. 

θ) «Εμπορική καλλιέργεια» : είναι η καλλιέργεια φυτών σε μεγάλη 
κλίμακα για την παραγωγή ναρκωτικών που προορίζονται να πωληθούν στον 
τελικό καταναλωτή με σκοπό το κέρδος. 

ι) «Υδροπονική καλλιέργεια» : είναι κάθε ενεργό περιβάλλον 
καλλιέργειας που χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και τεχνικές για ελεγχόμενη 
και αυτόματη παροχή θρεπτικών ουσιών, ύδατος, φωτός, θερμοκρασίας, κ.ά. στο 
οποίο συνήθως καλλιεργούνται φυτά χωρίς να χρησιμοποιείται έδαφος (π.χ. 
ορυκτό μαλλί, βράχοι λάβας, άμμος, κλπ). 

ια) «Παρασκευή» : είναι κάθε μέθοδος παραγωγής, προετοιμασίας, 
επεξεργασίας, μεταποίησης, διύλισης και μετατροπής, εκτός της 
καλλιέργειας, μέσω της οποίας αποκτάται ένα ναρκωτικό φάρμακο, μια 
ψυχοτρόπος και χημική ουσία χρησιμοποιούμενη για την παρασκευή ναρκωτικών. 

ιβ) «Εκτροπή» : είναι η παράνομη απόκτηση ναρκωτικού, το οποίο κανονικά 
διατίθεται στο εμπόριο ή διακινείται υποκείμενο σε περιοριστικούς κανονισμούς. 

ιγ) «Εμπλεκόμενο πρόσωπο» : πρόσωπο εις βάρος του οποίου οι 
αρμόδιες για την επιβολή του νόμου Αρχές έχουν σοβαρές και συγκλίνουσες 
ενδείξεις ότι έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Οι σοβαρές και συγκλίνουσες 
ενδείξεις μπορεί να συνίστανται σε : ενσώματα στοιχεία, συγκλίνουσες μαρτυρίες, 
ομολογία, καταδίκη, εύλογες υποψίες, στοιχεία, ενδείξεις ή αποδείξεις. 

ιδ) «Προβληματικός χρήστης»: εκείνος ο οποίος κάποια στιγμή θα ζητήσει 
τη βοήθεια μιας θεραπευτικής υπηρεσίας για τη χρήση ηρωίνης. 
 

Α.2.  Ναρκωτικά – Ιστορική πορεία του φαινομένου 
Για χιλιάδες χρόνια τα ναρκωτικά περιβάλλονταν από μια μυθοποίηση η 

οποία δεν άφηνε τους ανθρώπους να κατανοήσουν την καταστρεπτική συνέπεια 
τους στην πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού.  
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Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και νέες ουσίες ανακαλύπτονταν στο πέρασμα 
των χρόνων. Ουσίες όμως οι οποίες είχαν σκοπό είτε να μετριάσουν το 
σωματικό πόνο είτε να βοηθήσουν στο ξεπέρασμα κάποιων κρίσεων μπροστά 
στις οποίες οι απλοί άνθρωποι αδυνατούσαν να ανταποκριθούν. Γι’ αυτό το 
λόγο και τα ναρκωτικά είναι, στην πρώτη εμφάνισή τους, συνυφασμένα με 
δύσκολες για τις ανθρωπότητα στιγμές, όπως για παράδειγμα πόλεμοι, 
πολιτικές κρίσεις αλλά και φυσικές καταστροφές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
τα ναρκωτικά «λειτούργησαν» προς την κατεύθυνση της ανακούφισης του 
σώματος αλλά και της ψυχής. Αυτός ήταν και ο λόγος που μυθοποιήθηκαν. 
Όταν όμως η καθημερινή ζωή επέστρεφε στην ισορροπία της τα ναρκωτικά 
χρησιμοποιούνταν για να την αντιμετωπίσουν. Σχήμα οξύμωρο για πολλούς 
αλλά και αναντίρρητη πραγματικότητα. Ο «πόλεμος της καθημερινότητας» 
ήθελε, για πολλούς, το δικό του τρόπο αντιμετώπισης ο οποίος όμως 
υπερέβαινε τα εσκαμμένα.  Ό,τι ανακαλυπτόταν σε χαλεπούς καιρούς έβρισκε 
την «εφαρμογή» του και σε καιρούς ευδαιμονίας με στόχο να την προάγει 
ιδιαίτερα όταν αυτή ήταν δύσκολο να επιτευχθεί με τα απλά μέσα.   

Έτσι τα «φάρμακα» που είχαν βοηθήσει σώμα και ψυχή να ξεπεράσει τις 
κρίσεις, χρησιμοποιήθηκαν πλέον για να αμβλυνθούν οι συνέπειες μετά από 
αυτές. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, σε ό,τι αφορούσε την 
ελληνική πραγματικότητα, η έξαρση χρήσης ινδικής κάνναβης που 
παρατηρήθηκε μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Τα πρώτα – 
ατελή αλλά ενδεικτικά – στοιχεία χρήσης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Και την 
ίδια ακριβώς περίοδο αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για τον τρόπο με τον 
οποίο η οργανωμένη κοινωνία θα τα αντιμετώπιζε.   

Η συνέχεια ήταν το πέρασμα σε μιαν άλλη διάσταση όπου η ελληνική 
κοινωνία δέχτηκε τα αρνητικά ερεθίσματα της χρήσης των ναρκωτικών με 
κάποια καθυστέρηση αλλά χωρίς να έχει να ζηλέψει τίποτα από την παγκόσμια 
κοινότητα. Όταν για παράδειγμα οι νέοι της Αμερικής διαδήλωναν κατά του 
πολέμου του Βιετνάμ έχοντας στο στόμα ένα τσιγάρο μαριχουάνας ή όταν η 
νεολαία του Μάη του ’68 «μαχόταν» στο Παρίσι για ένα καλύτερο μέλλον μέσα 
από συνελεύσεις σε κορυφαία γαλλικά πανεπιστήμια αλλά και σε ονομαστά 
μπιστρό της εποχής όπου κυριαρχούσαν οι καπνοί της κάνναβης, λίγοι 
φαντάζονταν ότι στη χώρα μας η οποία υπέφερε κάτω από το καθεστώς της 
στρατιωτικής δικτατορίας θα μπορούσε να φτάσει αυτή η «επαναστατική μόδα». 
Και μπορεί η πολιτικοποίηση των νέων μας να την καθυστέρησε για κάποια 
χρόνια, όμως η συνέχεια αποδείχτηκε πολύ δύσκολη. Το πέρασμα της Ελλάδας 
από την κατάσταση της πλήρους ανελευθερίας σε αυτή της άκρατης 
ελευθεριότητας, είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη των ναρκωτικών στις μάστιγες 
και της δικής μας κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από τα μέσα της 
δεκαετίας του 70 και πολύ περισσότερο από την αρχή της δεκαετίας του ’80, τα 
πράγματα άλλαξαν άρδην. Το πρόβλημα των ναρκωτικών μετατράπηκε σε 
καυτό κοινωνικό φαινόμενο που ταλανίζει μέχρι και σήμερα την κοινωνία μας. 
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Β.1. Δημιουργία Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. 
 

Με το ΠΔ 139/89 συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο 
Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και καθορίστηκαν οι 
αρμοδιότητες καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη 
λειτουργία του ενώ με το ΠΔ 126/90 το Σ.Ο.Δ.Ν. ορίστηκε 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λειτουργεί και ως 
Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (Ε.Μ.Π.) για τα ναρκωτικά. 
Η τελευταία ρύθμιση ήταν αποτέλεσμα εναρμόνισης της χώρας 

μας με τις οδηγίες της Ε.Ε. για ίδρυση τέτοιων μονάδων σε όλα τα Κράτη – 
Μέλη, με απώτερο σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος και τη 
διασφάλιση καλύτερου συστήματος ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών. 
Ο νέος νόμος για τα ναρκωτικά ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α΄) «Κώδικας Νόμων 
για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) στο άρθρο 41 παρ. 2 και 3 περιλαμβάνει ρυθμιστικές 
διατάξεις για αρμοδιότητες του Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. 

Το Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. δημιουργήθηκε το 1990 με έδρα του το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τα 
μέλη και οι αναπληρωτές τους προερχόμενοι από τις αρμόδιες Διωκτικές 
Αρχές2, Ελληνική Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα και 
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ορίζονται από τους συναρμόδιους Υπουργούς 
(Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών) με διετή θητεία. Πρόεδρός του 
είναι ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.  

Ως άξονα των ενεργειών του έχει τη δημιουργία στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών και την έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση, προκειμένου αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα το 
πρόβλημα των ναρκωτικών. 

Τα Μέλη του  συνέρχονται : 
  Τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και 
  Έκτακτα, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία από μία εκ’ των 
συναρμόδιων Υπηρεσιών  για τη συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης. 

Ο Πρόεδρός του συμμετέχει στο Δ. Σ. του Οργανισμού Κατά των 
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη για τον 
σχεδιασμό, την προώθηση, τον διυπουργικό συντονισμό και την εφαρμογή της 
Εθνικής πολιτικής, σχετικά με την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και την 
Τριτοβάθμια Πρόληψη κατά των ναρκωτικών (Ν.2161/93). 

Στην έδρα του Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. λειτουργεί Ειδική Μικτή Γραμματεία, 
στελεχωμένη από εκπροσώπους όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών (Ελληνική 
Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα και Υπ.Ε.Ε.) που έχει σαν 
κύριο καθήκον την διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την τήρηση των 
στοιχείων που αφορούν την αποστολή και τη λειτουργία του.     

Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών - 
Εθνική Μονάδα Πληροφοριών είναι : 

                                                 
2  Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1729/87, το άρθρο 33 παρ.2 του Ν.2648/98 καθώς και το Ν.3296/04. 
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  Η αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
Υπηρεσιών, που έχουν σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις δίωξης 
ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
  Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων 
Υπηρεσιών, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. 
  Ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών σε υποθέσεις 
πολλαπλής αρμοδιότητας ή με διεθνείς προεκτάσεις, για την επίλυση των 
οποίων απαιτείται ειδικός χειρισμός και άμεση συνεργασία αυτών των 
Υπηρεσιών. 
  Η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, αναφορικά με τη λειτουργία και 
τη δράση των συναρμόδιων Υπηρεσιών. 
  Η παροχή άμεσης συνδρομής, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα στάδια της 
έρευνας και προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα Αρχή, κάθε 
δυνατού μέσου ή στοιχείου ικανού να διευκολύνει την εξιχνίαση της υποθέσεως. 
  Η αμοιβαία ενημέρωση των συναρμόδιων Υπηρεσιών για τις μεθόδους ή 
τους τρόπους δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, προς διευκόλυνση της 
αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων των 
ναρκωτικών. 
  Επίσης, σύμφωνα με το ν. 2331/95 (άρθρο 15) που αντικατέστησε το ν. 
2145/93 (άρθρο 38 παρ. 1), το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών έχει 
τον έλεγχο και την ευθύνη των πραγματοποιούμενων ελεγχόμενων μεταφορών 
ναρκωτικών, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, από την είσοδο μέχρι την έξοδο των 
ναρκωτικών από τη χώρα. 
 

Β.2.  Το Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π.  και το έργο του. 
 
Το Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. με μία σειρά δράσεων, φιλοδοξεί να συνεισφέρει και 

να βοηθήσει, από τη δική του πλευρά, τις Διωκτικές Αρχές της χώρας να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις 
της παγκοσμιοποίησης «την οργανωμένη διακίνηση των ναρκωτικών». Οι 
δράσεις αυτές στρέφονται κυρίως στη διεύρυνση και ενίσχυση της εθνικής και 
διεθνούς συνεργασίας και στον συντονισμό των ενεργειών τους. Συγκεκριμένα: 

 
Ι. Διενέργεια ελεγχόμενων παραδόσεων 
Παρά τις κατά καιρούς διάφορες απόψεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των ναρκωτικών, η καταστολή παραμένει βασική  συνισταμένη 
των συνολικών προσπαθειών. Οι διωκτικές αρχές, ως εκφράζουσες την βούληση 
της συντεταγμένης Πολιτείας σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο 
και έχοντας υπόψη το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προσπαθούν από τη πλευρά 
τους τουλάχιστον να αμβλύνουν το γνωστό και παγκόσμιο πρόβλημα της 
χρήσεως των εξαρτησιογόνων ουσιών. Η ελεγχόμενη μεταφορά είναι ένα 
επιμέρους αλλά ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Σύμβασης της Βιέννης 1988 

«Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης και Ψυχότροπων Ουσιών» 
(ν.1990/1991):  
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«Ελεγχόμενη παράδοση» σημαίνει την τεχνική σύμφωνα με την οποία 
επιτρέπεται η μεταφορά παρανόμων ή ύποπτων αποστολών εμπορευμάτων, 
ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, ουσιών που αναφέρονται στον 
Πίνακα Ι και τον Πίνακα ΙΙ που είναι προσαρτημένοι στην Σύμβαση Ηνωμένων 
Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων 
ουσιών (Βιέννη 20/12/1988) ή υποκατάστατων ουσιών τους, δια ή μέσα στην 
περιοχή μιας ή περισσοτέρων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των 
αρμόδιων αρχών τους, με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων 
αναμεμειγμένων στη διάπραξη εγκλημάτων  που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της παρ. 1 της προαναφερομένης Σύμβασης. 
Η διαδικασία, ο συντονισμός και ο έλεγχος για την εφαρμογή της τεχνικής 

ελεγχόμενης παράδοσης έχει ανατεθεί στην Χώρα μας στις κεντρικές Αρχές με 
πανελλαδική αρμοδιότητα (Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π., Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών) προκειμένου να απλοποιείται και να διευκολύνεται η σχετική 
διαδικασία. 
Η τεχνική της ελεγχόμενης παράδοσης θεωρείται ευρέως ως ένα 

αποτελεσματικό μέσο στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών. Αποσκοπεί στην αναβολή της σύλληψης των διακινητών ή της 
κατάσχεσης των ναρκωτικών, με στόχο τον εντοπισμό του συστήματος 
διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και την εξουδετέρωση των 
μεγάλων κυκλωμάτων εμπορίας αυτών, όπως  επίσης και την κατάσχεση 
επιπλέον ποσοτήτων που τυχόν ανεβρεθούν,  τα οποία υπό άλλες συνθήκες 
θα ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν.  

 
ΙΙ. Έκδοση ετήσιας έκθεσης  
Η ετήσια έκθεση του Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. αποτελεί ένα βιβλίο-απόσταγμα 

της κατασταλτικής πρακτικής και δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής και 
διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών. Βιβλίο πραγματικό, αντικειμενικό και 
τεκμηριωμένο.  

Στόχος του είναι να συνδράμει, αφενός μεν τις διωκτικές Αρχές ώστε να 
γίνουν ο καταλύτης για θετικότερες εξελίξεις, αφετέρου δε να ενημερώσει κάθε 
ενδιαφερόμενο αναγνώστη για την δράση και την αποτελεσματικότητα των 
διωκτικών Αρχών, την επικρατούσα κατάσταση ανά ναρκωτική ουσία  ώστε να 
ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τη δαιμονολογία και να διαμορφώσει δική 
του άποψη και αντίστοιχη στάση. 

Με δεδομένα αξιόπιστα, συγκρίσιμα με παρελθόντων ετών στατιστικά 
στοιχεία που παρέχονται σε καθημερινή βάση και πανελλαδικά από τις 
σηματικές αναφορές των αρμοδίων για την καταπολέμηση διωκτικών Αρχών, 
αλλά και με πληροφορίες Εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος που 
προσφέρονται στα πλαίσια της Εθνικής και διεθνούς συνεργασίας, αποτυπώνει 
όλες τις παραμέτρους του προβλήματος, τόσο σε Εθνικό επίπεδο, όσο και σε 
διεθνές και επιχειρεί να δώσει μια πραγματική εικόνα του φαινομένου όπως 
αυτή εκτυλίσσεται  στο σύγχρονο κόσμο.  

Η Έκθεση, πραγματεύεται τον τομέα της προσφοράς των ναρκωτικών, 
τόσο συνοπτικά, μέσα από την γενική κατάσταση σε Εθνικό και Διεθνές 
επίπεδο, όσο και αναλυτικά, μέσα από την δραστηριότητα των διωκτικών 
αρχών, ανά ναρκωτική ουσία, παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και 
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συμπεράσματα από την μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών καθώς επίσης 
αναφέροντας συγκεκριμένες υποθέσεις κατάσχεσης ναρκωτικών. Επισημαίνει τις 
νέες τάσεις και απειλές στο πρόβλημα των ναρκωτικών και παρέχει αναλυτική 
παρουσίαση τόσο των θεμάτων αυτών όσο και αυτών που εκτιμώνται ως 
μονίμου και υψηλού ενδιαφέροντος. Γυρίζει με κείμενα του στο χθες, ρίχνοντας 
φως στις γνωστές – άγνωστες δυνάμεις που μετέτρεψαν αρχέγονα λαϊκά 
φάρμακα σε κοινωνική μάστιγα. Αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες των διωκτικών 
Αρχών και την δραστηριότητά τους στον τομέα της Εθνικής και διεθνούς 
συνεργασίας και καταγράφει την πρόοδό τους στον τομέα εφαρμογής του 
Εθνικού Σχεδίου δράσης. 
 

ΙΙΙ. Εφαρμογή  σημείων επαφής Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. 
Ιστορικό 
 
Στις 02-04-2002 σε τακτική σύσκεψη των μελών του Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η πιλοτική εφαρμογή Σημείων Επαφής σε τρία (3) 
επιλεγμένα σημεία της χώρας (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΡΟΔΟΣ), στα οποία υπήρχε εκπροσώπηση 
όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών Δίωξης που μετέχουν στο Σ.Ο.Δ.Ν. - 
Ε.Μ.Π. με αρμοδιότητες : 
  Την ανταλλαγή και αμοιβαία κοινοποίηση πληροφοριών. 
  Την ανταλλαγή στοιχείων για τις μεθόδους των λαθρεμπόρων ναρκωτικών. 
  Την ανταλλαγή πληροφοριών για την εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης 
κινδύνου. 
  Την μέριμνα για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και 
αλληλογνωριμίας με στόχο τη βελτιστοποίηση της υπηρεσιακής απόδοσης. 
  Την μέριμνα για την έκδοση κοινών δελτίων τύπου. 
  Την συγκρότηση σε συνεργασία με το Σ.Ο.Δ.Ν.-Ε.Μ.Π. και τις Κεντρικές  
Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, ειδικών κοινών ad hoc ομάδων 
(Ελληνικής Αστυνομίας - Τελωνείων - Λιμενικού Σώματος -  Υπ.Ε.Ε.)  για την 
συλλογή στοιχείων,  την αστυνομική έρευνα και δράση. 

Αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή ήταν οι κατευθυντήριες οδηγίες του 
Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. κατά των ναρκωτικών 2000-2004 σ’ όλα  τα Κράτη-
Μέλη «να συγκροτήσουν, κοινές διωκτικές ομάδες μεταξύ των Αρχών 
Εφαρμογής του Νόμου, με ειδική αρμοδιότητα διερεύνησης της 
διακίνησης ναρκωτικών εντός του εδάφους τους».  
Στις 15-12-2003 στα πλαίσια τακτικής σύσκεψης μελών του Σ.Ο.Δ.Ν. - 

Ε.Μ.Π. και των εκπροσώπων των σημείων επαφής Ηγουμενίτσας, 
Αλεξανδρούπολης και Ρόδου με θέμα συζητήσεως την αξιολόγησή τους, 
διαπιστώθηκε  ότι, η λειτουργία των πιλοτικών σημείων επαφής είχε θετικά 
αποτελέσματα και σε συγκεκριμένες υποθέσεις κυριάρχησε το άριστο επίπεδο 
συνεργασίας, η επαγγελματική συνείδηση και η ευαισθητοποίηση στην κοινή 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τα μέλη του Σ.Ο.Δ.Ν. -  Ε.Μ.Π. την 
17-11-2005 στην τακτική τους σύσκεψη αποφάσισαν ομόφωνα την διεύρυνση 
των σημείων επαφής του Σ.Ο.Δ.Ν.- Ε.Μ.Π. σε 14 νευραλγικά  γεωγραφικά 
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σημεία της χώρας σε 13 διοικητικές περιφέρειες με εξαίρεση την περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου όπου συστήθηκαν δύο σημεία επαφής λαμβάνοντας υπόψη τις 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητές της. 

Τα 14 νευραλγικά σημεία της χώρας που αξιολογήθηκαν να 
λειτουργήσουν ως σημεία επαφής είναι: 

 
Τα παραπάνω σημεία επαφής κατόπιν των κατάλληλων οδηγιών και 

εντολών που τους δόθηκαν άρχισαν την λειτουργία τους την 10-01-2006. 
Οι ορισθέντες εκπρόσωποι από κάθε συναρμόδια Υπηρεσία Δίωξης έχουν 

την ευθύνη και την πρωτοβουλία συναντήσεων - συσκέψεων που 
πραγματοποιούνται μία φορά   το  εξάμηνο ή Ad Hoc όποτε τούτο απαιτείται 
στην έδρα τους εκ περιτροπής σύμφωνα με την αρχαιότητα του κάθε Σώματος 
– Υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της κάθε σύσκεψης  με την μορφή αναφοράς 
υποβάλλονται στις κεντρικές τους Υπηρεσίες με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο 
Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π., το οποίο αφού λάβει υπόψη του την  κοινή δράση, τα 
αποτελέσματά της, την ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και την τήρηση του 
σκοπού ίδρυσης και λειτουργίας τους συντάσσει την « Έκθεση Αξιολόγησης των 
Σημείων Επαφής » την οποία διαβιβάζει προς τα συναρμόδια Υπουργεία.    

Αξιολόγηση των Σημείων Επαφής του Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. 
Από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις των 14 Σημείων Επαφής προκύπτει ότι 

στα περισσότερα η λειτουργία τους κρίνεται επιτυχής καθώς παρουσίασαν 
ικανοποιητική κοινή δράση και συνεργασία αλλά και ταχύτητα εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές επιτυχίες στον τομέα 
της καταπολέμησης της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και τη 
θετική έκβαση των πραγματοποιηθέντων ελεγχόμενων μεταφορών από και προς 
τη χώρα μας. 

 Σε ορισμένα σημεία, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα και κομβικά, 
διαπιστώνονται και δυσλειτουργίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη 
συνεργασίας. Ειδικότερα, δεν αναλήφθηκαν σε ικανό βαθμό πρωτοβουλίες 
συγκρότησης μικτών ομάδων ελέγχου σε διαφορετικούς ή όπου απαιτείται κάθε 
φορά χώρους – σημεία ενδιαφέροντος.  

Έγινε κατανοητό από όλους ότι, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
των σημείων επαφής κρίνεται σε μεγάλο βαθμό πέρα από την ανάγκη ενίσχυσης 
ορισμένων Διωκτικών Αρχών, με το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

• Αθήνα                     –  Περιφέρεια Αττικής
• Αλεξανδρούπολη    –  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
• Βόλος                     –  Περιφέρεια Θεσσαλίας 
• Ηγουμενίτσα          –  Περιφέρεια Ηπείρου 
• Ηράκλειο               –  Περιφέρεια Κρήτης 
• Θεσσαλονίκη          –  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
• Καλαμάτα               –  Περιφέρεια Πελοποννήσου 
• Κέρκυρα                 –  Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 
• Κοζάνη                   –  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
• Μυτιλήνη                –  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
• Πάτρα                    –  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
• Ρόδος                     –  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Σύρος                     –  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Χαλκίδα                  –  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
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ανθρώπινο δυναμικό, με σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, με σύγχρονο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και από την ανάγκη της συλλογικής δράσης όπου 
απαιτείται, με τον όρο της αμοιβαιότητας και του σεβασμού των εκατέρωθεν 
κατά λόγο αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών.  

Η ανάπτυξη στενής και αγαστής συνεργασίας, με ανταλλαγή πληροφοριών, 
απόψεων, σχεδιασμό και οργάνωση κοινών επιχειρήσεων με την κατάλληλη 
αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσων και εξοπλισμού θέτουν τις βάσεις για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

Οι επισημάνσεις των Σημείων Επαφής προς το Σ.Ο.Δ.Ν. από τη μεταξύ 
τους συνεργασία και η εν συνεχεία ενημέρωση των Διωκτικών Αρχών από το 
Συντονιστικό Όργανο, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Υπηρεσιών 
Δίωξης Ναρκωτικών με προσωπικό, την εκπαίδευσή του και την προμήθειά 
τους με υλικοτεχνικό εξοπλισμό και Αστυνομικούς σκύλους Ανιχνευτές 
Ναρκωτικών Ουσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ 23 ~ 
 

Β.3. Οργανόγραμμα. 
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Β.4. Πρόεδρος, Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ: 
 
 
Υποστράτηγος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αδαμάντιος, Διευθυντής Δ/νσης Δημόσιας 
Ασφάλειας, Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,  Πρόεδρος. 
Αστυνομικός Διευθυντής ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος, Τμηματάρχης 3ου 
Τμήματος Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων της Δ/νσης Δημόσιας 
Ασφάλειας, Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
 
ΓΙΑΛΟΥΡΗ Ειρήνη, Τελωνειακός Διευθυντής της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου 
Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών,  Τακτικό μέλος. 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ Αγγελική, Τελωνειακός Τμηματάρχης του Τμήματος 
Ναρκωτικών και Όπλων της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων του 
Υπουργείου Οικονομικών, Αναπληρωματικό μέλος. 
 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ανδρέας, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Τμηματάρχης του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  Τακτικό μέλος. 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος,  Υποπλοίαρχος  Λ.Σ, Εισηγητής του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/σης Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  Αναπληρωματικό μέλος. 
 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευδοκία, Τελωνειακός Διευθυντής, Αν.Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων της Υπηρεσίας Ειδικών 
Ελέγχων, Τακτικό μέλος. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Τμηματάρχης του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών & Όπλων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων Π.Δ. Αττικής,  
Αναπληρωματικό μέλος. 
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Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Λ.Σ. 

 
Κεφάλαιο Γ΄ 

Ναρκωτικά και Ελληνική Πραγματικότητα 
                                                                                 

            Κτίριο Υπ.Ε.Ε 
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Γ.1. Περιγραφή της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα. 
 

 Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική θέση, στο 
σταυροδρόμι που ενώνει την κύρια παραγωγό περιοχή ηρωίνης και άλλων 
ναρκωτικών (τη χρυσή ημισέληνο3) με τις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης. 
Τα εκτεταμένα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα 
και σύνορα της Ε.Ε., γεγονός που αυξάνει τη σημασία των συνοριακών ελέγχων, 
δεδομένου ότι, εάν ναρκωτικά περάσουν τα ελληνικά σύνορα, μπορούν χωρίς 
επιπλέον ελέγχους να φθάσουν στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Επιπλέον, η 
Ελλάδα συνορεύει άμεσα με κράτη που έχουν ασταθή πολιτική κατάσταση και 
τα οποία χαρακτηρίζονται από έγκυρες αναφορές διεθνών φορέων και 
οργανισμών ως κέντρα παραγωγής, μεταποίησης, συγκέντρωσης ή 
διαμετακόμισης ναρκωτικών ουσιών (χαρακτηριστική η περίπτωση της 
Αλβανίας για την εμπλοκή της στο εμπόριο κάνναβης, ηρωίνης και 
κοκαΐνης),ενώ στα βόρεια σύνορα της χώρας μας λειτουργούν εργαστήρια 
παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. Όσον αφορά την Τουρκία, ο ρόλος της 
φαίνεται να είναι κρίσιμος αναφορικά με τη διαδρομή του οπίου και των 
παραγώγων του από το Αφγανιστάν στην Ε.Ε., καθώς εκτιμάται ότι η 
μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που φτάνει στην Ε.Ε. προέρχεται από το 
Αφγανιστάν με ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία και ότι οι τουρκικές 
εγκληματικές οργανώσεις ελέγχουν μεγάλο μέρος του εμπορίου ηρωίνης στην 
Ε.Ε. 

Πέρα από τις παραπάνω χώρες, η γεωγραφική θέση ολόκληρης της 
Βαλκανικής Χερσονήσου μεταξύ Ασίας και Ευρώπης παίζει σημαντικό ρόλο 
στη διακίνηση ναρκωτικών και ιδιαίτερα της ηρωίνης. Ο λεγόμενος 
«Βαλκανικός άξονας» φαίνεται να είναι ο κύριος δρόμος εισόδου ηρωίνης στην 
Ε.Ε. Από το Αφγανιστάν τα ναρκωτικά περνούν στην Τουρκία απευθείας ή 
μέσω Ιράν. Από εκεί ο Βαλκανικός άξονας διαχωρίζεται σε τρία εναλλακτικά 
δρομολόγια, το παραδοσιακό, το βόρειο και το νότιο4. Στο νότιο δρομολόγιο, 
στο οποίο περιλαμβάνεται η χώρα μας, τα ναρκωτικά περνούν από την Τουρκία 
στην Ελλάδα και από εκεί ακτοπλοϊκώς στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια η 
θωράκιση της χώρας μας και οι επιτυχίες των ελληνικών διωκτικών αρχών 
έχουν περιορίσει τη χρήση αυτού του δρομολογίου.  

Τέλος, τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας αποτελούν επίσης σημαντικό 
κόμβο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς βρίσκονται στο θαλάσσιο 
σταυροδρόμι που συνδέει, μέσω της διώρυγας του Σουέζ, τις χώρες παραγωγής 
της Ν.Α. Ασίας (χρυσό τρίγωνο5) με τα ευρωπαϊκά παράλια της Μεσογείου. 

Από τις κατασχέσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα 
αποτελεί πλέον και ένα δημοφιλές σημείο εισόδου φορτίων κοκαΐνης με 

                                                 
3 Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν. 
4 Το παραδοσιακό ή κεντρικό δρομολόγιο ξεκινά από την Τουρκία και συνεχίζει μέσω 
Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Κροατίας προκειμένου να καταλήξει στα σύνορα της 
Ε.Ε. Η χώρα εισόδου των ναρκωτικών είναι συνήθως η Σλοβενία και από εκεί περνούν μέσω 
Αυστρίας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Το βόρειο δρομολόγιο αποτελεί ουσιαστικά 
εναλλακτική διαδρομή του κεντρικού δρομολογίου: τα ναρκωτικά ξεκινούν από την Τουρκία και 
συνεχίζουν μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας και Ουγγαρίας προκειμένου να 
καταλήξουν στη Δυτική Ευρώπη.   
5 Ταϊλάνδη, Βιρμανία, Λάος. 
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προορισμό την εγχώρια κατανάλωση ή χώρες της Ε.Ε. Μια άλλη μεγάλη 
απειλή, τα συνθετικά ναρκωτικά6 και οι πρόδρομες ουσίες7, απασχολούν 
τελευταία τις διωκτικές υπηρεσίες της χώρας μας. Τέλος, ένα μεγάλο πρόβλημα 
στο οποίο παρατηρείται αύξηση είναι εκείνο της διάδοσης και χρήσης 
αναβολικών ουσιών. Συχνά τα όρια μεταξύ των εξαρτησιογόνων συνθετικών 
ναρκωτικών και των αναβολικών είναι δυσδιάκριτα, δεδομένου ότι οι χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους είναι συχνά οι ίδιες ή 
παρόμοιες. 

Από τα ανωτέρω καθίσταται εμφανής η διάσταση του προβλήματος για τη 
χώρα μας, η οποία, ευρισκόμενη σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό γεωγραφικό 
χώρο αλλά και ευαισθητοποιημένη σε θέματα που σχετίζονται με διεθνή 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, όπως το πρόβλημα των ναρκωτικών, 
συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα στη διεθνή 
σκηνή για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Παράλληλα η προσπάθεια που 
γίνεται στο εσωτερικό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό, τη νομική και 
τεχνολογική θωράκιση και την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών είναι συνεχής και 
έχει παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα. Τέλος, η Ελλάδα είναι από τις 
πρωτοπόρες στον τομέα της εναρμόνισης του δικαίου και της προσαρμογής 
των υπηρεσιακών δομών της, συμφώνως και προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από διεθνή κείμενα και συμβάσεις. 

 

Γ.2. Επικρατούσα κατάσταση ανά ναρκωτική ουσία 
 
Ηρωίνη 
 
Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 

2008, ανέρχεται σε 442 κιλά και 64 γραμμάρια, έναντι 259 κιλών και 330 
γραμμαρίων το έτος 2007. Παρατηρείται δηλαδή σημαντική αύξηση της 
συνολικής ποσότητας ηρωίνης που κατασχέθηκε το έτος 2008 κατά 70,46 % σε 
σχέση με το έτος 2007. 

Από τη συνολική ποσότητα το 41,51% (183,508 κιλά) προέρχεται από 
Τουρκία, το 10,22% (45,196 κιλά) από Αλβανία, το 1,77% (7,83 κιλά) από 
Βουλγαρία, το 0,11% (0,479 κιλά) από Λίβανο και το 46,39% (205,05 κιλά) 
από διάφορες χώρες και άγνωστης προέλευσης με ποσότητες μικρότερες των 
πιο πάνω αναφερομένων. 

Οι πιο πάνω ποσότητες από τις προαναφερόμενες χώρες είχαν προορισμό 
και διάθεση στη χώρα μας αλλά και τις λοιπές χώρες της Ευρώπης. 

Η εμφανέστατη συγκριτικά αύξηση το 2008 σε σχέση με το 2007 η οποία 
οφείλεται και στην δραστηριότητα - επαγρύπνηση των Ελληνικών Αρχών, η 
μελέτη των υποθέσεων που απασχόλησαν τις Διωκτικές μας Αρχές τα έτη 2007 
και 2008, στοιχεία και πληροφορίες, σε συνδυασμό με τη γενικότερη 

                                                 
6 ECSTASY, LSD, γενικότερα οι ουσίες που παρασκευάζονται εργαστηριακά με την εφαρμογή 
χημικών μεθόδων. 
7 Βασικά χημικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου εμπορίου, αλλά η διάθεσή 
τους στην παράνομη αγορά οδηγεί στην παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών 
(ημισυνθετικών και συνθετικών ναρκωτικών). 
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επικρατούσα κατάσταση στη Βαλκανική χερσόνησο, μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η Βαλκανική οδός μεταφοράς ναρκωτικών από την Ασία στην 
Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει ενεργή. 

H ηρωίνη προερχόμενη κυρίως από το Αφγανιστάν μέσω Νοτιοδυτικής 
Ασίας – Τουρκίας ακολουθώντας την Βαλκανική οδό προωθείται στην Ευρώπη. 
Είναι χαρακτηριστική η μεγάλη αύξηση της κατασχεθείσας ποσότητας ηρωίνης 
στη χώρα μας προερχομένης από Τουρκία. Το έτος 2008 κατασχέθηκαν 
183,508 κιλά έναντι 3,134 κιλών το 2007 και 72,737 κιλών το έτος 2006. 

Η  Τουρκία και η Αλβανία εξακολουθούν να είναι χώρες, από τις οποίες 
κυρίως εισάγονται σημαντικές ποσότητες ηρωίνης στην Ελλάδα. Αυτό 
συμβαίνει διότι τα δρομολόγια της ηρωίνης από την Τουρκία προς την Χώρα 
μας ακολουθούν και τον κεντρικό άξονα των Βαλκανίων, Βουλγαρία – FYROM 
- Αλβανία με κατάληξη την Ελλάδα. Η στρατηγική γεωγραφική θέση της 
Αλβανίας την έχει καταστήσει σημαντικό κέντρο μεταφοράς ηρωίνης σε όλη 
την Ευρώπη. Οι Αλβανικές εγκληματικές οργανώσεις είναι αυτές που έχουν την 
μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και 
κάνναβης στην Χώρα μας. Η δράση τους στην Ελλάδα παρατηρείται κυρίως 
στις αστικές και ημιαστικές περιοχές, όπου ολιγομελείς υποομάδες τους έχουν 
αναλάβει το στάδιο της πώλησης σε Έλληνες διακινητές. 

Οι Ελληνικές εγκληματικές οργανώσεις παραμένουν ενεργές 
συνεργαζόμενες, με προμηθευτές από την Τουρκία, την Αλβανία και την 
Βουλγαρία.  

 
Όπιο 
 
Η συνολική ποσότητα οπίου που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 

2008, ανέρχεται σε 558 γραμμάρια, έναντι 24 κιλών και 891 γραμμαρίων το 
έτος 2007. Παρατηρείται δηλαδή σημαντική μείωση της συνολικής ποσότητας 
οπίου που κατασχέθηκε το έτος 2008. 

Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων για κατασχέσεις οπίου, που απασχόλησε 
τις Διωκτικές Αρχές της χώρας μας το 2008 ήταν 14 υποθέσεις, στις οποίες 
κατηγορήθηκαν και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη 19 άτομα. Από αυτά 9 
άτομα για κατοχή οπίου προς ιδία χρήση και 10 άτομα για εμπορία. Από τα 
κατηγορηθέντα άτομα τα 6 ήταν Έλληνες υπήκοοι, τα 5 ήταν Ιρανοί υπήκοοι 
και τα υπόλοιπα αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων. 

 
Κοκαΐνη 
 
Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 

2008 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ανέρχεται σε 61 κιλά και 202 
γραμμάρια έναντι 255 κιλά και 247 γραμμάρια, το έτος 2007, δηλαδή 
σημειώθηκε μείωση 76,02%.  

Οι Διωκτικές Αρχές επελήφθησαν σε 870 υποθέσεις, κατηγορήθηκαν 1393 
άτομα, παραπέμφθηκαν στην δικαιοσύνη 1372 άτομα εκ των οποίων το 90,24% 
δηλαδή 1238 ήταν άνδρες και το 9,76% 134 άτομα ήταν γυναίκες. 

Από τις προαναφερόμενες υποθέσεις οι (6) έξι πραγματοποιήθηκαν δια της 
μεθόδου της ελεγχόμενης μεταφοράς. 
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Από τη συνολική κατασχεθείσα ποσότητα των 61 κιλών και 202 
γραμμαρίων το 66,35% (40 κιλά και 609 γραμ.) είναι άγνωστης προέλευσης, το 
18,76% (11 κιλά και 480 γραμ.) προέρχεται από Costa Rica, το 8,70% (5 κιλά 
και 320 γραμ.) από Αλβανία, το 0,91% (556 γραμμάρια.) από Βουλγαρία και 
το 5,29% (3 κιλά και 237 γραμ.) από διάφορες χώρες όπως Λιβερία, Ακτή 
Ελεφαντοστού, κ.α. 

Η Χώρα μας με εκτεταμένη ακτογραμμή, πολυάριθμα νησιά, με 
μεγάλους και σημαντικούς λιμένες μέσω των οποίων διακινείται μεγάλος 
αριθμός κοντέινερ, φορτηγά διεθνών μεταφορών (TIR), είναι δυνατόν να 
αποτελέσει στόχο των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων, προκειμένου να 
την μετατρέψουν σε διαμετακομιστικό κέντρο.  

Προς τούτο οι αρμόδιες διωκτικές Αρχές της Χώρας μας 
δραστηριοποιούνται συνεργαζόμενοι όπου και όταν αυτό απαιτηθεί για να 
αποτρέψουν ή και να εντοπίσουν τυχόν παράνομες δραστηριότητες, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε λιμένες, αεροδρόμια και στα λοιπά σημεία 
εισόδου και εξόδου. 

 
Κάνναβη 
 
Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκε στη χώρα 

μας το έτος 2008, ανέρχεται σε 4 τόνους, 634 κιλά και 129 γραμμάρια έναντι 
6 τόνων, 909 κιλών και 688 γραμμαρίων το έτος 2007. 

Παρουσιάζεται δηλαδή μείωση κατά 32,93 % σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. 

Για την διακίνηση της ακατέργαστης κάνναβης στη χώρα μας κατά το 
έτος 2008 αξιοσημείωτα είναι τα εξής:  

α. Η Αλβανία εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προέλευσης και 
εισαγωγής ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα. 

β. Η κατασχεθείσα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που προερχόταν 
από Αλβανία ανήλθε σε 3 τόνους και 212 κιλά (69,32% της συνολικής 
κατασχεθείσας ποσότητας) ενώ το 2007 ήταν 3 τόνοι 249 κιλά (47,2% της 
συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας).  

Η σημειωθείσα μείωση σημαίνει και αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των διωκτικών Αρχών της χώρας μας στον τομέα διακίνησης και εμπορίας 
στοχεύοντας από την μεριά τους στη μείωση της προσφοράς. 

Από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων του έτους 2008 και την 
ανάλυση των υποθέσεων που απασχόλησαν τις διωκτικές Αρχές της χώρας 
μας προκύπτουν τα κάτωθι : 

α. Δεν παρατηρήθηκαν νέοι οδοί διακίνησης, ούτε νέες μέθοδοι μεταφοράς 
ακατέργαστης κάνναβης στη χώρα μας. Οι μεγαλύτερες κατασχέσεις 
ποσοτήτων κάνναβης έγιναν είτε σε σημεία εισόδου – εξόδου με την Αλβανία 
είτε σε νομούς και θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται κοντά στα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα  

β. Συνεχίστηκε η τάση που υπήρχε και στα προηγούμενα χρόνια, 
μεταφορά κάνναβης από την Αλβανία με ταχύπλοα σκάφη και κυρίως μέσω της 
Ελληνοαλβανικής μεθορίου, από διακινητές που κινούνται πεζή, με έμμφορτους 
ίππους ή με τροχοφόρα. 



~ 30 ~ 
 

γ. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ποσότητες ναρκωτικών αποκρύβονται για 
κάποιο διάστημα, σε μικρή απόσταση και από τις δύο πλευρές των συνόρων, σε 
δύσβατες και δασώδεις περιοχές, κατά μήκος των Εθνικών Οδών. 

Για τη διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης στη χώρα μας κατά το έτος 
2008 αξιοσημείωτα είναι τα εξής : 

Η συνολική ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης που κατασχέθηκε στη 
χώρα μας το έτος 2008 ανέρχεται σε 61 κιλά και 663 γραμμάρια, έναντι 4 
κιλών και 833 γραμμαρίων το προηγούμενο έτος.  

Το 2008 δεν παρατηρήθηκαν νέοι οδοί διακίνησης, ούτε νέες μέθοδοι 
μεταφοράς κατεργασμένης κάνναβης στη χώρα μας.  
 

Δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
 
Αναφορικά με τα φυτά ινδικής κάνναβης, σε 434 υποθέσεις το 2008 έναντι 

330 υποθέσεων το 2007 (αύξηση 31,52%) που απασχόλησαν τις Διωκτικές 
Αρχές, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 23.916 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
(35,80% περισσότερα από το 2007 οπότε και κατασχέθηκαν 17.611 
δενδρύλλια). 

 
Χασισέλαιο 
 
Η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα στην Χώρα μας για το έτος 2008 

ανήλθε σε 63.533 γραμμάρια και συνελήφθησαν 16 άτομα. Πρόκειται για την 
μεγαλύτερη κατασχεθείσα ποσότητα των τελευταίων ετών.  

 
Συνθετικά Ναρκωτικά 
 
Η συνολική ποσότητα δισκίων ΕCSTASY που κατασχέθηκε στη χώρα μας 

από τις διωκτικές αρχές το έτος 2008 ανέρχεται σε 8620 δισκία έναντι 58355 
δισκίων το έτος 2007. Παρατηρείται δηλαδή σημαντική μείωση σε σχέση με 
το έτος 2007. 

Κατασχέθηκαν επίσης και 20 γραμμάρια ECSTASY σε σκόνη. 
Το 18,40% (1586 δισκία) προέρχεται από Βουλγαρία, το 5,72% (493 

δισκία) από Μ. Βρετανία και το 75,88% (6541 δισκία) είναι άγνωστης 
προέλευσης, Από τη σκόνη τα 18 γραμμάρια είναι άγνωστης προέλευσης και 
τα 2 γραμμάρια είναι προέλευσης Ισπανίας.  

Δια των χερσαίων συνόρων διαπιστώθηκε εισαγωγή 1.586 κατασχεθέντων 
δισκίων ECSTASY. 

 
Μεθαδόνη – Subutex 
 
Κατά το 2008 κατασχέθηκαν 4.359 δισκία μεθαδόνης, 24 κιλά και 965 

γραμμάρια μεθαδόνης σε υγρή μορφή, 1 φιαλίδιο και 1 κάψουλα βάρους 4 
γραμμαρίων.  

Στα δισκία παρατηρείται μείωση κατά 69,13% σε σύγκριση με το 2007 
(είχαν κατασχεθεί 14.119 δισκία) ενώ στην υγρή μεθαδόνη παρατηρείται 
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μείωση κατά 0,73% συγκριτικά με το 2007 οπότε είχαν κατασχεθεί 24 κιλά και 
783 γραμμάρια. 

2. To έτος 2008 οι Διωκτικές Αρχές της Χώρας μας κατέσχεσαν 566 
τεμάχια και 45 γραμμάρια σκόνης Subutex. Η αύξηση σε σχέση με το 2007 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού σε ό,τι αφορά τα τεμάχια είναι της τάξης 
του 360,16% (123 τεμάχια το 2007) ενώ σε ό,τι αφορά τη σκόνη η αύξηση 
φτάνει το 164,71% (17 γραμμάρια το προηγούμενο έτος). Παράλληλα 
αυξήθηκαν σημαντικά τόσο οι υποθέσεις όσο και οι συλλήψεις ατόμων που 
εμπλέκονται στη διακίνηση του Subutex.  

 
Khat 
 
Εκρηκτική αύξηση, σε σύγκριση με το 2007, σημείωσε η εισαγωγή Khat 

στην Χώρα μας κατά το 2008. Συγκεκριμένα εισήχθησαν 229.703 γραμμάρια 
Khat παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2047,36% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος οπότε και κατασχέθηκαν 10.697 γραμμάρια.  

Χώρες προέλευσης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (83,3%), η Ολλανδία (16%) 
ενώ συγκριτικά ελάχιστη ποσότητα εισήχθη από την Αιθιοπία. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι από τις 15 συνολικά υποθέσεις στις 13 
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς το αεροπλάνο ενώ σε 2 οι ποσότητες 
εισήχθησαν δια ξηράς.  

 
Ηρεμιστικά Χάπια 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2008 κατασχέθηκαν 68.417 δισκία και 398 

γραμμάρια σε σκόνη του πίνακα Γ και Δ του Ν.3459/06 «Κώδικας Νόμων 
για τα ναρκωτικά», τα οποία είχαν εκτραπεί εκ της νομίμου οδού. 
Παρατηρείται δηλαδή αύξηση 27,58% σε σχέση με το έτος 2007, όπου 
κατασχέθηκαν 53.625 δισκία και 0,261 γραμμάρια σε σκόνη. 

 

    Γ.3. Κατηγορηθέντα άτομα στην Ελλάδα για παραβάσεις της νομοθεσίας 
περί ναρκωτικών.  
 

Στους πίνακες που ακολουθούν και περιλαμβάνουν τον αριθμό των 
κατηγορηθέντων ατόμων ανά εθνικότητα για παραβάσεις της νομοθεσίας  περί 
ναρκωτικών την διετία 2007 – 2008, παρατηρούμε καταρχήν την κατακόρυφη 
αύξηση κατά 253,01% των Σομαλών και 124,29%. των Αφγανών, ενώ  
ακολουθούν με επίσης υψηλά ποσοστά της τάξης του 86,49% οι Γεωργιανοί και 
81,36 % οι Πακιστανοί υπήκοοι. 

Συνεχιζόμενη αυξητική τάση παρουσιάζεται στα κατηγορηθέντα άτομα 
Ιρακινής και Βουλγαρικής υπηκοότητας με ποσοστά της τάξης του 78,33% και 
78,16 % αντίστοιχα. Οι Έλληνες και οι Αλβανοί βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 
και οι μεν Έλληνες παρουσιάζουν αύξηση 8,60%, οι δε Αλβανοί εξακολουθούν 
την αυξητική τάση με ποσοστό 28,52%. 

Η σημαντική αύξηση των κατηγορηθέντων ατόμων συγκεκριμένων 
εθνικοτήτων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών θα πρέπει να μας 
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προβληματίσει ιδιαίτερα καθώς η αύξηση αυτή είναι παράλληλη με την αύξηση 
του αριθμού των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα και συλλαμβάνονται 
στην Ελληνική επικράτεια. 

Σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και του Λ.Σ. το 
2007συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο και παραμονή στη Χώρα μας πέραν 
των άλλων, 66.818 Αλβανοί, 12.549 Ιρακινοί, 11.611 Αφγανοί και 3.656 
Σομαλοί υπήκοοι. Tο 2008 ο αριθμός των παραπάνω ανήλθε σε 
72.454Αλβανούς (αύξηση 8,43%), 15.940 Ιρακινούς (αύξηση 27,02%), 25.577 
Αφγανούς (αύξηση 120,28%) και 6.713 Σομαλούς υπηκόους (αύξηση 83,62%). 

Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και η αύξηση που παρουσίασαν 
άλλες μορφές εγκληματικότητας (π.χ. ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις) στη χώρα 
μας τα τελευταία χρόνια, οι οποίες και σχετίζονται και με παραβάσεις της 
νομοθεσίας «περί ναρκωτικών». 

Η ανάγκη πρόληψης της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, όπως 
φαίνεται από το γεγονός ότι η παρούσα στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά 
αναγνωρίζει την επιδίωξη αυτή ως ζωτικό τομέα δράσης για την επίτευξη του 
στόχου της να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το ευρύ κοινό.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γ.4. Ναρκωτικά και νεολαία. 
 

Σκληρή πραγματικότητα και όχι πρωτόγνωρο γεγονός αποτελεί πλέον η 
σχέση των σημερινών νέων της Χώρας μας με την μάστιγα των ναρκωτικών 
ουσιών και ειδικότερα με την χρήση τους, την διάδοση και την εξάπλωσή τους. 
Την ίδια πραγματικότητα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, όχι μόνο σε 
Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις 
της αντικατοπτρίζουν την σοβαρότητα του θέματος και την ανάγκη για 
ουσιαστική αντιμετώπισή του. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις του φαινομένου είναι οι συχνά 
προσδιοριζόμενες ως «ευάλωτες» ομάδες νέων, που περιλαμβάνουν μαθητές 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή απουσιάζουν συστηματικά απ’ αυτό, 
παιδιά σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και νεαροί παραβάτες, άστεγοι νέοι ή 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007* 
 
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 10.611 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ 873 

ΙΡΑΚΙΝΗ 203 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 259 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 87 
ΣΟΜΑΛΙΑΣ 83 
ΑΦΓΑΝΙΚΗ 70 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ 59 
ΛΟΙΠΕΣ - ΑΓΝΩΣΤΕΣ 1.116 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 13.253 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 
 
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 11.524 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1122 

ΙΡΑΚΙΝΗ 362 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 483 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 155 
ΣΟΜΑΛΙΑΣ 293 
ΑΦΓΑΝΙΚΗ 157 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ                     97 
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ 107 
ΛΟΙΠΕΣ - ΑΓΝΩΣΤΕΣ 1796 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 16.196 
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νέοι που ζουν σε υποβαθμισμένες συνοικίες και σε ευάλωτες οικογένειες αλλά 
και παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες. 

Η διείσδυση των ναρκωτικών σε χώρους όπου δραστηριοποιείται η 
νεολαία, όπως οι διάφοροι χώροι διασκέδασης και αναψυχής, καθιστά εύκολη 
την «πρώτη» επαφή και την πρόσβαση των νέων σε αυτά. Η έλλειψη συνειδητής 
αντίστασης και πληροφόρησης, η ακούσια ανάγκη της εκάστοτε ηλικίας για 
επίδειξη και επιβεβαίωση, αλλά και η συνύπαρξη των γεγονότων που τους 
καθιστούν «ευάλωτους», ωθούν τους νέους να πειραματιστούν με τα ναρκωτικά 
και να αποτελέσουν γι’ αυτούς εναλλακτική λύση. 

Παράλληλα με την διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε νέου, 
κινδύνους εγκυμονεί και η ψυχολογική του κατάσταση. Ειδικότερα για τους 
νεαρούς παραβάτες, τους άνεργους και τους άστεγους, τα παιδιά των 
οικογενειών που τα αντιμετωπίζουν με συγκρούσεις και παραμέληση, η έλλειψη 
ηθικής συμπαράστασης και συναισθηματικής τόνωσης δίνει «τροφή» στους 
νέους αυτούς, να καταφύγουν στα ναρκωτικά και να ζήσουν σε έναν πλασματικό 
κόσμο που θα καλύψει το συναισθηματικό τους κενό. 

Αξίζει εκ νέου να σημειωθεί, ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τους 
νέους στον τομέα των ναρκωτικών αποτελεί το Διαδίκτυο (Internet). 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες παγκοσμίως είναι 
το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού με πρόσβαση στο Internet, η χρήση του 
αποτελεί επικίνδυνο «εργαλείο» για την διάδοση των ναρκωτικών, καθόσον 
παρέχεται πληθώρα πληροφοριών για την καλλιέργεια, παρασκευή, απόκτηση, 
χρήση και τη διακίνησή τους. Αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι, εκατομμύρια 
παιδιά σε όλο τον κόσμο κάτω των 18 ετών χρησιμοποιούν σήμερα το 
Internet, με συνεχόμενη αύξηση του αριθμού αυτών των χρηστών αλλά και των 
επικίνδυνων ιστοσελίδων, εύκολα τεκμαίρεται η απερχόμενη απειλή.  

Ο νεαρός παραβάτης που χρησιμοποιεί το Internet, αισθάνεται ασφαλής 
πίσω από την οθόνη του υπολογιστή, λόγω της «ανωνυμίας» του. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, από την στιγμή της πρόσβασης σε μία ιστοσελίδα που παρέχει 
πληροφορίες για τα ναρκωτικά, αρχίζει το στάδιο του πειραματισμού και εν 
συνεχεία η μετάβαση στην υλοποίηση. Ανάμεσα στα είδη των ναρκωτικών, των 
οποίων κάνουν χρήση οι σημερινοί νέοι, αυτά που χαρακτηρίζονται ως 
δημοφιλέστερα είναι η κάνναβη και το ecstasy. Όσον αφορά την κάνναβη, η 
χρήση και διακίνησή της είναι περισσότερο διαδεδομένη και πολλαπλασιάζεται 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όπου οι νέοι συνδυάζουν τις καλοκαιρινές 
τους διακοπές με τη χρήση της, καθόσον αποτελεί πλέον για τους νεαρούς 
χρήστες ένα νέο είδος διασκέδασης. Αυξάνουν έτσι το γενικότερο κλίμα 
διασκέδασης και χαλάρωσης που επικρατεί, αδιαφορώντας για τις 
οποιεσδήποτε συνέπειες.  

Από την άλλη μεριά το ecstasy και τα «ναρκωτικά των κλαμπ» γενικότερα, 
μπορεί κανείς εύκολα να τα βρει σε κλαμπ, πάρτι και συναυλίες. Το κύριο 
γνώρισμά τους είναι η επίδραση που προκαλούν στον εγκέφαλο, στο σώμα και 
τον αυτοέλεγχο του ατόμου. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το «χάπι του 
βιασμού», όπως έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, όπου η αμνησία ή 
απώλεια μνήμης και η έλλειψη αναστολών, καθιστούν τους νέους σε θύματα από 
το πρώτο κιόλας ραντεβού. Σε αντίθεση με την κάνναβη, τα «ναρκωτικά των 
κλαμπ» μπορούν να σκοτώσουν, διότι οι μεγάλες δόσεις ενδέχεται να 



~ 34 ~ 
 

προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και κώμα και να οδηγήσουν στο 
θάνατο. Εμπλουτίζονται συνεχώς, με αποτέλεσμα νέες ουσίες και παραλλαγές 
να εμφανίζονται, ενώ ο συνδυασμός τους με το αλκοόλ είναι πολλές φορές 
εξίσου θανατηφόρος. Σε όλες τις περιπτώσεις των ναρκωτικών όμως, η έλλειψη 
σωστής ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση συνειδητής αντίστασης από τους νέους. 

Αν και δεν υπάρχουν ξεκάθαρα συμπτώματα της χρήσης ουσιών από τους 
νέους, κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι η κατάθλιψη, η σύγχυση, η 
αϋπνία, η απώλεια μνήμης, η αδυναμία συνεργασίας και φιλίας με την 
οικογένεια και το σχολείο, οι ξαφνικές απώλειες χρημάτων και αλλαγές στη 
διάθεση γενικότερα, τα διάφορα σημάδια στο σώμα και στα ρούχα, η χαμηλή 
σχολική επίδοση και η αλλαγή στην διατροφή. Τα συμπτώματα αυτά δύσκολα 
εντοπίζονται κατά τα αρχικά στάδια χρήσης και ο εντοπισμός τους εναπόκειται 
πλέον στο ενδιαφέρον και την συναισθηματική και διαπροσωπική σχέση των 
γονέων με τα παιδιά τους. Η δυσκολία του εντοπισμού είναι περισσότερο 
εμφανής κατά το στάδιο της εφηβείας, όπου οι αλλαγές στην προσωπικότητα 
και την συμπεριφορά είναι λογικό επακόλουθο της εξελικτικής πορείας του 
κάθε ανθρώπου. 

 
Ναρκωτικά και ανήλικοι 
Ιδιαίτερα ανησυχητική κρίνεται η εμπλοκή ανηλίκων σε αδικήματα και 

υποθέσεις ναρκωτικών κατά το 2008 σε σύγκριση με τους εμπλεκόμενους 
ανηλίκους κατά το 2007. Και αυτό διότι παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη 
σημαντική αύξηση της τάξης του 43%. Για το ίδιο χρονικό διάστημα (δηλαδή 
το 2008) η εμπλοκή ενηλίκων – σε σχέση με το 2007 – δεν ξεπερνά το 22%.  

Σε απόλυτους αριθμούς το 2007 κατηγορήθηκαν για διάφορα αδικήματα 
περί ναρκωτικών 236 άτομα ηλικίας από 10 έως και 17 ετών, ενώ το 2008 τα 
άτομα αυτά έφθασαν τα 414. Επί του συνόλου των κατηγορηθέντων ατόμων, η 
αναλογία των ανηλίκων ήταν 1,82% για το 2007 και 2,61% για το 2008. 
Σημειωτέον ότι οι υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκησαν ανήλικοι αυξήθηκαν 
από 202 το 2007 σε 362 το 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 79%.  

Σε ό,τι αφορά τους 414 ανηλίκους του 2008, η συντριπτική πλειοψηφία τους 
(327 ή ποσοστό 79%) κατηγορήθηκαν για κατοχή ναρκωτικών για ίδια χρήση. 
Οι 40 (ποσοστό περίπου 9,6%) για εμπόριο, οι 24 (περίπου 5,8%) για πώληση 
και 33 (περίπου 5,6%) για εισαγωγή, αποθήκευση, αγορά, καλλιέργεια και 
χρήση ναρκωτικών.  

Αναφορικά με τις ηλικίες των ανηλίκων εμπλεκομένων, 17χρονοι 
«συμμετέχουν» σε ποσοστό 48,7%, 16χρονοι σε ποσοστό 26%, 15χρονοι σε 
ποσοστό 15,9%, 14χρονοι σε ποσοστό 5,3%, 13χρονοι σε ποσοστό 2,1% και 
12χρονοι, 11χρονοι και 10χρονοι σε ποσοστό 2%.  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η έκταση του κοινωνικού αυτού φαινομένου 
έχει αυξηθεί δραματικά και η ανάγκη για τη χάραξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την πάταξή του είναι μεγάλη. Η παροχή πληροφοριών, η προσεκτική 
προσέγγιση των νέων και η παροχή κινήτρων για την διαμόρφωση συνειδητής 
αντίστασης μπορεί να αποτελέσουν ελπιδοφόρες ενέργειες για την πρόληψη και 
ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Με γνώμονα την πολιτειακή 
υποστήριξη και καταλύτη την οικογενειακή και σχολική φροντίδα, αυξάνονται 
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οι πιθανότητες αποκλεισμού των νέων ανθρώπων από την είσοδο στο δρόμο 
των ναρκωτικών και τους κινδύνους που απορρέουν. 
 

Γ.5. Παραδοσιακοί και νέοι δρόμοι εμπορίου των ναρκωτικών. 
 

 Οι περιοχές της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής εξακολουθούν να 
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαμετακομιστικούς κόμβους που 
χρησιμοποιούνται για την διακίνηση της κοκαΐνης στην Ευρώπη.  

Η αύξηση της ζήτησης της κοκαΐνης στην Ευρώπη και η σταθερή βελτίωση 
των ελέγχων στους παραδοσιακούς δρόμους, έστρεψαν τις εγκληματικές ομάδες 
που εμπλέκονται στην εμπορία ναρκωτικών στη χρησιμοποίηση της Αφρικής 
ως νέου δρόμου εμπορίου. 

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης μεταφέρονται συνήθως με πλοία αλλά και 
αεροπλάνα σε παράκτιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής όπου από εκεί αφού 
επανασυσκευάζεται σε μικρότερες ποσότητες διακινούνται στην Ευρώπη 
απευθείας ή μέσω της Βόρειας Αφρικής, ενώ δεν παύουν και περιπτώσεις όπου 
σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης διανέμονται από το πλοίο μεταφοράς σε άλλα 
πλοιάρια ανοικτά των δυτικοαφρικανικών ακτών προκειμένου μεταφερθούν απ’ 
ευθείας σε Ευρωπαϊκές χώρες.  

 Η συνεχιζόμενη αυξητική τάση της καλλιέργειας οπιούχου παπαρούνας 
καθώς και η διαθεσιμότητα πρόδρομων χημικών ουσιών καθιστούν το 
Αφγανιστάν ως το μεγαλύτερο προμηθευτή ηρωίνης της Ευρώπης.   

Μεγάλο μέρος της διακίνησης της ηρωίνης προς τις Ευρωπαϊκές χώρες 
ελέγχεται από τις Τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες χρησιμοποιούν 
την χώρα τους ως μια αφετηρία για την Βαλκανική διαδρομή, με ένα αξιόλογο 
ποσοστό της ηρωίνης να διακινείται μέσω του « Βόρειου δρομολόγιου », 
καθιστώντας το ρόλο της Τουρκίας ιδιαίτερα κρίσιμο αναφορικά με την 
διαδρομή του οπίου και των παραγώγων του από το Αφγανιστάν στην Ε.Ε. 

Ο Βαλκανικός άξονας δεν θεωρείται μια ενιαία διαδρομή αλλά 
διαχωρίζεται σε τρία εναλλακτικά δρομολόγια : το «παραδοσιακό» ή 
«κεντρικό» , το «βόρειο και το «νότιο δρομολόγιο».  

α. Το «παραδοσιακό» ή «κεντρικό δρομολόγιο» ξεκινά από την Τουρκία 
και συνεχίζει μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας, Γερμανίας, 
Ολλανδίας ή Τουρκία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Αλβανία, Σερβία-Μαυροβούνιο, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Ιταλία. 

β. Το «βόρειο δρομολόγιο» αποτελεί ουσιαστικά εναλλακτική διαδρομή 
του κεντρικού δρομολογίου. Τα ναρκωτικά διέρχονται από την Τουρκία και 
συνεχίζουν μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, 
Γερμανίας, Ολλανδίας, ή από την Τουρκία διέρχονται στην Ρουμανία 
ακτοπλοϊκώς και από εκεί στην Κεντρική Ευρώπη.  

γ. Το «νότιο δρομολόγιο» το παρακλάδι του βαλκανικού δρομολογίου το 
οποίο περνά από την Κωνσταντινούπολη, τη Σόφια, το Βελιγράδι και το 
Ζάγκρεμπ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο.  

Ένα άλλο παρακλάδι του «νότιου δρομολογίου» όπου η ηρωίνη διακινείται 
από την Τουρκία στην Ελλάδα οδικώς ή ακτοπλοϊκώς και κατόπιν ακτοπλοϊκώς 
στην Ιταλία, εμφανίζει τελευταία μια αυξητική δραστηριότητα η οποία 
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αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά λόγω της συνεχούς επαγρύπνησης των 
Ελληνικών διωκτικών αρχών στα ανατολικά χερσαία και ιδιαίτερα στα 
νησιωτικά σημεία εισόδου της χώρας.  

 

Γ.6. Θάνατοι από Ναρκωτικά 
 

 
Όπως είναι γνωστό, η χρήση των ναρκωτικών και ιδίως των οπιοειδών 

(ηρωίνης), δεν οδηγεί μόνο σε σωματική και διανοητική κατάπτωση, αλλά και 
στον ίδιο το θάνατο. Παρά την ύπαρξη πολλών και συχνά πολυέξοδων 
μεθόδων, η θεραπεία παραμένει δύσκολη, και η εξάρτηση από ναρκωτικές 
ουσίες εξακολουθεί να ενέχει σοβαρούς και απρόβλεπτους κινδύνους για τη 
ζωή. Εκτός από την «υπερβολική δόση», που μπορεί να επιφέρει αιφνίδιο 
θάνατο, οι ουσιοεξαρτημένοι είναι έκθετοι σε μια σειρά από αιτίες θανάτου 
με έμμεση αναγωγή στα ναρκωτικά (μολυσματικές ασθένειες, κατάθλιψη – 
αυτοκτονία, ατυχήματα). Παρά την ελαφρώς πτωτική τάση που παρουσιάζουν 
οι θάνατοι από ναρκωτικά στην Ευρώπη και στην Χώρα μας, ή χρήση, ή 
κατάχρηση, ή συνδυασμός χρήσης ναρκωτικών ουσιών, εξακολουθεί να είναι 
μια από τις κύριες αιτίες θανάτου στους νέους ενηλίκους.      

 
Ορισμοί περιπτώσεων συνδεόμενων με τη χρήση ναρκωτικών και 

αιφνίδιο θάνατο. 
  Θάνατοι κατόπιν σκόπιμης ή αθέλητης υπερβολικής δόσης. 
  Θάνατοι ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας χρήσης. 
  Θάνατοι λόγω αυτοκτονίας από απόγνωση για τις περιστάσεις της ζωής ή 
από τις συνέπειες του στερητικού συνδρόμου. 
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  Θάνατοι λόγω θανατηφόρων ατυχημάτων, τα θύματα των οποίων ήταν υπό 
την επήρεια ναρκωτικών. 

 Ως αιτίες θανάτου από την χρήση οπιούχων συνήθως αναφέρονται οι: 
  Ενέσιμη χρήση . 
  Μακροχρόνιο ιστορικό εξάρτησης από οπιούχες ουσίες. 
  Παράλληλη χρήση άλλων κατασταλτικών ουσιών. 
  Ποσοστό καθαρότητας του ναρκωτικού 
  Έλλειψη ανοχής μετά από περίοδο αποχής . 
  Χρήση μη ελεγμένων ουσιών. 

Η διαδικασία συλλογής στοιχείων για τους θανάτους από ναρκωτικά στην 
χώρα μας έχει ανατεθεί στο 3ο τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.  

Τα στοιχεία αυτά, βασίζονται στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών 
εξετάσεων και των τοξικολογικών αναλύσεων που διενεργούνται από τους 
αρμόδιους φορείς (Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Α.Ε.Ι. 
και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης). 

Στους θανάτους αυτούς καταγράφονται μόνο: 
- Οι θάνατοι που οφείλονται άμεσα στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
- Οι θάνατοι που επέρχονται λίγο μετά την χρήση των ναρκωτικών ουσιών, 

στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται οπιούχα, κοκαΐνη, αμφεταμίνες, 
αλκοόλ, και σχετικές ουσίες, που περιλαμβάνονται στη Διεθνή ταξινόμηση των 
νόσων της Π.Ο.Υ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), διαλυτικές ουσίες και 
παραισθησιογόνα. 

Οι υπόλοιποι θάνατοι ερευνώνται και καταγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η 
έρευνα και βεβαιωθούν - πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.  

Μέχρι σήμερα δεν γίνεται ειδική καταγραφή θανάτων που έχουν έμμεση 
αιτία τα ναρκωτικά όπως, θάνατοι από AIDS, ηπατίτιδα, αυτοκτονίες κλπ, για 
τον λόγο αυτό, οι θάνατοι που πιο κάτω αναφέρονται σχετίζονται άμεσα με τη 
χρήση ναρκωτικών. 

Οι θάνατοι από ναρκωτικά στην χώρα μας παρουσίαζαν ανοδική πορεία 
από το έτος 1998 έως και το έτος 2001, με αποκορύφωμα το έτος 2001 όπου 
καταγράφηκαν 321 βεβαιωθέντες θάνατοι, στη συνέχεια όμως και για διάστημα 
δύο ετών (2002 και 2003) παρουσίασαν μικρή καθοδική πορεία. 

Το 2002 σημειώθηκαν 259 θάνατοι (ποσοστό μείωσης 19,3% σε σχέση με 
το 2001) και το 2003 καταγράφηκαν 217 θάνατοι (μείωση κατά 16,22% σε 
σχέση με το 2002). 

Η πτωτική πορεία διεκόπη το 2004 που σημειώθηκαν 255 θάνατοι (αύξηση 
17,51% σε σχέση με το έτος 2003) και 325 θάνατοι το έτος 2005 (αύξηση 
27,45% σε σχέση με το 2004). 

Το 2006 παρουσιάστηκε πάλι πτωτική πορεία αφού σημειώθηκαν 253 
θάνατοι (μείωση 22,15 σε σχέση με το έτος 2005) 

Οι βεβαιωθέντες θάνατοι το έτος 2007 ανήλθαν σε 206, παρατηρείται 
μείωση σε σχέση με το 2006 κατά 18,58%. 

Για το έτος 2008 έχουν αναφερθεί 212 θάνατοι από τα ναρκωτικά και έχουν 
βεβαιωθεί 134. Ερευνώνται 78 θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2008.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΑΝΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  ΚΑΤΆ  ΤΑ  ΕΤΗ  2000 - 2008 

ΕΤΟΣ  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Αναφερθέντες θάνατοι 312 334 269 229 263 343* 276** 254*** 212**** 

Βεβαιωθέντες θάνατοι 304 321 259 217 255 325 253 206 134 

1 . Ηλικία                   

   α. μέχρι 20 ετών 51 46 28 13 15 15 7 6 7 
   β. από 21-30 ετών  130 158 140 118 133 179 139 99 52 

   γ. από 31 και άνω 123 117 91 86 107 131 107 101 75 

2 . Φύλο                   

   α.Άνδρες 285 300 242 199 234 299 226 193 129 

   β. Γυναίκες 19 21 17 18 21 26 27 13 5 

3 . Υπηκοότητα                   

   α. Έλληνες 292 307 247 200 237 296 234 189 128 

   β. Αλλοδαποί 12 14 12 17 18 29 19 17 6 

4 . Περιοχή                   

   α. Αττική 200 211 161 123 128 157 106 51 11 

   β. Θεσ/νίκη 49 54 50 41 56 73 62 75 65 

   γ. Λοιπή χώρα 55 56 48 53 71 95 85 80 58 
5 . Οικογενειακή 
κατάσταση                   

   α. Άγαμοι 289 298 243 206 245 312 233 186 121 

   β. Έγγαμοι 12 15 12 10 8 11 14 15 11 

   γ. Διαζευγμένοι 3 8 4 1 2 2 6 5 2 

6 . Γραμματικές γνώσεις                   

   α. Στοιχ. εκπαίδευσης 111 108 109 26 145 192 167 126 87 

   β. Μέσης εκπαίδευσης 178 194 133 28 100 120 83 76 45 
   γ. Ανώτ. εκπαίδευσης 4 2 3 3 4 4 1 3   

   δ. Ά γ ν ω σ τ η  11 17 14 160 6 9 2 1 1 

   ε. Αγράμματοι                 1 

7 . Ε π ά γ γ ε λ μ α                   

   α. Ά ε ρ γ ο ι  232 258 224 183 201 268 212 174 111 
   β. Τεχνίτες-Εργάτες- 
Οικοδ. 28 11 11 9 14 25 14 15 8 
   γ. Ιδιωτ.Υπάλληλοι 15 17 8 21 13 14 9 8 4 

   δ. Μουσικοί     1   1         
   ε. Ναυτικοί 2     1   1     1 
  στ. Λ ο ι π ο ί 20 33 9   20 14 16 8 9 

   ζ. Ιερόδουλες 1 1   2           
   η. Δημόσιοι Υπάλληλοι         1 1       
   θ. Δημοσιογράφοι                   

   ι. Σπουδαστές - Μαθητές 6 1 6 1 5 2 2 1 1 

8 . Είδος ναρκωτικού                   

   α. Ηρωίνη 300 318 256 192 252 319 247 199 130 
   β. Ψυχότροπες ουσίες 3 1 1 9 3 3 5 5 4 

   γ. Κοκαΐνη 1 2 2 2   3 1 2   

*Ερευνώνται 6 θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2005      
**Ερευνώνται 13 θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2006      
***Ερευνώνται 40 θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2007     
****Ερευνώνται 78 θάνατοι που αναφέρθηκαν μέχρι 31-12-2008     
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Αναλύοντας τα δημογραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά των θανόντων από 
ναρκωτικά καθώς και τις τάσεις που παρατηρούνται προκύπτουν τα ακόλουθα:  

Και το έτος 2008 από τους μέχρι σήμερα βεβαιωθέντες θανάτους, οι 
άνδρες διατηρούν τα πρωτεία στους θανάτους, έχασαν την ζωή τους (129) 
άνδρες ποσοστό 96,27%, ενώ οι γυναίκες κατέχουν ποσοστό 3,73% (5). 

 

 
 
Την μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων εξακολουθούν να κατέχουν οι 

Έλληνες υπήκοοι σε ποσοστό 95,52% (128), ενώ οι αλλοδαποί κατέχουν το 
υπόλοιπο 4,48% (6). 

Από τους 134 θανάτους που προκλήθηκαν το έτος 2008 από ναρκωτικά, οι 
130 οφείλονται στη χρήση ηρωίνης (το 97,01%), 4 θάνατοι οφείλονται σε 
ψυχότροπες ουσίες (2,99%). 

 
 
Ερευνώνται 137 περιπτώσεις θανάτων που αναφέρθηκαν έως την 31-12-

2008 στο σύνολο της χώρας και δεν έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες 
ιατροδικαστικές υπηρεσίες οι τοξικολογικές – ιατροδικαστικές εξετάσεις 

Περισσότεροι θάνατοι από ναρκωτικά διαπιστώθηκαν στην ηλικιακή ομάδα 
31+ με ποσοστό 55,98% (75), ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα 21-30 ετών με 
ποσοστό 38,80% (52), και στη συνέχεια η ηλικιακή ομάδα μέχρι 20 ετών με 
ποσοστό 5,22% (7) θανάτους. 
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Η πλειοψηφία των θανόντων ήταν άγαμοι σε ποσοστό 90,3% (121), ενώ οι 

έγγαμοι 8,21% (11), και οι διαζευγμένοι ποσοστό 1,49% (2). 
Το 82,83% (111) ήταν άεργοι, ενώ το υπόλοιπο 17,17% (23) διαφόρων 

επαγγελμάτων. 
Στο νομό Αττικής είχαμε 11 θανάτους ήτοι ποσοστό 8,21%, στο Ν. 

Θεσσαλονίκης 65 θανάτους ποσοστό 48,51% και στην υπόλοιπη χώρα 58 
θανάτους ποσοστό 43,28%. 

Από άποψη γραμματικών γνώσεων το 64,93% (87) άτομα είχαν 
στοιχειώδη εκπαίδευση, μέση εκπαίδευση είχε το 33,58% (45) άτομα, ενώ το 
υπόλοιπο 1,49% ήτοι (2) άτομα ήταν άτομα με άγνωστη εκπαίδευση ή 
αγράμματοι. 

 
 Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα οφειλόμενα στη χρήση ουσιών. 
Για τη μείωση των θανάτων που προκαλούνται από την οδήγηση υπό την 

επήρεια ψυχοδραστικών ουσιών απαιτούνται μέτρα που βασίζονται στην 
επιστημονική κατανόηση του σύνθετου αυτού φαινομένου. Η πρόκληση για 
τους νομοθέτες είναι να σχεδιάσουν σωστούς και αποτελεσματικούς νόμους οι 
οποίοι είναι εφαρμόσιμοι και δίνουν ένα σαφές μήνυμα στο κοινό. (Wolfgand 
Gotz Δ/ντης ΕΚΠΝΤ)  

ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Οδήγηση υπό επήρεια: Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας, ο όρος 

αυτός μπορεί να αναφέρεται σε οδηγό που παρουσιάζει μετρήσιμη μείωση των 
γνωστικών ή ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, παρορμητικότητα, ή συγκέντρωση της 
ναρκωτικής ουσίας στο αίμα που υπερβαίνει ένα καθορισμένο επίπεδο και 
αναμένεται να έχει επιδράσεις ανάλογα με την ουσία που έχει κάνει χρήση, ή 
οποιοδήποτε ίχνος ναρκωτικών ουσιών στο αίμα. Πρόσφατες έρευνες 
υποδεικνύουν ότι η κάνναβη μπορεί να μειώσει την ικανότητα οδήγησης και ότι 
οι βενζοδιαζεπίνες προκαλούν εν γένει διαταραχές της ικανότητας. Από τα 
οπιοειδή, η ηρωίνη μπορεί να μειώσει σημαντικά την ικανότητα οδήγησης η 
μεθαδόνη σε μικρότερο βαθμό και η βουπρενορφίνη σε ακόμη μικρότερο. Τα 
στοιχεία για τα διεγερτικά ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη, οι αμφεταμίνες και η 
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έκσταση είναι πιο συγκεχυμένα, προκύπτει όμως ότι οι υψηλές δόσεις 
συνδέονται με διαταραχές της ικανότητας οδήγησης.  

Σημαντικά ζητήματα με μια ματιά: 
Περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών συχνά τυγχάνουν 

ιδιαίτερης προβολής από τα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο είναι λίγες οι χώρες 
που διαθέτουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επικράτηση του 
προβλήματος. 

Η εξασφάλιση αξιόπιστων επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τις 
επιδράσεις στη συμπεριφορά, την επικράτηση και τον κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήματος είναι δύσκολη με τα διαθέσιμα στοιχεία. Πολλές από τις μελέτες 
βασίζονται σε μικρά δείγματα και συχνά είναι δύσκολο να συναχθούν γενικά 
συμπεράσματα από τα πορίσματά τους. 

Ο νομικός ορισμός του ποινικού αδικήματος της οδήγησης υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών διαφέρει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. γεγονός που 
απηχεί τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις επακριβείς 
επιδράσεις των ουσιών. 

Την ικανότητα οδήγησης μπορούν να επηρεάσουν διάφορα ψυχοδραστικά 
φάρμακα, τα οποία συνταγογραφούνται και λαμβάνονται νόμιμα ή μη. 

Επί του παρόντος οι αρμόδιες Αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες 
όσον αφορά τον επακριβή και ταχύ εντοπισμό στον δρόμο περιστατικών 
οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. 

Η αποτελεσματικότητα ενημερωτικών εκστρατειών για την αποτροπή της 
οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών είναι αμφίβολη. Το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται φαίνεται ότι δεν έχει πάρει το μήνυμα ή ενδεχομένως το αγνοεί. 
(Δελτίο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας)     

Η Χώρα μας ευθυγραμμιζόμενη με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για το πρόβλημα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ 
ή φαρμάκων ή συνδυασμός αυτών, άρχισε από το 2005 μέσω της Διεύθυνσης 
Τροχαίας/Α.Ε.Α. να εκδίδει στατιστικούς πίνακες με στοιχεία για τα αίτια 
θανατηφόρων ατυχημάτων που οφείλονται στους προαναφερθέντες λόγους.  

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ναρκωτικά 2005 - 2008 
το Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. έχει συντάξει και υποβάλει δικό του Σχέδιο Δράσης, με 
το οποίο δεσμεύεται να προβεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίας, σε 
συνεχή και αδιάλειπτη τήρηση στατιστικών στοιχείων τα οποία μελλοντικά θα 
αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών 
για τον συσχετισμό ναρκωτικών και τροχαίων ατυχημάτων. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων οφειλομένων στη μέθη και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά 

το έτος 2008. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Αριθμός 
θανατηφόρων 
τροχαίων 

ατυχημάτων 

Θανατηφόρα 
ατυχήματα 
οφειλόμενα 
στη μέθη 

Ποσοστό 

Θανατηφόρα 
ατυχήματα 
οφειλόμενα 

στα 
ναρκωτικά 

Ποσοστό 

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 343 31 9,04% 4 1,17% 
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 92 25 27,17% 1 1,09% 
Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 54 7 12,96% 1 1,85% 
Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25 8 32,00% 0 0,00% 

Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 22 5 22,73% 0 0,00% 
Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17 1 5,88% 0 0,00% 
Α.Δ. ΑΡΤΑΣ 14 2 14,29% 0 0,00% 
Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ 51 9 17,65% 3 5,88% 
Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34 3 8,82% 2 5,88% 
Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 1 25,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 13 3 23,08% 0 0,00% 
Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 37 5 13,51% 0 0,00% 
Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 34 8 23,53% 0 0,00% 
Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  1 0 0,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 2 25,00% 1 12,50% 
Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ  34 10 29,41% 1 2,94% 
Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ 23 6 26,09% 0 0,00% 
Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38 9 23,68% 0 0,00% 
Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6 2 33,33% 0 0,00% 
Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 10 52,63% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ  31 10 32,26% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25 2 8,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8 4 50,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 17 0 0,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6 0 0,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ 11 4 36,36% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ 16 4 25,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 40 2 5,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14 3 21,43% 0 0,00% 
Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14 1 7,14% 0 0,00% 
Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 28 11 39,29% 0 0,00% 
Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7 1 14,29% 0 0,00% 
Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ 12 2 16,67% 0 0,00% 
Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 0 0,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28 1 3,57% 0 0,00% 
Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 25 10 40,00% 1 4,00% 
Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ 16 0 0,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ 17 10 58,82% 0 0,00% 
Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ 13 4 30,77% 0 0,00% 
Α.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 18 7 38,89% 0 0,00% 
Α.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 1 14,29% 0 0,00% 
Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ 14 3 21,43% 0 0,00% 
Α.Δ. ΣΑΜΟΥ 5 1 20,00% 1 20,00% 
Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ 22 10 45,45% 0 0,00% 
Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17 2 11,76% 1 5,88% 
Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 37 4 10,81% 0 0,00% 
Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 1 20,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ 6 0 0,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25 5 20,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 25 7 28,00% 0 0,00% 
Α.Δ. ΧΙΟΥ 8 0 0,00% 0 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 1387 257 18,53% 16 1,15% 
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Κεφάλαιο Δ΄ 
Ιστορικό και Νομοθετικό Πλαίσιο 
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Δ.1. Εθνική Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά  
Η διόγκωση του προβλήματος των ναρκωτικών ιδιαίτερα την τελευταία 

δεκαετία σε συνδυασμό με τις αλλαγές εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης 
οδήγησαν στην ανάγκη επανελέγχου της αποτελεσματικότητας του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει τις προσπάθειες του Ελληνικού Κράτους για την 
καταπολέμηση της μάστιγας. Ως εκ τούτου όλοι οι νόμοι που εισήχθησαν στη 
Χώρα μας από το 2006 και μετά κινούνται προς την κατεύθυνση όχι μόνο της 
καταστολής των πάσης φύσεων δραστηριοτήτων των εμπόρων ναρκωτικών αλλά 
και της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των θυμάτων, δηλαδή των 
χρηστών ναρκωτικών ουσιών. 

Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
Από 26-06-2006 εφαρμόζεται ο νέος νόμος για τα ναρκωτικά ν. 3459/2006 

(ΦΕΚ 103 Α΄) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)». Ο ν. 3459/2006 
αποτυπώνει την κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας της σχετικής με τα 
ναρκωτικά από την εισαγωγή του ν. 1729 του 1987 μέχρι σήμερα. Με τον νόμο 
αυτό ρυθμίζεται πλέον η ύλη με μεγαλύτερη συστηματικότητα, τάξη και 
καθαρότητα, έτσι ώστε ο εφαρμοστής του νόμου να έχει άμεση εποπτεία της 
διάσπαρτης –παλαιοτέρα- νομοθεσίας. Το εν λόγω κωδικοποιητικό εγχείρημα 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως σταθμός στη μακρά ιστορία της περί των 
ναρκωτικών νομοθεσίας στη Χώρα μας εφόσον περιλαμβάνει τρία βασικά 
νομοθετήματα από το 1950 μέχρι σήμερα και αλλεπάλληλες νομοθετικές 
μεταβολές και τροποποιήσεις, ιδιαίτερα από το 1987 και μετά.  

Ο ν. 3459/2006 αποτελείται από 60 άρθρα κατανεμημένα σε επτά 
κεφάλαια.  Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις που περιέχουν 
τον ορισμό των ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών, καθώς και γενικές 
διατάξεις για την παραγωγή, κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τον έλεγχο και τους 
όρους διάθεσης των ναρκωτικών. Στο τρίτο κεφάλαιο κωδικοποιούνται οι 
διατάξεις του ν.5539/1932 περί Μονοπωλίου Ναρκωτικών Φαρμάκων και 
Ελέγχου αυτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται ποινικές διατάξεις, 
καθώς και διατάξεις που προβλέπουν θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα. Στο 
πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται δικονομικές διατάξεις. Στο έκτο κεφάλαιο 
περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τη διάθεση των εισόδων από ποινές που 
επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων περί ναρκωτικών και τη διάθεση 
ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο 
περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τους οργανισμούς και τα όργανα που 
έχουν συσταθεί, καθώς και τα προγράμματα που καταρτίζονται για την 
αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.  

 
Η εναρμόνιση με την απόφαση – πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπ’ αριθ. 2004/757/ΔΕΥ 

Απόφαση – Πλαίσιο της 25ης Οκτωβρίου 2004 έθεσε τις γενικές αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα 
στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που 
ισχύουν στο τομέα της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών. Η ανάγκη της 
ζητούμενης θέσπισης κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της 
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αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών 
ουσιών και καταγράφηκε ιδίως στο πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για την πληρέστερη εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης του 
Άμστερνταμ περί δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης. 
Γνώμονας της εισαγόμενης εναρμόνισης είναι ο στόχος μιας κοινής 
προσέγγισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εστιαστεί στα 
σοβαρότερα από τα ήδη θεσπισμένα αδικήματα του Κώδικα Νόμων για τα 
Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) της ελληνικής έννομης τάξης με την καθιέρωση 
ποινικών κυρώσεων πραγματικά αποτελεσματικών, ανάλογων και αποτρεπτικών 
που υλοποιείται με τον ν. 3727/ 18-12-2008 (ΦΕΚ 257 Α΄), « Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων 
κράτησης και άλλες διατάξεις».  

Με το Κεφάλαιο Β΄ «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 
Απόφαση – Πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ της 25ης Οκτωβρίου 2004. Τροποποίηση 
και συμπλήρωσης των διατάξεων του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα 
Ναρκωτικά» του ν. 3727/2008 επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας. Ειδικότερα οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που εισάγονται με το 
Νόμο (Κεφάλαιο Β΄, άρθρα 9 – 15) αυτό, είναι οι ακόλουθες: 

Συμπληρώνεται ο κατάλογος των εγκλημάτων που αφορούν τα ναρκωτικά, 
με την προσθήκη των αξιόποινων πράξεων της αποστολής ή παράδοσης 
ναρκωτικών ουσιών με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και της εκχύλισης 
ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 9). 

Ορίζεται ότι οι προβλεπόμενες για τις πράξεις  του πρώτου εδαφίου του 
άρθρου 23 του ν. 3459/2006 ποινές επιβάλλονται, και στην περίπτωση που η 
πράξη αφορά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ή ναρκωτικά που βλάπτουν τα 
μέγιστα την υγεία, εάν η χρήση τους προκαλεί σημαντικές βλάβες σε τρίτο 
πρόσωπο ή στην υγεία πολλών ατόμων. Επίσης, προβλέπεται ποινή κάθειρξης 
τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή από 2.900 έως 290.000 ευρώ στην 
περίπτωση που οι πράξεις του άρθρου 20 του ν. 3459/2006 τελούνται στο 
πλαίσιο δραστηριότητας εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 10). 

Θεσπίζεται ευθύνη των νομικών προσώπων για εγκληματικές πράξεις 
σχετικές με τα ναρκωτικά, οι οποίες τελέσθηκαν από φυσικό πρόσωπο που 
ενεργεί προς όφελός τους, ατομικά ή ως μέλος οργάνου του, και ασκεί 
διευθυντική εξουσία, και καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες 
επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρο 12). 

Ρυθμίζονται θέματα δικαιοδοσίας των ελληνικών Δικαστικών Αρχών όσον 
αφορά αξιόποινες πράξεις σχετικές με ναρκωτικά (άρθρο 13). 

Θεσπίζεται υποχρέωση του ενεργούντος την προανάκριση ή την κύρια 
ανάκριση να διατάσει την άμεση διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, στην 
περίπτωση που ο κατηγορούμενος προβάλλει τον ισχυρισμό ότι είναι 
τοξικομανής (ουσιοεξαρτημένος) εντός 24 ωρών από τη σύλληψη του ή και την 
αρχική απολογία του, και καθορίζεται η διαδικασία λήψης σωματικών υγρών ή 
άλλου βιολογικού υλικού από το ιατρικό προσωπικό εφημερεύοντος Δημόσιου 
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Νοσοκομείου (άρθρο 14). Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να εκλείψει η 
δυνατότητα μεθόδευσης από κατηγορούμενους για εμπορία ναρκωτικών 
ουσιών, η εξέτασή τους και ο χαρακτηρισμός τους ως «τοξικομανείς», που θα 
τους επιτρέψει να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση.  

Καθορίζεται ότι ειδικά για τις ναρκωτικές ουσίες της ηρωίνης, κοκαΐνης και 
κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, θεωρείται, εκτός εάν το 
δικαστήριο κρίνει άλλως, ότι καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη, έστω και 
εξαρτημένου, όταν το όριο της κατασχεθείσης ποσότητας κάθε επί μέρους 
ναρκωτικής ουσίας, ανεξαρτήτως καθαρότητας, δεν υπερβαίνει το μικτό με την 
άμεση συσκευασία βάρος του 1½ γραμμαρίου ηρωίνης ή κοκαΐνης, των 20 
γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης και των 2½ γραμμαρίων κατεργασμένης 
κάνναβης. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης να καθορίζουν και για τις υπόλοιπες 
ναρκωτικές ουσίες, το ελάχιστο όριο, που καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη, 
έστω και εξαρτημένου, για ορισμένο χρόνο (άρθρο 9). 

Στο κεφάλαιο Γ΄ του ν. 3727/2008 καθορίζονται ότι, οι αυστηρότερες 
ρυθμίσεις που ισχύουν για την υπό όρους απόλυση και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης τακτικών αδειών στους καταδικασθέντες για εγκλήματα του νόμου 
περί ναρκωτικών περιορίζονται μόνον σε όσους εξ αυτών έχουν καταδικασθεί 
για την τέλεση των εν λόγω πράξεων υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις των 
άρθρων 23 και 23Α του ν. 3459/2006 (άρθρα 17 και 20).  

Στο ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄), «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της 
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών 
και άλλες διατάξεις» συναντάμε τον επανακαθορισμό, σε περισσότερο εύλογα 
όρια, της ελάχιστης ποσότητας κάνναβης, που τεκμαίρεται, μαχητώς, ότι ο 
κατέχων αυτήν, την προορίζει για προσωπική χρήση (άρθρο 15). Συγκεκριμένα 
η ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αυξάνεται από τα 20 στα 50 γραμμάρια 
και η ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης από τα 2½ στα 5 γραμμάρια. 

Δ.2. Ιστορική Αναδρομή 
Πέρα όμως από το σήμερα το Ελληνικό κράτος πέρασε από πολλές 

περιόδους αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Αυτές θα 
μπορούσαν να ξεχωριστούν σε τέσσερις βασικές. Η πρώτη αφορά το χρονικό 
διάστημα από το 1919 έως και το 1954 με άξονα το ν. 1681/1919, η δεύτερη 
από το 1954 έως και το 1970 με άξονα το ν.δ. 3084/1954, η τρίτη από το 1970 
έως και το 1987 με άξονα το ν.δ. 743/1970 και η τελευταία από το 1987 έως 
και σήμερα με βασικό σημείο αναφοράς το ν. 1729/1987 και το ν. 3459/2006. 
Με άλλα λόγια χρειάστηκε η εμπειρία και η νομική σκέψη ενενήντα ολόκληρων 
χρόνων ώστε η ελληνική κοινωνία να αποτυπώσει στη νομοθεσία της, 
συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας κατά των ναρκωτικών. Βέβαια οι 
προπολεμικές συνθήκες σε ό,τι αφορούσε τη χρήση, εμπορία και διακίνηση 
ναρκωτικών την εποχή εκείνη ήταν εντελώς διαφορετικές από την «πρόοδο» 
που σημειώθηκε, στο μείζον αυτό θέμα, μεταπολεμικά. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι ο νόμος του 1919 ίσχυσε ουσιαστικά – με κάποιες προσθέσεις στη 
δεκαετία του ’30 - μέχρι το 1954. Δηλαδή 35 ολόκληρα χρόνια. Αντίθετα οι 
επόμενες προσπάθειες βελτίωσης των νομικών μέσων αντιμετώπισης του 
προβλήματος γίνονταν κάθε μια δεκαπενταετία περίπου αφού η κοινωνία 
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βρισκόταν σε πολλές περιπτώσεις να ακολουθεί το πρόβλημα και όχι να το 
προλαμβάνει. Βέβαια η ριζοσπαστική, για την εποχή της, αντιμετώπιση του 
προβλήματος των ναρκωτικών με το ν.δ. 743/1970 έδωσε το έναυσμα για την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας προς την κατεύθυνση της διάκρισης των 
δραστών σε τοξικομανείς και μη. Είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό κράτος 
επισήμως «μιλά» για «άρρωστους» δράστες οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να 
υπέχουν τις ίδιες ευθύνες με όλους τους υπόλοιπους που «δραστηριοποιούνται» 
στο χώρο αυτό. Όμως και πάλι η πορεία των ναρκωτικών και της διείσδυσής 
τους στην κοινωνία αποδείχτηκε εξωφρενικά γοργή.  

Έπρεπε να φτάσουμε στο 1987 και στην μετέπειτα χρονική περίοδο για να 
δοθεί μια άλλη – η πραγματική – διάσταση στο πρόβλημα και στην 
αντιμετώπισή του. Με το ν. 1729/1987 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των 
ναρκωτικών σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο γίνεται αναφορά στην πρόληψη η 
οποία στηρίζεται στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Στο δεύτερο τα 
εξαρτημένα άτομα προσεγγίζονται θεραπευτικά με στόχο – μέσω 
συγκεκριμένων θεραπευτικών «μοντέλων» - τη σωματική και ψυχική 
απεξάρτησή τους. Στο τρίτο στάδιο γίνεται αναφορά στην κοινωνική 
επανένταξη των ατόμων αυτών μέσα από προγράμματα διαρκούς προσπάθειας 
επαναπροσαρμογής τους στο κοινωνικό σύνολο. Και τέλος στο τέταρτο στάδιο 
οριοθετείται η κατασταλτική παρέμβαση του νόμου που αφορά αφενός τη 
δίωξη των λαθρεμπόρων, αφετέρου την προστασία των εξαρτημένων ατόμων. Ο 
ν. 1729/1987 κινείται μεταξύ κατασταλτικής και κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή 
περιλαμβάνει τόσο άτεγκτη αυστηρότητα για τους θύτες – δηλαδή τους 
εμπόρους ναρκωτικών – όσο και επιείκεια για τα θύματα – δηλαδή τους 
χρήστες ναρκωτικών – για τους οποίους μάλιστα προβλέπει και ειδική ποινική 
μεταχείριση. Βέβαια η μάστιγα των ναρκωτικών ήταν τόσο εκτεταμένη ώστε 
απαιτούσε πλέον διαρκείς εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις. Εν τω μεταξύ το 
1991 κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Διεθνής Σύμβαση της Βιέννης, η 
οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ και αφορούσε την καταπολέμηση 
της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Το 1993 με το 
ν. 2161, ο νόμος του 1987 υφίσταται εκτεταμένες εκσυγχρονιστικές 
τροποποιήσεις αλλά προς το αυστηρότερο. Παράλληλα το 1995 ο ν. 2331 
καταδεικνύει την προσπάθεια της Πολιτείας να αντιμετωπιστούν οι εξαρτημένοι 
χρήστες ναρκωτικών με την επιβαλλόμενη προσοχή και επιείκεια ώστε να 
κατορθώσουν να απεξαρτηθούν πλήρως και να επανενταχθούν στην κοινωνία ως 
υγιή και ενεργά μέλη της. 

Παρά όμως τις νομοθετικές προσπάθειες του Κράτους αλλά και τις 
ανάλογες των Διωκτικών αρχών το πρόβλημα των ναρκωτικών μπαίνει πλέον σε 
άλλα επίπεδα λαμβάνοντας αντικειμενικά μεγάλες διαστάσεις. Διεισδύουν σε 
ολοένα και μικρότερες ηλικίες, διακινούνται μέσω του Ιντερνέτ και το χασίς 
χάνει την «πρωτοκαθεδρία» αφού εκτοπίζεται από δραστικότερα ναρκωτικά 
(όπως η ηρωίνη και η κοκαΐνη) αλλά και από χημικές ψυχότροπες ουσίες, 
κατευναστικές, διεγερτικές ή παραισθησιογόνες. Εξίσου βέβαια σημαντικό είναι 
ότι όλα αυτά διακινούνται πλέον από οργανωμένα κέντρα λαθρεμπορίου τα 
οποία αποκομίζουν τεράστια κέρδη επηρεάζοντας ακόμη και την οικονομική 
πραγματικότητα σε πολλές γωνιές της υφηλίου. Πέρα από τη διάσταση αυτή 
όμως στην Ελλάδα οι αριθμοί δημιουργούν έντονο προβληματισμό. Οι 160 
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θάνατοι από ναρκωτικά το 1995 φτάνουν τους 284 το 2005 παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 77,5% ενώ στα ενδιάμεσα χρόνια η αύξηση αυτή ξεπέρασε ακόμη 
και το 100% σε σύγκριση με το 1995. Η εκ νέου αναθεώρηση του νομοθετικού 
πλαισίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατέστη πλέον ανάγκη 
αδήριτη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήρθε ο ν. 3459/2006 και όσοι τον 
ακολούθησαν, έτσι όπως αναλύονται παραπάνω.  

Δ.3.  «Ντόπινγκ»8. 
Ορισμός 
Η λέξη dope ανάγεται σε μια διάλεκτο της Νότιας Αφρικής. Πρόκειται για 

ένα υψηλής περιεκτικότητας και ιδιόχειρης κατασκευής αλκοολούχο ποτό το 
οποίο χρησιμοποιείτο ως διεγερτικό σε θρησκευτικές τελετές. Ο όρος doping 
(ντόπινγκ) εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αγγλικό λεξικό το 1869, όπου 
προσδιορίζεται ως ένα μείγμα από όπιο και άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών για 
χρήση σε αγώνες ιπποδρόμου. Σήμερα, ο αγγλικός όρος doping 
προσδιορίζεται ως η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός 
απαγορευμένου μέσου (ουσίας ή μεθόδου), με σκοπό την τεχνητή (παροδική ή 
μη) βελτίωση της αγωνιστικής του ικανότητας, απόδοσης ή διάθεσης, κατά τη 
διάρκεια αγώνων ή κατά το στάδιο της προπονητικής προετοιμασίας του .  

Στον Παγκόσμιο Κώδικα για την καταπολέμηση του Ντόπινγκ του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ (WADA)προσδιορίζεται ως η 
παραβίαση ενός ή περισσοτέρων διατάξεων του άρθρου 2.1 έως 2.8 του 
Κώδικα αυτού, όπως η παρουσία κάποιας απαγορευμένης ουσίας ή των 
μεταβλητών της ή κάποιου δείκτη της χρήσης της σε βιολογικό δείγμα αθλητή, 
η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων μεθόδων , η κατοχή από 
αθλητή απαγορευμένης ουσίας και η διακίνηση απαγορευμένων ουσιών ή 
μεθόδων. Για τον αγγλικό όρο doping, που έχει επικρατήσει διεθνώς, έχει 
προταθεί στα Ελληνικά ο όρος φαρμακοδιέγερση, ο οποίος όμως δεν αποδίδει 
πλήρως το περιεχόμενο του αντίστοιχου αγγλικού. Ο όρος φαρμακοδιέγερση 
είναι περιοριστικός, καθότι το ντόπινγκ δεν γίνεται μόνο με φάρμακα και δεν 
προκαλεί απαραίτητα διέγερση. Έτσι έχει υιοθετηθεί και στην ελληνική γλώσσα 
ο ξένος όρος «ντόπινγκ».      

Ιστορία του Ντόπινγκ 
Προβληματισμοί για μεθόδους αύξησης των σωματικών δυνατοτήτων είναι, 

αναμφίβολα, αιώνες παλαιότεροι από ότι ο σύγχρονος αθλητισμός. Η επιθυμία 
ν’ αυξηθεί η αθλητική επίδοση και το αθλητικό σφρίγος με μέσα άλλα από τη 
σωματική προπόνηση υπάρχει τουλάχιστον 2000 χρόνια. 

Η χρησιμοποίηση μεθόδων ντόπινγκ γίνεται γνωστή τον 19ο αιώνα στους 
ιππικούς αγώνες στη Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί μεταφέρθηκε και σε άλλα 
αθλήματα. Το 1865 πληροφορούμαστε για περιστατικά ντόπινγκ και σε 
ποδηλατικούς αγώνες των έξι ημερών. Το 1879 αναφέρονται μίγματα με βάση 
την καφεΐνη από Γάλλους κολυμβητές. Στα μέσα του 19ου αιώνα και στην αρχή 
του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου εμφανίζονται περιοδικές αναφορές για τη 
χρήση από αθλητές της καφεΐνης , της στρυχνίνης, του αιθέρα, της αλκοόλης, 

                                                 
8 «Ντόπινγκ σύγχρονη θεώρηση του προβλήματος», του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του 
Ντόπινγκ(ΕΣΚΑΝ). 
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της ζάχαρης και της νιτρογλυκερίνης. Τα τρία αυτοχορηγούμενα ψυχοδραστικά 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι η αλκοόλη, η νικοτίνη και η 
καφεΐνη. Έχει αναφερθεί πως η καφεΐνη χρησιμοποιήθηκε ως διεγερτικό από τη 
λίθινη εποχή.   

Η ιστορία του ντόπινγκ που αρχίζει να υφίσταται ή μάλλον προσδιορίζεται 
ως όρος το 1869, αποκτά χαρακτήρα προβλήματος για την αθλητική κοινότητα 
το 1960, αφού οι πρώτες επιδόσεις που σχετίστηκαν με την διαδικασία του 
ντόπινγκ ήταν εκείνες των αμερικανών αθλητών. Στους Ολυμπιακούς αγώνες 
του Ρώμης το 1960 εντοπίστηκαν, από αμερικανικής πλευράς, οι πρώτοι 
αθλητές που είχαν πάρει αναβολικά. Αναφορές κακής χρήσης φαρμάκων στον 
αθλητισμό ήταν πολύ διαδεδομένες, ιδίως τον καιρό των Ολυμπιακών αγώνων 
του Τόκιο το 1964, αλλά το πρόβλημα επιδεινώνεται στους αντίστοιχους 
αγώνες του Μεξικού το 1968. Σε αυτούς του Μονάχου το 1972 αποκτά πλέον 
ανεξέλεγκτο χαρακτήρα και προσδιορίζεται από τους θεσμικούς εκπροσώπους 
του αγωνιστικού αθλητισμού, λόγω αδυναμίας επίλυσής του, ως σύμπτωμα του 
επαγγελματικού αθλητισμού. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του Μονάχου το 1972 
χαρακτηρίστηκαν ως οι «Ολυμπιακοί αγώνες των αναβολικών». 

Η πίεση για δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο γίνεται έντονη. Η πρώτη 
νομοθεσία για την καταπολέμηση της κατάχρησης φαρμάκων στον αθλητισμό 
παρουσιάστηκε από τη Γαλλική κυβέρνηση το 1963 και στη συνέχεια, το 1965, 
από την Βελγική. Το 1967 ιδρύθηκε η Ιατρική Επιτροπή της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και ο έλεγχος των αθλητών των Ολυμπιακών 
αγώνων για απαγορευμένες ουσίες άρχισε το 1968 στους Ολυμπιακούς αγώνες 
της πόλης του Μεξικού. Το 1972 τα αναβολικά μπαίνουν στον κατάλογο των 
απαγορευμένων ουσιών της IAAF και το 1976 της ΔΟΕ. Τα συνεχώς αυξημένα 
σκάνδαλα εμφανίζουν τον πρωταθλητισμό ως ένα κοινωνικό σύστημα στο 
πλαίσιο του οποίου, ενώ άλλοτε κυριαρχούσε, φαινομενικά τουλάχιστον, η 
αποδοχή θετικών αξιών, τώρα να συνδέεται με απάτες, βλάβες της υγείας των 
αθλητών, ακόμα και με το θάνατο. 

Τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, ο τυχαίος έλεγχος αθλητών και αθλητριών 
έχει γίνει μια συνήθης διαδικασία που διεξάγεται όχι μόνο στους κυριότερους 
εθνικούς και διεθνείς αγώνες, αλλά και σε αγώνες που οργανώνονται από τις 
περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες ή ακόμα και αιφνιδιαστικά στις 
προπονήσεις. Οργανώθηκαν εργαστήρια για προσανατολιστικές προδοκιμασίες 
(screening tests) και ανάλυση φαρμάκων, με συστήματα διαπίστευσης που 
εγγυώνται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Ωστόσο, δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να υποστηριχτεί ότι η κακή χρήση των φαρμάκων στον αθλητισμό έχει 
καταργηθεί με αυτά τα μέτρα.        

  
Νομοθεσία στη χώρα μας για την καταπολέμηση του «Ντόπινγκ». 
Ο υπ’ αριθ. ν. 3057/2002–ΦΕΚ 239/10-10-2002 που τροποποίησε και 

συμπλήρωσε το ν. 2725/1999, στο κεφάλαιο Δ΄ για την καταπολέμηση του 
ντόπινγκ, άρθρα 52 και εντεύθεν, αναφέρονται μεταξύ των άλλων, αναλυτικά 
στις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ - στη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση του ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) - καθώς και στις πειθαρχικές 
παραβάσεις, πειθαρχικές κυρώσεις, ποινικές διατάξεις και στα αρμόδια 
πειθαρχικά όργανα.  
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Στον προαναφερόμενο νόμο αναφέρονται οι κατηγορίες εκείνων των 
ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση, καθώς και οι κατηγορίες των 
ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή την ποσοτική 
συγκέντρωση. 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού, που εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, καθορίζονται 
οι απαγορευμένες ουσίες ή μέθοδοι κατά την έννοια του άρθρου 128Β, ύστερα 
από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 
(Ε.Σ.ΚΑ.Ν.). 

Η απόφαση αυτή εναρμονίζεται υποχρεωτικά με τους καταλόγους 
απαγορευμένων ουσιών που εκδίδει κάθε φορά η Δ.Ο.Ε., ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.) και η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ (ν.2371/1996). Ο κατάλογος των 
απαγορευμένων μέσων που περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι κοινός 
για όλα τα αθλήματα και για όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην 
απόφαση ορίζεται ρητά το αντίθετο.   

Στα πλαίσια αυτά οι ουσίες που θεωρούνται ντόπινγκ - αναβολικά 
αναφέρονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση 33081/2004 η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1229 Β΄.         

Οι ουσίες αυτές είναι δυνατόν να περιέχονται είτε σε φαρμακευτικά 
ιδιοσκευάσματα είτε σε συμπληρώματα διατροφής ή τρόφιμα ειδικής 
διατροφής για αθλητές.  

Το άρθρο 17 «Ρύθμιση θεμάτων ελέγχου του ντόπινγκ» έως το άρθρο 21 
του υπ’ αριθ. ν. 3708/2008–ΦΕΚ 210/08-10-2008 προσθέτουν και 
αντικαθιστούν άρθρα, παραγράφους και εδάφια του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 
Α΄) όπως αυτός αντικαταστάθηκε και προστέθηκε με το ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 
239 Α΄) και του ν. 725/1999 όπως αυτός προστέθηκε και τροποποιήθηκε με το 
ν. 057/2002.  

Στη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση αναφέρονται μεταξύ των άλλων θεμάτων: 
- Η ευθύνη δειγματοληψίας για τον έλεγχο του ντόπινγκ όπου ανήκει 

αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 
(ΕΣΚΑΝ) και όπου διενεργείται αποκλειστικά από το σώμα δειγματοληπτών 
του. 

- Οι ποινικές και χρηματικές ποινές αλλά ακόμα και η απαγόρευση 
άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό, που τιμωρείται όποιος 
χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνικό υλικό ή 
εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύεται. 

- Οι ποινικές και χρηματικές ποινές που τιμωρείται όποιος αθλητής 
χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνικό υλικό ή 
επιτρέπει την εφαρμογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύεται. 

- Οι ποινικές και χρηματικές ποινές αλλά ακόμα και η απαγόρευση 
άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό, που τιμωρείται όποιος 
κατασκευάζει, εκχυλίζει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διακινεί, εμπορεύεται, 
προμηθεύεται ή παρέχει οικονομικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο για την 
προμήθεια των ουσιών και μεθόδων που απαγορεύονται. 
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Συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (X-RAY) της Υπ.Ε.Ε. 

Κεφάλαιο Ε΄ 
Δραστηριότητα των Διωκτικών Αρχών 

Ταχύπλοο περιπολικό σκάφος LCS 57΄ του Λιμενικού Σώματος 

 
 



~ 52 ~ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008  

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠ.Ε.Ε. 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Υποθέσεις 11.857 7 22 265 13 12.164 
2. Κατηγορηθέντα Άτομα 15.820 8 14 339 16 16.197 
3. Κάνναβη             
  α. Κατεργασμένο χασίς2 (κιλά) 19,570   0,364 37,814 3,915 61,663 
  β. Ακατέργαστο χασίς1  (κιλά) 4.421,118 0,767 0,174 179,816 32,254 4.634,129 
  γ. Χασισέλαιο 0,171     63,362   63,533 
  δ.Φυτά               (τεμ.) 23.136   763 17   23.916 

4. Οπιούχα             
   α.Ηρωίνη3 - Μορφίνη  (κιλά) 254,106 160,142   27,797 0,019 442,064 
                     (δόσεις) 612         612 
   β.Όπιο ακατέργαστο  0,555         0,555 
   γ.Μεθαδόνη4         (κιλά) 24,615     0,354   24,969 
                     (δισκία) 4.201     158   4.359 
   δ.Κωδεϊνη  (δισκία)        10   10 
   ε.Λοιπά Οπιούχα  (κιλά)  0,003         0,003 
                    (δισκία) 3.540         3.540 
   στ.Φυτά υπνοφόρου μήκωνος             

5. Διεγερτικά              
  α.Kοκαίνη5        (κιλά) 48,031     1,31 11,861 61,202 
  β.Φύλλα κόκας (κιλά)         6,809 6,809 
  γ.Αμφεταμίνες        (κιλά) 0,107         0,107 
                     (δισκία) 32         32 
    Μεθαμφεταμίνες    (δισκία) 1         1 
   Κρυστ.Μεθαμφεταμίνη  (κιλά)         0,018 0,018 
  δ.Έκσταση κ.λ.π.     (δισκία) 8.618     2   8.620 
                     (κιλά) 0,020         0,020 
  στ.ΚΗΑΤ (κιλά) 200,226 29,477       229,703 
  ζ. (SPEED)          (κιλά)             
6. Ναρκωτικά φάρμακα             
  α.Παραισθησιογόνα (κιλά) 0,104         0,104 
                    (δισκία) 15         15 
    L.S.D.6   ( δόσεις )         490     1   491 
            (δισκία) 15         15 
    Ψιλοκυβίνη (τεμ.) 22       2 24 
  β.Ηρεμιστικά        (κιλά) 0,398         0,398 
                     (δισκία) 67.417 7    650 350 68.424 
  γ.Βαρβιτουρικά      (κιλά)             

7. Πρόδρομες ουσίες             
  α. Οξικός Ανυδρίτης                   
  β. Υδροχλωρική εφεδρίνη             

  
γ. Έλαιο Σασσάφρου 
(SASSAFRAS) lt         0,306 0,306 

8. Διαρρηχθέντα φαρμακεία  17         17 

9. Αναφερθέντες θάνατοι 211     1   212 

  Βεβαιωθέντες θάνατοι 133     1   134 

1 0,054 kg συνεργασία ΕΛ.ΑΣ./ΛΙΜΕΝΙΚΟ      
 0,536 kg συνεργασία ΛΙΜΕΝΙΚΟ/ΕΛ.ΑΣ.      

2 0,4 gr συνεργασία ΕΛ.ΑΣ./ΛΙΜΕΝΙΚΟ      
 0,101 kg συνεργασία ΛΙΜΕΝΙΚΟ/ΕΛ.ΑΣ.      

3 0,007 kg συνεργασία ΕΛ.ΑΣ./ΛΙΜΕΝΙΚΟ      
4 0,181 kg συνεργασία ΕΛ.ΑΣ./ΛΙΜΕΝΙΚΟ      
5 0,1 gr συνεργασία ΕΛ.ΑΣ./ΛΙΜΕΝΙΚΟ      
6 3 δόσ. συνεργασία ΕΛ.ΑΣ./ΛΙΜΕΝΙΚΟ      
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ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2008 
  ΕΤΗ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Υποθέσεις  8.174 10.066 10.710 11.198 9.053 10.461 9.873 9.540 12.164 

2. Κατηγορηθέντα άτομα 12.543 15.395 16.045 16.195 12.824 14.922 13.963 13.253 16.197 
3. Κάνναβη                    

  α.Κατεργασμένο χασίς(κιλά)  56,69 270,78 201,148 89,894 25,038 10209,28 74,964 4,833 61,663 
  β.Ακατέργαστο χασίς (κιλά) 14.908,3 11.653,2 13.942,94 7.153,18 4.752,30 8.004,04 12.314,205 6.909,688 4.634,129 

  γ.Χασισέλαιο (κιλά) 1,205 1,91 3,461 2,821 3,293 3,011 0,523 1,484 63,533 
  δ.Φυτά (τεμ.) 49.985 18.821 16.343 21.060 39.820 34.993 32.495 17.611 23.916 
4. Οπιούχα                    
   α.Ηρωίνη- Μορφίνη (κιλά) 659,529 329,725 324,002 246,719 333,865 331,329 312,243 259,33 442,064 
                     (δόσεις) 303 793 527 333 393 1040 646 432 612 
   β.Όπιο ακατέργαστο (κιλά) 1,742 0,955 0,09 0,582 1,388 1,680 0,314 24,891 0,555 
   γ.Μεθαδόνη (κιλά) 0,472 0,7 0,771 1,537 3,107 8,719 9,456 24,783 24,969 
               (δισκία) 3.935 7.998 9.787 4.566 10.993 15.385 5.038 14.119 4.359 
   δ. Κωδεϊνη (δισκία)       50,5  10 
   ε.Λοιπά οπιούχα (κιλά) 0,031 0,07 0,022 0,3 0,885 0,023 0,419 0,005 0,003 
                   (δισκία) 2.220 1.146 1.715 2.079 2.702 2.119 2.028 2.482 3.540 

  
 στ.Φυτά υπν. μήκωνος 
(τεμ.)   75 164 3.982   62  

5. Διεγερτικά                   

  α.Kοκαΐνη (κιλά) 155,414 297,287 239,448 200,645 1151,85 42,819 60,658 255,247 61,202 

  β.Φύλλα κόκας (κιλά)      0,005 0,898 0,115 6,809 

  γ.Αμφεταμίνες (κιλά) 2,008 0,078 0,489 0,521 0,702 1,11 0,05 0,112 0,107 
                (δισκία) 30.109 8 1.789 18 192 144 40 127 32 

    Μεθαμφεταμίνες (κιλά)    0,065 0,006 0,09 0,006 0,066  
                      (δισκία)        30 1 

  
Κρυστ.Μεθαμφεταμίνη 
(κιλά)        0,079 0,018 

  δ.Έκσταση κ.λ.π. (δισκία) 53.557 58.845 28.780 47.705 87.761 150.788 118.640 58.355 8.620 
                    (κιλά)      0,023 0,051 0,281 0,020 
  ε.KHAT (κιλά)      34,498 25,08 10,697 229,703 

  
στ. Νεα συνθετικά 
ναρκωτικά (κιλά)       0,288 0,047  

6. Ναρκωτικά φάρμακα                   

  α.Παραισθησιογόνα (δισκία)   4 532  81   15 
                       (κιλά)    0,667   0,83  0,104 
    L.S.D. (σταγόνες) 111 577 857 536 1.111 120 146 2.880 491 

           (δισκία) 17 1 47 363,5 2 6 120 4 15 

    Ψιλοκυβίνη   (κιλά)    0,665   0,041   
                   (τεμάχια)    532 1231 164 167 18 24 

  β.Ηρεμιστικά (κιλά) 3,70 22,204 0,902 0,17 0,099 0,1 0,058 0,261 0,398 
              (δισκία) 36.587 43.917 42.445 51.347 43.721,5 58.520 57.166 53.625 68.424 

  γ.Βαρβιτουρικά      (κιλά) 0,035     0,003    
                       (δισκία) 9 41 10 2 1     
7. Πρόδρομες ουσίες                   

  α. Οξικός Ανυδρίτης (κιλά)          

  
β. Υδροχλωρική εφεδρίνη 
(δισκία) 5.119 940    1088 14   

  
γ.Ελαιο Σασσάφρου 
(SASSAFRAS)lt        3 0,306 

8. Διαρρηχθέντα φαρμακεία  44 35 57 29 23 43 33 19 17 
 

Στην παρούσα έκθεση οι συγκρίσεις των στοιχείων προς εξαγωγή των ποσοστών γίνονται με επικυροποιημένα 
τα στοιχεία του 2007. Δηλαδή όπως αυτές ολοκληρώθηκαν την 31/12/2007. 
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Ε.1. Ηρωίνη 
 
1. Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 

2008, ανέρχεται σε 442 κιλά και 64 γραμμάρια, έναντι 259 κιλών και 330 
γραμμαρίων το έτος 2007. Παρατηρείται δηλαδή σημαντική αύξηση της 
συνολικής ποσότητας ηρωίνης που κατασχέθηκε το έτος 2008 κατά 70,46 % σε 
σχέση με το έτος 2007. 

 
 

2. Πηγή προέλευσης: 
α.  Το 41,51% (183,508 κιλά) από Τουρκία.  
β.  Το 1,77% (7,83 κιλά) από Βουλγαρία. 
γ.  Το 0,11% (0,479 κιλά) από Λίβανο. 
δ.  Το 10,22% (45,196 κιλά) από Αλβανία. 
ε. Το 46,39% (205,05 κιλά) από διάφορες χώρες και άγνωστης 

προέλευσης. 
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Οι ανωτέρω ποσότητες, προερχόμενες από Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία 
και Λίβανο είχαν ως προορισμό την χώρα μας αλλά και τις λοιπές χώρες της 
Ευρώπης. 
 

3. Μέθοδοι μεταφοράς: 
Η μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης μεταφέρθηκε δια ξηράς και συγκεκριμένα 

το 66,96% (296,029 κιλά).  
Ακολουθεί η μεταφορά δια θαλάσσης σε ποσοστό 32,93% (145,562κιλά), 

ενώ η ποσότητα της ηρωίνης που διακινήθηκε στη χώρα μας μέσω των 
αεροδρομίων αυτής ήταν αμελητέα (0,11%).  

 
4. Αριθμός υποθέσεων – Κατηγορηθέντα άτομα. 
Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων για την ηρωίνη, που απασχόλησε τις 

Διωκτικές Αρχές της χώρας μας το 2008 ήταν 5.423 υποθέσεις εκ των οποίων 
οι 2 πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία της ελεγχόμενης παράδοσης. 
Κατηγορήθηκαν 7.314 άτομα, (τα 206 εξ αυτών αφορούν υποθέσεις υγρής 
ηρωίνης), παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη 6.787 άτομα εκ των οποίων 4.887 
άτομα για κατοχή ηρωίνης προς ιδία χρήση, 1.144 άτομα για εμπορία και 756 
άτομα για άλλες μορφές παραβάσεων. Από τα κατηγορηθέντα άτομα: i) 5.498 
(75,17%) ήταν Έλληνες υπήκοοι, 1.623 (22,19%) αλλοδαποί διαφόρων 
υπηκοοτήτων και 193 άτομα είναι αγνώστου υπηκοότητας και ii) το 87,73% 
ήταν άνδρες και 12,27% ήταν γυναίκες. 

Στις σημαντικότερες 21 υποθέσεις που απασχόλησαν τις Διωκτικές μας 
Αρχές και περιγράφονται παρακάτω προκύπτει ότι, κατασχέθηκαν 293 κιλά και 
159 γραμμάρια ήτοι το 66,31% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας 
ηρωίνης και συνελήφθησαν 65 άτομα εκ των οποίων 44 ήταν υπήκοοι Αλβανίας, 
13 Έλληνες υπήκοοι, 3 υπήκοοι Ουγγαρίας, 2 υπήκοοι Συρίας, 1 υπήκοος 
Πολωνίας, 1 υπήκοος Σλοβακίας και 1 υπήκοος Ιράκ.  

 
Οι μεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά 

το έτος 2008, είναι οι ακόλουθες: 
α. Την 22/01/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν. 

δύο Έλληνες υπήκοοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 25 γραμμάρια 
ηρωίνης και 2 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητες που είχαν προμηθευτεί λίγη 
ώρα πριν τη σύλληψή τους από τρεις Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι και 
συνελήφθησαν. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία των τελευταίων, 
βρέθηκαν 3 κιλά και 706 γραμμάρια ηρωίνης, 10 γραμμάρια κοκαΐνης, 
ζυγαριά ακριβείας, όπως επίσης και ένα πιστόλι μάρκας COLT. Η συνολική 
ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 3 κιλά και 731 γραμμάρια 
ηρωίνης και 12 γραμμάρια κοκαΐνης. 

β. Την 01/02/08 συνελήφθη από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. ένας 
Αλβανός υπήκοος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 16 κιλά και 421 
γραμμάρια ηρωίνης. Πριν τη σύλληψή του ο δράστης υπέδειξε δύο Έλληνες 
υπηκόους, στους οποίους είχε πουλήσει πριν τη σύλληψή του ποσότητα 
κοκαΐνης. Οι δύο Έλληνες συνελήφθησαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν 10 
γραμμάρια κοκαΐνης. Σε νομότυπη έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν 1 
γραμμάριο ηρωίνης, 1 φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη βάρους 1,5 γραμμαρίου και 
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132 ηρεμιστικά δισκία. Η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών που 
κατασχέθηκε ήταν 16 κιλά και 422 γραμμάρια ηρωίνης, 11 γραμμάρια 
κοκαΐνης, 1 γραμμάριο υγρής μεθαδόνης και 132 ηρεμιστικά δισκία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ. Την 06/02/08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν συνέλαβαν έναν Αλβανό 

υπήκοο και έναν Πολωνό υπήκοο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 3 κιλά και 254 γραμμάρια ηρωίνης και 144 γραμμάρια 
κοκαΐνης. 

δ. Την 13/02/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. 
δύο Αλβανοί υπήκοοι στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 466 γραμμάρια 
ηρωίνης. Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία που είχε μισθωθεί και μετατραπεί 
σε αυτοσχέδιο εργαστήριο νοθεύσεως, επανασυσκευασίας και απόκρυψης 
ναρκωτικών ουσιών βρέθηκαν 5 κιλά και 890 γραμμάρια ηρωίνης, 116 
γραμμάρια κοκαΐνης και 12 κιλά και 250 γραμμάρια νοθευτικής σκόνης, καθώς 
και πλήρης εξοπλισμός και υλικά – ουσίες νοθεύσεως, επανασυσκευασίας 
και ζυγίσεως ναρκωτικών ουσιών. Την ίδια ημέρα συνελήφθησαν άλλοι τρεις 
Αλβανοί υπήκοοι σε διαμέρισμα των οποίων βρέθηκαν 50 γραμμάρια ηρωίνης 
και ένα υποπολυβόλο KALASHNIKOV. Όπως αποδείχθηκε όλοι ήταν μέλη 
κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η συνολική ποσότητα ναρκωτικών 
που κατασχέθηκαν ήταν 6 κιλά και 406 γραμμάρια ηρωίνης και 116 
γραμμάρια κοκαΐνης. 

ε. Την 29/02/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. 
δύο Αλβανοί υπήκοοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 99 γραμμάρια 
ηρωίνης και 0,6 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητες που είχαν προμηθευτεί λίγη 
ώρα πριν τη σύλληψή τους από έτερο Αλβανό υπήκοο, ο οποίος και συνελήφθη. 
Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του τελευταίου, βρέθηκαν 577 
γραμμάρια ηρωίνης και 10,4 γραμμάρια κοκαΐνης. Την ίδια ημέρα συνελήφθη 
και ένας Έλληνας υπήκοος, στην οικία του οποίου βρέθηκαν 36 γραμμάρια 
ηρωίνης, 13,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 2 ζυγαριές ακριβείας. 
Τις ανωτέρω ποσότητες προμηθεύτηκε προ της συλλήψεώς του από Αλβανό 
υπήκοο, ο οποίος συνελήφθη και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 
βρέθηκαν 1,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Τέλος, την ίδια ημέρα 
συνελήφθησαν δύο Αλβανοί υπήκοοι και σε έρευνα που έγινε σε διαμέρισμα, 
που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως κρύπτη ναρκωτικών ουσιών, 
βρέθηκαν 12.582 γραμμάρια ηρωίνης, 6 γραμμάρια κοκαΐνης και 4 ζυγαριές 
ακριβείας. Η συνολική ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 13 κιλά 
και 294 γραμμάρια ηρωίνης, 17 γραμμάρια κοκαΐνης και 15 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης. 
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στ. Την 23/03/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της 

Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./Τμ.1ο , στα πλαίσια συνέχειας προανάκρισης, δύο Αλβανοί 
και δύο Έλληνες υπήκοοι, εντός της οικίας των οποίων βρέθηκαν 6 κιλά και 
142 γραμμάρια ηρωίνης, 4 γραμμάρια κοκαΐνης και 208 γραμμάρια όπιο. 
Επίσης συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος, στην οικία του οποίου βρέθηκαν 45 
ηρεμιστικά χάπια, ένας Αλβανός υπήκοος, που ενεργούσε αγοραπωλησίες 
ναρκωτικών ουσιών με τους ανωτέρω δράστες και ένας Έλληνας υπήκοος, στην 
οικία του οποίου βρέθηκε ένα περίστροφο κρότου. Η συνολική ποσότητα 
ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 6 κιλά και 142 γραμμάρια ηρωίνης, 4 
γραμμάρια κοκαΐνης, 208 γραμμάρια όπιο και 45 ηρεμιστικά χάπια. 

ζ. Την 07/04/08 συνελήφθη σε γενόμενο έλεγχο από Λιμενικούς του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας ένας υπήκοος Ιράκ, στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν 22 κιλά και 547 γραμμάρια ηρωίνης με προέλευση από 
Τουρκία, τα οποία μετέφερε κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο χώρο 
αποσκευών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και είχε προορισμό από το Λιμάνι 
Εσωτερικού Ηγουμενίτσας στο Λιμάνι Αγκόνα Ιταλίας.  

η. Την 21/04/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Υ.Α.Δ.Α./Τ.Δ.Α. 
δύο Αλβανοί υπήκοοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 100 
γραμμάρια ηρωίνης και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, βρέθηκαν 
συνολικά 5 κιλά και 459 γραμμάρια ηρωίνης, μία ζυγαριά ακριβείας, μία 
μεταλλική πρέσα νοθείας και τυποποίησης ναρκωτικών ουσιών σε μορφή 
«τούβλων» και 5 κιλά και 900 γραμμάρια νοθευτικής ουσίας. Η συνολική 
ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 5 κιλά και 559 γραμμάρια 
ηρωίνης. 

θ. Την 25/04/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Πατρών, 
κατόπιν ραντεβού που κανόνισε συγκαλυμμένος Αστυνομικός ως υποψήφιος 
αγοραστής, τρεις Αλβανοί υπήκοοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε 1 κιλό 
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και 42 γραμμάρια ηρωίνης και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, 
βρέθηκαν συνολικά 3 κιλά και 472 γραμμάρια ηρωίνης, 403 γραμμάρια 
κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας. Η συνολική ποσότητα ναρκωτικών που 
κατασχέθηκε ήταν 4 κιλά και 514 γραμμάρια ηρωίνης και 403 γραμμάρια 
κοκαΐνης. 

ι. Την 06/05/08 συνελήφθη από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. ένας 
Αλβανός υπήκοος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2 κιλά και 581 
γραμμάρια ηρωίνης και 45 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητες που 
προμηθεύτηκε προ της συλλήψεώς του και για λογαριασμό τους από τρεις 
Αλβανούς υπηκόους και μία Ελληνίδα υπήκοο, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Σε 
έρευνα που ακολούθησε στην οικία των δύο εκ των ανωτέρω δραστών, βρέθηκε 
1 κιλό και 24 γραμμάρια ηρωίνης, που κατείχαν για λογαριασμό των 
υπολοίπων δραστών και μία ζυγαριά ακριβείας. Η συνολική ποσότητα 
ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 3 κιλά και 605 γραμμάρια ηρωίνης και 45 
γραμμάρια κοκαΐνης. 

ια. Την 22/05/08 συνελήφθη από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. ένας 
Αλβανός υπήκοος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2 κιλά και 975 
γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα που προμηθεύτηκε προ της 
συλλήψεώς του από έτερο Αλβανό υπήκοο, ο οποίος και συνελήφθη. Σε έρευνα 
που ακολούθησε στην οικία του τελευταίου, βρέθηκαν συνολικά 3 κιλά και 132 
γραμμάρια ηρωίνης, 13 κιλά και 23 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2 
ζυγαριές ακριβείας, 1 πιστόλι μάρκας ZASTAVA και 1 πιστόλι μάρκας 
BERETTA. Η συνολική ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 3 κιλά 
και 132 γραμμάρια ηρωίνης και 15 κιλά και 998 γραμμάρια ακατέργαστης 
κάνναβης. 

ιβ. Την 03/06/08 συνελήφθη από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. ένας 
Έλληνας υπήκοος εντός της οικίας του, όπου διέμενε με έτερη Ελληνίδα 
υπήκοο η οποία και συνελήφθη, να κατέχει για λογαριασμό της ανωτέρω 3 κιλά 
και 984 γραμμάρια ηρωίνης, 10 γραμμάρια κοκαΐνης, 367 δισκία μεθαδόνης, 
5 δισκία SUBUTEX (βουπρενορφίνη) και 1 πιστόλι μάρκας TOKAREV. Σε 
έρευνα που ακολούθησε σε δεύτερη οικία, όπου διέμεναν οι ανωτέρω δράστες, 
κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού 7 γραμμάρια ηρωίνης, 3 γραμμάρια 
κοκαΐνης, 331 δισκία μεθαδόνης και 3 ζυγαριές ακριβείας. Η συνολική 
ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 3 κιλά και 991 γραμμάρια 
ηρωίνης, 13 γραμμάρια κοκαΐνης, 698 δισκία μεθαδόνης και 5 δισκία 
SUBUTEX. 

ιγ. Την 30/06/08 συνελήφθη από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. ένας 
Αλβανός υπήκοος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 κιλά και 532 
γραμμάρια ηρωίνης, τα οποία μετέφερε κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη 
κρύπτη εντός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του και τα εισήγαγε από την Αλβανία 
στην Ελληνική Επικράτεια την 29/06/08 διαμέσου του Συνοριακού Σταθμού 
Κακαβιάς.  
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ιδ. Την 04/07/08 συνελήφθησαν από Τελωνειακούς υπαλλήλους του 

Τελωνείου Χίου, ύστερα από ορθή αξιοποίηση πληροφοριών και με την 
συνδρομή σκύλου - ανιχνευτή, τρεις υπήκοοι Ουγγαρίας, οι οποίοι κατείχαν  40 
κιλά και 80 γραμμάρια ηρωίνης, τα οποία είχαν επιμελώς κρυμμένα στο κάτω 
μέρος τροχόσπιτου αυτοκινήτου μέσα σε τεχνητή πρόσθετη κατασκευή και 
εισήγαγαν από Τουρκία. Την 14/07/08, ύστερα από αξιοποίηση νεότερων 
πληροφοριών, οι Τελωνειακοί υπάλληλοι προέβησαν σε εκτενέστερο έλεγχο του 
ανωτέρω οχήματος και ανακαλύφθηκαν επιπρόσθετα εντός ειδικά 
διαμορφωμένων χώρων (κρυπτών) στο εσωτερικό του 100 κιλά και 444 
γραμμάρια ηρωίνης. Η κατασχεθείσα ποσότητα ηρωίνης είχε ως τελικό 
προορισμό την Ολλανδία και το εν λόγω όχημα ανήκε σε εταιρία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων, υπάλληλος της οποίας κατασκεύασε τις ειδικές κρύπτες αυτού. Η 
συνολική ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 140 κιλά και 524 
γραμμάρια ηρωίνης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ιε. Την 06/08/08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν συνέλαβαν έναν Αλβανό 
και έναν Έλληνα υπήκοο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 1 κιλό 
και 801 γραμμάρια ηρωίνης και 1 γραμμάριο κοκαΐνης. Σε έρευνα που 
ακολούθησε στην οικία του Αλβανού υπηκόου κατελήφθησαν να κατέχουν από 
κοινού 18 γραμμάρια ηρωίνης και σε νεότερη έρευνα σε έτερη οικία, που 
χρησιμοποιούσαν ως κρύπτη ναρκωτικών ουσιών, κατελήφθησαν να κατέχουν 
επίσης από κοινού 4 κιλά και 845 γραμμάρια ηρωίνης και 1 πιστόλι μάρκας 
LLAMA. Η συνολική ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 6 κιλά και 
664 γραμμάρια ηρωίνης και 1 γραμμάριο κοκαΐνης. 
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ιστ. Την 06/08/08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν, ύστερα από 

αξιοποίηση πληροφοριών, μετέβησαν στην οικία Αλβανού υπηκόου, ο οποίος 
ήτο προσωρινά κρατούμενος Φυλακών Κορυδαλλού, προκειμένου να 
εντοπίσουν ποσότητα ηρωίνης, η οποία δεν ανευρέθη κατά την σύλληψή του. 
Πράγματι, μέσα σε μία γλάστρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά και 201 
γραμμάρια ηρωίνης. 

ιζ. Την 11/09/08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν./Τ.Γ.Υ. συνέλαβαν σε 
γενόμενο αστυνομικό έλεγχο έναν Αλβανό και έναν Γεωργιανό υπήκοο, οι 
οποίοι κατείχαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 8 κιλά και 97 γραμμάρια ηρωίνης 
και 49 κιλά και 965 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Το ανωτέρω όχημα 
ανήκε σε έτερο Αλβανό υπήκοο, ο οποίος προόριζε τις ανωτέρω ποσότητες για 
εμπορία, από κοινού με τους ανωτέρω συγκατηγορούμενούς του και συνελήφθη. 
Σε νεότερη έρευνα που ακολούθησε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της 
μητέρας του Γεωργιανού υπηκόου, βρέθηκαν 6 κιλά και 988 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία κατείχαν από κοινού οι πρώτοι εκ των 
ανωτέρω δραστών και προόριζαν για εμπορία με τον τελευταίο.      Η συνολική 
ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 8 κιλά και 97 γραμμάρια 
ηρωίνης  και 56 κιλά και 953 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. 

ιη. Την 30/10/08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν./Τ.Δ.Ν.ΑΝ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ συνέλαβαν σε γενόμενη έρευνα χειραποσκευών έναν Αλβανό 
υπήκοο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2 κιλά και 586 γραμμάρια 
ηρωίνης, ποσότητα την οποία προμηθεύτηκε από τρεις έτερους Αλβανούς 
υπηκόους, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία 
των τελευταίων, βρέθηκαν 4 κιλά και 872 γραμμάρια ηρωίνης και 15 κιλά και 
596 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Όπως αποδείχτηκε κατά την 
προανάκριση, άπαντες ανωτέρω δράστες αποτελούσαν μέλη Αλβανικού 
κυκλώματος εισαγωγής, κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων 
ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συνολική ποσότητα 
ναρκωτικών που κατασχέθηκε και που προήλθε από Αλβανία, ήταν 7 κιλά και 
458 γραμμάρια ηρωίνης και 15 κιλά και 596 γραμμάρια ακατέργαστης 
κάνναβης. 

ιθ. Την 31/10/08 υπάλληλοι του Τελωνείου Κήπων Έβρου συνέλαβαν σε 
γενόμενο έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και με την συνδρομή σκύλου - ανιχνευτή 
έναν Σλοβάκο υπήκοο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 19 κιλά και 520 
γραμμάρια ηρωίνης, ποσότητα την οποία είχε επιμελώς κρυμμένη εντός του 
εφεδρικού τροχού του αυτοκινήτου με προέλευση από Τουρκία.  

κ. Την 31/10/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. 
τρεις Αλβανοί υπήκοοι, στην κατοχή των οποίων, σε κατ’ οίκον έρευνα, 
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βρέθηκαν 4 κιλά και 955 γραμμάρια ηρωίνης, καθώς και μία Αλβανίδα 
υπήκοος, στην οικία της οποίας βρέθηκε 1 πιστόλι μάρκας BERETTA. 

κα. Την 10/11/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. 
δύο Αλβανοί υπήκοοι, στην κατοχή των οποίων, σε κατ΄οίκον έρευνα, 
βρέθηκαν 15 κιλά και 515 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 73 
γραμμάρια κοκαΐνης. Ανωτέρω ποσότητα κάνναβης προμηθεύτηκαν προ της 
συλλήψεώς τους από έτερο Αλβανό υπήκοο, ο οποίος και συνελήφθη. Σε 
έρευνα που ακολούθησε σε δεύτερη οικία, που διατηρούσαν οι πρώτοι εκ των 
δραστών ως χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
4 κιλά και 611 γραμμάρια ηρωίνης, 564 γραμμάρια κοκαΐνης και 2 κιλά και 
115 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Τέλος, σε έρευνα που διεξήχθη στην 
οικία του προμηθευτή τους, βρέθηκαν 36 κιλά και 894 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης και 172 γραμμάρια κοκαΐνης. Η συνολική ποσότητα 
ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 4 κιλά και 611 γραμμάρια ηρωίνης, 809 
γραμμάρια κοκαΐνης και 54 κιλά και 524 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.                              

5. Ο ποσοτικός προσδιορισμός που πραγματοποιήθηκε από το Γ.Χ.Κ. στο 
σύνολο των δειγμάτων ηρωίνης απέδειξε ότι, η ελάχιστη τιμή καθαρότητας 
ήταν 0,06%, η μέγιστη 70,6%, και η μέση τιμή της περιεκτικότητας της 
ηρωίνης ήταν 23%. 

6. Η χονδρική τιμή της καφέ ηρωίνης κυμάνθηκε από 5.000 € - 15.000 € 
το κιλό και της λευκής ηρωίνης από 15.000 € - 26.000 € το κιλό. Η τιμή 
γραμμαρίου της καφέ ηρωίνης κυμάνθηκε από 10 € - 60 € και της λευκής 
ηρωίνης από 10 € - 80 €. Η τιμή δόσης (σκονάκι 0,2-0,5 γραμμάρια) 
κυμάνθηκε στα 15 € - 30 €. 

Ε.2. Όπιο 
 
1. Η συνολική ποσότητα οπίου που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 

2008, ανέρχεται σε 558 γραμμάρια, έναντι 24 κιλών και 891 γραμμαρίων το 
έτος 2007. Παρατηρείται δηλαδή σημαντική μείωση της συνολικής ποσότητας 
οπίου που κατασχέθηκε το έτος 2008. 

 
2. Μέθοδοι μεταφοράς: 
Όλη η ποσότητα οπίου μεταφέρθηκε δια ξηράς. 
3. Αριθμός υποθέσεων – Κατηγορηθέντα άτομα. 
Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων για κατασχέσεις οπίου, που απασχόλησε 

τις Διωκτικές Αρχές της χώρας μας το 2008 ήταν 14 υποθέσεις, στις οποίες 
κατηγορήθηκαν και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη 19 άτομα. Από αυτά 9 
άτομα για κατοχή οπίου προς ιδία χρήση και 10 άτομα για εμπορία. Από τα 
κατηγορηθέντα άτομα τα 6 ήταν Έλληνες υπήκοοι, τα 5 ήταν Ιρανοί υπήκοοι 
και τα υπόλοιπα αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων. 

Στις δύο σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις Διωκτικές μας 
Αρχές και περιγράφονται παρακάτω προκύπτει ότι, κατασχέθηκαν 435 
γραμμάρια, ήτοι το 77,95% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας οπίου 
και συνελήφθησαν 8 άτομα εκ των οποίων 4 Έλληνες υπήκοοι, 3 Αλβανοί 
υπήκοοι και 1 Ιρανός υπήκοος. 
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4. Οι μεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το έτος 2008, είναι οι ακόλουθες: 

α. Την 23/03/08 συνελήφθησαν από Αστυνομικούς της 
Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./Τμ.1ο , στα πλαίσια συνέχειας προανάκρισης, δύο Αλβανοί 
και δύο Έλληνες υπήκοοι, εντός της οικίας των οποίων βρέθηκαν 6 κιλά και 
142 γραμμάρια ηρωίνης, 4 γραμμάρια κοκαΐνης και 208 γραμμάρια όπιο. 
Επίσης συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος, στην οικία του οποίου βρέθηκαν 45 
ηρεμιστικά χάπια, ένας Αλβανός υπήκοος, που ενεργούσε αγοραπωλησίες 
ναρκωτικών ουσιών με τους ανωτέρω δράστες και ένας Έλληνας υπήκοος, στην 
οικία του οποίου βρέθηκε ένα περίστροφο κρότου. Η συνολική ποσότητα 
ναρκωτικών που κατασχέθηκε ήταν 208 γραμμάρια οπίου, 6 κιλά και 142 
γραμμάρια ηρωίνης, 4 γραμμάρια κοκαΐνης, και 45 ηρεμιστικά χάπια. 

β. Την 21/06/08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν έναν 
Ιρανό υπήκοο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 227 γραμμάρια οπίου και 
131 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. 

5. Η χονδρική τιμή του οπίου κυμάνθηκε από 3.000 € - 6.500 € το κιλό. Η 
τιμή γραμμαρίου του οπίου κυμάνθηκε από 3 € - 10 €. 

Ε.3. Κοκαΐνη 
 
1. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το 

έτος 2008 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ανέρχεται σε 61 κιλά και 202 
γραμμάρια έναντι 255 κιλά και 247 γραμμάρια, το έτος 2007, δηλαδή 
σημειώθηκε μείωση 76,02%. 

Οι Διωκτικές Αρχές επελήφθησαν σε 870 υποθέσεις, κατηγορήθηκαν 
1393 άτομα, παραπέμφθηκαν στην δικαιοσύνη 1372 άτομα εκ των οποίων το 
90,24% δηλαδή 1238 ήταν άνδρες και 134 άτομα ήταν γυναίκες, ήτοι 
ποσοστό 9,76%. 

Από τις προαναφερόμενες υποθέσεις οι 6 πραγματοποιήθηκαν δια της 
μεθόδου της ελεγχόμενης μεταφοράς. 

 



~ 63 ~ 
 

2. Από τα άτομα παραπέμφθηκαν: 
 
Το 66,25% ήταν Έλληνες   (909 άτομα) 
Το 33,67% ήταν αλλοδαποί (462 άτομα) 
Άγνωστης υπηκοότητας (1 άτομο)  
Από τους πιο πάνω 545 έχουν παραπεμφθεί για κατοχή και εμπορία, 

748 για κατοχή και χρήση και 79 για άλλες μορφές παραβάσεων.  
 
3. Πηγές προέλευσης και διακίνησης : 
Η διακίνηση κοκαΐνης μέσω της Δ. Αφρικής είναι ένα μείζον εγκληματικό 

φαινόμενο, το οποίο απασχολεί τόσο την Αφρική όσο και την Ευρώπη (σαν 
τελικό προορισμό), την Β. Αφρική (σαν την περιοχή παραγωγής της κοκαΐνης), 
καθώς και άλλες περιοχές όπως η Ασία. Μεγάλα φορτία κατάσχονται κατά 
μήκος των Δ. Αφρικανικών ακτών, καθώς και της ενδοχώρας και διακινητές που 
προέρχονται από την Δ. Αφρική συλλαμβάνονται σε όλο τον κόσμο 
καθημερινά. 

Πρόσφατες πληροφορίες που συλλέχτηκαν από την Γ. Γραμματεία της 
Ιντερπόλ στη Λυών και διαβιβάστηκαν για ενημέρωση των Εθνικών 
Συντονιστών του προγράμματος δείχνουν επίσης μετακίνηση προς άλλες 
Αφρικανικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων την κεντρική και βόρεια Αφρική 
(ειδικά την βόρεια Αφρική).  

H καλλιέργεια της κόκας, που είναι η πηγή της κοκαΐνης, εξακολουθεί να 
συγκεντρώνεται σε λίγες χώρες της περιοχής των Άνδεων. Το γραφείο των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (2008) υπολόγισε ότι η 
δυνητική παραγωγή κοκαΐνης ανήλθε στους 994 τόνους καθαρής υδροχλωρικής 
κοκαΐνης για το 2007, εκ ων οποίων ποσοστό 61% αντιστοιχούσε στην 
Κολομβία, 29% στο Περού, και 10% στη Βολιβία. Από τις έρευνες προέκυψε 
ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εξακολουθεί να εντοπίζεται στις τρείς 
αυτές χώρες, αν και παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, 
προτού εξαχθεί στις κύριες αγορές κατανάλωσης στη Βόρεια Αμερική και την 
Ευρώπη. 

Η Ευρώπη παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κοκαΐνης στον κόσμο. 
Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από Νότιο Αμερική διακινούνται στην 

Ευρώπη δια θαλάσσης, συχνά μέσω δυτικοαφρικανικών χωρών. 
Αποτελέσματα ερευνών επίσης αποδεικνύουν ότι Β. Αμερικάνικες, Λ. 

Αμερικάνικες, και Ευρωπαϊκές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται σε αυτή την 
διακίνηση και είναι παρούσες στα δρομολόγια της Αφρικής.  

Οι έμποροι όλο και περισσότερο στρέφονται στη Δυτική και Βόρεια 
Αφρική, Κεντρική και Νότια Αμερική, Καραϊβική και περιοχές του Μεξικού 
που έχουν μετατραπεί στους μεγαλύτερους παραγωγούς κόκας. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μία από τις επικρατέστερες τάσεις, η 
οποία παρατηρείται ολοένα και περισσότερο στις Ευρωπαϊκές χώρες και 
ιδιαίτερα στην Ολλανδία, σχετίζεται με την εξάπλωση σημαντικού αριθμού 
παράνομων εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, μικρότερες ποσότητες κοκαΐνης 
καλύτερης όμως ποιότητας εισάγονται στην Ευρώπη και διανέμονται στα κατά 
τόπους εργαστήρια. Εκεί η κοκαΐνη νοθεύεται, ενώ έχουν υπάρξει και αρκετές 
περιπτώσεις όπου επίσης «παρασκευάζεται» - και στη συνέχεια 
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επανασυσκευάζεται σε παρτίδες για να ακολουθήσει τελικά το δρόμο της 
διάθεσης στις διαρκώς αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές αγορές.  

         
4. Από τη συνολική κατασχεθείσα ποσότητα των 61 κιλών και 202 

γραμμαρίων: 
α. Το 18,76%  (11 κιλά και 480 γραμ.) από Κόστα Ρίκα 
β. Το 8,70%  (5 κιλά και 320 γραμ.) από Αλβανία 
γ. Το 5,29 % (3 κιλά και 237 γραμ.) από διάφορες χώρες όπως Λιβερία, 

Ακτή Ελεφαντοστού, κ.α. 
δ. Το 0,91%  (556 γραμμάρια.) από Βουλγαρία 
ε. Το 66,35%  (40 κιλά και 609 γραμ.) είναι άγνωστης προέλευσης. 
 

 
5. Μέθοδοι μεταφοράς : 
 
α. Το 31,52%, ήτοι 19 κιλά και 291 γραμ. αεροπορικώς  
β. Το 1,79%, ήτοι 1 κιλό και 97 γραμ. δια θαλάσσης  
γ. Το 9,60%, ήτοι 5 κιλά και 876 γραμ. από χερσαία σύνορα.  
δ.Το 57,08%, ήτοι 34 κιλά και 938 γραμ., δεν εξακριβώθηκε μέθοδος 

μεταφοράς. 
  
6. Σε δύο υποθέσεις με την διαδικασία της ελεγχόμενης παράδοσης η 

Ελληνική Αστυνομία και υπάλληλοι της Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Αττικής εντόπισαν και 
κατέσχεσαν συνολικά μεταξύ των άλλων και 6,809 κιλά Φύλλα Κόκας.  

Αναλυτικότερα: 
α. Στις 03/03/2008 μετά από αίτημα των Τελωνειακών Αρχών οι οποίοι 

είχαν εντοπίσει στον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος ταχυδρομικό δέμα το 
οποίο είχε φτάσει με την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΕΛΤΑ» και 
περιείχε φύλλα κόκας, διεξήχθη ελεγχόμενη μεταφορά. Την 06/03/2008, η 
Ελληνική Αστυνομία, η οποία ανέλαβε το συντονισμό μετά από απόφαση του 
ΣΟΔΝ-ΕΜΠ συνέλαβε μετά από επιτυχή επιχείρηση δύο Έλληνες υπηκόους 
και κατέσχεσε 6.043 χάρτινες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν 5 κιλά και 901 
γραμμάρια φύλλων κόκας προέλευσης Λίμα Περού. 

β. Την 12/05/2008 οι Τελωνειακές Αρχές του αερολιμένα Ελευθέριος 
Βενιζέλος εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα προέλευσης Περού το οποίο είχε 
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καταφτάσει με την ίδια προαναφερόμενη ταχυδρομική εταιρεία που περιείχε 
φύλλα κόκας. 

Κατόπιν αιτήματός της Τελωνειακής Υπηρεσίας και απόφασης των μελών 
του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ τον συντονισμό ανέλαβε η Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Αττικής. 

Μετά από επιτυχή επιχείρηση συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και 
κατασχέθηκαν 908 γραμμάρια φύλλων κόκας, 2 παραισθησιογόνα μανιτάρια, 
και 118 γραμμάρια SASSAFRA.   

7. Οι μεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το έτος 2008, είναι οι ακόλουθες : 

α. Την 06-01-08 Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης ναρκωτικών Πατρών 
συνέλαβαν στον Κολωνό Αττικής ένα Έλληνα υπήκοο, διότι κατείχε με σκοπό 
την εμπορία επιμελώς κρυμμένα (Βαλίτσα – με διπλό πάτο) 3 κιλά και 520 
γραμ. κοκαΐνης, καθώς και 260 γραμ. κάνναβης.  

β. Την 11-02-08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν. συνέλαβαν στο Σταθμό 
Διοδίων Μαλγάρων δύο Αλβανούς υπηκόους διότι κατείχαν με σκοπό την 
εμπορία, εντός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, 
1 κιλό και 62 γραμ. κοκαΐνης.  

γ. Την 28-02-08 Λιμενικοί του Κ.Λ. Ηρακλείου συνέλαβαν μία υπήκοο 
Βουλγαρίας διότι κατείχε μέσα στην τσάντα της, με σκοπό την εμπορία 1 κιλό 
και 55 γραμ. κοκαΐνης. 

δ. Την 19-03-2008 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. συνέλαβαν στο 
Παγκράτι τέσσερις Αλβανούς υπηκόους διότι κατείχαν με σκοπό την εμπορία 2 
κιλά και 107 γραμ. κοκαΐνης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε. Την 11-04-08 Υπάλληλοι της Yπ.E.E. Π.Δ. Αττικής, στα πλαίσια 

διεθνούς συνεργασίας με τις Ισπανικές Τελωνειακές Αρχές, πραγματοποίησαν 
κατόπιν έγκρισης του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ ελεγχόμενη παράδοση και κατόπιν 
επιτυχούς επιχείρησης, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση διακίνησης 
κοκαΐνης, κατέσχεσαν 10 κιλά και 310 γραμμάρια κοκαΐνης, προερχομένη 
από Costa Rica, συνέλαβαν δύο Έλληνες και δύο Ρουμάνους υπηκόους.  

στ. Την 15-04-2008 Αστυνομικοί της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν./Τ.Γ.Υ. στην 
Θεσσαλονίκη συνέλαβαν ένα Αλβανό υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό την 
εμπορία 0,766 κιλά κοκαΐνης καθώς και 5 κιλά και εκατό εβδομήντα επτά 
γραμμάρια φούντας. 

ζ. Την 09-05-2008 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. συνέλαβαν στο 
Γαλάτσι Αττικής ένα Αλβανό υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό την εμπορία 5 



~ 66 ~ 
 

κιλά και 82 γραμμάρια κοκαΐνης. Κατασχέθηκε επίσης σκόνη νόθευσης της 
κοκαΐνης, ηλεκτρονικές ζυγαριές, μίκτης ναρκωτικών ουσιών κ.α.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η. Την 31-05-08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. συνέλαβαν Αλβανό 

υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό την εμπορία, 3 κιλά και 598 γραμ. κοκαΐνη. Ο 
εν λόγω οπλοφορούσε και είχε εγκαταστήσει πρόχειρο εργαστήριο νόθευσης 
και τυποποίησης ναρκωτικών.        

θ. Την 02-06-08 Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου  
συνέλαβαν Αλβανό υπήκοο στην περιοχή Ροδίνι διότι κατείχε με σκοπό την 
εμπορία 1 κιλό και 90 γραμ. κοκαΐνης.  

ι. Την 02-06-2008 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. στην Παλλήνη Αττικής 
συνέλαβαν τρεις Αλβανούς και ένα Έλληνα υπήκοο διότι κατείχαν με σκοπό 
την εμπορία 3 κιλά και 11 γραμμάρια κοκαΐνης. Κατασχέθηκαν επίσης δύο 
ηλεκτρονικές ζυγαριές και το αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών του 
ενός εκ των Αλβανών δραστών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ια. Την 06-06-2009 αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. στην Αθήνα 

συνέλαβαν ένα Νιγηριανό και ένα Αλβανό υπήκοο διότι κατείχαν με σκοπό την 
εμπορία 1 κιλό και 651 γραμμάρια κοκαΐνης. Κατασχέθηκε επίσης 
ηλεκτρονική ζυγαριά.   
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ιβ. Την 27-06-08 Υπάλληλοι της Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Αττικής στα πλαίσια της 

Διεθνούς Συνεργασίας με την Ισπανική Τελωνειακή Υπηρεσία 
πραγματοποίησαν ελεγχόμενη παράδοση δέματος κοκαΐνης προέλευσης Costa 
Rica, κατάσχεσαν 1 κιλό 170 γραμμάρια κοκαΐνης και συνέλαβαν ένα Έλληνα 
υπήκοο. 

ιγ. Την 05-09-2008 Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. στην περιοχή του 
Πειραιά συνέλαβαν ένα Αλβανό και ένα Έλληνα υπήκοο, διότι κατείχαν με 
σκοπό την εμπορία, κοκαΐνη συνολικού βάρους 1 κιλού και 72 γραμμάρια. 
Κατασχέθηκαν επίσης σκόνη νόθευσης της κοκαΐνης καθώς ηλεκτρονικές 
ζυγαριές, ηλεκτρονικός αναμίκτης, πρέσα τυποποίησης κ.α.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ιδ. Την 08-10-08 Αστυνομικοί της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν./Τ.Γ.Υ συνέλαβαν ένα 

Αλβανό υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό την εμπορία 0,843 κιλά κοκαΐνης, 
1,027 κιλά ηρωίνης, και 7,180 κιλά φούντας.  

ιε. Την 12-11-08 από Αστυνομικούς του Τ.Α. Νίκαιας συνελήφθησαν στον 
Πειραιά, ένας Έλληνας και δύο Αλβανοί υπήκοοι, διότι κατείχαν από κοινού με 
σκοπό την εμπορία, εντός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου Αλβανού υπηκόου, 1 κιλό 
και εξήντα έξι γραμμάρια κοκαΐνης καθώς και 1 κιλό και εξακόσια πέντε 
γραμμάρια φούντας.  

8. α.  Δεν διαπιστώθηκε χρήση κρακ στη χώρα μας. 
β. Δεν υπήρξαν διαπιστωμένοι θάνατοι από αποκλειστική χρήση κοκαΐνης. 

Ερευνώνται 137 περιπτώσεις θανάτων που αναφέρθηκαν από 01-01-05 έως 31-
12-2008,στο σύνολο της Χώρας και δεν έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες 
ιατροδικαστικές Αρχές οι τοξικολογικές – ιατροδικαστικές εξετάσεις.  

γ. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι θάνατοι που οφείλονται στην κοκαΐνη 
ορίζονται και ταυτοποιούνται με μεγαλύτερη δυσκολία από εκείνους που 
οφείλονται στα οπιοειδή. Οι θάνατοι που προκαλούνται άμεσα από 
φαρμακολογική υπερβολική δόση φαίνεται να είναι σπάνιοι και συνήθως 
συνδέεται με πολύ μεγάλες δόσεις κοκαΐνης. Οι περισσότεροι θάνατοι από 
κοκαΐνη φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της χρόνιας τοξικότητας του ναρκωτικού, 
η οποία προκαλεί καρδιαγγειακές και νευρολογικές επιπλοκές. Ο ρόλος της 
κοκαΐνης  στους εν λόγω θανάτους ενδέχεται να μην ταυτοποιείται πάντα, οπότε 
μπορεί να μην αναφέρονται ως θάνατοι οφειλόμενοι στην κοκαΐνη.  

Το 2006 αναφέρθηκαν πάνω από 450 θάνατοι που συνδέονται με την 
κοκαΐνη σε 14 κράτη μέλη, αν και πιθανότατα οι αναφορές των θανάτων που 
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οφείλονται στην κοκαΐνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελλιπείς (ΕΚΠΝΤ 
2008). 

9. Η καθαρότητα της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης κατά το έτος 
2008, κυμαινόταν από ελαχίστη 0,3% έως μεγίστη 97,1%, μέση τιμή 64,1% 
επικρατούσα τιμή 90%. 

10. Η τιμή πώλησης της κοκαΐνης κυμάνθηκε από 35.000 € έως 60.000 € 
το κιλό στη χονδρική με μέση τιμή 47.500 €. Στη λιανική τιμή κυμάνθηκε από 
45 έως 100 € ανά γραμμάριο με μέση τιμή 75€. 
 

Ε.4.  Ακατέργαστη Κάνναβη 
 
1. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκε στη 

χώρα μας το έτος 2008, ανέρχεται σε 4 τόνους, 634 κιλά και 129 γραμμάρια 
έναντι 6 τόνων, 909 κιλών και 688 γραμμαρίων το έτος 2007. 

 
Παρουσιάζει μείωση κατά 32,93 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 
 
2. Πηγή προέλευσης :  
α. Το 69,32 % ( 3212,280 κιλά ) από Αλβανία 
β. Το 30,68 % ( 1421,849 κιλά) από διάφορες χώρες και άγνωστης               

προέλευσης. 
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3. Μέθοδοι μεταφοράς : 
Ποσότητα 96,35 % μεταφέρθηκε δια ξηράς ενώ 3,65 % διαμέσου 

θαλάσσης.  
Η ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκε στα χερσαία 

σύνορα ήταν το 67,99% της συνολικής, στην ενδοχώρα το 27,41%, στη 
θάλασσα το 3,65%, στα λιμάνια το 0,83%, ενώ στα αεροδρόμια ήταν 
ελάχιστη(0,12%). 

 
4.  Αριθμός υποθέσεων – Κατηγορηθέντα άτομα : 
Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων για την ακατέργαστη κάνναβη που 

απασχόλησε τις διωκτικές Αρχές της χώρας μας το έτος 2008 ήταν 6025. Από 
αυτές οι τέσσερις 4 αφορούσαν υποθέσεις οι οποίες διενεργήθηκαν με την 
τεχνική της «ελεγχόμενης  παράδοσης».      

 Κατηγορήθηκαν 8514 άτομα, εκ των οποίων 7049 άτομα για κατοχή και 
χρήση και 1235 για πώληση και εμπορία. Από τα κατηγορηθέντα άτομα, τα 
6567 (77,13 %) ήταν Έλληνες υπήκοοι ενώ τα 1825 ( 21,44 %) αλλοδαποί 
διαφόρων υπηκοοτήτων π.χ. Αλβανοί 646, Ιρακινοί 216, Σομαλοί 120, 
Γεωργιανοί 80, Βούλγαροι 69, Αφγανοί 67 κ.α. 

5. Στις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις διωκτικές Αρχές 
και περιγράφονται παρακάτω, κατασχέθηκε το 48,12 % της συνολικής 
κατασχεθείσας ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης στις συνοριακές ( χερσαίες 
και θαλάσσιες) περιοχές της χώρας μας με την Αλβανία.  Συνελήφθησαν 27 
άτομα εκ’ των οποίων τα 19 ήταν Αλβανικής υπηκοότητας, τα 7 Ελληνικής,  1 
Ιρακινής, ενώ αναζητούνται 19 ακόμη άτομα διαφόρων υπηκοοτήτων. 

Συγκεκριμένα : 
α. Την 17-01-2008 από Συνοριακούς φύλακες ΤΣΦ Νεστορίου 

εντοπίστηκαν στη δασική περιοχή Μυροβλήτης Καστοριάς κατόπιν 
ανακάλυψης ιχνών ημίονου και πέντε ατόμων, δύο σάκοι επιμελώς κρυμμένοι 
που περιείχαν 80 κιλά και 480 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Επίσης 
σε κοντινό σημείο ανευρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο τύπου Kalashnikov με 2 
γεμιστήρες των 30 φυσιγγίων έκαστη. Ναρκωτικά και οπλισμός κατασχέθηκε 
ενώ οι δράστες αναζητούνται. 

β. Την 12-02-2008 σε αγροτική περιοχή πλησίον γέφυρας Σπηλιωτοπούλου 
Πυρσόγιαννης και σε απόσταση πεντακοσίων περίπου μέτρων από την Εθνική 
οδό, εντοπίστηκαν από Συνοριακούς φύλακες του ΤΣΦ Πυρσόγιαννης σε 
συνεργασία με άνδρες της ΥΔΝ Ιωαννίνων 3 σάκοι επιμελώς κρυμμένοι που 
περιείχαν ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 70 κιλών.   

γ. Την 23-02-2008 Συνοριακοί φύλακες Τ.Σ.Φ. Κονίτσης κατόπιν 
αξιοποίησης πληροφοριών εντόπισαν δύο άτομα να κινούνται ύποπτα στην 
επαρχιακή οδό Κόνιτσας –Πηγής. Πλησίον αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
3 σάκοι που περιείχαν 60 κιλά και 250 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.  
Συνελήφθη ο ένας δράστης Αλβανικής υπηκοότητας ενώ αναζητείται ο 
δεύτερος. 

δ. Την 03-03-2008 εντοπίστηκε από άνδρες του ΤΔΝ Άρτας στην περιοχή 
Συκούλα Αιτ/νίας κλεμμένο αυτοκίνητο με επιβαίνοντες δύο Αλβανούς 
υπηκόους. Μετά από καταδίωξη εντοπίστηκε εντός του οχήματος ποσότητα 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης βάρους 58 κιλών και 430 γραμμαρίων. 
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Ναρκωτικές ουσίες και όχημα κατασχέθηκαν καθώς επίσης και φυσίγγια 
πυροβόλου όπλου. Συνελήφθη ο ένας δράστης ενώ αναζητείται ο δεύτερος. 

ε. Την 13-03-2009 Συνοριακοί φύλακες Β΄ ΤΣΦ Δελβινακίου εντόπισαν 
και κατέσχεσαν εντός οχήματος στον κόμβο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας 106 
κιλά και 785 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Συνελήφθη ο υπήκοος 
Αλβανίας οδηγός του οχήματος και δύο ακόμα ομοεθνείς του και ένας 
Έλληνας υπήκοος οι οποίοι με έτερο όχημα λειτουργούσαν ως προπομποί 
ενημερώνοντας για τυχόν ύπαρξη αστυνομικού ελέγχου. Οχήματα 
κατασχέθηκαν ενώ οι Ιδιοκτήτες τους αναζητούνται. 

στ. Την 24-03-2008 από άνδρες της ειδικής μικτής ομάδας της Α.Δ. 
Καστοριάς εντοπίστηκε εντός οχήματος κατόπιν καταδίωξης του στην περιοχή 
Κομνηνάδων Καστοριάς πλησίον της Ελληνοαλβανικής μεθορίου ποσότητα 
125 κιλών και 170γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης σε φούντα. 
Συνελήφθη ένας Αλβανός υπήκοος και αναζητείται άλλος ένας που διέφυγε 
προς Αλβανία, ενώ ναρκωτικές ουσίες και όχημα κατασχέθηκαν. 

ζ. Την 06-04-2008 εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από Συνοριακούς 
φύλακες του ΤΣΦ Μαστοροχωρίων παραπλεύρως της Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Κοζάνης στο 81ο χλμ , 3 ταξιδιωτικοί σάκοι οι οποίοι περιείχαν 66 κιλά και 
500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.  

η. Την 09-04-2008 από Συνοριακούς φύλακες Α΄ & Β΄ ΤΣΦ Δελβινακίου 
εντοπίστηκαν σε δασική περιοχή  στη θέση ¨Στρογγυλό¨ 4 σάκοι με 100 
δέματα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 101 κιλών και 600 γραμμαρίων. Δεν 
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών λόγο του δύσβατου 
της περιοχής. Ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν. 

θ. Την 11-04-2008 μετά από τον αρχικό εντοπισμό δύο ύποπτων 
αυτοκινήτων από Συνοριακούς φύλακες του ΤΣΦ Φιλιατών στην περιοχή 
Ελαίας Φιλιατών Θεσπρωτίας, άντρες του ΤΔΝ Ηγουμενίτσας εντόπισαν τον 
Ιρακινής υπηκοότητας οδηγό ενός από αυτά στην Ηγουμενίτσα. Αυτός τους  
οδήγησε στην περιοχή του αρχικού του εντοπισμού όπου υπέδειξε σημείο 
απόκρυψης του έτερου οχήματος καθώς και δύο ταξιδιωτικών σάκων με 59 
κιλά και 762 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.     

ι. Την 01-05-2008 Συνοριακοί φύλακες Τ.Σ.Φ. Κονίτσης εντόπισαν και 
κατέσχεσαν εντός οχήματος μετά από καταδίωξη και εκτροπή του, 5 σάκους με 
ακατέργαστη κάνναβη βάρους 110 κιλών και 800γραμμαρίων. Ο οδηγός 
κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης εκμεταλλευόμενος το σκότος και το 
δύσβατο της περιοχής ενώ αναζητείται η Αλβανικής υπηκοότητας ιδιοκτήτρια 
του οχήματος.  

ια. Την 07-05-2008 ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από το ΤΔΝ 
Ιωαννίνων σε συνεργασία με Συνοριακούς φύλακες ΤΣΦ Άνω Πωγωνίου και Α΄ 
ΤΣΦ Δελβινακίου συνελήφθη μετά από καταδίωξη έναντι του αεροδρομίου 
Ιωαννίνων ένας ημεδαπός στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του οποίου βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 84 κιλά και 630 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. 
Ναρκωτικά και  ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατασχέθηκαν. 

ιβ. Την 16-05-2008 Συνοριακοί φύλακες Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας ακολουθώντας 
σημάδια από πατήματα υποζυγίων εντόπισαν επιμελώς κρυμμένους σε δασώδη 
και δύσβατη περιοχή πλησίον των Ελληνοαλβανικών συνόρων οκτώ 
ταξιδιωτικούς σάκους και τέσσερα τσουβάλια με ακατέργαστη κάνναβη 
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συνολικού βάρους 287 κιλών και 100 γραμμαρίων. Η περιοχή αν και τέθηκε 
σε διαρκεί παρακολούθηση και από άνδρες του Τ.Δ.Ν. Ιωαννίνων δεν υπήρξε 
θετικό αποτέλεσμα. Ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν. 

ιγ. Την 28-05-2008 στο Πέραμα Ιωαννίνων συνελήφθη από Συνοριακούς 
φύλακες Μαστοροχωρίων ένας Αλβανός υπήκοος μετά από καταδίωξη του 
κλεμμένου  οχήματος που οδηγούσε, διότι μετέφερε με αυτό 94 κιλά και 420 
γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη.  Επίσης για την ίδια υπόθεση 
συνελήφθησαν ένας ακόμη υπήκοος Αλβανίας και ένας ημεδαπός. 
Κατασχέθηκαν πέρα των ναρκωτικών ουσιών, 3 ΙΧΕ αυτ/τα και 10 κινητά 
τηλέφωνα. 

 ιδ.  Την 31-05-2008 από την ΔΑΑ/ΥΔΝ εξαρθρώθηκε εγκληματική 
δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, που την αποτελούσαν 2 ημεδαποί και 2 
Αλβανοί υπήκοοι, η οποία δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή από την Αλβανία 
στην Ελληνική επικράτεια, την αποθήκευση και διάθεση μεγάλων ποσοτήτων 
ακατέργαστης κάνναβης. Κατασχέθηκαν 86 κιλά και 900 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης, ένα πιστόλι με επτά φυσίγγια δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα 
και πέντε συσκευές κινητών τηλεφώνων.  

 
 
 
 
 
 

ιε. Την 29-06-2008 κατασχέθηκε από Λιμενικούς του Λιμενικού Σταθμού 
Παξών ποσότητα 68 κιλών και 21 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης σε 
τρία δέματα εντός σακιδίου. Η ναρκωτική ουσία είχε εντοπιστεί από Α/Κ 
σκάφος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των νήσων Κέρκυρας και Παξών 

ιστ. Την 12-09-2008 πρωινές ώρες από άνδρες του ΤΔΝ Ιωαννίνων και 
Συνοριακούς φύλακες του Β΄ ΤΣΦ Δελβινακίου (κλιμάκιο Καστανής) 
συνελήφθησαν στην περιοχή Χαραυγής τρείς υπήκοοι Αλβανίας. Οι 
συλληφθέντες είχαν εντοπιστεί βραδινές ώρες να μεταφέρουν και αποθέτουν σε 
δασώδη και δύσβατη περιοχή τρείς σάκους που περιείχαν 90 δέματα 
ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 91 κιλών και 925γραμμαρίων.   

ιζ. Την 27-09-2008 Συνοριακοί φύλακες ΤΣΦ Άνω Πωγωνίου με τη 
συνδρομή Συνοριακών φυλάκων Καστανής μετά από καταδίωξη ΙΧΕ 
αυτοκινήτου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Καλπακίου  εντόπισαν και κατάσχεσαν 
εντός αυτού 69 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 73 κιλών 
και 10 γραμμαρίων. Ο Αλβανικής υπηκοότητας οδηγός συνελήφθη ενώ το 
όχημα κατασχέθηκε.     
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ιη. Την 08-10-2008 από Συνοριακούς φύλακες του ΤΣΦ Δελβινακίου 
Ιωαννίνων ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε μονοπάτι στη θέση ¨Μπούνα¨  3 
σάκοι που περιείχαν 61 κιλά και 585 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη. 

ιθ. Την 21-10-2008 από Συνοριακούς φύλακες Α΄ & Β΄ ΤΣΦ Δελβινακίου 
εντοπίστηκαν στον υπαίθριο χώρο ΚΤΕΟ Κακαβιάς 9 νάιλον συσκευασίες που 
περιείχαν 105 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη. Τα ναρκωτικά 
μεταφέρθηκαν στο σημείο από ομάδα τεσσάρων αλλοδαπών με τη χρήση 
ημίονου. Ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, συνελήφθη ένας Αλβανός υπήκοος 
και αναζητούνται οι τρείς συνεργοί του.   

κ. Την 28-10-2008 κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αστυνομικοί του 
ΤΔΝ Ιωαννίνων με την συνδρομή Συνοριακών φυλάκων του ΤΣΦ 
Πυρσόγιαννης εντόπισαν στην περιοχή Κουκλέσι Ιωαννίνων όχημα στο οποίο 
βρέθηκαν κατόπιν ελέγχου 98 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού 
βάρους 104 κιλών και 360 γραμμαρίων. Ναρκωτικές ουσίες και όχημα 
μεταφοράς κατασχέθηκαν. Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος ενώ 
αναζητούνται δύο Αλβανοί υπήκοοι και ένα ακόμη άτομο οι οποίοι οργάνωσαν 
και πραγματοποίησαν την εισαγωγή και μεταφορά των ναρκωτικών. 

κα. Την 30-10-2008 άνδρες του Τ.Α Σπάρτης κατάσχεσαν εντός σκηνής 
φύλαξης χασισοφυτείας στην δασική θέση Λιγοψηνό 76 κιλά και 880 
γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Στον ίδιο χώρο επίσης βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν πέραν των άλλων και μπαταρίες αυτοκινήτων για την φόρτιση 
κινητών τηλεφώνων καθώς και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.                         

κβ. Την 15-11-2008 από Συνοριακούς φύλακες  του ΤΣΦ Μαστοροχωρίων 
εντοπίστηκε Αλβανός υπήκοος να μεταφέρει από την Αλβανία με δύο ημιόνους 
4 σάκους τους οποίους απόκρυψε στην θέση Αγ. Αποστόλων Πυρσόγιαννης. Οι 
σάκοι περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 89 κιλών και 300 γραμμαρίων 
καθώς και ένα πυροβόλο όπλο τύπου Kalashnikov με 18 φυσίγγια τα οποία 
κατασχέθηκαν ενώ ο δράστης συνελήφθη.   

κγ. Την 27-12-2008 μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικοί του 
Τ.Δ..Ν. Ιωαννίνων εντόπισαν στην περιοχή Καρδαμίτσια εντός κοντέινερ που 
βρισκόταν σε αυλή οικίας 156 δέματα και σε εγκαταλελειμμένο ΙΧΕ 
αυτοκίνητο 6 δέματα που περιείχαν συνολικά 166 κιλά και 960 γραμμάρια 
ακατέργαστη κάνναβη. Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και τρείς Αλβανοί 
υπήκοοι ενώ ναρκωτικές ουσίες και χρηματικό ποσό 1900 ευρώ κατασχέθηκαν.  

 6.  Η χονδρική τιμή της ακατέργαστης κάνναβης κυμάνθηκε στα 7,00 € το 
γραμμάριο στη λιανική και στην χονδρική τα 1.550,00 € το κιλό. 

Ε.5. Κατεργασμένη Κάνναβη 
 
1. Η συνολική ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης που κατασχέθηκε στη 

χώρα μας το έτος 2008 ανέρχεται σε 61 κιλά και 663 γραμμάρια, έναντι 4 
κιλών και 833 γραμμαρίων το προηγούμενο έτος.  
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2. Πηγή προέλευσης:   
α. Το 60,98% (37,613 κιλά ) από την Τουρκία 
β. Το  2,30% ( 1,416 κιλά) από την Ινδία 
γ. Το  0,10 % ( 0,061 κιλά) από την Ολλανδία 
δ.Το 36,62% (22,573 κιλά) από διάφορες χώρες και άγνωστης 

προέλευσης. 
 

 
 
3. Μέθοδοι μεταφοράς: 
Ποσότητα 91,20 % μεταφέρθηκε δια ξηράς, 6,39% δια θαλάσσης και 

2,41% αεροπορικώς. 
4. O συνολικός αριθμός υποθέσεων για την κατεργασμένη κάνναβη, που 

απασχόλησε τις Διωκτικές Αρχές της Χώρας μας το 2008 ήταν 242 από τις 
οποίες μία (1) αφορούσε υπόθεση όπου διενεργήθηκε με την τεχνική της 
«ελεγχόμενης παράδοσης».   

Κατηγορήθηκαν 347 άτομα εκ των οποίων 63 (18,16 %) για εμπορία, 281 
(80,98%) για κατοχή προς ιδία χρήση και 03 άτομα για άλλες μορφές 
παραβάσεων.  

Από τα κατηγορηθέντα άτομα: 265 (76,37 %) ήταν Έλληνες υπήκοοι, 80 
(23,05%) αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων και 02 άτομα αγνώστου 
υπηκοότητας. 

5. Από τις σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις διωκτικές μας 
Αρχές το έτος 2008 και περιγράφονται παρακάτω προκύπτει ότι κατασχέθηκαν 
53 κιλά και 545 γραμμάρια, ήτοι το 86,83 % της συνολικής ποσότητας της 
κατεργασμένης κάνναβης και συνελήφθησαν 07 άτομα, εκ των οποίων 03 
Έλληνες υπήκοοι, 02 υπήκοοι Αλβανίας, 01 υπήκοος Αιγύπτου και 01 υπήκοος 
Πακιστάν.  

Συγκεκριμένα : 
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α. Την 17-03-2008 σε έλεγχο που διενεργήθηκε από άνδρες της Ασφάλειας 
του Κ.Λ.Πειραιά στην αποθήκη ασυνόδευτων-συνοδευόμενων δεμάτων του 
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» μετά από ένδειξη του 
υπηρεσιακού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίσθηκαν εντός 
χάρτινου κυτίου και εντός της ηλεκτρικής σκούπας που περιείχε, 6 πλάκες 
κατεργασμένης ινδικής κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 3 κιλών και 
887 γραμμαρίων. Κατόπιν διενέργειας ελεγχόμενης μεταφοράς συνελήφθη 
ένας Έλληνας υπήκοος ο οποίος παρέλαβε το κυτίο με τις ναρκωτικές ουσίες 
στο λιμένα Σητείας Κρήτης και ο οποίος όπως αποδείχθηκε ήταν και ο 
αποστολέας. Ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν. 

β. Την 01-04-2008 από Αστυνομικούς του Τ.Α.Ωρωπίων συνελήφθη ένας 
αλλοδαπός ο οποίος κατείχε εντός χάρτινης συσκευασίας γλυκισμάτων 
κατεργασμένη κάνναβη σε πλάκες συνολικού μεικτού βάρους 1 κιλού και 
950 γραμμαρίων ενώ στην οικία του ανευρέθηκε επιπλέον ποσότητα της ίδιας 
ναρκωτικής ουσίας βάρους 2,7 γραμμαρίων. Ναρκωτικές ουσίες 
κατασχέθηκαν. 

γ. Την 10-04-2008 και περί ώρα 03:40 σε γενόμενο έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε από Λιμενικούς του Κ.Λ.Ηγουμενίτσας/ΓΔΙΝ με 
συνδρομή αστυνομικού σκύλου Υπηρεσίας σε ύποπτο όχημα, που οδηγούσε 
Αιγύπτιος Υπήκοος ο οποίος θα αναχωρούσε για την Ιταλία διαπιστώθηκε ότι 
μετέφερε εντός διαμορφωμένης κρύπτης στο χώρο κάτω από το κάθισμα του 
οδηγού 38 συσκευασμένα πακέτα τα οποία περιείχαν συνολικά 38 κιλά και 40 
γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής κάνναβης καθώς και 61 σακούλες 
χασισέλαιου συνολικού βάρους 63.388 γραμμάρια. Ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες 
και όχημα κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος. 

 

δ. Την 04-05-2008 κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών διενεργήθηκε 
έρευνα από άνδρες του Τ.Α.Πολυγύρου στην οικία ημεδαπού στη Θες/νίκη 
όπου ανευρέθηκαν πέραν των άλλων ναρκωτικών ουσιών και μία ζυγαριά 
ακριβείας, 25 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού 
βάρους 1 κιλού και 416 γραμμαρίων. Δράστης συνελήφθη και ναρκωτικές 
ουσίες κατασχέθηκαν. 

ε. Την 30-05-2008 κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών διενεργήθηκε 
έρευνα από άνδρες του Τ.Α.Λαμίας στην οικία αλλοδαπού όπου ανευρέθηκαν 
34 πλάκες κατεργασμένης ινδικής κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 3 
κιλών  και 322 γραμμαρίων καθώς και κοκαΐνη 301,2 γραμ. και μία ζυγαριά 
ακριβείας. Δράστης συνελήφθη και ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν. 
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στ. Την 16-09-2008 από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 
Δ.Α.Α. βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός οικίας στην Αθήνα πέρα των άλλων 
ναρκωτικών ουσιών και 7 αυτοσχέδια δέματα τα οποία περιείχαν 
κατεργασμένη ινδική κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 1 κιλού και 567 
γραμμαρίων. Συνελήφθη ένας ημεδαπός και οι ναρκωτικές ουσίες 
κατασχέθηκαν. 

ζ. Την 19-12-2008 κατόπιν έρευνας οικίας αλλοδαπού ο οποίος συνελήφθη 
από άνδρες της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν. για εμπορία ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν 19 
δέματα με κατεργασμένη ινδική κάνναβη βάρους 3 κιλών και 360 
γραμμαρίων. Στην συγκεκριμένη οικία η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος 
απόκρυψης και επεξεργασίας - συσκευασίας ναρκωτικών βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν πέραν των άλλων ναρκωτικών ουσιών, μία πρέσα, αυτοσχέδιο 
μεταλλικό καλούπι, πλάκες, ηλεκτρικό μίξερ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 
ένα πιστόλι, φυσίγγια κ.α.  

6. Η χονδρική τιμή της κατεργασμένης κάνναβης κυμάνθηκε στα 5.600,00 
€ το κιλό και η τιμή γραμμαρίου στα 10,00 €.  

 

Ε.6. Δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
 
1. Αναφορικά με τα φυτά ινδικής κάνναβης, σε 434 υποθέσεις το 2008 

έναντι 330 υποθέσεων το 2007 (αύξηση 31,52%) που απασχόλησαν τις 
Διωκτικές Αρχές, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 23.916 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης (35,80% περισσότερα από το 2007 οπότε και κατασχέθηκαν 17.611 
δενδρύλλια). 

 

 
2. Από το σύνολο των 553 κατηγορηθέντων ατόμων, 83 παραπέμφθηκαν 

στη Δικαιοσύνη για τα αδικήματα πώλησης και εμπορίας ναρκωτικών και 162 
για χρήση και κατοχή ενώ τα υπόλοιπα για διάφορες μορφές παραβάσεων. 

3. Από τα παραπάνω κατηγορηθέντα άτομα τα 428 ήταν ημεδαποί, τα 36 
αλλοδαποί ενώ τα υπόλοιπα άγνωστης εθνικότητας. Σε ό,τι αφορά το φύλο 
τους 439 άνδρες και 25 γυναίκες. Από τους δράστες του αδικήματος της 
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καλλιέργειας το 76,7% ήταν Ελληνικής υπηκοότητας, το 3,0% Αλβανικής, το 
2% Γεωργιανής, Βρετανικής και Ινδικής, το 1% Αιγυπτιακής, Βουλγαρικής, 
Γερμανικής και Ελβετικής και το 17,3% άγνωστης υπηκοότητας. Από τους 
δράστες του αδικήματος της εμπορίας το 90% ήταν Ελληνικής υπηκοότητας, 
το 4,3% Αλβανικής και το 5,7% Αιγυπτιακής, Γερμανικής, Βρετανικής και 
άγνωστης υπηκοότητας. Σε ό,τι αφορά τους δράστες του αδικήματος πώλησης 
το 85% ήταν Ελληνικής και το 15% Γεωργιανής υπηκοότητας, ενώ σε ό,τι 
αφορά τους δράστες του αδικήματος της κατοχής για ίδια χρήση το 95,6% 
ήταν Ελληνικής υπηκοότητας, το 1,5% Γερμανικής, το 1,4% Βρετανικής και 
Ολλανδικής και το 1,5% άγνωστης υπηκοότητας. 

4. Οι μεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
2008 είναι οι ακόλουθες: 

α. Στις 27-05-2008 Αστυνομικοί του Τ.Α. Ρεθύμνου, της ΕΙΔΑΣΥΔΕ και 
του ΤΑΕ Ρεθύμνου, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στην 
αγροτική περιοχή Γεροντομηλιά Δήμου Αρκαδίου και εντός πυκνής 
θαμνώδους βλάστησης 1.558 φυτώρια κάνναβης ύψους από 0,20 μ. έως 1,00 μ. 
σε εξακόσια εβδομήντα πέντε (675) πλαστικά κυτία. Σημειωτέον ότι οι δράστες 
είχαν διαμορφώσει ειδικό συνεχόμενο χώρο συνολικής έκτασης ενός (1) 
στρέμματος όπου επρόκειτο να μεταφυτεύσουν τα φυτώρια. Μετά την 
παρέμβαση των Αστυνομικών, αυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.  

β. Στις 06-06-2008 Αστυνομικοί του Α.Τ. Δοξάτου σε συνεργασία με το 
Αγρονομικό Τμήμα του Ν. Δράμας εντόπισαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου 
Καλαμπακίου 5.737 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκρίζωσαν και 
κατάσχεσαν. 

γ. Στις 06-06-2008 κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασώδη 
λόφο της περιοχής Ιπποκράτειος Πολιτεία Αφιδνών Πυροσβέστες εντόπισαν 
φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης. Αστυνομικοί της Υ.Δ. Ναρκωτικών που 
μετέβησαν στο σημείο διαπίστωσαν την ύπαρξη 1.190 δενδρυλλίων κάνναβης 
ύψους από 0,15 μ. έως 0,70 μ. Διαπιστώθηκε οργανωμένη καλλιέργεια σε 
εκχερσωμένο για το λόγο αυτό τμήμα του δάσους έκτασης 800 – 1000 τ.μ. με 
ανάλογη υποδομή αποτελούμενη από πλαστική δεξαμενή νερού και ελαστικό 
υδροσωλήνα μήκους πεντακοσίων (500) μέτρων περίπου. Τα δενδρύλλια 
εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.  

δ. Στις 11-06-2008 Αστυνομικοί των Τ.Α. Ρεθύμνου και Περάματος, της 
ΕΙΔΑΣΥΔΕ και του ΤΑΕ Ρεθύμνου εντόπισαν στην αγροτική περιοχή 
Τροχάλα του Δήμου Γεροποτάμου και μέσα σε πυκνή θαμνώδη έκταση, 1.538 
φυτά κάνναβης ύψους από 0,30 έως 0,70 μ. Μεταξύ των φυτών αυτών υπήρχαν 
και 40 φυτώρια. Τα δενδρύλλια και τα φυτώρια κάνναβης εκριζώθηκαν και 
κατασχέθηκαν. 

ε. Στις 13-06-2008 Αστυνομικοί του Α.Τ. Περιφέρειας Κομοτηνής σε 
συνεργασία με Αγροφύλακες εντόπισαν 2.000 φυτά κάνναβης τα οποία 
εκρίζωσαν και κατάσχεσαν.  

στ. Στη 01-07-2008 υπάλληλοι της Π.Δ. Κρήτης της Υπ.Ε.Ε. αξιολογώντας 
σχετικές πληροφορίες εντόπισαν φυτεία αποτελούμενη από 757 δενδρύλλια 
κάνναβης ύψους από 0,10 μ. έως και 1,60 μ. σε ορεινή περιοχή νότια της 
Κρήτης στο Νομό Ηρακλείου. Η φυτεία ήταν περιφραγμένη και διέθετε δίκτυο 
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ποτίσματος. Οι υπάλληλοι της Π.Δ. Κρήτης εκρίζωσαν και κατάσχεσαν τα 
δενδρύλλια.  

ζ. Στις 15-07-2008, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών στην περιοχή 
Χάνδακας του Δήμου Αρμένων, Αστυνομικοί – Ειδικοί Φρουροί της Ομάδας 
Δ.Ν. του Τ.Α. Χανίων, της ΕΙΔΑΣΥΔΕ και του ΤΑΕ Χανίων εντόπισαν μέσα 
σε εγκαταλειμμένο πορτοκαλεώνα έκτασης δύο (2) στρεμμάτων, ο οποίος 
περικλειόταν από υψηλή, πυκνή και αδιαπέραστη άγρια βλάστηση, 1.420 
δενδρύλλια κάνναβης σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ύψους από 1,20 μ. έως 
και 5,10 μ. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας καλλιεργητής αλλοδαπός ο 
οποίος προέβαλε σθεναρή αντίσταση με πιστόλι γερμανικής κατασκευής.  

η. Στις 04-08-2008 Αστυνομικοί του Τ.Α. Κομοτηνής και Συνοριακοί 
Φύλακες της Α.Δ. Ροδόπης εντόπισαν στην αγροτική περιοχή Αρίσβης 10.500 
δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 0,50 μ. έως 3,00 μ. τα οποία εκρίζωσαν και 
κατάσχεσαν. 

θ. Στις 28-08-2008 Αστυνομικοί Α.Δ. Λακωνίας, Τ.Α. Σπάρτης και 
Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν στη θέση Σγούρνας του Δήμου Μυστρά, σε δύσβατη 
δασική περιοχή αποτελούμενη από ψηλά δένδρα και πυκνή βλάστηση 1.300 
δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 1,00 μ. έως 3.00 μ. Οι καλλιεργητές είχαν 
διαμορφώσει κατάλληλα έκταση δύο (2) στρεμμάτων με κόψιμο δένδρων και 
θάμνων, σκάψιμο εδάφους και αποψίλωμα χορταριών. Τα δενδρύλλια 
ποτίζονταν από αυτοσχέδια δεξαμενή τροφοδοτούμενη με λάστιχο από άλλη 
δεξαμενή η οποία βρισκόταν σε απόσταση τεσσάρων (4) χιλιομέτρων. Στο 
χώρο βρέθηκε, μέσα σε σακούλα, ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης 148.200 
γραμμαρίων. Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν ενώ η ποσότητα 
κατασχέθηκε. 

ι. Στις 02-09-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Μεσσηνίας στο πλαίσιο 
εξερεύνησης περιοχών από αέρος με ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στη 
δασική περιοχή Ράπι του Δήμου Αετού 1.790 φυτά κάνναβης ύψους από 1,50 
μ. έως και 3.50 μ. Η φυτεία ήταν αναπτυγμένη σε πέντε (5) εκχερσωμένες και 
ειδικά διαμορφωμένες λακίδες. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε και ποσότητα 
κάνναβης σε φούντα βάρους χιλίων πενήντα (1.050) γραμμαρίων την οποία οι 
καλλιεργητές είχαν απλώσει προς ξήρανση. Τα φυτά εκριζώθηκαν και μαζί με 
την ποσότητα της υπό αποξήρανση κάνναβης κατασχέθηκαν.   

5. Αξιοσημείωτες ως προς τον τρόπο καλλιέργειας (υδροπονική) και την 
«ευρηματικότητα» των δραστών είναι οι εξής υποθέσεις:  

α. Στις 28-01-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Λάρισας αξιοποιώντας 
πληροφορίες για εσωτερική καλλιέργεια κάνναβης (υδροπονική) σε κατ’ οίκο 
έρευνα Ουζμπέκου και Γερμανού δράστη στη Γιάννουλη, εντόπισαν σε ειδικό 
χώρο σε υπόγειο και αποθήκη 34 φυτά και δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 
0,10 μ. έως και 0,85 μ. Επίσης δύο (2) λαμπτήρες υψηλής ισχύος για το 
φωτισμό των δενδρυλλίων – φυτών, ένα (1) ψηφιακό θερμόμετρο για τη 
διασφάλιση σωστής θερμοκρασίας του χώρου, έναν (1) αεραγωγό μήκους δύο 
(2) μέτρων με φίλτρο και ηλεκτρικό ρυθμιστή αέρα, δύο (2) ηλεκτρικά 
χρονόμετρα τα οποία συνδέονταν με τα φώτα για τη διασφάλιση επαρκών ωρών 
φωτισμού στα δενδρύλλια και φυτά, δύο (2) ηλεκτρικοί ανεμιστήρες για την 
κυκλοφορία του αέρα και ένας (1) προβολέας για επιπλέον φωτισμό του χώρου 
καθώς και ένα (1) λάστιχο με χωνί το οποίο χρησίμευε για το πότισμα των 
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φυτών και δενδρυλλίων. Στην ίδια έρευνα βρέθηκαν ακόμη ποσότητες 
αποξηραμένης κάνναβης επτά (7) γραμμαρίων καθώς και ένα ξύλινο κλομπ, ένα 
πιστόλι αερίου και ένα περίστροφο. Οι δράστες συνελήφθησαν και οι 
ποσότητες, τα δενδρύλλια, τα φυτά και τα υπόλοιπα σύνεργα της υδροπονικής 
καλλιέργειας κατασχέθηκαν.   

β. Στις 30-06-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Καλαμάτας αξιοποιώντας 
πληροφορία που παρασχέθηκε σε συνάδελφό τους του Α.Τ. Μελιγαλά 
εντόπισαν στην αγροτική περιοχή Αγ. Αθανάσιος του Δήμου Ανδανίας 
Μεσσηνίας, φυτεία αποτελούμενη από 210 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 
1,50 μ. έως και 2,50 μ. Ενεδρεύοντας συνέλαβαν καλλιεργητή- δράστη, 
Ελληνική υπηκοότητας, ο οποίος είχε εγκαταστήσει σύστημα ποτίσματος με 
λάστιχο που προμηθευόταν νερό από την παροχή παρακείμενου ξωκλησιού. Ο 
δράστης συνελήφθη ενώ τα φυτά εκριζώθηκαν και μαζί με ποσότητα κάνναβης 
που βρέθηκε στο σπίτι του κατασχέθηκαν.  

γ. Στις 14-08-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Πύργου ύστερα από 
αξιοποίηση πληροφοριών εντόπισαν μέσα σε ελαιώνα στην αγροτική περιοχή 
Τσιχλέικα Αμαλιάδας Ηλείας 8 φυτά κάνναβης ύψους 1,50% σε γλάστρες που 
είχαν τοποθετηθεί σε καδρόνια επάνω σε ελαιόδεντρα. Έτσι ο καλλιεργητής, 
Ελληνικής υπηκοότητας, παρείχε στα φυτά φυσική κάλυψη από τη φυλλωσιά και 
τα κλαδιά των ελαιοδέντρων. Παράλληλα ο δράστης είχε εγκαταστήσει 
σύστημα ποτίσματος με σταγονίδια, με λάστιχο το οποίο είχε αναπτύξει 
εναερίως μέσω των ελαιοδέντρων. Ο δράστης συνελήφθη ενώ τα δενδρύλλια 
εκριζώθηκαν και μαζί με ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκαν. 

 6. Το επίπεδο της ψυχοδραστικής ουσίας που περιέχεται στην κάνναβη η 
Delta-9 Τετραυδροκανναβιννόλη (tetrahydrocannabinol) που συνήθως 
αναφέρεται ως THC παρουσιάζεται αυξημένο και μάλιστα έως 23% στην 
κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας. Ενώ λόγω του υψηλού κόστους 
παραγωγής αυτής της μορφής κάνναβης (SCANK), η τιμή της στην αγορά 
εμφανίζεται αρκετά υψηλότερη από αυτήν της εξωτερικής καλλιέργειας.  
 

Ε.7. Χασισέλαιο 
 
1. Η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα στην Χώρα μας για το έτος 2008 

ανήλθε σε 63.533 γραμμάρια. Πρόκειται για την μεγαλύτερη κατασχεθείσα 
ποσότητα των τελευταίων ετών. 
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2. Στο σύνολο των υποθέσεων που απασχόλησαν τις Διωκτικές Αρχές 
συνελήφθησαν 16 άτομα (12 ημεδαποί και 04 αλλοδαποί), από τους οποίους 
σε 08 απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πώληση και εμπορία, στους 07 για κατοχή 
και χρήση και σε έναν για άλλες μορφές παραβάσεων. 

 
3. Στη σημαντικότερη υπόθεση για το έτος 2008 που περιγράφεται 

παρακάτω κατασχέθηκε σχεδόν η συνολική ποσότητας του χασισέλαιου στη 
χώρα μας (63.362 γραμμάρια) και συνελήφθη ένας αλλοδαπός.  

Συγκεκριμένα :  
   Πρώτες πρωινές ώρες της 10-04-2008 σε γενόμενο έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε από Λιμενικούς του Κ.Λ.Ηγουμενίτσας/ΓΔΙΝ με 
συνδρομή υπηρεσιακού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών σε ύποπτο όχημα που 
οδηγούσε Αιγύπτιος Υπήκοος ο οποίος θα αναχωρούσε για την Ιταλία, 
διαπιστώθηκε ότι μετέφερε εντός διαμορφωμένης κρύπτης στο χώρο κάτω από 
το κάθισμα του οδηγού 61 σακούλες χασισέλαιου συνολικού βάρους 63 κιλών 
και 362 γραμμαρίων καθώς και 38 συσκευασμένα πακέτα τα οποία περιείχαν 
συνολικά 37 κιλά και 814 γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής κάνναβης. 
Ανωτέρω ναρκωτικές ουσίες και όχημα κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθη ο 
οδηγός του οχήματος. 

 

  
Η λιανική τιμή του χασισέλαιου κυμάνθηκε στα 15,00€ το γραμμάριο.  
 
 
 

Ε.8. Συνθετικά Ναρκωτικά- Ψυχότροπες Ουσίες 
 
1. Η συνολική ποσότητα δισκίων ΕCSTASY που κατασχέθηκε στη χώρα 

μας από τις διωκτικές αρχές το έτος 2008 ανέρχεται σε 8620 δισκία έναντι 
58355 δισκίων το έτος 2007. Παρατηρείται δηλαδή μείωση 85,23 % σε 
σχέση με το έτος 2007. 

Κατασχέθηκαν επίσης και 20 γραμμάρια ECSTASY σε σκόνη. 
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 2. Πηγή προέλευσης :  
α. Το 18,40% (1586 δισκία) από Βουλγαρία  
β. Το 5,72%  (493 δισκία) από Μ. Βρετανία 
γ. Το 75,88% (6541 δισκία) άγνωστης προέλευσης 
δ. Από τη σκόνη τα 18 γραμμάρια είναι άγνωστης προέλευσης, τα δύο 

γραμμάρια προέλευσης Ισπανίας.  
 
3. Μέθοδοι μεταφοράς και εισόδου στη Χώρα μας: 

  Δια των χερσαίων συνόρων διαπιστώθηκε εισαγωγή 1.586 κατασχεθέντων 
δισκίων ECSTASY.  
  Μέσω αεροδρομίων διαπιστώθηκε διακίνηση 399 κατασχεθέντων δισκίων 
ΕCSTASY. 
  Δια θαλάσσης διαπιστώθηκε διακίνηση δύο (2) δισκίων ΕCSTASY. 
  Για τα υπόλοιπα 6.633 δισκία, ποσοστό 76,95% του συνόλου δεν 
διαπιστώθηκε τρόπος μεταφοράς και εισόδου αυτών στη Χώρα μας. 
 

Σημεία εντοπισμού:  
  Ξενοδοχείο:          167 δισκία 
  Αυτοκίνητο :         1360 δισκία 
  Οικία:                  700 δισκία 
  Ταχυδρομικώς:       400 δισκία    
  Σωματική έρευνα:     5746 δισκία 
  Διάφορα (ανεύρεση κλπ):  247 δισκία              
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4. Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων για τα δισκία και σκόνη ECSTASY 

που απασχόλησαν τις Διωκτικές Αρχές της χώρας μας το 2008 ήταν 56 
υποθέσεις και κατηγορήθηκαν 87 άτομα εκ των οποίων 69 άνδρες και 14 
γυναίκες. Επίσης, εκ των προαναφερόμενων κατηγορηθέντων ατόμων 47 
άτομα ήταν για κατοχή και χρήση, 32 άτομα για εμπορία, 8 άτομα και για 
άλλες μορφές παραβάσεων. Όσον αφορά την υπηκοότητα, 48 ήταν Έλληνες 
υπήκοοι, 36 αλλοδαποί, και 3 αγνώστου υπηκοότητας. 

  5. Οι μεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 
έτος 2008, είναι οι ακόλουθες:  

α. Την 02/02/2008, στην Ξάνθη μετά από κατάλληλη αξιοποίηση 
πληροφοριών, αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης συνέλαβαν μία 
ημεδαπή και ένα Βούλγαρο υπήκοο να κατέχουν με σκοπό την εμπορία, 1.010 
δισκία ECSTASY με λογότυπο «MOTOROLA» & «MERCEDES».  

β. Την 07/02/2008, Αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν., συνέλαβαν τρείς 
αλλοδαπούς υπηκοότητας Αλβανίας, καθώς και ένα Βούλγαρο υπήκοο για 
κατοχή με σκοπό την εμπορία, 703 δισκία ECSTASY με λογότυπο 
«DOLLAR». Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, 
καθώς και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.  

γ. Την 20/02/2008, Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης ναρκωτικών 
Σερρών συνέλαβαν Έλληνα υπήκοο γιατί κατείχε με σκοπό την εμπορία, 58 
δισκία ECSTASY.  

δ. Την 28/02/2008, Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης ναρκωτικών 
Ορεστιάδας συνέλαβαν ένα Βούλγαρο υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό την 
εμπορία, 209 δισκία ECSTASY με λογότυπο «DOLPHIN -04-«. 

ε. Την 11/04/2008, στην Θεσσαλονίκη Αστυνομικοί της Δ.Α.Θ./Υ.Δ.Ν. 
συνέλαβαν ένα Βούλγαρο υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό τη εμπορία 350 
δισκία ECSTASY με λογότυπο DOLPHIN-04.  

στ. Την 21/04/2008, στο Γαλάτσι Αττικής μετά από αξιολόγηση-
εκμετάλλευση πληροφοριών, αστυνομικοί της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Ν. συνέλαβαν δύο 
υπηκόους Αλβανίας  για κατοχή με σκοπό την εμπορία, 5.065 δισκία 
ECSTASY με λογότυπο «Χ». Στην κατοχή τους βρέθηκαν κοκαΐνη, φούντα, 
και ζυγαριές ακριβείας. 

ζ. Την 06/05/2008, Αστυνομικοί του Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, 
συνέλαβαν Έλληνα υπήκοο για κατοχή με σκοπό την εμπορία 197 δισκίων 
ECSTASY . 

η. Την 06-05-2008 στο Ηράκλειο Κρήτης Αστυνομικοί κατόπιν 
πληροφοριών βρήκαν σε ταχυδρομικό φάκελο και κατέσχεσαν 398 χάπια 
ECSTASY με λογότυπα «ΤΟΥΛΙΠΑ» & «MITSUBISHI». 

θ. Την 20-06-2008 στα ΜΑΛΙΑ Κρήτης Αστυνομικοί του Α.Τ. 
Χεσονήσου συνέλαβαν Τρείς Βρετανούς υπηκόος, διότι κατείχαν με σκοπό 
την εμπορία, 60  χάπια ECSTASY με λογότυπο «ΑΣΤΕΡΙ» & 
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ». 

ι. Την 25-07-2008 στην Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Θεσ/κης κατόπιν 
πληροφορίας μετέβησαν και βρήκαν σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
συστάδα θάμνων, 128 δισκία ECSTASY με λογότυποι ΄΄PLAYBOY΄΄.  
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ια. Την 02-08-2008 στη περιοχή Λαγανάς Ζακύνθου, Αστυνομικοί του 
Α.Τ. Λαγανά συνέλαβαν ένα Άγγλο υπήκοο διότι κατείχε με σκοπό την 
εμπορία 89 δισκία ECSTASY. 

Ε.9.  Κατασχέσεις Μεθαδόνης 
 
1. Κατά το 2008 κατασχέθηκαν 4.359 δισκία μεθαδόνης, 24 κιλά και 965 

γραμμάρια μεθαδόνης σε υγρή μορφή, ένα (1) φιαλίδιο και μία (1) κάψουλα 
βάρους τεσσάρων (4) γραμμαρίων.  

Στα δισκία παρατηρείται μείωση κατά 69,13% σε σύγκριση με το 2007 
(είχαν κατασχεθεί 14.119 δισκία) ενώ στην υγρή μεθαδόνη παρατηρείται 
μείωση κατά 0,73% συγκριτικά με το 2007 οπότε είχαν κατασχεθεί 24 κιλά και 
783 γραμμάρια. 
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Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων για τη μεθαδόνη που απασχόλησε τις 
Διωκτικές Αρχές της χώρας μας κατά το 2008 ήταν 241 και κατηγορήθηκαν 
συνολικά 391 άτομα από τα οποία 354 ημεδαποί και 37 αλλοδαποί. Από τις 
υποθέσεις αυτές οι 164 αφορούσαν υγρή μεθαδόνη και οι 77 δισκία. 
Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός της μείωσης κατάσχεσης συνολικής 
ποσότητας μεθαδόνης, συνελήφθησαν περισσότερα άτομα, σε σύγκριση με 
το 2007, σε ποσοστό 16,3%. Από τα παραπάνω 391 άτομα, τα 146 
κατηγορήθηκαν για το αδίκημα της εμπορίας, τα 178 για αυτό της κατοχής, 
τα 10 για χρήση και τα 24 για πώληση. Παράλληλα υπήρξε και μία 
κατάσχεση φιαλιδίου μεθαδόνης με ένα κατηγορηθέν άτομο, ημεδαπό.  

2. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 
ήταν οι ακόλουθες:  

α. Στις 07-01-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.Α. Θεσσαλονίκης σε 
σωματική έρευνα ημεδαπού δράστη και στη συνέχεια σε έρευνα στο σπίτι δύο 
ακόμη ημεδαπών εντόπισαν 4 γυάλινα μπουκάλια στην οποία περιεχόταν 
υγρή μεθαδόνη συνολικού βάρους 728 γραμμαρίων καθώς και ηρωίνη 
συνολικού βάρους 4,9 γραμμαρίων, κοκαΐνη συνολικού βάρους 0,5 
γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 3,9 γραμμαρίων, 
κατεργασμένη κάνναβη 8,5 γραμμαρίων και 39 δισκία Hipnosedon και 48 
δισκία Vulbegal. Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν και τα ναρκωτικά 
κατασχέθηκαν.  

β. Στις 05-02-2008 Αστυνομικοί των Τ.Α. Έδεσσας και Γιαννιτσών 
εντόπισαν μετά από έρευνα σε σπίτι ημεδαπού στα Γιαννιτσά ποσότητα υγρής 
μεθαδόνης συνολικού βάρους 912 γραμμαρίων, ηρωίνης συνολικού βάρους 
102 γραμμαρίων, ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 341 γραμμαρίων 
καθώς και 7 φαρμακευτικά δισκία Lonalgal, 5 Lexotanil και 7 Subutex καθώς 
και 1 γυάλινο βάζο με 639 σπόρους κάνναβης. Συνελήφθησαν συνολικά 4 
ημεδαποί για κατοχή και εμπορία των παραπάνω ναρκωτικών. 

γ. Στις 14-02-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ. Ναρκωτικών της Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης σε έρευνα που διεξήγαγαν στο σπίτι ημεδαπού εντόπισαν 
ποσότητα 1 κιλού και 310 γραμμαρίων μεθαδόνης κατανεμημένης ανισόποσα 
σε 6 γυάλινα μπουκάλια. Παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 
ποσότητες ηρωίνης συνολικού βάρους 97,8 γραμμαρίων, κοκαΐνης συνολικού 
βάρους 17 γραμμαρίων και κάνναβης συνολικού βάρους 31,7 γραμμαρίων 
καθώς και 11 δισκία του ναρκωτικού φαρμάκου Lexotanil 6 mg και 10 δισκία 
του ναρκωτικού φαρμάκου Hipnostedon. Ο δράστης συνελήφθη και οι 
ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν. 

δ. Στις 25-02-2008 Λιμενικοί του Κ.Λ. Πάτρας με τη συνδρομή σκύλου 
ανίχνευσης ναρκωτικών, σε διεξαχθείσα έρευνα σε φορτηγό στον καταπέλτη 
πλοίου που θα απέπλεε σε 15 λεπτά με προορισμό τη Βενετία, εντόπισαν 43 
δισκία μεθαδόνης, 5 γραμμάρια ηρωίνης, 4 γραμμάρια κοκαΐνης και 39 
γραμμάρια κάνναβης. Παράλληλα σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο του 
φορτηγού εντοπίστηκε Αλβανός υπήκοος με πλαστά έγγραφα ο οποίος 
επιχειρούσε να βγει παράνομα από τη χώρα. Ο κάτοχος των ναρκωτικών και 
οδηγός του φορτηγού καθώς και ο αλλοδαπός συνελήφθησαν ενώ τα ναρκωτικά 
κατασχέθηκαν.   
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ε. Στις 21-04-2008 Λιμενικοί του Γρ. Δίωξης Ναρκωτικών του Κ.Λ. 
Πάτρας με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου σε έλεγχο που διενήργησαν σε 
Ελβετίδα υπήκοο δέκα λεπτά πριν από τον απόπλου του πλοίου στο οποίο 
επιβιβαζόταν, εντόπισαν 104 δισκία μεθαδόνης και 11 δισκία Vulbegal που 
περιέχουν τη δραστική ουσία φθορονιτροζεπάμη. Η δράστης συνελήφθη και τα 
ναρκωτικά κατασχέθηκαν.  

στ. Στις 03-06-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.Α. Αττικής συνέλαβαν 
ζεύγος ημεδαπών οι οποίοι κατείχαν με σκοπό την πώληση 648 δισκία 
μεθαδόνης, 3 κιλά και 977 γραμμάρια στερεής ηρωίνης, 14 γραμμάρια 
κοκαΐνης, 60 δισκία Hipnosedon, 67 δισκία Vulbegal και 5 δισκία 
Βουπρενορφίνης Subutex. Επίσης στην κατοχή τους βρέθηκε και ένα πιστόλι 
με 8 φυσίγγια. Οι δράστες συνελήφθησαν και τα ναρκωτικά και τα υπόλοιπα 
ευρήματα της έρευνας κατασχέθηκαν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ζ. Στις 25-06-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.Α. Αττικής συνέλαβαν 

ημεδαπό στην αίθουσα αφίξεων του Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος», προερχόμενο από 
το Βέλγιο και μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του 136 δισκία 
μεθαδόνης και 26 δισκία Lexotanil. Τα ναρκωτικά και τα φαρμακευτικά δισκία 
κατασχέθηκαν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η. Στις 04-07-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ. Ναρκωτικών Αν. Θεσσαλονίκης 

σε έρευνα που διενέργησαν σε σπίτι ημεδαπών εντόπισαν 4 γυάλινα μπουκάλια 
υγρής μεθαδόνης συνολικού βάρους 804 γραμμαρίων, ποσότητα ηρωίνης 
συνολικού βάρους 378,3 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 
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80,4 γραμμαρίων, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 399,7 
γραμμαρίων καθώς και μικρά κομμάτια χαρτιού εμποτισμένα με LSD. 
Συνελήφθησαν ως δράστες παραβάσεων του νόμου περί Ναρκωτικών 3 
ημεδαποί.   

θ. Στις 16-07-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Μυτιλήνης σε συνεργασία με 
Λιμενικούς του Κ.Λ. Μυτιλήνης και με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης 
ναρκωτικών ουσιών συνέλαβαν 1 ημεδαπό στον οποίο είχε αποσταλεί από την 
Κοζάνη δέμα ταχυμεταφορών όπου περιεχόταν γυάλινο μπουκάλι με υγρή 
μεθαδόνη συνολικού βάρους 181 γραμμαρίων. Παράλληλα σε σωματική 
έρευνα αλλά και σε παρόμοια στο σπίτι του εντοπίστηκαν 6 γραμμάρια ηρωίνης 
και 4 γραμμάρια κάνναβης. Ο δράστης συνελήφθη και τα ναρκωτικά 
κατασχέθηκαν.   

ι. Στις 28-07-2008 Αστυνομικοί του Α.Τ. Σπηλίου Ρεθύμνου συνέλαβαν 
Ολλανδό υπήκοο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν, μετά από έρευνα των 
αποσκευών του, 122 δισκία μεθαδόνης (Symoron 5 mg) και 16 δισκία 
Diazepan 10 PCH τα οποία επίσης εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του 
Νόμου περί Ναρκωτικών. Ο δράστης συνελήφθη και τα ναρκωτικά 
κατασχέθηκαν. 

ια. Στις 08-08-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Κέρκυρας αξιοποιώντας 
πληροφορίες υπέβαλαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο, μετά από παρακολούθηση, 2 
ημεδαπούς εντοπίζοντας 112 δισκία μεθαδόνης, 3 μπουκάλια υγρή μεθαδόνη 
και 38 δισκία Xanax και Lonalgal. Οι δράστες συνελήφθησαν και τα ναρκωτικά 
κατασχέθηκαν. 

ιβ. Στις 11-08-2008 Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Ασφαλείας Πειραιά και 
του Τ.Α. Πειραιά συνέλαβαν 3 ημεδαπούς οι οποίοι κατείχαν 3 φιαλίδια υγρής 
μεθαδόνης συνολικού βάρους 309 γραμμαρίων και 8 δεκάτων του 
γραμμαρίου  

ιγ. Στις 11-08-2008 Αστυνομικοί της Υ.Α. Πειραιά και του Τ.Δ.Ν. Πειραιά 
συνέλαβαν 3 ημεδαπούς και κατέσχεσαν συνολικά 3 κιλά και 155 γραμμάρια 
υγρής μεθαδόνης σε 3 φιαλίδια και 26 μπουκαλάκια. Οι τρεις δράστες 
συνελήφθησαν. 

ιδ. Στις 15-08-2008 Λιμενικοί του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κ.Λ. 
Ηρακλείου αξιοποιώντας πληροφορίες και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου 
σε έρευνα που διενήργησαν σε 2 ημεδαπούς επιβάτες πλοίου εντόπισαν 184 
γραμμάρια υγρής μεθαδόνης, 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 183 γραμμάρια 
ινδικής κάνναβης περιτυλιγμένες σε καφέ, 26 δισκία Symerol και 1 δισκίο 
Lumaren. Οι δράστες συνελήφθησαν και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.  

ιε. Στις 14-10-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Καλαμάτας 
συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους της Υ.Α. Μεσσηνίας, Α’ και Β’ 
ΟΠΚΕ Α.Δ. Μεσσηνίας, Α.Τ. Μεσσήνης και ΟΠΚΕ Α.Δ. Λακωνίας, 
αξιοποιώντας πληροφορίες, διενήργησαν νομότυπες έρευνες σε κατοικίες 
ανδρογύνου ημεδαπών - στην αγροτική περιοχή Κουβελάκια Μεσσήνης 
Μεσσηνίας – κατά τη διάρκεια των οποίων εντόπισαν 150 δισκία μεθαδόνης, 
355 γραμμάρια ηρωίνης, 42 γραμμάρια κοκαΐνης και 30 γραμμάρια κάνναβης. 
Οι δράστες συνελήφθησαν και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.  

ιστ. Στις 24-10-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ. Ναρκωτικών της Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης σε έρευνά τους σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 
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ιδιοκτησίας ημεδαπού εντόπισαν 1 κιλό και 218 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης 
σε γυάλινα φιαλίδια καθώς και 0,5 γραμμάρια ηρωίνης, 2,3 γραμμάρια 
κάνναβης σε φούντα και 120 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος Lexotanil 6 
mg. Ο δράστης συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.  

ιζ. Στις 25-10-2008, Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν Βόλου με τη συνδρομή 
συναδέλφων τους του Α.Τ. Μηλεών συνέλαβαν μετά από καταδίωξη στην 
επαρχιακή οδό Καναλίων Μαγνησίας τρεις ημεδαπούς οι οποίοι πέταξαν – 
κατά την καταδίωξή τους – μαύρη τσάντα η οποία περιείχε 378 δισκία 
μεθαδόνης, 1κιλό και 49 γραμμάρια ηρωίνης και 1 γραμμάριο κάνναβης. Τα 
ναρκωτικά κατασχέθηκαν.   

ιη. Στις 20-11-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ. Ναρκωτικών της Δ.Α. Αττικής 
συνέλαβαν ομογενή από την Αλβανία και στην κατοχή του εντόπισαν 1.663 
δισκία μεθαδόνης σε 262 τυποποιημένες νάιλον συσκευασίες και ποσότητα 
κοκαΐνης συνολικού βάρους 352 γραμμαρίων καθώς και ένα πιστόλι με δύο 
γεμιστήρες και 57 φυσίγγια. Ο δράστης παρά την αντίσταση που προέβαλε 
συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ε.10. Subutex (Βουπρενορφίνη) 
 
1. To έτος 2008 οι Διωκτικές Αρχές της Χώρας μας κατέσχεσαν 566 

τεμάχια και 45 γραμμάρια σκόνης Subutex. Η αύξηση σε σχέση με το 2007 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού σε ό,τι αφορά τα τεμάχια είναι της τάξης 
του 360,16% (123 τεμάχια το 2007) ενώ σε ό,τι αφορά τη σκόνη η αύξηση 
φτάνει το 164,71% (17 γραμμάρια το προηγούμενο έτος). Παράλληλα 
αυξήθηκαν σημαντικά τόσο οι υποθέσεις όσο και οι συλλήψεις ατόμων που 
εμπλέκονται στη διακίνηση του Subutex.  

2. Τις Διωκτικές Αρχές της Χώρας μας απασχόλησαν 134 σχετικές 
υποθέσεις (αύξηση 185% σε σχέση με το 2007) ενώ συνελήφθησαν 188 άτομα 
(αύξηση 180% σε σχέση με το 2007). Από τα 188 αυτά άτομα τα 165 
(87,7%) ήταν Έλληνες πολίτες ενώ οι 15 (8%) ήταν Γεωργιανοί υπήκοοι. 
Οι υπόλοιποι προέρχονταν από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή ήταν άγνωστης 
εθνικότητας. 

3. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 
είναι οι ακόλουθες: 

α. Στις 13-03-2008 Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. της Α/Δ Γρεβενών σε 
έλεγχο που πραγματοποίησαν σε σπίτι ημεδαπού εντόπισαν 162 δισκία 
Subutex και 4 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 12 γραμμαρίων. Ο 
δράστης συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν. 
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β. Στις 09-05-2008 Αστυνομικοί του Τ.Δ.Μ. Λάρισας σε έλεγχο που 
πραγματοποίησαν σε ημεδαπή εντόπισαν 26 δισκία Subutex και 44 δισκία 
Lonarid – Ν, Boulbegal, Hipnosedon, Lexotanil, Xanax. Η δράστης 
συνελήφθη και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν. 

Ε.11. Khat 
 
1. Εκρηκτική αύξηση, σε σύγκριση με το 2007, σημείωσε η εισαγωγή Khat 

στην Χώρα μας κατά το 2008. Συγκεκριμένα εισήχθησαν 229.703 γραμμάρια 
Khat παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2047,36% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος οπότε και κατασχέθηκαν 10.697 γραμμάρια. 

 
 

 
2. Οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις Διωκτικές Αρχές ήταν 15 (το 2007 

μόλις 3) ενώ συνελήφθησαν 24 άτομα έναντι των 4 του 2007. Όλοι οι 
συλληφθέντες ήταν αλλοδαποί από τους οποίους 12 Σομαλοί (50%), 7 
Βρετανοί (29%), 2 Ρουμάνοι, 1 Αιθίοπας, 1 Γερμανός και 1 Τούρκος.  

3. Χώρες προέλευσης ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (83,3%), η Ολλανδία 
(16%) ενώ συγκριτικά ελάχιστη ποσότητα εισήχθη από την Αιθιοπία. 

 4. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι από τις 15 συνολικά υποθέσεις στις 13 
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς το αεροπλάνο ενώ σε 2 οι ποσότητες 
εισήχθησαν δια ξηράς.  

5. Οι μεγαλύτερες υποθέσεις που απασχόλησαν κατά το 2008 τις Διωκτικές 
Αρχές είναι οι ακόλουθες:  

α. Στις 18-01-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.ΑΑ. συνέλαβαν στην 
αίθουσα αφίξεων του Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλοδαπό υπήκοο 
Γερμανίας ο οποίος προερχόμενος από Άμστερνταμ Ολλανδίας εισήγαγε στη 
Χώρα 321 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες που περιείχαν Khat καθαρού 
βάρους 39 κιλών και 936 γραμμαρίων. Όπως δήλωσε ο δράστης 
προμηθεύτηκε την ποσότητα από Τούρκο υπήκοο στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
της Ολλανδίας Schiphol με σκοπό να την μεταφέρει αεροπορικώς στην Ελλάδα 
σε Σομαλό υπήκοο. Ο δράστης συνελήφθη τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.  
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β. Στις 08-04-2008 Υπάλληλοι του Τελωνείου του Δ.Α.Α «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» διενεργώντας ελέγχους σε επιβάτες στην αίθουσα αφίξεων εντόπισαν 
στις αποσκευές Βρετανού υπηκόου ποσότητα 29 κιλών και 477 γραμμαριών 
Khat. Τα ναρκωτικά που ήταν περιτυλιγμένα με φύλλα μπανάνας 
κατασχέθηκαν και ο δράστης συνελήφθη. 

γ. Στις 13-05-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.ΑΑ. συνέλαβαν στην 
αίθουσα αφίξεων του Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλοδαπό υπήκοο 
Ηνωμένου Βασιλείου προερχόμενο από το Λονδίνο ο οποίος κατείχε 163 
αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες με ποσότητα Khat συνολικού βάρους 
23 κιλών. Η ποσότητα αυτή εισήχθη για λογαριασμό 3 ακόμη δραστών 
(Σομαλικής υπηκοότητας) οι οποίοι συμμετείχαν σε διεθνή εγκληματική 
οργάνωση μεταφοράς ποσοτήτων Khat από το Ηνωμένο Βασίλειο στην 
Ελλάδα. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες ενώ τα ναρκωτικά 
κατασχέθηκαν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
δ. Στις 09-06-2008 Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ.ΑΑ. συνέλαβαν στην 

αίθουσα αφίξεων του Δ.Α.Α «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλοδαπό υπήκοο 
Ηνωμένου Βασιλείου προερχόμενο από το Λονδίνο ο οποίος βρέθηκε να 
κατέχει στις αποσκευές του 201 ανισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες που 
περιείχαν ποσότητα Khat συνολικού βάρους 23 κιλών και 500 γραμμαρίων. 
Ο δράστης καθώς και άλλα 2 άτομα που αποπειράθηκαν να παραλάβουν από 
αυτόν την ποσότητα συνελήφθησαν και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.  
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Ε.12. Πρόδρομες Ουσίες9  
 
Με τον όρο «πρόδρομες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών» εννοούμε ουσίες, 

οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών αλλά συγχρόνως έχουν πληθώρα νόμιμων χρήσεων, κυρίως 
στην χημική βιομηχανία και στην φαρμακοβιομηχανία. Για είκοσι τρεις από τις 
ουσίες αυτές εφαρμόζεται ένα διεθνές σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης 
του εμπορίου και της χρήσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών που συνομολογήθηκε στην Βιέννη στις 19 Δεκεμβρίου 
1988.  

Σε επίπεδο Ε.Ε. είναι σε εφαρμογή τρεις κανονισμοί που ρυθμίζουν την 
παρακολούθηση του εμπορίου των είκοσι τριών αυτών ουσιών καθώς και των 
φυσικών προϊόντων και των μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. 
Συγκεκριμένα: 

α) Ο «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 περί των προδρόμων ουσιών των 
ναρκωτικών» (L47/1/18-02-2004), ο οποίος περιέχει εναρμονισμένα μέτρα για 
τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση των ουσιών αυτών. 

β) Ο «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του 
εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και 
τρίτων χωρών» (L 22/1/26-01-2005)  

γ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1277/2005 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 
2005 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των δύο ανωτέρω κανονισμών αρ. 
273/2004 και 111/2005 (L 202/7/27-07-2005).  

Σε εθνικό επίπεδο είναι σε ισχύ η αρ. Ε.2589/960/Β0034/10-08-2005 
(ΦΕΚ 1157/19-08-2005) ΚΥΑ. με την οποία ρυθμίζονται διαδικασίες που 
εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών." 

Κατά το έτος 2008 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε ενεργά στις 
εργασίες της Επιτροπής Προδρόμων Ουσιών της Ε.Ε., σε διεθνείς συναντήσεις 
με αντικείμενο τις πρόδρομες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών, στο πρόγραμμα 
Cohesion (αποτελεί συνένωση δύο παλαιότερων επιχειρήσεων Purple, για το 
υπερμαγγανικό κάλιο, και Topaz, για τον οξικό ανυδρίτη), καθώς και στο 
Πρόγραμμα Prism του Διεθνούς Γραφείου Ελέγχου Ναρκωτικών. 

Στα πλαίσια του Διεθνούς Γραφείου Ελέγχου Ναρκωτικών 
πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις αναφορικά με τις πρόδρομες ουσίες 
παρασκευής ναρκωτικών και συγκεκριμένα η επιχείρηση Ice Block και η 
επιχείρηση DICE.  

Η επιχείρηση Ice Block, η οποία διεξήχθη από 2 Ιανουαρίου 2008 έως και 
30 Σεπτεμβρίου 2008, επικεντρώθηκε στο εμπόριο εφεδρίνης, ψευδοεφεδρίνης 
και εφέδρας συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων που 
περιείχαν τις ουσίες αυτές, καθώς και 1-φαινυλο-2προπανόνης και φαινυλοξικού 
οξέος. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η πλειονότητα των ύποπτων αποστολών 
προορίζονταν για το Μεξικό. Παρατηρήθηκε ότι πρόδρομες ουσίες 
                                                 
9 Της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων. 



~ 90 ~ 
 

διακινούνται από την Ινδία, μεγάλη παραγωγός χώρα, προς νέες χώρες στόχους 
της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής. Η Αφρική και η Ευρώπη αποτελούν 
σημαντικά διαμετακομιστικά σημεία για την διακίνηση προδρόμων ουσιών και 
φαρμακευτικών παρασκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Η 
Κυβέρνηση του Μεξικού ενημέρωσε το INCB ότι υιοθέτησε νέα νομοθεσία με 
απαγορεύσεις στις εισαγωγές εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης.  

Η επιχείρηση DICE, η οποία διεξήχθη από 1η Απριλίου έως και 30 
Σεπτεμβρίου 2008, επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με 
κατασχέσεις, μεθόδους και απόπειρες εκτροπής καθώς και ύποπτες αποστολές 
χημικών και κυρίως οξικού ανυδρίτη, που χρησιμοποιούνται στην παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ότι οι 
λαθρέμποροι προσπαθώντας να βρουν νέες πηγές οξικού ανυδρίτη έχουν βάλει 
ως στόχο την Δημοκρατία της Κορέας καθώς και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
Το Αφγανιστάν, η Ουγγαρία, το Ιράν, η Δημοκρατία της Κορέας, το Πακιστάν 
και η Τουρκία ανέφεραν κατασχέσεις 55 τόνων οξικού ανυδρίτη. Η Κυβέρνηση 
του Αφγανιστάν ενημέρωσε το INCB ότι δεν υπάρχει νόμιμη χρήση του οξικού 
ανυδρίτη στο Αφγανιστάν και δεν θα χορηγηθεί άδεια για την εισαγωγή της 
ουσίας αυτής στην χώρα.  

Κατά την διάρκεια του έτους 2008 συνεχίστηκαν οι έλεγχοι στις εταιρείες 
που εισάγουν, εξάγουν, διακινούν ή χρησιμοποιούν πρόδρομες ουσίες και 
επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα όπου εντοπίστηκαν παραλείψεις τήρησης των 
προβλεπομένων από τις διατάξεις υποχρεώσεων. 

Ε.13. Κατάχρηση συνταγογραφούμενων και εκτροπή εκ της νομίμου 
οδού διεγερτικών ουσιών και χαπιών. 

 
Ένα θέμα που ανέδειξαν οι Ελληνικές Αρχές σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ. 

είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν από μία μη ¨ελεγχόμενη αγορά¨, η οποία 
αναπτύσσεται είτε από πρόσωπα είτε από επιχειρήσεις που έχουν στόχο το 
εύκολο κέρδος και λειτουργούν, άλλοτε με νόμιμη άδεια, προωθώντας ωστόσο 
παράνομα τις ουσίες και άλλοτε σε καθεστώς πλήρους παρανομίας. 

Ένα άλλο επίσης θέμα το οποίο αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες υγείας και 
τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές και απασχόλησε την Επιτροπή - στην Ετήσια 
Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ- για τον έλεγχο των ναρκωτικών, 
είναι η κατάχρηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και η εκτροπή 
φαρμάκων εκ της νομίμου οδού.  

Οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τον χρήστη από τα φάρμακα αυτά, είτε 
προέρχονται από κατάχρηση συνταγογράφησης είτε προέρχονται από 
παράνομη διάθεση είναι παρόμοιοι με αυτούς των παρανόμων ουσιών. 

1. Οι Ελληνικές Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2008-07/2009 κατέσχεσαν 
συνολικά 68.417 δισκία και 398 γραμμάρια σε σκόνη του πίνακα Γ και Δ του 
Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα ναρκωτικά», έναντι 53.625 δισκίων και 
0,261 γραμμάρια σε σκόνη, παρατηρείται δηλαδή αύξηση 27,58%.  

2. Εξ αυτών 67.417 δισκία και 398 γραμμάρια, κατέσχεσε η ΕΛ-ΑΣ, 650 
το Λ.Σ., και 350 η Υπ.Ε.Ε. με την διαδικασία της ελεγχόμενης παράδοσης. 
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3. Διετέθησαν παράνομα από φαρμακεία 42.131 χάπια του πίνακα Γ και Δ 
του Ν. 3459/2006 για τα οποία Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 
σχημάτισε δικογραφίες και παρέπεμψε τους υπεύθυνους φαρμακοποιούς. 

4. Η Υπ.Ε.Ε και η ΕΛ-ΑΣ εξάρθρωσαν κυκλώματα παράνομης εισαγωγής 
και διάθεσης αναβολικών ουσιών μη εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ. και 
κατάσχεσαν. 

α. Στις 07-02-2008 η Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. Αττικής 91.200 δισκία, στις 23-06-
2008 η Υπ.Ε.Ε Π.Δ. Ρόδου 120 δισκία, στις 27-11-2008 η ίδια υπηρεσία 85 
αμπούλες και ένα κυτίο με σκόνη των 50 mg, στις 11-12-2008 η Υπ.Ε.Ε. Π.Δ. 
Ρόδου 37 αμπούλες, 150 κάψουλες. 

β. Στις 26-06-2008 Τελωνειακοί του Τελωνείου Κω συνέλαβαν υπήκοο 
FYROM κάτοικο Αυστραλίας διότι κατείχε μη νόμιμα 46 αμπούλες και 7 
χάπια. 

γ. Στις 26-01-2009 το Τ.Α. Καλλιθέας κατέσχεσε 9 φιαλίδια, και 48 χάπια, 
στις 12-02-2009 το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου κατέσχεσε 24 δισκία, 
την 29-05-2008 το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών κατέσχεσε μεταξύ των 
άλλων και 650 δισκία και 18 αμπούλες, την 01-07-2009 Αστυνομικοί της 
ΔΑΑ/ΥΔΝ κατέσχεσαν μεταξύ των άλλων 28 φιαλίδια, 28 δισκία, και 38 
κάψουλες, την 16-09-2008 το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Σερρών κατέσχεσε 
200 δισκία, την 23-09-2008 το Τ.Α. Καρπενησίου κατέσχεσε 150 δισκία και 
48 αμπούλες. 

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι συλληφθέντες δράστες 
παραπέμφθηκαν για παραβάσεις των ν. 3459/06 «Κώδικας Νόμων για τα 
Ναρκωτικά» καθώς και με το ν.2725 /99 και ν. 3057/2002 «καταπολέμησης 
ΝΤΟΠΙΝΓΚ Προμήθεια και κατοχή σκευασμάτων εφεδρίνης, απαγορευμένων 
ουσιών κ.λ.π.»  

Ε.14. Ανιχνευτικά Σκυλιά των Διωκτικών Αρχών. 
 

Επί αιώνες τα σκυλιά χρησιμοποιούνται για 
παροχή προστασίας. Η τακτική της επίσημης 
εκγύμνασης σκυλιών για χρήση από την αστυνομία 
άρχισε στα τέλη του 1800 στην Ευρώπη. Όταν 
καθιερώθηκε, η τακτική 
της εκγύμνασης και 
χρήσης εκπαιδευμένων 
σκυλιών για την επιβολή 
του νόμου άρχισε να 

εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, στην Αγγλία και 
Ουαλία και τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. Η χρήση των Ανιχνευτών σκύλων 
ναρκωτικών ουσιών στις Ελληνικές Διωκτικές 
Αρχές χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980. 

Οι σκύλοι ανιχνευτές, όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη, είναι πιο 
επιτυχημένα τόσο από άλλα ζώα όσο και από ηλεκτρονικές συσκευές στην 
ανίχνευση της οσμής. Εκπαιδεύονται με ιδιαίτερη επιτυχία για πολλαπλές 
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χρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε Υπηρεσίας. Τα 
σκυλιά ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια και 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην καθορισμένη προσπάθεια των 
Ελληνικών Διωκτικών Αρχών ενάντια στην παράνομη παραγωγή, διάθεση, 
χρήση και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 

Το ανιχνευτικό σκυλί είναι μοναδικό όσον 
αφορά τον εξοπλισμό των Διωκτικών Αρχών, διότι 
ενώ αποτελεί ένα «ειδικό εξάρτημα», είναι επίσης 
και ένας θερμός φίλος και σύντροφος για τον 
συνοδό – χειριστή. Το κάθε σκυλί κατέχει μια 
προσωπικότητα και το χαρακτηριστικό αυτό 
ενισχύει την μοναδικότητά του. Με 
αναγνωρισμένη πλέον την αξιοπιστία ως προς το 
έργο τους και με ευμενή γραπτά και προφορικά 
σχόλια των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, αριθμούν 

σήμερα έναν μεγάλο αριθμό συλλήψεων παραβατών της νομοθεσίας περί τα 
ναρκωτικά και ανευρίσκονται καθημερινά ποικίλες ποσότητες ναρκωτικών 
ουσιών ακόμα και σε τυχαίους προληπτικούς ελέγχους. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων η 
ευρηματικότητα των παραβατών αναφορικά με τις 
κρύπτες των ουσιών ξεπερνά κάθε φαντασία. Η 
ανεύρεση και η κατάδειξή τους επιτυγχάνεται με 
απόλυτη επιτυχία από τους Αστυνομικούς σκύλους 
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών. Τα τελευταία 
χρόνια η χρήση των Αστυνομικών σκύλων – 
ανιχνευτών άρχισε να εξαπλώνεται, αφού μείωσε 
κατά πολύ τον απαιτούμενο χρόνο έρευνας και 
αύξησε την πιθανότητα ανεύρεσης επιμελώς κρυμμένων παρανόμων ουσιών, 
καθιστώντας τους έτσι αξιόπιστο σύμμαχο στο έργο των Ελληνικών Διωκτικών 
Αρχών. 

Σήμερα οι τέσσερις Διωκτικές μας Αρχές, ΕΛ.ΑΣ. – ΤΕΛΩΝΕΙΑ-Λ.Σ. –
Υπ.Ε.Ε, είναι εφοδιασμένες με σκύλους ανιχνευτές ναρκωτικών ουσιών, οι 
οποίοι συνδράμουν με απόλυτη επιτυχία το έργο τους. 
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Ε.15. Ενδοσωματική μεταφορά ναρκωτικών  
 

Η ενδοσωματική μεταφορά ναρκωτικών 
ουσιών (συνήθως κοκαΐνη ή ηρωίνη) είναι 
μια μέθοδος διακίνησης η οποία εντοπίζεται 
όλο και συχνότερα μιας και αποτελεί εύκολο 
τρόπο εισαγωγής και διάθεσης αξιόλογων 
ποσοτήτων ναρκωτικών διεθνώς. Η εξέλιξη 
των αερομεταφορών που μείωσε τις 
αποστάσεις και κατέστησε ταχύτερες και 
ασφαλέστερες τις μετακινήσεις ανθρώπων 
και προϊόντων καθώς επίσης και η 
ευκολότερη διακίνηση εντός των Κ-Μ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε πεδίο 
εκμετάλλευσης των εμπόρων ναρκωτικών.  

Οι διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις εντοπίζουν και στρατολογούν 
πρόθυμους «μεταφορείς», χαμηλών οικονομικών στρωμάτων από χώρες με 
έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, οι οποίοι αναλαμβάνουν να 
διεκπεραιώσουν την «αποστολή» τους θέτοντας εν’ γνώση τους σε κίνδυνο την 
ζωή τους, διακινδυνεύοντας φυσικά και τις ποινικές συνέπειες τυχόν αποκάλυψής 
τους. Οι «μεταφορείς» χρησιμοποιούν πολλαπλές πτήσεις προκειμένου φθάσουν 
από την χώρα προμήθειας στην τελική χώρα προορισμού τους έχοντας 
αντιμέτωπό τους το χρόνο καθώς με την πάροδό του οι οργανικές επιπτώσεις 
γίνονται εντονότερες, εμφανέστερες και πιο επικίνδυνες. Η κράτηση των 
εισιτηρίων πραγματοποιείται συνήθως με την 
χρήση αμφιβόλου γνησιότητας πιστωτικών 
καρτών μέσω διαδικτύου ή γραφείων έκδοσης 
διαφορετικών χωρών. Η αποστολή 
περισσοτέρων του ενός «μεταφορέων» στην 
ίδια ή στην επόμενη πτήση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί εξαίρεση του κανόνα καθόσον, 
σύμφωνα με το σκεπτικό των οργανωτών, 
πιθανός εντοπισμός ενός «μεταφορέα» μπορεί 
να προκαλέσει χαλαρότητα στις έρευνες των 
διωκτικών αρχών καθόσον θα ασχοληθούν μόνο με αυτόν.   

Οι διωκτικές μας αρχές βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση συνεργαζόμενες 
με τις αντίστοιχες αλλοδαπές στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών στην 
προσπάθειά τους πέραν του εντοπισμού των διακινητών, να εξαρθρώσουν τις 
εγκληματικές οργανώσεις στρατολόγησής τους.    

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε απόσπασμα της υπ’ αρίθμ. 2 από 19-06-
2007 Γνωμοδότησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας προκειμένου 
αποσαφηνιστούν πιθανά ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες των διωκτικών 
αρχών σε περίπτωση που γίνεται αντιληπτό άτομο να προβαίνει σε 
κατάποση ναρκωτικών ουσιών ή σε τοποθέτησή τους σε κοιλότητα εντός 
του σώματός του (τις οποίες έχει προηγουμένως περιτυλίξει σε νάιλον 
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συσκευασία) προς το σκοπό αποφυγής των συνεπειών του νόμου και της 
μετέπειτα εξαγωγής προς χρήση ή περαιτέρω διάθεση και ειδικότερα εάν 
δύναται η διωκτική Αρχή να παραγγείλει οποιαδήποτε Δημόσια Υγειονομική 
Υπηρεσία (Νοσοκομείο) να επέμβει με φαρμακευτικά σκευάσματα ή άλλα 
επιστημονικά μέσα (ενδοσκόπηση–κολονοσκόπηση, ακτινογραφία, αξονική, 
μαγνητική τομογραφία) στον οργανισμό του υπόπτου, προκειμένου διαπιστωθεί 
η ύπαρξη των ναρκωτικών ουσιών και η εξαγωγή τους και αν τούτο δύναται να 
γίνει και παρά τη θέληση του υπόπτου. 
   «Στα πλαίσια αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης που διενεργείται σε βάρος 
ατόμου για το οποίο υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι προέβη στην κατάποση ή στην με 
άλλο τρόπο απόκρυψη εντός του σώματός του ναρκωτικής ουσίας, αφού αρνηθεί, 
προσκαλούμενος να την παραδώσει, δύνασθε να προβείτε, κατ’ αρχήν σε σωματική 
έρευνα και παρά τη θέληση του υπόπτου, άρθρο 257 ΚΠΔ, προς αποκλεισμό της 
πιθανότητας να έχει ο ύποπτος αποκρύψει τη ναρκωτική ουσία στα ενδύματά του ή 
επιφανειακά στο σώμα του και εφόσον αυτή αποβεί ατελέσφορη, δύνασθε να διατάξετε 
τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, άρθρα 183 επ ΚΠΔ σε συνδ με άρθρο 41 παρ. 5 ν 
3459/06 διενεργηθείσης υπό ιατροδικαστών ή ιατρών και παρά τη θέληση του υπόπτου, 
αφού η ανάγκη, όχι μόνο βεβαίωσης του εγκλήματος, το οποίο πιθανότατα θα έχει 
κακουργηματική μορφή (αφού ο κάτοχος μικροποσότητας ναρκωτικής ουσίας προς ιδία 
χρήση λογικά δε θα έθετε σε κίνδυνο της ζωής του, με την κατάποση αυτής), αλλά 
κυρίως, η αποφυγή της μετέπειτα εξαγωγής της ναρκωτικής ουσίας και της περαιτέρω 
διάθεσής της σε τρίτους, επιβάλλει τη διενέργεια της στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής 
δίωξης και καταπολέμησης των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά, βασικής υποχρέωσης 
της συντεταγμένης πολιτείας και του κράτους δικαίου έναντι του κοινωνικού συνόλου.  

Οπωσδήποτε κατ’ αυτήν (πραγματογνωμοσύνη) και για τη διάγνωση της ύπαρξης 
στο σώμα του υπόπτου ναρκωτικής ουσίας, θα πρέπει, υπό του πραγματογνώμονος, ως 
ειδικού, να προτιμώνται οι ηπιότερες κατά σειρά ιατρικές πράξεις, αποκλείονται δε όσες 
παραβλάπτουν τη σωματική ακεραιότητα και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ατόμου, 
σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω (λ.χ. δόση καθαρτικού ή εμετικού, δεδομένου ότι 
δυνατόν εκ τούτου να υπάρξει κίνδυνος της υγείας, βλ. και Α. Κονταξή, ΚΠΔ, Δ΄ έκδ 
2006, σελ. 1662).΄΄ ». 

 
Σ.Σ. : Η υπ’ αρίθμ. 2 από 19-06-2007 Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Χαλκίδας δημοσιεύτηκε αυτούσια στην Έκθεση του ΣΟΔΝ –
ΕΜΠ για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα έτους 2007. 

 



~ 95 ~ 
 

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
εντοπισμού ενδοσωματικής μεταφοράς ναρκωτικών τις οποίες αποκάλυψε η 
ΔΑΑ /ΥΔΝ /Τ.Δ.Ν. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών  ¨Ελευθ. Βενιζέλος¨. 

Την 30-05-2008 συνελήφθη Λιβανέζος υπήκοος ο οποίος είχε αποκρύψει 
στο στομάχι του με την μέθοδο της κατάποσης 93 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς 
νάιλον συσκευασίες από προφυλακτικά οι οποίες περιείχαν ηρωίνη 
συνολικού μικτού βάρους 524 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες αφαιρέθηκαν 
έπειτα από χειρουργική επέμβαση σε κρατικό νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη 
επίσης και μία Ελληνίδα υπήκοος. Τα ναρκωτικά ήταν προέλευσης Βηρυτού 
Λιβάνου. 

Την 21-07-2008 συνελήφθη ένας υπήκοος Ακτής Ελεφαντοστού ο οποίος 
με την ίδια μέθοδο μετέφερε 54 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς κυλινδρικές 
συσκευασίες περιτυλιγμένες με νάιλον οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη 
συνολικού μικτού βάρους 718 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες αποβλήθηκαν 
σταδιακά από το στόμαχό του δια της φυσικής οδού κατά τη διάρκειας της 
νοσηλείας του σε κρατικό νοσοκομείο. Τα ναρκωτικά ήταν προέλευσης Ακτής 
Ελεφαντοστού. 

Την 20-10-2008 συνελήφθη Νιγηριανός υπήκοος ο οποίος με την ίδια 
μέθοδο μετέφερε 54 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς κυλινδρικές συσκευασίες 
περιτυλιγμένες αεροστεγώς με μονωτική ταινία οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη 
συνολικού μικτού βάρους 800 γραμμαρίων. Οι συσκευασίες αποβλήθηκαν 
σταδιακά από το στομάχι του δια της φυσικής οδού κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του σε κρατικό νοσοκομείο. Τα ναρκωτικά ήταν προέλευσης 
Λιβερίας. 

Ε.16. Η ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων. 
 

Με την ελευθεροποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς και το άνοιγμα των 
Ευρωπαϊκών συνόρων μειώθηκε ο έλεγχος της μεταφοράς προσώπων και 
αγαθών και αυξήθηκαν οι ευκαιρίες για την παράνομη διακίνησή τους από τις 
οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης. Νόμιμα και παράνομα εμπορεύματα μπορούν να 
διανεμηθούν με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα. Η χρήση θαλάσσιων 
μέσων από τις οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις φαίνεται  ότι θα αυξηθεί 
και θα αποτελέσει την μεγαλύτερη απειλή. Τα προβλήματα ασφάλειας στους 
λιμένες είναι πολύ μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα αεροδρόμια. Η πολύπλοκη 
δομή των λιμένων, η απουσία  φρακτών  η έλλειψη αυστηρής πύλης εισόδου και 
εξόδου   καθιστούν τον έλεγχο πολύ δύσκολο. Σ’ αυτό συντελεί και το γεγονός 
ότι μεγάλο μέρος του εμπορίου διακινείται θαλάσσια. Ετησίως υπολογίζεται ότι  
2 δις τόνοι εμπορευμάτων φορτώνεται και ξεφορτώνεται στα λιμάνια της Ε.Ε. 
και παρότι η αξία  των διακινουμένων εμπορευμάτων είναι σχετικά μικρή, τα 
κέρδη των εγκληματικών οργανώσεων είναι μεγάλα  εξαιτίας του μεγάλου 
όγκου των εμπορευμάτων και του σχετικά χαμηλού ναύλου.  

Το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται από τη θάλασσα. Ο Τομέας 
Λιμένων στην ΕΕ χειρίζεται περισσότερο από το 70% του εμπορίου με τρίτες 
χώρες και κατά προσέγγιση το 42% του εμπορίου εντός της ΕΕ, καθώς και 
μετακίνηση περισσοτέρων από 200 εκατομμύρια επιβατών κάθε έτος.  
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Η πρόβλεψη των περισσοτέρων αναλυτών είναι, ότι για τα επόμενα χρόνια 
θα σημειωθεί μια αύξηση της διακινήσεως εμπορευματοκιβωτίων της τάξεως 
του 10% ετησίως, ενώ η Ε.Ε. προβλέπει ότι το 95% των φορτίων εντός της 
Ενώσεως θα διακινούνται μέσω θαλάσσης. 

Το πρόβλημα της ασφάλειας των εμπορευματοκιβωτίων είναι σημαντικό 
καθώς υπολογίζεται ότι το 90% των παγκοσμίως παραγόμενων προϊόντων 
διακινούνται με εμπορευματοκιβώτια δια θαλάσσης 

Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες κάνουν για χρόνια χρήση της 
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, τσιγάρων και 
άλλων ευαίσθητων αγαθών. Τα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται από 
πλοία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λαθρεμπόριο όπλων μαζικής 
καταστροφής ή από τρομοκράτες. Οι βρώμικες βόμβες, τα ραδιενεργά υλικά 
και τα μεγάλα ποσά χημικών στοιχείων και εκρηκτικών μπορούν να 
μεταφερθούν αποτελεσματικά παράνομα με θαλάσσια εμπορευματοκιβώτια. 

Για τους λόγους αυτούς οι λιμένες της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν 
κοινά πρότυπα για να αυξήσουν την ασφάλειά τους κατά της τρομοκρατίας, 
Παράλληλα όμως προετοιμασμένες θα πρέπει να είναι και οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ασφάλειας των 
μεταφορικών μέσων και των εμπορευμάτων.  

Στο νέο αυτό περιβάλλον τα τελωνεία καλούνται να παίξουν ένα 
σημαντικότατο ρόλο καθώς αποτελούν την πρώτη υπηρεσία διασυνοριακού 
ελέγχου εμπορευμάτων και μεταφορικών μέσων.  

Οι Τελωνειακές αρχές  βρίσκονται στην μοναδική θέση να παρέχουν 
αυξημένη ασφάλεια στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Οι Τελωνειακές 
Διοικήσεις  έχουν σημαντική εξουσία ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες καθώς 
έχουν την εξουσία να ερευνούν και να ελέγχουν τα εμπορεύματα μέσω και έξω 
από την χώρα  και να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδό 
τους. Δεδομένου των μοναδικών αυτών εξουσιών και της εμπειρογνωμοσύνης, 
τα Τελωνεία μπορούν και  παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στην ασφάλεια και στην 
διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου.  

Κοινά πρότυπα ασφαλείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, 
διατάξεις περί ασφάλειας στους κοινοτικούς κανονισμούς 
(648/2005,1875/2006), καθώς και η πρωτοβουλία CSI (Container Security 
Initiative) για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τις ΗΠΑ 
αποτελούν το πλαίσιο των μέτρων  που αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
ασφάλειας. 

Ε.17. Παράνομα εργαστήρια 
 
Η αύξηση της χρήσης και κατά συνέπεια της ζήτησης  ναρκωτικών ουσιών 

τα τελευταία χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα τη  σταθερή αύξηση της παράνομης 
παραγωγής με συνέπεια την εμφάνιση παράνομων εργαστηρίων παραγωγής 
συνθετικών ναρκωτικών σε πολλές χώρες.  

Είναι γνωστό ότι η παρασκευή Ηρωίνης και Κοκαΐνης πραγματοποιείται 
στις χώρες παραγωγής της ακατέργαστης πρώτης ύλης (όπιο ή φύλλα κόκας), ή 
κοντά στις χώρες αυτές, οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία και 
τεχνογνωσία.  
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Τα τελευταία όμως χρόνια πολλά εργαστήρια  παράνομης παρασκευής που 
διαθέτουν προχωρημένες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες κοντά 
στις χώρες κατανάλωσης. Είναι εργαστήρια που παρασκευάζουν μεγάλη 
ποικιλία συνθετικών ναρκωτικών. 

Το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία και λειτουργία ενός παράνομου 
εργαστηρίου είναι η ευκολία παραγωγής μιας ναρκωτικής ουσίας υψηλής 
ζήτησης, το χαμηλό κόστος παραγωγής και το μεγάλο κέρδος λόγω αυξημένης 
τιμής πώλησης. 

Παράνομα εργαστήρια έχουν εντοπισθεί και εξουδετερωθεί σε πολλές 
χώρες. Οι ετήσιες αναφορές δείχνουν μια αύξηση τόσο στον αριθμό των χωρών 
που εμπλέκονται, όσο και στον αριθμό των παρανόμων εργαστηρίων καθώς και 
στην ποσότητα και την ποικιλία των παραγόμενων ουσιών. Οι ίδιες αναφορές 
αποκαλύπτουν ότι τα παράνομα εργαστήρια διαθέτουν καλά εκπαιδευμένους 
χημικούς και έχουν πρόσβαση στην τελευταία χημική βιβλιογραφία, 
μεθοδολογία και εξοπλισμό.  

Έχουν λοιπόν την ικανότητα να αλλάξουν τη  γνωστή μέθοδο σύνθεσης 
μιας ουσίας, χρησιμοποιώντας υποκατάστατα προδρόμων ή μείγματα, όταν 
λόγω ελέγχων η διαθεσιμότητα των ουσιών αυτών είναι περιορισμένη. 

Στην Ε.Ε. παράνομα εργαστήρια παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών  
έχουν εντοπισθεί και εξαρθρωθεί  σε αρκετά Κράτη Μέλη και πρόσφατα και 
στη χώρα μας. Παράνομα εργαστήρια παραγωγής χαπιών τύπου έκσταση έχουν 
εντοπισθεί και εξαρθρωθεί μερικά των οποίων έχουν την ικανότητα παραγωγής 
άνω του ενός  εκατομμυρίου  χαπιών την ημέρα. Άλλα εγκαταλείπονται ή 
καταστρέφονται μετά το πέρας συγκεκριμένης παραγωγής για να αποφευχθεί η 
σύλληψη των μελών της εγκληματικής ομάδος. 

    Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες εγκληματικά δίκτυα που 
δραστηριοποιούνται σε κάποιο Κράτος Μέλος  εγκαθιστούν το παράνομο 
εργαστήριο τους σε ένα άλλο. 

 
Τύποι Παράνομων εργαστηρίων 
Οι διωκτικοί υπάλληλοι κατά την διάρκεια μίας έρευνας, καθώς και οι 

εμπειρογνώμονες που θα κληθούν να εξαρθρώσουν ένα παράνομο εργαστήριο, 
είναι πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με τρεις διαφορετικούς τύπους 
εργαστηρίων.  

 
Εργαστήρια κουζίνας 
Τα εργαστήρια κουζίνας είναι εργαστήρια απλά, περιορισμένων 

δυνατοτήτων και είναι η συνηθέστερη περίπτωση που ανακαλύπτεται και 
εξαρθρώνεται  σε πολλές χώρες. Τα εργαστήρια αυτά μπορεί να λειτουργούν 
από ερασιτέχνες χημικούς, οι οποίοι με λίγες γνώσεις που διαθέτουν, παράγουν 
προϊόντα αμφίβολης ποιότητας ή λειτουργούν από εκπαιδευμένους χημικούς 
που έχουν τη γνώση και τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάζουν και να ελέγχουν τις 
εργασίες σε ένα εργαστήριο. Ο εξοπλισμός που ανακαλύπτεται σε τέτοια 
εργαστήρια είναι συνήθως ένα μείγμα ειδικών γυάλινων συσκευών και σκευών 
που συνήθως βρίσκονται σε κοινές κουζίνες. 

 
Εργαστήρια εκτενούς παραγωγής 
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Τα εργαστήρια αυτά μπορεί να ποικίλουν από εργαστήρια καλά 
οργανωμένα με εξοπλισμό υψηλής εξειδίκευσης, που λειτουργούν με σαφή 
τρόπο από καλά εκπαιδευμένους χημικούς, μέχρι μεγάλης κλίμακας 
εργαστήρια κουζίνας με ένα μείγμα κοινού εξοπλισμού και ειδικού 
εργαστηριακού εξοπλισμού που λειτουργεί από χημικούς χωρίς ή με 
περιορισμένη γνώση χημείας, οι οποίοι κατορθώνουν να διεκπεραιώσουν τη 
χημική διεργασία με τη βοήθεια μίας περισσότερο ή λιγότερο λεπτομερούς 
συνταγής. 

Παράνομα εργαστήρια Ναρκωτικών Σχεδιαστών  
Τα παράνομα αυτά εργαστήρια είναι τα πλέον επιστημονικά. Οι διωκτικές 

αρχές που διενεργούν έρευνα για ένα τέτοιου είδους εργαστήριο θα πρέπει να 
έχουν υψηλό βαθμό επιστημονικής κατάρτισης. 
 

Εξοπλισμός παράνομων εργαστηρίων 
Ο εξοπλισμός των παράνομων εργαστηρίων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό και 

εξαρτάται από την γνώση και την εμπειρία του παρασκευαστή. Οι συσκευές 
μπορεί να είναι πρόχειρες και να αποτελούνται από βραστήρες κουζίνας, 
ποτήρια, σπιτικά σκεύη, πλαστικούς κουβάδες, μίξερ ή να είναι ακριβές γυάλινες 
κατασκευές που θα συναγωνίζονται επαγγελματικά ή πανεπιστημιακά 
εργαστήρια. 

Στα παράνομα εργαστήρια εκτός από την παρασκευή της πρώτης ύλης 
γίνεται και τυποποίηση του ετοίμου προϊόντος σε ιδιοσκευάσματα. Επομένως 
εκτός από τις πρόδρομες ουσίες αναμένεται να βρεθούν και έτοιμες ναρκωτικές 
ουσίες χύμα ή, σε τυποποιημένη μορφή. Το τελικό προϊόν μπορεί να έχει τη 
μορφή δισκίου (χαπιού), κάψουλας, τετράγωνου κομματιού, ή ζελατίνας. Η πιο 
συνηθισμένη μορφή τυποποιημένου ναρκωτικού είναι τα χάπια που μπορεί να 
είναι   χειροποίητα ή  χάπια   μηχανής. 

Τέλος στη χώρα μας, παράνομα εργαστήρια τυποποίησης – συσκευασίας 
και νόθευσης ναρκωτικών ουσιών έχουν εντοπιστεί σε μονοκατοικίες, σε 
διαμερίσματα, σε αποθήκες, σε αγροικίες κ.α. Αντιθέτως παράνομα εργαστήρια 
παρασκευής συνθετικών ναρκωτικών υπήρξαν ελάχιστα.  

Δ.18. Ελεγχόμενες παραδόσεις. 
 
Το κοινωνικό – πολιτικό – τεχνοκρατικό πνεύμα οδήγησε το 1989 στη 

συγκρότηση και λειτουργία του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ, με σκοπό την εφαρμογή μιας 
συνεκτικής στρατηγικής στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών, 
εκτιμώντας ότι ο συντονισμός και η συνεργασία των διωκτικών αρχών αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο στη μάχη κατά των ναρκωτικών.  

Η μέριμνα για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλογνωριμίας  
βοηθάει στη βελτιστοποίηση της Υπηρεσιακής απόδοσης. 

Σημείο αναφοράς της συνεργασίας των διωκτικών αρχών αποτελούν οι 
ελεγχόμενες μεταφορές. 

H τεχνική της ελεγχόμενης παράδοσης έχει σαν στόχο, σε περίπτωση  
παράνομης μεταφοράς ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, να αναστείλει τη 
σύλληψη των «διακινητών» ή τη κατάσχεση των ναρκωτικών, έτσι ώστε να είναι 
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1

Σ χετικά με τις 
ελεγχόμενες 
παραδόσεις 
ναρκωτικών ουσιών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΣΟΔΝ/ΕΜΠ

ανά πάσα στιγμή δυνατόν να γίνει γνωστή η διαδρομή στην οποία κινήθηκε το 
παράνομο εμπόρευμα και, μετά από έρευνα, να εντοπισθούν και να συλληφθούν 
οι τελικοί υπεύθυνοι για την διακίνηση των ναρκωτικών, οι οποίοι θα 
μπορούσαν ίσως να παραμείνουν άγνωστοι ή να αποφύγουν τις ποινικές 
κυρώσεις.  

Η αναβολή αιτιολογείται από τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης δίωξης 
και ευρύτερης εξάρθρωσης των κυκλωμάτων διακίνησης.       

Η δυνατότητα του Συντονιστού μιας επιχείρησης ελεγχόμενης μεταφοράς, 
να απαιτήσει κατά λόγο αρμοδιότητος, την συνδρομή των λοιπών Διωκτικών 
Υπηρεσιών, παρέχει το πλεονέκτημα για συντονισμένη επέμβαση και τη 
πραγματοποίηση καθέτου ελέγχου, και συνεπώς δυνατότητα για καίρια 
πλήγματα κατά των εμπόρων ναρκωτικών.  

Ορισμός 
«Ελεγχόμενη παράδοση»  σημαίνει την τεχνική σύμφωνα με την οποία 

επιτρέπεται η μεταφορά παρανόμων ή ύποπτων αποστολών εμπορευμάτων, ναρκωτικών 
φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, ουσιών που αναφέρονται στον Πίνακα Ι και τον 
Πίνακα ΙΙ που είναι προσαρτημένοι στην Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών κατά της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (Βιέννη 
20/12/1988) ή υποκατάστατων ουσιών τους, δια ή μέσα στην περιοχή μιας ή 
περισσοτέρων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών τους, με 
σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων αναμεμειγμένων στη διάπραξη 
εγκλημάτων  που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρ. 1 της προαναφερομένης 
Σύμβασης. 

Νομοθετικό πλαίσιο 
(Ν. 1990/91) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης των Η.Ε κατά της 

παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών» (άρθρα 
1 και 11) 

(Ν.2331/95) άρθρο 15 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις ΄΄που 
αντικατέστησε το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.2145/93 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεων κα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών 
απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων». 

Με σκοπό να βοηθήσει τις εμπλεκόμενες διωκτικές 
Αρχές και να βελτιώσει τη μεταξύ τους συνεργασία σε 
ότι αφορά τη χρησιμοποίηση της ελεγχόμενης 
παράδοσης ναρκωτικών ουσιών σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο, το Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. έχει 
εκδώσει «Εγχειρίδιο ΣΟΔΝ-ΕΜΠ – Σχετικά με τις 
ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών ουσιών», το 
οποίο και έχει αποσταλεί στις Διωκτικές Αρχές της 
χώρας διαμέσου των προϊστάμενών τους Υπηρεσιών. 
Στο εγχειρίδιο αυτό αποσαφηνίζονται αρμοδιότητες και πρακτικές, 
περιγράφεται το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, οι συνήθεις και ειδικές απαιτήσεις 
της  χώρας μας, η διαδικασία που ακολουθείται για την πραγματοποίησή τους 
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και παρέχονται οδηγίες μέσω ενός μνημονίου ενεργειών για τον συντονιστή και 
τους εκπροσώπους των λοιπών συνεργαζομένων Υπηρεσιών.  

Το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για την πραγματοποίηση 
των ελεγχομένων μεταφορών καθ’ όλη την διάρκειά τους (από την είσοδο μέχρι 
και την έξοδο) είτε αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, είτε 
μέσω της χώρας μας στο εξωτερικό.    

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 1995-2008 : 
 

 Υποβληθέντα Αιτήματα       126 
 Εγκρίθηκαν            124 
 Απορρίφθηκαν            02 
 Διεξαχθείσες            105 
 Μη διεξαχθείσες           19 
 Έγιναν συλλήψεις σε           85 
 Δεν έγιναν συλλήψεις σε       12 

 
Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται συλλήψεις που έγιναν σε 8 

ελεγχόμενες μεταφορές στις οποίες η χώρα μας ήταν χώρα διέλευσης ή που 
είχαν ως τελικό προορισμό την αλλοδαπή. 

 
Κατά την διάρκεια του 2008: 

 Υπεβλήθησαν 14 αιτήματα για διεξαγωγή ελεγχόμενης μεταφοράς 
ναρκωτικών ουσιών, από τα οποία τα 4 προέρχονταν από αλλοδαπές και τα 
υπόλοιπα 10 από τις ημεδαπές Διωκτικές Αρχές. 

 Εγκρίθηκαν από τον Εισαγγελέα Εφετών και συνεπώς έγιναν δεκτά και 
τα 14 αιτήματα. 

 Εξ αυτών επιχειρησιακή εξέλιξη στη χώρα μας είχαν τα 13 και 
συνελήφθησαν 17 άτομα (13 Έλληνες, 1 Φιλιππινέζος, 1 Ρουμάνος, 1 
Βούλγαρος, 1 Γεωργιανός). 

 Σε 1 ελεγχόμενη μεταφορά, το όχημα μεταφοράς ναρκωτικών διήλθε από 
τη χώρα μας. Η ολοκλήρωση της επιχείρησης έγινε από τις Γερμανικές Αρχές, 
όπου και πραγματοποιήθηκε η κατάσχεση και συνελήφθη 1 υπήκοος FYROM.  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 

Α/Α Ημερομηνία Αιτούσα Αρχή Είδος/Ποσότητα 
ναρκωτικής ουσίας 

Υπηρεσία που 
ανέλαβε το 

συντονισμό της 
επιχείρησης 

Υπηρεσίες που 
συνέδραμαν την 

επιχείρηση 

Υπηρεσία που 
κατέσχεσε τα 
ναρκωτικά 

Λοιπές 
κατασχεθείσες 
ποσότητες 

1 30/1/2008 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

350 δισκία 
ALPRAZOLAM ΥΠ.ΕΕ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΕΛ.ΑΣ ΥΠ.ΕΕ.   

2 6/2/2008 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

154,5 γραμ. 
κοκαΐνης ΕΛ.ΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΥΠ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ 
20 γραμ. περίπου 
ακατέργαστης 
κάνναβης 

3 12/3/2008 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  

5.901,2 γραμμάρια 
φύλλα κόκας ΕΛ.ΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΥΠ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ   

4 18/3/2008 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

3.887 γραμμάρια  
περίπου 

κατεργασμένης 
κάνναβης 

Λ.Σ. ΕΛ.ΑΣ. Λ.Σ.   

5 21/3/2008 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

18 γραμμάρια 
μεθαμφεταμίνης 

(ICE) 
ΥΠ.ΕΕ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΕΛ.ΑΣ ΥΠ.ΕΕ.   

6 14/4/2008 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

10.310 γραμμάρια 
κοκκαΐνης ΥΠ.ΕΕ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΕΛ.ΑΣ ΥΠ.ΕΕ.   

7 13/5/2008 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

908 γραμμάρια 
φύλλων κόκας ΥΠ.ΕΕ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΕΛ.ΑΣ ΥΠ.ΕΕ. 

306,4 gr 
SASSAFRAS, 2 
παραισθησιογόνα 
μανιτάρια 28 
γραμμαρίων 

8 15/5/2008 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

0,2 γραμμάρια 
ακατέργαστης 
κάνναβης 

Λ.Σ.   Λ.Σ.   

9 27/6/2008 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

500 γραμμάρια 
περίπου κοκαΐνης ΥΠ.ΕΕ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 

ΕΛ.ΑΣ ΥΠ.ΕΕ.   

10 1/7/2008 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

19,3 γραμμάρια 
ηρωίνης Λ.Σ. ΕΛ.ΑΣ Λ.Σ.   

11 15/7/2008 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
¨ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

4.595 γραμμάρια 
ακατέργαστης 
κάνναβης 

ΕΛ.ΑΣ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ - 
ΥΠ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ   

12 11/8/2008 

Τελωνείο 
Αερολιμένα 

"HENRI 
COANDA"          
Ρουμανίας   

200 γραμμάρια 
περίπου κοκαΐνης ΕΛ.ΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ-

ΥΠ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ   

13 8/9/2008 Γερμανικές Αρχές Άγνωστη ποσότητα ΕΛ.ΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ-
Λ.Σ.-ΥΠ.Ε.Ε. 

Γερμανικές 
Αρχές   

14 31/10/2008 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

27.600 γραμ. 
περίπου 

ακατέργαστης 
κάνναβης 

Λ.Σ. ΕΛ.ΑΣ Λ.Σ.   

        
Στην  υπ' αριθμό 4 ελεγχόμενη μεταφορά η ποσότητα των ναρκωτικών τελικά  ήταν 3.915 γραμμάρια. 
Στην  υπ' αριθμό 8 ελεγχόμενη μεταφορά η ποσότητα των ναρκωτικών αρχικά ήταν 7,8 γραμμάρια. Για τη διενέργεια 
της ελεγχόμενης μεταφοράς αφαιρέθηκαν 7,6 γραμμάρια.  
Στην  υπ' αριθμό 9 ελεγχόμενη μεταφορά η ποσότητα των ναρκωτικών τελικά  ήταν 1.170 γραμμάρια. 
Στην  υπ' αριθμό 12 ελεγχόμενη μεταφορά η ποσότητα των ναρκωτικών αρχικά ήταν 3.176,6 γραμμάρια. Για τη 
διενέργεια της ελεγχόμενης μεταφοράς αφαιρέθηκε από τις Ρουμανικές Αρχές μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Η τελική 
ποσότητα ήταν 226 γραμ. 
Στην  υπ' αριθμ 13 ελεγχόμενη μεταφορά η ποσότητα των ναρκωτικών τελικά  ήταν 1 κιλό ηρωίνης. Αυτή η ποσότητα 
κατασχέθηκε στην Γερμανία. 
Στην  υπ' αριθμ 14 ελεγχόμενη μεταφορά η ποσότητα των ναρκωτικών τελικά  ήταν 27.631 γραμμάρια. 
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Ελεγχόμενη μεταφορά 10.310 γραμ. κοκαΐνης (βλ. υπόθεση Νο. 6) 
 
 

 
 
 
 
 

Ελεγχόμενη μεταφορά 10.310 γραμ. 
κοκαΐνης (βλ.υπόθεση Νο. 6) 

Ελεγχόμενη μεταφορά 500 περίπου γραμ 
κοκαΐνης (βλ.υπόθεση Νο. 9) 

 
 
 

 
 

Ελεγχόμενη μεταφορά 154,4 γραμ. 
κοκαΐνης σε ταχυδρομικό δέμα (βλ.υπόθεση 
Νο. 2) 
 

Ελεγχόμενη μεταφορά 5.901,2 γραμ. 
 φύλλων κόκας σε συσκευασίες τσαγιού 
 (βλ. υπόθεση Νο.3) 



~ 103 ~ 
 

 
 
 

 

Κεφάλαιο ΣΤ΄ 
Διεθνής Συνεργασία 

 

 

 
 



~ 104 ~ 
 

ΣΤ.1. H δυναμική του οργανωμένου εγκλήματος και η αναγκαιότητα 
της συνεργασίας 

 
Η διεθνοποίηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά 

συνεχίζει να πλήττει όλη την υφήλιο. 
Η γεωγραφική επέκταση10 του οργανωμένου εγκλήματος, που 

επωφελείται ήδη ιδιαιτέρως, στο πλαίσιο της Ευρώπης, πιο ανοικτής από ποτέ, 
από τον άριστο τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται τα μέσα μεταφοράς, 
ανταλλαγών και επικοινωνίας, τη στιγμή που συχνά νομικά και διοικητικά βάρη 
εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις αρχές επιβολής του νόμου, εμποδίζοντας τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες.  

Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος εξελίσσονται σε ολοένα πιο 
σύνθετους και συγκροτημένους επιχειρηματικούς οργανισμούς, ικανούς να 
διεισδύουν στις χρηματοοικονομικές αγορές και να στρεβλώνουν τη λειτουργία 
τους, αναζητώντας νόμιμα οικονομικά περιβάλλοντα για να διοχετεύουν 
εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρόπο, χρησιμοποιώντας συχνά 
περίπλοκους μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 

Επίσης, η ίδρυση ή/και η απόκτηση, συχνά με τη χρήση συμφωνιών με 
«εταιρείες-βιτρίνες», εταιρειών σε τομείς στους οποίους διακινούνται τεράστια 
χρηματικά ποσά αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούν οι 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.  

Το γεγονός ότι, πολλές χώρες αποτελούν στόχο των εμπόρων ναρκωτικών  
έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή μεγάλων φορτίων παράνομων ναρκωτικών, 
ψυχοτρόπων και πρόδρομων χημικών ουσιών. Οι μεγάλες κατασχέσεις 
κοκαΐνης11 και ηρωίνης δείχνουν την ύπαρξη πολύ καλά οργανωμένων 
συνδικάτων εγκλήματος που προσπαθούν να διακινήσουν ναρκωτικές ουσίες 
σε όλη την υδρόγειο ατιμώρητα, και τα οποία πρέπει να παρεμποδιστούν και να 
συλληφθούν. Οι κατασχέσεις δείχνουν επίσης ότι είναι απαραίτητες οι 
προσπάθειες απαγόρευσης και η ανταλλαγή πληροφοριών.  

Επιπλέον, οι έμποροι στρέφονται σε καινοτόμους τρόπους διακίνησης και 
εκτροπής τέτοιων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων της διεθνικής διανομής 
απομιμήσεων φαρμάκων, καθώς και της χρήσης του Διαδικτύου, του 
ταχυδρομείου και των ταχυδιανομών για τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.  

Λόγω του γεγονότος ότι, η περιοχή μας αποτελεί πόλο εκδήλωσης 
ισχυρού ενδιαφέροντος τόσο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκ 
μέρους άλλων Διεθνών Οργανισμών, αυτή τη στιγμή έχει εδραιωθεί μια 
δυναμική διαδικασία διεθνούς συνεργασίας, η οποία βασίζεται σε διμερείς και 
πολυμερείς Συμφωνίες Αστυνομικής Συνεργασίας. 

Παρακάτω παραθέτουμε μία αξιοσημείωτη υπόθεση διεθνούς συνεργασίας 
των Διωκτικών μας Αρχών με επιτυχή αποτέλεσμα.  

Η επιτυχημένη συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης 
Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές 
είχε ως αποτέλεσμα στις 07/02/08 να καταληφθεί το πλοίο M/V «JUNIOR» 
                                                 
10 Α6-0152/2007 Τελικό έγγραφο Συνόδου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΄΄Εκθεση σχετικά με τη ανάπτυξη στρατηγικής αντίληψης 
για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος΄΄. 
11 Ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικα΄,1/3/2007 Μήνυμα του Προέδρου   
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Σημαίας Παναμά ανοικτά από τις Ακτές του Conakry από πλοίο του Γαλλικού 
Ναυτικού να μεταφέρει συνολικά 3.200 κιλά Κοκαΐνης.  

 
         
 

Συγκεκριμένα.: 
Πληροφορίες που περιήλθαν την 22/11/07 στο Τ.ΔΙ.Ν. του Λιμενικού 

Σώματος έκαναν λόγο για ομάδα Ελλήνων Ναυτικών που επρόκειτο να 
πραγματοποιήσει μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από την Λατινική 
Αμερική σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. 

Πράγματι στις 11/01/08 αναχώρησαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πτήση της AIR FRANCE 4 Έλληνες 
υπήκοοι με προορισμό το Conakry προκειμένου επιβιβαστούν στο M/V 
«PETER» Σημαίας Ονδούρας. Μετά από επισκευές, το ανωτέρω πλοίο 
επρόκειτο να αποπλεύσει για της ακτές της Βραζιλίας (περίπου 300 ναυτικά 
μίλια ανοικτά), όπου θα φόρτωνε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών 
(πιθανόν κοκαΐνης) την οποία θα μετέφερε κοντά στις ακτές της Γουινέα προς 
μεταφόρτωση σε μικρότερα σκάφη πιθανόν αλιευτικά με προορισμό κάποια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την 12/02/08 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων από 
συναρμόδιες Υπηρεσίες του Εσωτερικού (Λ.Σ. , ΕΛ.ΑΣ. και Υπ.Ε.Ε.), του 
εξωτερικού (D.E.A. , Αστυνομικός Σύνδεσμος της Γαλλίας και Αγγλίας) 
καθώς και της EUROPOL προκειμένου αναληφθεί δράση. 

Λόγω της κακής κατάστασης του πλοίου «PETER» (αναξιόπλοο) με το 
οποίο επρόκειτο να γίνει η μεταφορά και λόγω της πίεσης την οποία 
δεχόντουσαν για την πραγματοποίηση της μεταφοράς, την 01/02/08 ο έλληνας 
μηχανικός μαζί με τον πλοίαρχο απέπλευσαν από τον λιμένα του 
FREETOWN της SIERRA LEONE με το πλοίο M/V «JUNIOR» Σημαίας 
Παναμά (το οποίο σημειωτέον είναι παρακολουθούμενο από το Τ.ΔΙ.Ν. του 
Λ.Σ. από τις 23/05/01 με προηγούμενο όνομα «AGIOS RIGINOS» Σημαίας 
SAO TOME και «AΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ» Σημαίας Ελληνική ). Το ανωτέρω πλοίο 
είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά στις 17/01/07 με δηλωθέντα 
προορισμό την Μάλτα. 

 



~ 106 ~ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά από παρακολούθηση του πλοίου και σε συνεχόμενη παροχή 

πληροφοριών από τον Γάλλο Αστυνομικό Σύνδεσμο και σε συνεργασία με το  
Κέντρο Θαλάσσιων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων για τα Ναρκωτικά -
MAOC-Ν το οποίο εδρεύει στην Πορτογαλία απέπλευσε πλοίο του Γαλλικού 
Ναυτικού στις 06/02/08 προκειμένου πραγματοποιήσει έλεγχο. 

Την 07/02/08 και περί ώρα 02:00 τοπική και μετά από καθοδήγηση από 
το Τ.ΔΙ.Ν. του Λιμενικού Σώματος το M/V «JUNIOR» ακινητοποιήθηκε 
από το πλοίο του Γαλλικού Ναυτικού 150 ν.μ. ανοικτά του Conakry. 

 
 
Κατά την έρευνα που ακολούθησε ανευρέθησαν 107 δέματα των 30 κιλών 

κοκαΐνης ενώ συνελήφθη o Έλληνας πλοίαρχος και μηχανικός καθώς και το 
επταμελές πλήρωμα του πλοίου. Επιπρόσθετα συνελήφθη στην Αθήνα μετά 
από συντονισμένη επιχείρηση των Ελληνικών Διωκτικών Αρχών και ο Έλληνας 
πλοιοκτήτης . 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Έλληνας ναυτικός ειδικότητας μηχανικός είχε 

συλληφθεί και κατά το παρελθόν ως μέλος πληρώματος του Δεξαμενόπλοιου 
«ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» το οποίο είχε καταληφθεί από τις Ισπανικές Αρχές την 
23/01/95 να μεταφέρει 2.713 κιλά κοκαΐνης.  

Μετά από πολύμηνες έρευνες σε συνεργασία του Τ.ΔΙ.Ν. του Λ.Σ. και της 
Γαλλικής Αστυνομίας, συνελήφθηκαν στο Μάλι στην Γουινέα και στο Ντακάρ 
αντίστοιχα τρείς ακόμα Έλληνες οι οποίοι φέρεται να ήταν οι οργανωτές και 
χρηματοδότες της παραπάνω μεταφοράς.   

ΣΤ.2.  Μηχανισμοί συνεργασίας σε επίπεδο διωκτικών αρχών 
 

Ι. ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
Ιντερπόλ12 είναι ο μεγαλύτερος διεθνής αστυνομικός 

οργανισμός στον κόσμο. Ξεκίνησε το 1923 για να 
διευκολύνει τη συνεργασία των διωκτικών αρχών στην 
παράνομη διέλευση των συνόρων και σήμερα μετρά 181 
κράτη μέλη απλωμένα και στις πέντε ηπείρους.  

Προτεραιότητά της είναι η δημόσια ασφάλεια και η 
τρομοκρατία, οι εγκληματικές οργανώσεις, τα εγκλήματα που σχετίζονται με 
τα ναρκωτικά, οικονομικά και σχετικά με την υψηλή τεχνολογία εγκλήματα, η 
διακίνηση ανθρωπίνων μελών και η υποστήριξη σε αναζητήσεις 
καταζητούμενων. 

Ο κυρίαρχος ρόλος της Ιντερπόλ είναι να θέσει σε συναγερμό τις χώρες 
μέλη για άτομα τα οποία απασχολούν τις αστυνομικές αρχές σε όλο τον 
κόσμο, να τοποθετηθεί τα άτομα αυτά στη λίστα καταζητούμενων της Ιντερπόλ 
και να τα εντοπίσει και να τα συλλάβει. 

Υπάρχουν πάνω από 200 γραφεία της Ιντερπόλ σε όλο τον κόσμο. Η 
INTERPOL είναι μόνιμα σε αναμονή να συνδράμει σε αίτημα σε γεγονός 
επειγουσών ερευνών και μεγάλων κρίσεων. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το 
προηγμένο Επικοινωνιακό Σύστημα Ι-24/7, που αποτελεί ένα αξιόπιστο 
«εργαλείο» για την άμεση ανταλλαγή και άντληση πληροφοριών μεταξύ των 
Υπηρεσιών Εφαρμογής του Νόμου σε διεθνές επίπεδο το οποίο παρέχει 
την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των εξουσιοδοτηθέντων χρηστών στις 
                                                 
18  INTERPOL έντυπο ¨ to help create a safer world ¨  
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διάφορες βάσεις δεδομένων που εμπεριέχονται στο σύστημα 
πληροφοριών/ανάλυσης ICIS της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, όπου έχουν καταχωρηθεί οι 
ακόλουθες θεματικές ενότητες: Αγγελίες (Notices) για διεθνώς διωκόμενα 
ή/και αναζητούμενα άτομα, Κλαπέντα οχήματα, Κλαπέντα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, Κάρτες πληρωμής, Αποτυπώματα, Κλαπέντα έργα τέχνης 

Σήμερα όλα τα κράτη-μέλη της ΙΝΤΕΡΠΟΛ έχουν διασυνδεθεί με το 
σύστημα Ι-24/7 καθώς επίσης και το United Nations Mission in Kosovo 
(UNMIK) and the United Nations (UN) office for the Special 
Representative of Interpol to the UN. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL ανήκει οργανικά στη 

Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, του Κλάδου Ασφάλειας και 
Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία υπάγονται επίσης 
τα Εθνικά Γραφεία ΕΥΡΩΠΟΛ, SIRENE, και τα γραφεία συνδέσμου BDL.  

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Ελλάδας, είναι εδώ και πολλά 

έτη το καθιερωμένο κανάλι Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας για την 
ανταλλαγή αστυνομικών/δικαστικών πληροφοριών με τα λοιπά 187 κράτη μέλη 
της INTERPOL.  

 Εθνικό σημείο επαφής SECI το οποίο βρίσκεται επίσης στο Εθνικό 
Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Ελλάδας.  

 Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Ελλάδας είναι κύριο σημείο 
της επαφής και ανταλλαγής πληροφοριών με τους ξένους αστυνομικούς 
συνδέσμους καθώς και με τους Έλληνες αστυνομικούς συνδέσμους στο 
εξωτερικό. 

                    ΙΙ. ΕΥΡΩΠΟΛ 
Η Europol13 εδρεύει στη Χάγη και άρχισε να 

λειτουργεί με τη μορφή της Μονάδας Ναρκωτικών της 
Europol (ΜΝΕ), στην οποία προστέθηκαν σταδιακά 
και άλλοι σημαντικοί τομείς εγκληματικότητας.  

Αποτελεί διεθνή οργανισμό, ο οποίος δρα 
ανεξάρτητα από τα αποτελούντα αυτόν κράτη. Με τη δημιουργία της Europol, 
η συνεργασία σε αστυνομικά θέματα, η οποία είχε εμφανώς ένα οριζόντιο 
χαρακτήρα, αποκτάει τώρα και μία κάθετη δομή με «δυνατότητα ανάληψης και 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων¨. 

Η Europol είναι το ευρωπαϊκό όργανο του νόμου, που στοχεύει στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών για την πρόληψη και την πάταξη της τρομοκρατίας, της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς 
οργανωμένου εγκλήματος. Αποστολή της Europol είναι να συνδράμει σε 
σημαντικό βαθμό τις ενέργειες των αρμοδίων για την επιβολή του νόμου 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται. 

                                                 
13 Από την Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ 
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Η υποστήριξη που παρέχει η Europol στα κράτη-μέλη πραγματοποιείται 
με: τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, την παροχή επιχειρησιακών 
αναλύσεων προς υποστήριξη των επιχειρήσεων των κρατών μελών καθώς και 
εκθέσεων στρατηγικής και εγκληματολογικών αναλύσεων. 
  

  ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΟΛ 
Η Εθνική Μονάδα Europol υπάγεται στη Διεύθυνση 

Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, του Κλάδου Ασφάλειας 
και Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και 
αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής μεταξύ της Europol και 
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, 
των Τελωνείων και της ΥΠ.Ε.Ε (πρώην ΣΔΟΕ), για την 

ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν όλες τις σοβαρές μορφές οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

Η συνολική δραστηριότητα της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, από πλευράς 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υποθέσεις ναρκωτικών, για το 2008, 
διαρθρώνεται ως ακολούθως: 
Υποθέσεις - αιτήματα Ελληνικών Υπηρεσιών…………………..37 
Υποθέσεις - αιτήματα Αλλοδαπών Υπηρεσιών………………..206 
 

Η Εθνική Μονάδα Europol είναι υπεύθυνη για τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών, τη νομιμότητα της καταχώρησης δεδομένων στο Σύστημα, 
καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας προστασίας πληροφοριών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της Σύμβασης Europol και του εγχειριδίου καταχώρησης 
δεδομένων της Europol.  
 

Στη Europol (Χάγη Ολλανδίας) υφίστανται ήδη ειδικές ομάδες εργασίας 
ανάλυσης οι οποίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένες μορφές 
εγκλημάτων καταχωρώντας πληροφορίες, αναλύοντας αυτές, και εξάγοντας 
κρίσιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα για εν εξελίξει έρευνες      ( Αναλυτικοί 
Φάκελοι Εργασίας). Οι Αναλυτικοί Φάκελοι Εργασίας που εστιάζουν το 
ενδιαφέρον τους στα ναρκωτικά και στους οποίους μετέχει ήδη η Χώρα μας ως 
επίσημο μέλος είναι οι: 

Α.Φ.Ε. ‘’HEROIN’’, με αντικείμενο τις τουρκικές εγκληματικές ομάδες 
και τις συνεργαζόμενες με αυτές ομάδες, που ασχολούνται με την παράνομη 
διακίνηση ναρκωτικών.  

Α.Φ.Ε. ‘’SYNERGY’’, με αντικείμενο τα εγκληματικά δίκτυα που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, πώληση και διανομή συνθετικών 
ναρκωτικών, καθώς επίσης και στη προμήθεια χημικών ουσιών, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην παραγωγή 
συνθετικών ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Α.Φ.Ε. ‘’COLA’’, Στόχος είναι οι εγκληματικές οργανώσεις της Νοτίου 
Αμερικής και τα δίκτυά τους στην Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στη 
διακίνηση ναρκωτικών.  
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Συνεργασία Europol-Interpol. 
Οι δυο οργανισμοί εφαρμογής του νόμου, που κυριαρχούν σε ευρωπαϊκό 

και παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι πρότινος δεν ήταν σε θέση να ανταλλάξουν καμιά 
απολύτως πληροφορία, που αφορούσε προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα 
εγκληματιών, υπόπτων, κ.λ.π.), λόγω έλλειψης του αναγκαίου νομικού πλαισίου.  

Με την υπογραφή διμερούς συμφωνίας συνεργασίας την 5 Νοεμβρίου 
2001, επιτεύχθηκε η εν λόγω συνεργασία με την ουσιαστική έννοια του όρου 
και τα κυριότερα σημεία της μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: 
   Ανταλλαγή αξιωματικών-συνδέσμων: Πρόκειται για έναν θεσμό, όπου τόσο 
η Europol όσο και η Interpol λειτουργούν ήδη με αξιωματικούς-συνδέσμους, 
που αποσπώνται στις έδρες τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών-
μελών. 

Επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών: Κανένα μέρος δεν θα μπορεί 
να επεξεργασθεί πληροφορία, που αποκτήθηκε προφανώς με παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε πληροφορία δεν θα μπορεί να διαβιβασθεί σε 
τρίτο μέρος, παρά μόνο αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση προς τούτο. Και αν το 
τρίτο μέρος δεν παρέχει τα εχέγγυα της επαρκούς προστασίας της 
πληροφορίας, τότε η διαβίβασή της δεν θα είναι δυνατή. 

Εκτίμηση της πηγής και της αξιοπιστίας των πληροφοριών: Τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποχρεούνται, όταν διαβιβάζουν τις πληροφορίες 
τους, να τις συνοδεύουν και με την αναγκαία αξιολόγησή τους, αναφορικά με 
την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία της πηγής, καθώς και την ακρίβεια της 
πληροφορίας αυτής καθαυτής. 

III SIRENE 
 Η Ελλάδα ζήτησε αρχικά (1991) να 

προσχωρήσει στις Συμφωνίες Schengen με το 
καθεστώς του παρατηρητή. Τη θέση αυτή μετέβαλε 
λίγο αργότερα και την 19.6.1992 προσχώρησε στις 
Συμφωνίες ως πλήρες μέλος, παρά το γεγονός ότι η 
χώρα μας δεν έχει κοινά σύνορα με τα κράτη-μέλη 
του χώρου Schengen. Έτσι, στην έννοια των 

«εσωτερικών συνόρων» κατά το άρθρο 1 της Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας Schengen για την Ελλάδα περιλαμβάνονται μόνο τα αεροδρόμια 
και τα λιμάνια της χώρας μας, οσάκις εξυπηρετούν πτήσεις ή πλόες με 
αποκλειστική προέλευση ή προορισμό αντίστοιχα λιμάνια ή αεροδρόμια των 
κρατών, που εφαρμόζουν τις εν λόγω Συμφωνίες. 

Οι ρυθμίσεις των Συμφωνιών Schengen απετέλεσαν την πρώτη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών σε αστυνομικά θέματα 
και στα οποία η εκχώρηση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων υπήρξε 
σημαντικότατη. 

Η συνεργασία αυτή αφορούσε τη διασυνοριακή παρακολούθηση, τη 
διασυνοριακή καταδίωξη, την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, 
αλλά και γενικά την κτήση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Υποστηρικτικό 
ρόλο στην εν λόγω αστυνομική συνεργασία παίζουν οι ρυθμίσεις για το 
σύστημα πληροφοριών Schengen με τη δημιουργία της τράπεζας 
δεδομένων. 
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Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας 
και Τάξης εξασφαλίζει την επικοινωνία της Ελληνικής Αστυνομίας με Διεθνείς 
Οργανισμούς, με τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL (Λυών Γαλλίας) 
καθώς και με τις λοιπές χώρες μέλη της INTERPOL (187) μέσω των Εθνικών 
Κεντρικών Γραφείων INTERPOL – Ελλάδας, την EDU/Europol (Εθνική 
Μονάδα Europol, 27 χώρες - μέλη) και επίσης την επικοινωνία μέσω του 
Τμήματος SIRENE – Συστήματος Πληροφοριών Schengen με τις λοιπές 
χώρες – μέλη του Ενιαίου Χώρου Schengen (25 χώρες - μέλη), το Teldrug και 
τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SECI14 
Πρόκειται για την Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης για την πάταξη του διασυνοριακού οργανωμένου 
εγκλήματος (SECI - South Eastern Cooperation 
Initiative). 

Κράτη Μέλη του SECI είναι η Αλβανία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ουγγαρία, 

Ρουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία. 
Επίσης το Κέντρο διατηρεί στενή συνεργασία με εκπροσώπους 15 χωρών 

που κατέχουν την ιδιότητα του παρατηρητή. 
Το Περιφερειακό Κέντρο SECI, με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 

διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών 
επιβολής του νόμου που διενεργούν έρευνες. 

Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, συνίσταται στο να λαμβάνει και να 
αποστέλλει τα αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 
κάθε χώρας.  

Ο τύπος της πληροφορίας που μπορεί να ανταλλαχθεί μέσω του S.E.C.I. 
πρέπει να εκπληρώνει τους ακόλουθους όρους:  

 Να σχετίζεται με έρευνα ευρισκόμενη σε εξέλιξη, ή να αφορά έναρξη 
έρευνας σε κάποιο κράτος μέλος.  

 Θα πρέπει να έχει μορφή και συνάφεια υπηρεσιακού χαρακτήρα 
 Θα πρέπει να αφορά ένα από τα παρακάτω πεδία εγκληματικών 

δραστηριοτήτων τα οποία και αποτελούν στόχο των εξειδικευμένων ομάδων 
δράσης για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. 

- Εμπορία ανθρώπων – λαθρομετανάστευση. 
- Διακίνηση εμπορία ναρκωτικών ουσιών. 
- Λαθραία διακίνηση- εμπορία κλεμμένων οχημάτων. 
- Οικονομικά εγκλήματα. 
- Λαθρεμπόριο αγαθών, και τελωνειακές απάτες. 
- Τρομοκρατία. 
- Άλλα σχετικά διασυνοριακά εγκλήματα. 
  Στην χώρα μας το Εθνικό Σημείο S.E.C.I. ανήκει στην Διεύθυνση 

Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας / Τμήμα Διεθνών Οργανισμών – Interpol. 

                                                 
14  Της  33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων  
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V. GROUP POMPIDOU 
 

Λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει ως στόχο 
την καταπολέμηση της διακίνησης και της κατάχρησης των ναρκωτικών. 

Ειδικότερη αποστολή είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολυτομεακών , 
καινοτόμων, αποτελεσματικών και στοιχειοθετημένων πολιτικών ναρκωτικών 
στα κράτη που συμμετέχουν. 

Επιδιώκει να συνδέσει την πολιτική, την πρακτική και την επιστήμη και 
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην πραγματοποίηση-εφαρμογή των τοπικών 
προγραμμάτων για τα ναρκωτικά. 

Η Ομάδα POMPIDOU πρόκειται για μια διευρυμένη συμφωνία στην 
οποία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και χώρες εκτός του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης. 

Σήμερα (Νοέμβριος 2009), η Ομάδα POMPIDOU αριθμεί 35 ΚΜ. 
Επίσης, η Ομάδα POMPIDOU έχει «γεφυροποιό» ρόλο ανάμεσα στις 

χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με γειτονικές χώρες της 
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. 

Οι συναντήσεις της ομάδας Πομπιντού πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και 
είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς προσφέρουν στοιχεία και πληροφορίες για τη 
διακίνηση ναρκωτικών μέσω των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και δίνουν τη 
δυνατότητα καλύτερης και στενότερης συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών 
Υπηρεσιών, αναπτύσσοντας ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές δίωξης, 
συνδυάζοντας πολιτικές και πρακτικές εστιάζοντας την προσοχή στην 
πραγματικότητα και στη δυνατότητα εφαρμογής των προγραμμάτων. 

Τα σημεία που πρέπει να τονισθούν από τη φετινή συνάντηση που διεξήχθη 
στο Στρασβούργο της Γαλλίας, είναι τα ακόλουθα: 
  Η αεροπορική διακίνηση ναρκωτικών είναι αδιαμφισβήτητη, παρόλο που ο 
αριθμός των κατασχέσεων έχει παραμείνει σταθερός συγκριτικά με το 2007.  
  Κατά το 2008 δεν υπήρξε αλλαγή στο modus operandi των διακινητών. Ο 
δημοφιλέστερος τρόπος απόκρυψης ναρκωτικών, ήταν με ταχυδρομικά 
δέματα/επιστολές. Σημειώθηκε δε μεγάλη αύξηση των ενδοσωματικών 
μεταφορών. 
  Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των εθνικών νόμων με την κοινοτική 
νομοθεσία, για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν απανταχού οι διωκτικές υπηρεσίες και ειδικά στον τομέα 
ρύθμισης των διοικητικών συνδρομών, των ελεγχόμενων παραδόσεων, της 
ενδοσωματικής μεταφοράς, του νέου κανονισμού ασφαλείας των αεροδρομίων 
και της Συνθήκης Σένγκεν. Σε αυτά τα θέματα σημαντική βοήθεια και λύσεις 
μπορεί να δώσει η Eurojust. 
  Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη ενίσχυσης και εξειδίκευσης του προσωπικού 
των διωκτικών υπηρεσιών, είναι αναγνωρισμένος ο ρόλος των σκύλων-
ανιχνευτών αλλά και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων ανίχνευσης ναρκωτικών 
καθώς οι διακινητές συνεχώς εφευρίσκουν νέες μεθόδους απόκρυψης. 
  Τα στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν προκειμένου να καταπολεμήσουμε 
την εγκληματικότητα στα αεροδρόμια είναι : πρόγραμμα ανάλυσης ρίσκου για 
επιβάτες και εμπορεύματα, προληπτικοί έλεγχοι, εξειδικευμένο προσωπικό, 
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ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και των κατασχέσεων που δίνονται κάθε 
χρόνο προκειμένου να γνωρίζουμε τις νέες τάσεις και μεθόδους στη διακίνηση 
των ναρκωτικών, ανταλλαγή πληροφοριών, σύναψη διεθνών συμβάσεων, 
προσανατολισμός σε αντικείμενα όπως το ξέπλυμα χρήματος και η 
λαθρομετανάστευση, συνεργασία με τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα 
αεροδρόμια και φυσικά αγαστή συνεργασία μεταξύ των διωκτικών υπηρεσιών. 
  Η τακτική διοργάνωση συναντήσεων όπου θα τίθενται προτάσεις από τους 
υπαλλήλους της «πρώτης Γραμμής» αλλά που θα ακολουθούνται από εκείνους 
που διαμορφώνουν τακτικές και πολιτικές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των εργασιών, είναι επιβεβλημένη.  

Κατά το 2008 το Γκρουπ Πομπιντού ανέλαβε την πρωτοβουλία 
διοργάνωσης επιχείρησης με τη συνδρομή του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τελωνείων, της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Γαλλίας καθώς και δύο γαλλικές 
Υπηρεσίες(Mildt & OCRTIS) που ασχολούνται με την καταπολέμηση της 
διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών.  

Ο στόχος της επιχείρησης πέραν του κατασταλτικού της χαρακτήρα, για τη 
διακίνηση ηρωίνης από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, ήταν να ενισχύσει την 
συνεργασία μεταξύ των Αρχών Δίωξης Ναρκωτικών, να εξαγάγει κάποια 
συμπεράσματα σχετικά με τις οδούς και τις μεθόδους διακίνησης, τις μεθόδους 
απόκρυψης, κ.τ.λ. και τέλος να διαπιστώσει κατά πόσο μία απλή αλλά 
συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ των χωρών θα μπορέσει να είναι 
αποτελεσματική.  

Η πρόσκληση που είχε απευθύνει το Γκρουπ Πομπιντού για τη διενέργεια 
της εν λόγω επιχείρησης, καταρχάς αφορούσε στις Τελωνειακές και 
Αστυνομικές Αρχές και κατά δεύτερον αφορούσε σε χώρες Κ.Μ. της Ε.Ε. αλλά 
και σε τρίτες χώρες. Στην προπαρασκευαστική συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο Παρίσι, παρευρέθηκαν και συμφώνησαν 
να συμμετάσχουν στην επιχείρηση οι κάτωθι χώρες: Αυστρία, Ολλανδία, 
Ελβετία, Ισραήλ, Ιρλανδία, Σλοβενία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Ελλάδα και η Πορτογαλία, αλλά η Ελλάδα τελικώς δεν συμμετείχε.  

Για τη διεξαγωγή της επιχείρησης η οποία τελικώς έλαβε το κωδικό όνομα 
«Ariane», συστάθηκε μία επιχειρησιακή μονάδα(OCU) η οποία τοποθετήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων στις Βρυξέλλες η 
οποία λειτουργούσε από τις 07.30 έως τις 19.00 και η οποία επανδρώθηκε από 
διωκτικούς υπαλλήλους της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της 
Ολλανδίας, της Σλοβενίας και του Βελγίου..  

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε επιβάτες, εμπορεύματα, ταχυδρομεία και 
εταιρίες ταχυμεταφορών και πολλές χώρες επέλεξαν να ελέγχουν το 100% 
αυτών που προέρχονταν από τις χώρες που στοχοποιήθηκαν.  

Οι χώρες που στοχοποιήθηκαν ως χώρες αναχώρησης ήταν οι εξής: 
Αφγανιστάν, Αζερμπαιτζάν, Ιράν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, 
Πακιστάν, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν και ως χώρες διαμετακόμισης, οι 
εξής: Κατάρ, Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία και Αραβικά Εμιράτα. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δεν πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις 
ηρωίνης και οπίου κάτι που οι συμμετέχοντες θεώρησαν συμπτωματικό αφού 
πριν και μετά τη διεξαγωγή της επιχείρησης στα ίδια αεροδρόμια που 
συμμετείχαν, πραγματοποιήθηκαν αρκετές κατασχέσεις ηρωίνης. 
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Πραγματοποιήθηκαν 8 μόνο κατασχέσεις συνολικά και αυτές αφορούσαν σε 
στεροειδή-αναβολικά και σε παραποιημένα εμπορικά προϊόντα.  

Τα αντικείμενα της εν λόγω επιχείρησης ήταν τα κάτωθι και οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι από τους έξι στόχους, επετεύχθησαν οι τρεις, άρα 
σε γενικές γραμμές έμειναν ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση, την εξέλιξη και 
την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.  

Η εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εσόδου της Ευρώπης είτε από 
απευθείας πτήσεις από χώρες της Κ.Α. είτε μέσω άλλων αεροδρομίων ούτως 
ώστε να κατασχεθούν φορτία ηρωίνης και να διακοπεί η συγκεκριμένη 
διακίνηση. 

Η σύλληψη διακινητών και η πιθανή αναγνώριση κυκλωμάτων διακίνησης 
ηρωίνης. 

Η πρόκληση ενδιαφέροντος και επαγρύπνησης των διωκτικών υπαλλήλων 
στα αεροδρόμια. 

Η συλλογή πληροφοριών για την αεροπορική διακίνηση ηρωίνης και η 
εκπόνηση ενημερωμένων και εύστοχων κριτηρίων ελέγχου καθώς και η 
δημιουργία νέων προφίλ ρίσκου. 

Η διευκόλυνση στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Τελωνειακών και 
Αστυνομικών Αρχών. 

Η εφαρμογή μιας κοινής επιχείρησης ελέγχου στα πλαίσια της ομάδας 
Πομπιντού.                                                                              

ΣΤ.3.  O ρόλος του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ στη διεθνή συνεργασία. 
 
Το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ, ως συνδετικός κρίκος των τεσσάρων διωκτικών 

υπηρεσιών, συμβάλλει στη ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας με την 
άμεση ανταπόκριση της χώρας μας στα αιτήματα των αλλοδαπών αρχών που 
του διαβιβάζονται είτε μέσω των επίσημων διεθνών καναλιών είτε απευθείας, 
στη ενίσχυση της ροής των πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που 
σχετίζονται με τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη πραγματοποίηση 
διεθνών επιχειρήσεων με τη τεχνική της ελεγχόμενης παράδοσης. 

Κατά τη διάρκεια του 2008 ικανοποιήθηκαν 142 αιτήματα μέσω της 
Interpol, 206 μέσω της Europol και 19 μέσω του Sirene. Εκτός των 
ανωτέρω ανταποκρίθηκε στη συμπλήρωση ετήσιων ερωτηματολογίων από 
διάφορους διεθνείς οργανισμούς, στη σύνταξη αναφορών για την κατάσταση 
των ναρκωτικών στη χώρα μας καθώς επίσης στη συνεισφορά μας στους 
Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας (Α.Φ.Ε.).  

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 4 ελεγχόμενες παραδόσεις κατόπιν 
αιτήματος αλλοδαπής αρχής. 

   Παράλληλα, το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ συμβάλλει στην υπηρεσιακή ενημέρωση 
και επιχειρησιακή δραστηριότητα των τεσσάρων Διωκτικών Υπηρεσιών, μέσα 
από την πληθώρα πληροφοριών που τις διοχετεύει, κατόπιν προσεκτικής 
μελέτης και αξιολόγησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στην 
καταπολέμηση των νέων εγκληματικών μεθόδων και τεχνικών, που 
αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Ζ.1. Ευρώπη - Συνεργασία για την κατάσχεση των παράνομων φορτίων 
ναρκωτικών που μεταφέρονται δια θαλάσσης. 

 
Με την διακίνηση της κοκαΐνης με τη χρήση πλοίων διαμέσου των 

παράκτιων χωρών της Δυτικής Αφρικής με κύριο προορισμό την Ευρώπη να 
συνεχίζεται αμείωτη και το 2008, προβάλλεται επιτακτικότερη απ’ ότι ποτέ η 
ανάγκη για την εδραίωση στενότερης συνεργασίας - ανταλλαγής πληροφοριών 
αλλά και η ανάληψη κοινών επιχειρησιακών δράσεων μεταξύ των Διωκτικών 
Αρχών όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης και σε περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο. 

 
MAOC-N 
(Maritine Analysis and Operation Centre – Narcotics) 
 
Το MAOC-N15 (Κέντρο Θαλάσσιων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων για τα 

Ναρκωτικά) αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιβολής του Νόμου και μια 
συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης 
ναρκωτικών από τον Ατλαντικό με προορισμό την Ε.Ε. με δυνατότητα 
επέκτασης των δραστηριοτήτων του και στην περιοχή της Μεσογείου.  

Το MAOC-N αντιπαραβάλλει ενημερωμένες πληροφορίες με στρατιωτικά 
στοιχεία και στοιχεία επιβολής του νόμου, προκειμένου να παράσχει ταχεία 
αντίδραση σε λαθρεμπόρους ναρκωτικών που επιχειρούν να προμηθεύσουν την 
Ε.Ε. με κοκαΐνη. Θεσπίζει ένα σημείο συντονισμού για την αντιμετώπιση του 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών δια θαλάσσης και αέρος σε μια επιχειρησιακή ζώνη 
που εκτείνεται από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική μέχρι 
τη Νορβηγική Θάλασσα, με δυνατότητα επέκτασης της επιχειρησιακής ζώνης 
στη Δυτική Μεσόγειο θάλασσα Στο στόχαστρο του βρίσκονται τα μη εμπορικά 
σκάφη και αεροσκάφη, κυρίως αυτά που προέρχονται από περιοχές της Νότιας 
Αμερικής και Δυτικής Αφρικής. Στις επιχειρήσεις που διεξάγει συμμετέχουν 
πέραν των Αρχών επιβολής του Νόμου, του Ναυτικού (κυρίως) και του 
Στρατού. Συνεργάζεται με την Europol χωρίς επικαλύψεις, ενώ τρίτες Χώρες 
συμμετέχουν ως παρατηρητές.  

Το Κέντρο εδρεύει στη Λισσαβόνα και άρχισε να λειτουργεί στις 15 
Ιουνίου του 2007. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2007, οι Υπουργοί των επτά 
ιδρυτικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) υπέγραψαν την 
συμφωνία. Το προσωπικό του αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον 
Γραμματέα και τον Διευθυντή του Συντονιστικού Κέντρου. Οι υπόλοιπες θέσεις 
καλύπτονται από τους εκπροσώπους των Κ-Μ που συμμετέχουν. Ως 
παρατηρητές υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι του Καναδά της Γερμανίας της Ε. 
Επιτροπής, του Συμβουλίου Νοτίων Θαλασσών και της Europol η οποία από 
τον Ιανουάριο του 2009 θα διορίσει αξιωματικό - σύνδεσμο της. 

   
 

                                                 
15  Από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά έτους 
2007 του INCB. 
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CECLAD – M16 
(Centre de Coordination pour la Lutte Anti Drogue en 

Méditerranée) 
 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από τη γαλλική 
κυβέρνηση ενόψει της θητείας της Γαλλίας στην προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ήταν και η δημιουργία, έπειτα από σχετική υπουργική απόφαση, ενός 
κέντρου το οποίο θα λειτουργεί ως κομβικό σημείο για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.  

Το 280 m² κέντρο CECLAD – M, όπως ονομάστηκε, πρόκειται να 
στεγαστεί στο ισόγειο κτιρίου στο εσωτερικό της ναυτικής βάσης στην Τουλόν 
(Ν. Γαλλία) και θα εξαρτάται διοικητικά από τις γαλλικές αρχές, καθώς θα 
βρίσκεται υπό την άμεση εποπτεία της κεντρικής διεύθυνσης της γαλλικής 
Αστυνομίας (Direction Generale de la Police Nationale & Direction Centrale 
de la Police Judiciaire). 

Θα λειτουργήσει πιλοτικά από το 2009 με πρωταρχικό σκοπό τη συλλογή 
και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω Αξιωματικών Συνδέσμων Ευρωπαϊκών 
χωρών και χωρών της Ένωσης για τη Μεσόγειο και θα αποτελεί ουσιαστικά ένα 
κέντρο για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, με 
ειδίκευση στην αντιμετώπιση τη ροής ναρκωτικών που παρατηρείται στη 
γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου, μέσω της βελτίωσης του συντονισμού των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων γαλλικών και ξένων Υπηρεσιών που θα 
διαχειρίζονται αντίστοιχες πληροφορίες.  

Το κέντρο καταπολέμησης της θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών θα 
αναλάβει τη δέσμευση για:  
  την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών, 
  τη συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, 
  τη διαβίβαση κάθε σχετικής πληροφορίας για την υποβοήθηση της 
αποστολή των εμπλεκομένων κρατών, ιδιαίτερα στην αναγνώριση και τον 
εντοπισμό των δραστών (χωρίς όμως να εμπερικλείονται προσωπικά δεδομένα), 
  το συντονισμό των απαραίτητων επιχειρήσεων παρακολούθησης - 
επέμβασης σε πλοία και αεροσκάφη που διέρχονται από τη Μεσόγειο και 

 
Ειδικότερα θα αποσκοπεί στη: 
- βελτίωση της καταπολέμησης εμπορίας ναρκωτικών στη Μεσόγειο και στη 
μείωση της διαθεσιμότητας των ουσιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο.  
- ενδυνάμωση των σχέσεων των εταίρων βόρειας και νότιας ακτής της 
Μεσογείου, με τη διασύνδεση των διαφόρων Υπηρεσιών επιβολής του νόμου 
που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την 
ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας. 

                                                 
16 Του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α./Λ.Σ. 
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- διάκριση και αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται, προκειμένου 
να αποφευχθεί επικάλυψη και ενδεχόμενη αντίθεση συμφερόντων σε έρευνες ή 
επιχειρήσεις των διαφόρων αντιπροσωπειών.  
- προώθηση του διεθνούς συντονισμού με βάση τις πληροφορίες που 
μεταβιβάζονται από τους διαφόρους εκπροσώπους του κέντρου, ούτως ώστε να 
προτείνονται κατάλληλες επιχειρήσεις επέμβασης στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 
για την κατάσχεση των παρανόμων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων της ρητίνης 
κάνναβης και κοκαΐνης που διέρχονται από τη Μεσογείου. 
- διαμόρφωση, ανάπτυξη και ανταλλαγή μέσω των Αξιωματικών συνδέσμων 
ενός μοντέλου επιχειρησιακής μεθοδολογίας.  

Ωστόσο το κέντρο CECLAD-Μ δεν θα διεξάγει καμία έρευνα, δεν θα έχει 
καμία αρμοδιότητα της δικαστικής αστυνομίας, δεν θα παράγει – διαθέτει 
καμία πληροφορία από μόνο του (οι πληροφορίες θα είναι αποτέλεσμα 
δραστηριότητας των Αξιωματικών Συνδέσμων) και δεν θα προβαίνει σε 
αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Θα βρίσκεται όμως σε αμφίδρομη 
επικοινωνία και συνεργασία με άλλες υφιστάμενες δομές και Υπηρεσίες (ΕΜΠ 
– ΕΣΕ, MAOC-N, EUROPOL, INTERPOL, JIAT-F, UNODC K.A)   

Βασικός ρόλος των Α/Ξ συνδέσμων, ειδικευμένων στο πεδίο των 
ναρκωτικών, θα είναι η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών μέσω 
ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί από τη γαλλική Αστυνομία, έτσι ώστε 
σε δεύτερο επίπεδο να επιλέγεται η κατάλληλη επιχειρησιακή δράση. Ανάλογα 
με την γεωγραφική περιοχή που θα λαμβάνει χώρα ένα επεισόδιο και τα 
υπάρχοντα διατιθέμενα μέσα, το κέντρο θα «παραδίδει» την επιχείρηση στον 
αντίστοιχο Α/Ξ σύνδεσμο, έτσι ώστε η χώρα που εκπροσωπεί  να αναλάβει το 
συντονισμό των δυνάμεων και την εκτέλεση της επέμβασης. 

Τα ακόλουθα κράτη θα συμμετάσχουν επιτελικά και επιχειρησιακά στις 
δραστηριότητες του κέντρου CECLAD-Μ και θα το στελεχώσουν με 
έμπειρους Αξιωματικούς Συνδέσμους Διωκτικών Αρχών με εμπειρία στο 
πολυσχιδές αντικείμενο των ναρκωτικών: Γαλλία (αξιωματούχοι από την 
Αστυνομία, τα Τελωνεία, το Πολεμικό Ναυτικό, το Ναυτικό Τμήμα της 
Χωροφυλακής με αρμοδιότητες αντίστοιχες του Λιμενικού Σώματος), Ισπανία, 
Ιταλία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Ελλάδα (Αξιωματικοί Σύνδεσμοι από την 
ΕΛ.ΑΣ και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας του 
Λ.Σ) και Κύπρος. Πρόθεση επίσης να συμμετάσχουν έχουν εκδηλώσει το 
Ισραήλ, ο Λίβανος, η Ρωσία, η Τουρκία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σενεγάλη.    

    Το κόστος του έργου προκειμένου το κέντρο να καταστεί επιχειρησιακό 
και να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις και επιταγές του ρόλου για το 
οποίο συστάθηκε ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, κονδύλι το οποίο πρόκειται να 
καλυφθεί από το γαλλικό ΥΠ.ΕΣ. Μετά την παρέλευση του πιλοτικού χρόνου 
λειτουργίας θα αξιολογηθεί η δραστηριότητά του, θα εντοπιστούν τα 
ενδεχόμενα τρωτά του σημεία και θα αποφασιστεί από κοινού (συμμετέχοντα 
κράτη – μέλη) η περαιτέρω εξέλιξη, ανασύσταση και πορεία του.   

Πρωτοβουλίες, για την ίδρυση αντίστοιχων ή περιφερειακών Κέντρων για 
την αντιμετώπιση της απειλής των ναρκωτικών στην Μεσόγειο αναπτύσσονται 
και από άλλα Κ-Μ. 
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Ζ.2. Ανάλυση της παγκόσμιας κατάστασης ανά ναρκωτική ουσία17. 
 
Κάνναβη 
Η κάνναβη αποτελεί το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό κατάχρησης στην 

Ευρώπη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, περίπου 71 εκατ. 
άνθρωποι ηλικίας 15-64 ετών έχουν δοκιμάσει κάνναβη στη ζωή τους και 
περίπου το 7% έχει κάνει χρήση το προηγούμενο έτος. 

Νεαρά άτομα ηλικίας 15-16 ετών έχουν κάνει χρήση κάνναβης 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, όπως αναφέρουν το Βέλγιο, η 
Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο όπου τα ποσοστά κυμαίνονται από 30-44% , ενώ η Νορβηγία, η 
Σουηδία, η Ρουμανία, η Κύπρος και η Ελλάδα αναφέρουν ποσοστά 
χαμηλότερα του 10 %. 

Η παράνομη καλλιέργεια κάνναβης εξακολουθεί να αναφέρεται σε αρκετές 
χώρες στη Δυτική Ευρώπη, όπως η Γερμανία, όπου έχουν κατασχεθεί φυτείες 
καλλιέργειας σε μεγάλη κλίμακα. Αναφορές από την Αλβανία δείχνουν ότι φυτά 
κάνναβης καλλιεργούνται σε δημόσιο έδαφος. 

Η Ευρώπη είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά 
κατεργασμένης κάνναβης. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση κάνναβης στην Ευρώπη σταθεροποιείται ή 
μειώνεται. 

Η Βόρεια Αμερική παραμένει μία από τις κύριες περιοχές παραγωγής 
και χρήσης κάνναβης. Η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής είναι το Μεξικό και 
ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Παρά τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης του Μεξικό να εκριζώσει την κάνναβη, η περιοχή όπου λαμβάνει 
χώρα η παράνομη καλλιέργεια κάνναβης αυξάνεται.  

Η Τζαμάικα εξακολουθεί να αποτελεί κύρια χώρα παραγωγής και 
εξαγωγής κάνναβης στην Κεντρική Αμερική και Καραϊβική. Παρά τις 
προσπάθειες εκρίζωσης και τις σημαντικές κατασχέσεις και συλλήψεις, η 
κάνναβη καλλιεργείται παράνομα στα περισσότερα μέρη της χώρας. Φορτία 
κάνναβης από τη Τζαμάικα αποστέλλονται μέσω της Δομινικανής 
Δημοκρατίας, της Ταϊτής και Μπαχάμες σε χώρες στη Βόρειο Αμερική και 
Ευρώπη.  

 
Ηρωίνη/Όπιο 
Το Αφγανιστάν εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην 

Παγκόσμια παράνομη καλλιέργεια οπίου.  
Το σύνολο σχεδόν της ηρωίνης που διατίθεται στις παράνομες αγορές της 

Ευρώπης προέρχεται από το Αφγανιστάν και λαθρεμπορεύεται στην Ευρώπη 
μέσω μίας από τις δύο κυριότερες διαδρομές: το βαλκανικό άξονα ή τον 
αποκαλούμενο «δρόμο του μεταξιού», μέσω της κεντρικής Ασίας στη Ρωσική 
Ομοσπονδία και από εκεί στις χώρες της Ευρώπης. Ο βαλκανικός άξονας 
εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια διαδρομή για λαθρεμπόριο ηρωίνης στην 
ανατολική Ευρώπη και από εκεί στη δυτική. Η αποκαλούμενη «βόρεια 
διαδρομή» του βαλκανικού άξονα που διέρχεται από Τουρκία, Βουλγαρία, 
                                                 
17  Από την Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά έτους 2008 του INCB. 
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Ρουμανία, Ουγγαρία και Αυστρία, χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά το 2007 όπως 
αποδεικνύεται και από τους περισσότερο από 2,5 τόνους ηρωίνης που 
κατασχέθηκαν σ’ αυτή τη διαδρομή. Η αποκαλούμενη «νότια διαδρομή» του 
βαλκανικού άξονα που οδηγεί μέσω Ελλάδας, Αλβανίας και FYROM στην 
Ιταλία, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε λιγότερο για διακίνηση ναρκωτικών το 
2007 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

Η Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τη δεύτερη μεγαλύτερη παράνομη 
αγορά για τα οπιούχα. Στην ανατολική Ευρώπη η παράνομη αγορά οπιούχων 
εξακολουθεί να επεκτείνεται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNODC υπάρχουν 
περίπου 2 εκατ. χρήστες οπιούχων στην ανατολική Ευρώπη. Η χρήση 
οπιούχων παραμένει σταθερή ή μειωμένη στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη 
αλλά αναφέρθηκε αύξηση στη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλες χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και σε χώρες στην νοτιοανατολική Ευρώπη 
κατά μήκος του Βαλκανικού Άξονα. Φαίνεται ότι η χρήση ηρωίνης είναι πιο 
διαδεδομένη στους νεαρούς χρήστες ναρκωτικών στη δυτική Ευρώπη.  

Στην Ευρώπη, σημαντικές κατασχέσεις ηρωίνης αναφέρθηκαν στη 
Βουλγαρία, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Σερβία. Αύξηση στις κατασχέσεις 
ηρωίνης αναφέρθηκε και σε μερικές χώρες στη Δυτική Ευρώπη, όπως η 
Γερμανία και η Ισπανία. 

Τα περισσότερα εργαστήρια παράνομης παρασκευής οπιούχων 
εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. 

Οπιούχα από το Αφγανιστάν λαθρεμπορεύονται κυρίως μέσω Ιράν, 
Πακιστάν και των χωρών στην Κεντρική Ασία, σε χώρες στην Ανατολική 
και Δυτική Ευρώπη (όπως η Ρωσική Ομοσπονδία). Αυτή η μεγάλης 
κλίμακας διακίνηση των οπιούχων Αφγανικής προέλευσης έχει επιφέρει 
κοινωνικές επιπτώσεις, όπως οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και αυξημένη 
παράνομη ζήτηση. 

Νέες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών, όπως ηρωίνη από χώρες 
εκτός της δυτικής Ασίας, φαίνεται να ανοίγονται μέσω των χωρών στην 
Αραβική χερσόνησο. Οι νέες διαδρομές οδηγούν μέσα από χώρες όπως η 
Ιορδανία, η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και τα Ενωμένα Αραβικά 
Εμιράτα.  

Υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ των συνθηκών ασφαλείας και της 
παράνομης καλλιέργειας οπίου. Στις νότιες επαρχίες του Αφγανιστάν η 
ασφάλεια είναι αδύναμη και η συντριπτική πλειοψηφία των χωριών 
αναμειγνύονται στην παράνομη καλλιέργεια οπίου. 

Η μεγάλη ποσότητα οπιούχων που διακινείται από το Αφγανιστάν στις 
χώρες της Δυτικής Ασίας, εξακολουθεί να επιφέρει σημαντικά προβλήματα 
χρήσης ναρκωτικών σ’ αυτές τις χώρες. 

 
Η ηρωίνη από τη νοτιοδυτική Ασία εισέρχεται στην Αφρικανική 

περιοχή μέσω της Ανατολικής Αφρικής. Η στρατηγική θέση της ανατολικής 
Αφρικής, σε μια μεγάλη και καθιερωμένη εμπορική διαδρομή μεταξύ Ευρώπης 
και νοτιοδυτικής Ασίας, και οι εκτεταμένες πτήσεις των αεροπορικών γραμμών 
της Κένυας και της Αιθιοπίας που συνδέουν την ανατολική Αφρική με τις 
βασικές χώρες παραγωγής ηρωίνης στην Ασία, όπως επίσης και τη δυτική 
Αφρική και την Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για το 
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λαθρεμπόριο ηρωίνης από την Ασία στη δυτική Αφρική και την Ευρώπη. Τα 
διεθνή αεροδρόμια της Αντίς Αμπέμπα και του Ναϊρόμπι εμφανίζονται ως 
σημαντικά σημεία εισόδου και διαμετακόμισης για ολόκληρη την Αφρική και 
πέρα από αυτή. Από την ανατολική Αφρική, μεγάλες ποσότητες ηρωίνης 
μεταφέρονται κατά μήκος της ηπείρου σε χώρες της δυτικής Αφρικής, κυρίως 
Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα και Νιγηρία και από εκεί σε χώρες στην Ευρώπη 
και τις Η.Π.Α. Κατασχέσεις ηρωίνης συνεχίζουν να γίνονται στην Ακτή 
Ελεφαντοστού, Κένυα, Μαυριτανία, Νιγηρία και την Ηνωμένη Δημοκρατία της 
Τανζανίας. Η περισσότερη ηρωίνη διακινείται με αεροπορικούς μεταφορείς, 
όμως ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται εμπορικά αεροπορικά 
φορτία καθώς και ταχυδρομικές υπηρεσίες express για διακίνηση ηρωίνης. 
Επιπλέον η διακίνηση ηρωίνης μέσω Τρίπολης έχει αυξηθεί πρόσφατα. Μέρος 
της ηρωίνης που διακινείται και αποθηκεύεται προσωρινά στην ανατολική 
Αφρική, διανέμεται στην τοπική παράνομη αγορά. Ηρωίνη από την ανατολική 
Αφρική λαθρεμπορεύεται σε χώρες στη νότιο Αφρική, κυρίως Μαυριτανία και 
Νότιο Αφρική, όπου και καταναλώνεται. 

 
Κοκαΐνη 
Οι παγκόσμιες διαδρομές διακίνησης κοκαΐνης εξακολουθούν να 

διέρχονται από χώρες στην περιοχή των Άνδεων, κυρίως την Κολομβία. 
Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μία σημαντική αύξηση στο 

λαθρεμπόριο αποστολών κοκαΐνης από τη Νότιο Αμερική μέσω της Δυτικής 
Αφρικής στην Ευρώπη. Οι διακινητές των ναρκωτικών στοχεύουν χώρες με 
«ασθενείς» κυβερνητικές δομές που έχουν περιορισμένη δυνατότητα να 
αμυνθούν ενάντια στη διακίνηση ναρκωτικών και τις συνέπειές του, όπως είναι η 
διαφθορά και η χρήση ναρκωτικών.  

Εκτιμάται ότι περίπου το 27% (40 τόνοι) της κοκαΐνης που 
καταναλώνεται στην Ευρώπη κάθε χρόνο διακινείται μέσω σχεδόν όλων 
των χωρών της Δυτικής Αφρικής : Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Γουινέα, 
Γουινέα-Μπισάου, Λιβερία, Μάλι, Μαυριτανία, Νιγηρία, Σενεγάλη και 
Σιέρα Λεόνε.  

Η κοκαΐνη μεταφέρεται κυρίως στη Δυτική Αφρική σε μεγάλες ποσότητες 
μέσα σε κοντέινερ μεταφερόμενα δια θαλάσσης. Στη Δυτική Αφρική, η κοκαΐνη 
αποθηκεύεται, επανασυσκευάζεται σε μικρότερες ποσότητες και μεταφέρεται σε 
χώρες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., συνήθως αεροπορικώς, με μεταφορείς, οι 
οποίοι με τη μέθοδο της κατάποσης μεταφέρουν περίπου 1 κιλό κοκαΐνης, ή 
μέσω αποσκευών που περιέχουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης. Οι 
οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών έχουν αρχίσει να κάνουν χρήση της 
αποκαλούμενης «επιθετικής προσέγγισης», σύμφωνα με την οποία ένας 
μεγάλος αριθμός μεταφορέων αποστέλλονται με την ίδια πτήση, 
καθιστώντας έτσι δύσκολο τον εντοπισμό και σύλληψή τους από τις 
διωκτικές Αρχές.  

Η εμφάνιση της Δυτικής Αφρικής ως περιοχή διαμετακόμισης για τη 
διακίνηση κοκαΐνης έχει πιθανόν πολλές αιτίες. Η γεωγραφική θέση της Δυτικής 
Αφρικής την καθιστά ιδανικό σημείο για τη διαμετακόμιση αποστολών 
κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς τις αναπτυσσόμενες αγορές της 
κοκαΐνης στην Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας τη Δυτική Αφρική για τις αποστολές 



~ 122 ~ 
 

τους, οι έμποροι προσπαθούν να παραπλανήσουν την αυξημένη επιτήρηση και 
την αποτελεσματικότητα των Διωκτικών μονάδων που έχουν τοποθετηθεί κατά 
μήκος των κλασσικών διαδρομών λαθρεμπορίας, από τις εθνικές διωκτικές 
Αρχές των Η.Π.Α. και των χωρών στην Ευρώπη. 

Η Ευρώπη παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κοκαΐνης στον κόσμο. 
Μεγάλες αποστολές κοκαΐνης από Νότιο Αμερική διακινούνται στην 
Ευρώπη δια θαλάσσης, συχνά μέσω δυτικοαφρικανικών χωρών. Το 
λαθρεμπόριο κοκαΐνης μέσω των χωρών της ανατολικής Ευρώπης έχει αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που 
κατασχέθηκε στη ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά το 2007, κυρίως ως 
αποτέλεσμα μίας μεγάλης κατάσχεσης 480 κιλών που έγινε από τις τελωνειακές 
Αρχές στην FYROM. Ο αυξημένος αριθμός αποστολών κοκαΐνης από 
Νότιο Αμερική σε χώρες στην ανατολική Ευρώπη αποτελεί μέρος της νέας 
εξέλιξης στη διακίνηση κοκαΐνης. Όλο και περισσότερη κοκαΐνη  φτάνει στη 
δυτική Ευρώπη, μεταφέρεται στην ανατολική Ευρώπη και κατόπιν επιστρέφει 
στις παράνομες αγορές της δυτικής Ευρώπης μέσω του Βαλκανικού άξονα, την 
παραδοσιακή διαδρομή που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση οπιούχων. 

Η γεωγραφική θέση της Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής την 
καθιστά σημαντική περιοχή διαμετακόμισης και αποθήκευσης για τις 
αποστολές ναρκωτικών από τη Νότιο Αμερική με προορισμό το Μεξικό, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των αποστολών που έχουν ως τελικό 
τους προορισμό τις Η.Π.Α. και χώρες στην Ευρώπη. Η διακίνηση 
ναρκωτικών έχει επιρροή τόσο στη χρήση ναρκωτικών όσο και στα εγκλήματα 
σχετικά με ναρκωτικά και έχει επίσης οδηγήσει σε αυξημένες δραστηριότητες 
ξεπλύματος χρημάτων, κυρίως στην Καραϊβική.  

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μπελίζ, οι μεξικανικές εγκληματικές 
οργανώσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την επικράτεια του Μπελίζ για 
την αποθήκευση παράνομων ναρκωτικών και το συντονισμό των επιχειρήσεων 
διακίνησης.  

Από τη στιγμή που οι θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών 
παρακολουθούνται ολοένα και περισσότερο, οι έμποροι χρησιμοποιούν μικρά 
αεροσκάφη χαμηλών πτήσεων, καθώς επίσης και άλλα αεροσκάφη. Τα 
ταχύπλοα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των 
ναρκωτικών στην Καραϊβική. Παράνομα φορτία ναρκωτικών συχνά 
αποκρύπτονται σε ατομικές αποσκευές, κονσερβοποιημένα φαγητά ή 
βιομηχανικά κοντέινερ. Εντούτοις η χρήση των μεταφορέων που μεταφέρουν 
ναρκωτικά με τη μέθοδο της κατάποσης συνεχίζεται.  

Σύμφωνα με τις Αρχές της Γουατεμάλας, η ποσότητα κοκαΐνης που 
κατασχέθηκε το 1ο τρίμηνο του 2008 ήταν περισσότερη από την ποσότητα που 
κατασχέθηκε το 2006 και το 2007 συνολικά. Σε μία μόνο επιχείρηση ο 
στρατός και η αστυνομία της Γουατεμάλας κατέσχεσαν 1.136 κιλά κοκαΐνης. 
Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε μικρό αεροσκάφος που κατευθυνόταν στο Μεξικό. 

Οι Αρχές της Κόστα Ρίκα αναφέρουν σημαντική αύξηση στις κατασχέσεις 
ηρωίνης και κοκαΐνης, κυρίως στις θαλάσσιες διαδρομές. Οι Κολομβιανοί 
έμποροι ναρκωτικών εξακολουθούν να προσλαμβάνουν ψαράδες από την 
Κόστα Ρίκα και να χρησιμοποιούν τα σκάφη τους για τις επιχειρήσεις τους. Το 
2007, 2 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στην Ευρώπη σε σύνολο 146 
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κατασχέσεων αφορούσαν αποστολές από την Κόστα Ρίκα. Οι περισσότερες 
κατασχέσεις που προέρχονταν από Κόστα Ρίκα αναφέρθηκαν στην Ισπανία, 
Ολλανδία, Γερμανία και Βέλγιο. Οι περισσότερες κατασχέσεις αφορούσαν 
ταχυδρομικές αποστολές. 

Η Αϊτή αποτελεί σημαντική περιοχή διαμετακόμισης για αποστολές 
κοκαΐνης της νοτίου Αμερικής που προορίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
διακίνηση ναρκωτικών έχει αυξηθεί κατά μήκος των συνόρων της Αϊτής με την 
Δομινικανή Δημοκρατία. 

Η μεγάλη πρόκληση στην περιοχή της Βορείου Αμερικής είναι η 
κυριαρχία της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών από το 
οργανωμένο έγκλημα και η συνεχώς αυξανόμενη βία στη μάχη μεταξύ των 
καρτέλ των ναρκωτικών καθώς και μεταξύ των εμπόρων ναρκωτικών και 
των διωκτικών αρχών, κυρίως στο Μεξικό.  

Οργανωμένες εγκληματικές ομάδες εξακολουθούν να ελέγχουν τη 
διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρειο Αμερική. Ισχυρή είναι η παρουσία των 
Μεξικανικών συνδικάτων ναρκωτικών στο Μεξικό και τις Η.Π.Α. ενώ 
αυξάνεται η επιρροή των Ασιατικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών 
κυρίως σε Καναδά και Η.Π.Α. Οι Κολομβιανές οργανώσεις διακίνησης 
ναρκωτικών εξακολουθούν να εστιάζουν τις επιχειρήσεις τους στη 
διακίνηση ηρωίνης και κοκαΐνης, τα Μεξικανικά όμως συνδικάτα έχουν 
αναλάβει από τις Κολομβιανές οργανωμένες εγκληματικές ομάδες το 
λαθρεμπόριο, τη διανομή της ηρωίνης και κοκαΐνης από Νότιο Αμερική στις 
Η.Π.Α. Επιπλέον οι Μεξικανικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών 
αναμειγνύονται ενεργά στη διανομή μεθαμφεταμίνης από την παράνομη 
μεξικανική αγορά παρασκευής και στην καλλιέργεια κάνναβης και διακίνησή 
της εντός και στις Η.Π.Α. Οι ασιατικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που 
επιχειρούν από τον Καναδά, αναμειγνύονται στην παράνομη καλλιέργεια 
υψηλής ποιότητας κάνναβης στον Καναδά και στις Η.Π.Α. και παρασκευάζουν 
μεθαμφεταμίνη για την παράνομη αγορά στις ίδιες χώρες. 

 
Συνθετικά Ναρκωτικά – Πρόδρομες Ουσίες 
Η παράνομη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών στην κεντρική και 

ανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να αυξάνεται. Σύμφωνα με το UNODC, τα 
περισσότερα εργαστήρια παράνομης παρασκευής αμφεταμίνης που 
εξαρθρώθηκαν, αναφέρθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία, και αντιστοιχούσαν 
στο 57% όλων των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν στην Ευρώπη. 
Η πλειοψηφία των εργαστηρίων παράνομης παρασκευής μεθαμφεταμίνης στην 
περιοχή ανακαλύφθηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Αρκετές άλλες 
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, όπως Βουλγαρία, Λιθουανία, Δημοκρατία της 
Μολδαβίας, Σλοβακία και Ουκρανία ανέφεραν επίσης ότι έχουν εξαρθρώσει 
εργαστήρια παράνομης παρασκευής συνθετικών ναρκωτικών.  

Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή για τα 
διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, κυρίως MDMA. Σύμφωνα με το UNODC, 
το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι οι κύριες χώρες εξαγωγής αμφεταμίνης και 
ουσιών της ομάδας MDMA. Εντούτοις, καθώς το MDMA ολοένα και 
περισσότερο παρασκευάζεται παράνομα και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι 
κατασχέσεις του στη Δυτική Ευρώπη έχουν μειωθεί. Στη Δυτική Ευρώπη, οι 
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περισσότερες κατασχέσεις MDMA αναφέρονται στη Γαλλία, Γερμανία, 
Ολλανδία και Ην. Βασ. Η κύρια πηγή της μεθαμφεταμίνης που παρασκευάζεται 
παράνομα στη Δυτική Ευρώπη, είναι η Δημοκρατία της Τσεχίας, η οποία 
επίσης αναφέρει και τα περισσότερα εργαστήρια παράνομης παρασκευής αυτής 
της ουσίας που εξαρθρώθηκαν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη μεγαλύτερη 
παράνομη αγορά αμφεταμίνης. Εντούτοις, η ετήσια χρήση αμφεταμίνης μεταξύ 
του γενικού πληθυσμού (άτομα ηλικίας 16-59 ετών) έχει μειωθεί σημαντικά. 
Παρομοίως η Σουηδία έχει αναφέρει σημαντική μείωση στη χρήση 
αμφεταμίνης τα τελευταία 20-30 χρόνια. Η χρήση MDMA μεταξύ της 
νεολαίας παραμένει σταθερή τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Οι περιοχές της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως περιοχές διαμετακόμισης για τις 
αποστολές οξικού ανυδρίτη που προορίζεται για Αφγανιστάν, όπου 
χρησιμοποιείται στην παράνομη παρασκευή ηρωίνης. Υπολογίζεται ότι 
σχεδόν το 80% του οξικού ανυδρίτη που απαιτούν τα παράνομα εργαστήρια 
στο Αφγανιστάν λαθρεμπορεύεται μέσω χωρών στη νοτιοανατολική και 
ανατολική Ευρώπη.  

Η Αφρική εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική περιοχή για την εκτροπή 
προδρόμων χημικών ουσιών, κυρίως εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης. Οι 
έμποροι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία των μηχανισμών 
ελέγχου προδρόμων ουσιών πολλών Αφρικανικών χωρών να αποτρέψουν τη 
χρήση εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης στην παράνομη παρασκευή 
μεθαμφεταμίνης. Κατά την περίοδο 2007-2008 αρκετές ύποπτες αποστολές 
εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης στην Αφρική εντοπίστηκαν και απετράπησαν. 
Πλαστές άδειες εισαγωγής είχαν χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες από τις 
εντοπισθείσες προσπάθειες εκτροπής. Οι χώρες-στόχος ήταν η Μποτσουάνα, η 
Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, η Αιθιοπία, η Νιγηρία, το Τόγκο, η 
Ουγκάντα, η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας και η Ζάμπια. Τη 
συγκεκριμένη περίοδο 12,5 τόνοι αυτών των προδρόμων ουσιών κατασχέθηκαν 
μόνο στην Αιθιοπία. 
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Η.1.  Νέες Ψυχότροπες Ουσίες18 19 
 
Νέες ψυχότροπες ουσίες που κυκλοφόρησαν στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) το 2008 είναι οι ακόλουθες: 
 
1. bk-MBDB: Χημική ονομασία: 2-metholamino-1-(3,4 

methylenedioxyphenyl) butan-1-one. H ουσία είναι ένα παράγωγο της 
καθινόνης που έχει προκύψει από μία υποκατάσταση του δακτυλίου της και έχει 
ομοιότητες με την αιθυλόνη (ethylone), τη μεθυλόνη (methylone) και το 
MBDB. Τα στοιχεία για την  bk-MBDB προήλθαν από το Κέντρο για τα 
Ναρκωτικά της Μ. Βρετανίας και αφορούν δισκία bk-MBDB τα οποία 
περιείχαν κατά προσέγγιση 150 mgr δραστικού συστατικού (ισοδύναμο σαν 
υδροχλωρικό άλας). Το bk-MBDB δεν υπάγεται στην κατηγορία των ουσιών 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Την ουσία προμηθεύτηκε 
για ερευνητικούς σκοπούς (selected samples) η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της 
Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου St. George’s του Λονδίνου μέσω μιας 
ιστοσελίδας. H ουσία κατασχέθηκε επίσης το Μάρτιο στην Δημοκρατία της 
Τσεχίας στην πόλη Πράγα. 

2. Ethylcathinole/Subcoca Ι: Χημική ονομασία: 2-ethylamino-1-
phenyl-propan-1-one. Άλλες ονομασίες: Ethylpropion, N-ethylcathinone and 
2-ethylaminopropiophenon.  H Ethcathinone / Subcoca ΙΙ είναι αναστολέας 
επαναπρόσληψης, παρόμοια με τη μεθυλφαινιδάτη.  Ο μηχανισμός δράσης της 
είναι παρόμοιos με άλλα κατασταλτικά της όρεξης, όπως sibutramine, 
φαιντερμίνη και dextroamphetamine. Χημικά, είναι το Ν-αιθυλο ομόλογό της 
cathinone και dimethylcathinone. Η ουσία κατασχέθηκε το Μάρτιο στη 
Φινλανδία, το Μάιο στη Δανία και τον Οκτώβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

3.  Mephedrone/Sybcoca II: Χημική ονομασία: 2-Methylamini- 1 –p-
tolypropan -1- one.  Η mephedrone είναι μια διεγερτική ουσία και συνδέεται 
στενά με την οικογένεια phenethylamine.Η ουσία κατασχέθηκε το Μάρτιο στη 
Φινλανδία, το Μάιο στη Δανία και τον Οκτώβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.   

4. Kratom (Mitragyna speciosa): Δραστικά συστατικά:  Μitragynin, 7α-
Hydroxy-7H-mitragynin και paynanthein. Το kratom (Mitragyna speciosa) 
είναι ένα γηγενές φυτό της νοτιοανατολικής Ασίας το οποίο περιέχει κάποιο 
αριθμό ψυχοδραστικών αλκαλοειδών από τα οποία το mitragynin θεωρείται ότι 
είναι το πιο σημαντικό. Η φυτική ουσία καπνίζεται, μασιέται ή καταπίνεται. 
Έχει διεγερτική δράση σε χαμηλές δόσεις και ηρεμιστική σε υψηλότερες 
δόσεις. Το φυτό ή τα δραστικά του συστατικά δεν ελέγχονται σε κανένα 
κράτος-μέλος της Ε.Ε. Η ουσία κατασχέθηκε το Μάρτιο από την αυστριακή 
αστυνομία στη Βιέννη όπου κυκλοφορούσε στην παράνομη αγορά σε μορφή 

                                                 
18 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(ΕΚΠΝΤ), Ετήσια Έκθεση 2009: Η κατάσταση του προβλήματος των 
ναρκωτικών στην Ευρώπη.  

 
19 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής ( ΕΠΙΨΥ)  
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σκόνης. Κατασχέσεις της ουσίας έγιναν επίσης τον Απρίλιο  στη Φινλανδία και 
τον Αύγουστο στη Γαλλία. 

5. 4-HO-MET: Χημική ονομασία: 4-hydroxy-N-methyl-N-
ethyltryptamin. H ουσία έχει παραισθησιογόνες ιδιότητες όπως η ψιλοκίνη. Η 
4-HO-MET κυκλοφορούσε σε μορφή σκόνης. Η ουσία κατασχέθηκε τον 
Ιούνιο από τις αστυνομικές αρχές στις πόλεις Malmo και Nacka της Σουηδίας 
και είναι η πρώτη φορά που η ουσία αυτή εντοπίσθηκε σε κράτος-μέλος της 
Ε.Ε. 

6. Kava: Χημική ονομασία: Piper methisticum. Το φυτό kava, καθώς και 
το ψυχοδραστικό αφέψημα που προέρχεται απ’ αυτό, ανήκει στην οικογένεια 
Pepper Piperacaea. Η ουσία χρησιμοποιείται για τελετουργικούς και 
ψυχαγωγικούς σκοπούς εδώ και πολλά χρόνια στην Πολυνησία. Κατασχέσεις 
της ουσίας έγιναν τον Ιούλιο από την αστυνομικές αρχές σε περιοχές της 
Σκοτίας. Η kava κυκλοφόρησε στην παράνομη αγορά στην Σκοτία σε μορφή 
καφέ σκόνης παρόμοιας μ’ αυτή της ηρωίνης, γι’ αυτό ελλοχεύει κίνδυνος 
ενδοφλέβιας χρήσης της ουσίας από ανυποψίαστους χρήστες ηρωίνης. Στη Μ. 
Βρετανία η χρήση της ουσίας απαγορεύεται στην παραγωγή φαρμάκων και 
ειδών διατροφής επειδή προκαλεί βλάβη στο συκώτι.  

7. Flephedrone: Χημική ονομασία: p-fluor-methcathinon. Η ουσία 
κυκλοφόρησε σε μορφή σκόνης. Αν και υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 
την ουσία αυτή θεωρείται ότι έχει διεγερτικές ιδιότητες. Η χημική της δομή 
μοίαζει με τη Mephedrone (Subcoca 1) αλλά η μεθυλομάδα (methyl group) 
έχει αντικατασταθεί με μία ομάδα φθορίου (fluorine group).  Η ουσία 
εντοπίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία. 

8. 3-fluoromethcathinone. Άλλες ονομασίες: β-keto analogue of 3-
fluoromethamphetamine, 2-methylamino-1-(3-fluorophenyl)propan-1-one. 
Η ουσία αυτή εντοπίσθηκε στο Ην. Βασίλειο, γεγονός που συνέβη για πρώτη 
φορά στην Ε.Ε., αν και η ισομερής χημική της ένωση 4-fluoromethcathinone 
(p- fluoromethcathinon, γνωστή και ως flephedrone) αναφέρθηκαν πρόσφατα 
από τη Δανία. Την ουσία προμηθεύτηκε για ερευνητικούς σκοπούς (selected 
samples) η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Ιατρικής Σχολής του Νοσοκομείου 
St. George’s του Λονδίνου μέσω ιστοσελίδων. Η ουσία διατίθεται στο 
διαδίκτυο σε μορφή κάψουλας ή σκόνης. 

9. LSA: Χημική ονομασία: (8β)-9,10-didehydro-6-methyl-ergoline-8-
carboxamide. Άλλες ονομασίες: d-Lysergic acid amide, LSA, d-lyzergamide. 
Η ουσία αυτή προέρχεται από το φυτό Hawaiian Baby Woodrose (Argyreia 
nervosa). Οι σπόροι της περιέχουν το δραστικό συστατικό d-lysergic acid 
amide που μοιάζει με το LSD. Επιπλέον, οι σπόροι αυτοί μοιάζουν με νιφάδες 
σοκολάτας (chocolate chips) που περιβαλλονται από σκληρό περίβλημα και 
προκαλούν ελαφριά παραισθησιογόνα επίδραση. Η ουσία εντοπίστηκε τον 
Οκτώβριο στη Βουλγαρία.  

10. pFBT: Χημική ονομασία: 3-pseudotropyl -4- fluorobenzoate.  H 
ουσία έχει διεγερτικές και τοπικά αναισθητικές  ιδιότητες και διερευνήθηκε στα 
μέσα της δεκαετίας του ΄80 για τις ενδεχόμενες νευροληπτικές της ιδιότητες. 

Κατασχέσεις της ουσίας pFBT έγιναν από τις Τελωνειακές Αρχές της 
Φινλανδίας στο Ελσίνκι τον Νοέμβριο του 2008. Η κατασχεθείσα ουσία ήταν 
σε μορφή άσπρης σκόνης συσκευασμένη σε πακέτο στο οποίο αναγραφόταν η 
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χημική της ονομασία. Η ουσία κατασχέθηκε επίσης και στη Δανία το 
Δεκέμβριο. Επιπλέον, η ουσία pFBT διατίθεται μέσω διαδικτύου (online) από 
εταιρείες χημικών προϊόντων.  

11. MDPV: Χημική ονομασία: (3,4 methylenedioxypyrovalerone). H 
MDPV είναι επίσης γνωστή με την ονομασία (1-(3,4 methylenedioxyphenol) -
2 pyrrolidinyl – pentan -1- one. Στην «αγορά» συναντάται με την ονομασία 
MDPV και MDPK. Μορφή της ουσίας μπεζ ή καφέ σκόνη.  H ουσία  ανήκει 
σε μια μεγάλη ομάδα  καθινόνων η οποία έχει παρόμοια φαρμακολογική 
δράση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) με την αμφεταμίνη, αλλά 
λιγότερη δράση στο αυτόνομο νευρικό σύστημα και στις λειτουργίες κίνησης. 
Οι ουσίες αυτές δρουν ελευθερώνοντας και αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη 
νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη και είναι παρόμοιες 
με την πυροβαλερόνη (4 methyl – a- pyrrolidino- valerophenone), η οποία 
έχει κατασχεθεί στο Πίνακα IV της Σύμβασης του 1971 των Ενωμένων Εθνών 
για τις ψυχότροπες ουσίες. 

Κατασχέσεις της ουσίας MDPV έγιναν από τις Τελωνειακές Αρχές της 
Φινλανδίας στο Ελσίνκι τον Νοέμβριο του 2008. Η κατασχεθείσα ουσία ήταν 
σε μορφή καφέ σκόνης συσκευασμένη σε πακέτο στο οποίο αναγραφόταν η 
χημική της ονομασία. Επίσης η ουσία κατασχέθηκε και από τις Αστυνομικές 
Αρχές της Δανίας στην περιοχή της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο του 2008.  

12. p - Fluoroamphetamine: Χημική ονομασία: (1-(4 fluorophenyl) 
propan -2 – amine) H p - Fluoroamphetamine είναι παράγωγο αμφεταμίνης 
και υπάρχουν λίγες πληροφορίες για αυτήν. Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, η 
ουσία είναι λιγότερο δραστική από την αμφεταμίνη και η δράση της ξεκινά 
αργότερα.  

Κατασχέσεις της ουσίας έγιναν από την Αστυνομία της Δανίας το 
Δεκέμβριο του 2008. Η κατασχεθείσα ουσία ήταν σε μορφή λευκής σκόνης με 
ενεργό συστατικό την αμφεταμίνη σε ποσοστό 1%. 

13. JWS – 018:  Χημική ονομασία: (Naphthalen -1- yl- (1-pentylindol -3-
yl) methanon). Πρόκειται για συνθετικό κανναβινοειδές το οποίο όταν 
καπνίζεται προκαλεί επιδράσεις παρόμοιες με αυτές της κάνναβης.  Η ουσία 
JWS – 018 αποτελεί ανταγωνιστή των υποδοχέων κανναβινοειδών η οποία 
εντοπίστηκε σε τρία (3) τουλάχιστον προϊόντα μπαχαρικών.  Η ουσία αυτή δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί αυτούσια αλλά έχει προστεθεί κρυφά σε κάποια προϊόντα 
μπαχαρικών που παρουσιάζονται σαν καθαρά φυτικά προϊόντα με την ονομασία 
«spice gold, silver & diamond». Εκτός από τη δραστική ουσία JWS – 018  
(Naphthalen -1- yl- (1-pentylindol -3-yl) methanon), άλλα συστατικά που 
περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα είναι το βότανο «marshmallow». Η ουσία 
παρουσιάζεται με τη μορφή «μικρών τεμαχίων του βοτάνου «marshmallow». 

Το Δεκέμβριο του 2008 η Γερμανία και η Αυστρία ανίχνευσαν το 
συνθετικό κανναβινοειδές JWS – 018. 

Η εμφάνιση των συνθετικών κανναβινοειδών σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο 
στάδιο της ανάπτυξης των «ναρκωτικών νέας γενιάς», μια πορεία που ξεκίνησε 
από τις ουσίες με βάση τη φαιντανύλη στη δεκαετία του 1980, πέρασε στις 
φαιναιθυλαμίνες υποκατάστασης δακτυλίου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 
και στις τρυπαμίνες τη δεκαετία του 1990, για να φθάσει στις πιπεραζίνες και 
στα παράγωγα καθινόνης τη δεκαετία του 2000. Υπάρχουν πάνω από 100 
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ενώσεις που δρουν στους υποδοχείς κανναβινοειδών και εικάζεται ότι θα 
συνεχίσουν να εμφανίζονται νέες ουσίες από διαφορετικές χημικές ομάδες στη 
σκηνή των ναρκωτικών. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν συνεχή πρόκληση για τους 
φορείς δημόσιας υγείας και τις διωκτικές αρχές, αφενός ως προς την 
ιατροδικαστική και τοξικολογική ταυτοποίηση νέων ουσιών και αφετέρου ως 
προς την ταχεία αξιολόγηση του κινδύνου και την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, 
εφόσον είναι απαραίτητα.    

 Η.2. Συνθετικά Ναρκωτικά 
 
Με τον όρο Συνθετικά Ναρκωτικά χαρακτηρίζονται οι  ουσίες που 

παρασκευάζονται εργαστηριακά   με την εφαρμογή χημικών μεθόδων.  Είναι 
όρος που συνήθως αναφέρεται στην Πεθιδίνη, την Μεθαδόνη, τις Αμφεταμίνες 
και τα παράγωγα τους, ουσίες του τύπου Εcstasy, το LSD, αλλά 
χρησιμοποιείται και για άλλες ουσίες, διεγερτικές, κατασταλτικές, ή 
παραισθησιογόνες που εμφανίζονται στην αγορά και αποκαλούνται Designer 
drugs (Ναρκωτικά σχεδιαστών).  Τα Designer drugs είναι ναρκωτικές ουσίες 
που ο χημικός τους τύπος έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε αφ ενός να 
βελτιώνεται η δράση τους, αφ ετέρου να διαφεύγουν τους ελέγχους, γιατί 
διαφέρουν από ανάλογες ουσίες που υπάγονται στη σχετική  νομοθεσία.   

Το πρόβλημα της χρήσης των  συνθετικών ναρκωτικών, ιδιαίτερα  από    
νέους ανθρώπους, αποτελεί φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας με τη  χρήση 
και σε πολλές περιπτώσεις την κατάχρηση να έχει αυξηθεί δραματικά τα 
τελευταία χρόνια.  Η εικόνα που εντέχνως προωθείται στα στέκια των νέων ότι 
οι χρήστες  συνθετικών ναρκωτικών είναι άτομα μοντέρνα και σύνδεση της 
χρήσης τους με πάρτυ που διοργανώνονται  με μουσική RAVE έχουν κάνει τα 
συνθετικά ναρκωτικά ιδιαίτερα δημοφιλή. 

Μεγάλος αριθμός συνθετικών και ψυχοτρόπων ουσιών χρησιμοποιήθηκαν 
αρχικά για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς όπως το LSD, PCP 
(ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ), αλλά σύντομα έγιναν αντικείμενο κατάχρησης και 
πέρασαν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση. 

Το πρώτο ναρκωτικό που εμφανίστηκε στην αγορά, το οποίο είναι προϊόν 
εργαστηριακής παραγωγής, το παρασκεύασε η Γερμανική εταιρεία BAYER το 
1898 και είναι η Ηρωίνη. Η ναρκωτική  ουσία  που περιέχει η Ηρωίνη όπως και 
η Κοκαΐνη, προέρχεται από τη φυσική παραγωγή (παπαρούνα οπίου – φύλλα 
κόκας), για την  παρασκευή τους όμως είναι απαραίτητη χημική διεργασία. Για 
το λόγο αυτό τα ναρκωτικά αυτά  κατατάσσονται στην κατηγορία των 
ημισυνθετικών Ναρκωτικών. Η ηρωίνη διαφημίστηκε σαν ισχυρό αναλγητικό 
και σαν φάρμακο ενάντια στην εξάρτηση από μορφίνη, κωδεΐνη και αλκοόλ. 
Μέσα σε λίγα χρόνια όμως είχαν γίνει χιλιάδες οι εξαρτημένοι από την ηρωίνη 
με αποτέλεσμα το 1914 να απαγορευτεί η χρήση της. 

Η Ηρωίνη μπορεί να αναφερθεί ως ένα πρώτο  παράδειγμα της γενικής 
τάσης που χαρακτηρίζει τη μεταφορά της χημικής γνώσης και τεχνογνωσίας 
από τη νόμιμη παρασκευή στην παράνομη παραγωγή. 

Η πρόοδος της χημείας και της τεχνολογίας, η ελεύθερη και εύκολη 
προμήθεια ορισμένων βασικών χημικών ουσιών (προδρόμων ουσιών) και 
εξοπλισμού αφ' ενός  και η εύκολη πρόσβαση σε βιβλιογραφία και πληροφορία 
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μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ αφ' ετέρου, επιτάχυναν την εμφάνιση    παράνομων 
εργαστηρίων παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. 

Τα τελευταία χρόνια η κατάχρηση συνθετικών ναρκωτικών έχει αυξηθεί 
δραματικά εντός των συνόρων της Ε.Ε. με αποτέλεσμα πολλές χώρες να έχουν 
καταστεί κύριες περιοχές παρασκευής αμφεταμινών και ταμπλετών τύπου 
«έκσταση» (Ολλανδία- Βέλγιο- Ισπανία).  

Όμως η αύξηση της ζήτησης στις χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία, 
Λετονία), και σε χώρες όπως η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η 
Ουγγαρία η Βουλγαρία, κ.α.  έχει πλέον καταστήσει και τις χώρες αυτές   
σημαντικά κέντρα παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών.   

Τις πρόδρομες ουσίες που απαιτούνται για την παρασκευή συνθετικών 
ναρκωτικών οι εγκληματικές οργανώσεις τις προμηθεύονται από το νόμιμο 
εμπόριο των Κρατών Μελών ή  τις εισάγουν από χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και Ασίας, τα δε κέρδη από την παρασκευή και διακίνησή τους είναι 
μεγάλα καθιστώντας τα πλέον ελκυστικά ναρκωτικά από οικονομικής άποψης 
για τις εγκληματικές οργανώσεις.     

  

Νέα συνθετικά ναρκωτικά - Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
 
Νέα συνθετικά ναρκωτικά θεωρούνται οι ψυχοδραστικές ουσίες με 

περιορισμένη θεραπευτική αξία,  οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από 
τις κατηγορίες της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. του 1971 για τις ψυχότροπες ουσίες 
και οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το Κοινωνικό 
Σύνολο  

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης διάδοσης των ναρκωτικών στην Ευρώπη 
και για την έγκυρη συλλογή πληροφοριών από τα Κράτη Μέλη σχετικά με τη 
διακίνηση νέων συνθετικών ναρκωτικών, έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας μηχανισμός άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών 
(Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης  - early warning system) για τα νέα 
συνθετικά ναρκωτικά ώστε μόλις εμφανισθεί μια νέα ουσία στην αγορά της Ε.Ε 
να συγκεντρώνονται άμεσα όλες οι σχετικές πληροφορίες.  Στη συνέχεια 
Επιστημονική Επιτροπή, πλαισιωμένη από την αρμόδια επιτροπή των 
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, προβαίνει στην αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας της ουσίας και προτείνει το καθεστώς ελέγχου της ουσίας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η  επιστημονική αυτή αντιμετώπιση είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι τα 
νέα συνθετικά ναρκωτικά παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες: 
  Παράγονται από πρόδρομες ουσίες που είναι εύκολα διαθέσιμες. 
  Παρουσιάζονται από τους διακινητές ως δισκία " ecstasy " προκειμένου     
να κυκλοφορούν και διατεθούν στους χρήστες ευκολότερα. 
  Παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ως προς τη σύστασή τους. 
  Μικρή τροποποίηση της χημικής δομής επιφέρει σημαντική 
διαφοροποίηση στις φαρμακολογικές και τοξικολογικές τους ιδιότητες. 
  Εμφανίζουν συχνά μια ιδιαίτερη φαρμακολογική δράση η οποία δεν 
μπορεί εύκολα να μελετηθεί ούτε να καταταγεί στις γνωστές κατηγορίες. 
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Αρμόδιος φορέας για την συλλογή πληροφοριών για τα νέα συνθετικά 

ναρκωτικά στη χώρα μας είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν.), το 
οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του  Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.).   

Η.3. Συνθετική κάνναβη : Το φαινόμενο «SPICE» 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή 
Η Κάνναβη αποτελεί παραδοσιακή εξαρτησιογόνο 

ουσία φυτικής προέλευσης, η οποία αποτελεί και το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κατασχέσεων στη χώρα μας. 

Φαίνεται ότι η πρόσφατη και αυξανόμενη τάση είναι η 
αντικατάσταση ή υποκατάσταση ακόμα και των 
παραδοσιακών ναρκωτικών από συνθετικές ουσίες. Έτσι, 
ενώ μέχρι σήμερα ο όρος «συνθετικά ναρκωτικά» 
παρέπεμπε κυρίως στα Διεγερτικά Τύπου Αμφεταμίνης 
(αμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, έκσταση κλπ), φαίνεται ότι 
τα designer drugs επεκτείνουν το φάσμα τους για να 
υποκαταστήσουν και τις παραδοσιακές ουσίες. Η εξέλιξη αυτή ίσως να 
σηματοδοτεί την αρχή του τέλους εποχής των παραδοσιακών αντιλήψεων για 
την Κάνναβη. 

To ΣΟΔΝ, στα πλαίσια της ενημέρωσης για τις νέες τάσεις στον τομέα της 
χρήσης ναρκωτικών, έχει αναφερθεί ήδη στην εμφάνιση των προϊόντων «Spice» 
στην ετήσια έκθεση του 2007. Το «φαινόμενο Spice» παρουσιάζει σημαντική 
εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 2 χρόνια. 
 

Ιστορικό 
Αναφορές περιστατικών πώλησης μιγμάτων βοτάνων 

φυτικής προέλευσης με το όνομα «Spice» υπάρχουν από 
το 2006, κυρίως μέσω του Internet, αλλά και από 
συγκεκριμένα «εξειδικευμένα» καταστήματα (smart 
shops, sex shops, πρατήρια βενζίνης), ενώ η διάθεσή 
τους έχει αρχίσει ήδη από το 2004. Τα βότανα αυτά, 
παρότι διαφημίζονται ως «αρωματικά θυμιάματα» και 
«ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση»  αναφέρεται 
ότι όταν καπνίζονται προκαλούν φαινόμενα παρεμφερή 

με αυτά της Κάνναβης.   
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Τα προϊόντα αυτά αποτελούν κυρίως «διαδικτυακό» 
φαινόμενο, και έχουν εντοπιστεί σε εθνικούς ιστοτόπους 
των Ευρωπαϊκών χωρών (στα δύο τρίτα των κ-μ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και στις ΗΠΑ.  

Τα προϊόντα «Spice» διατίθενται με διάφορες 
εμπορικές ονομασίες : Spice Silver, Spice Gold, Spice 
Diamond, Spice Arctic Synergy, Spice Tropical Synergy, 
Spice Egypt κλπ. Εκτός όμως από αυτά, υπάρχει και ένας 
αριθμός παρασκευασμάτων φυτικής προέλευσης, στα 
οποία αποδίδεται παρόμοια δράση, π.χ. Yucatan Fire, 
Smoke Sence, ChillX, Highdi’s Almdröhner, Earth Impact, Gorillaz, Skunk, 
Genie, Galaxy Gold, Space Truckin, Solar Flare, Moon Rocks, Blue Lotus, 
Aroma, Scope κλπ. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και ανανεώνεται συνεχώς. 

Δεν έχει αναφερθεί η κατανάλωση προϊόντων «Spice» στην Ελλάδα, ούτε 
και υπάρχουν μέχρι στιγμής περιστατικά κατασχέσεων. 

 
Τα προϊόντα «Spice» 
Σύμφωνα με τις ενδείξεις στη συσκευασία των 

προϊόντων με την εμπορική ονομασία «Spice», 
κάθε συσκευασία περιέχει 0,4-3 γραμμάρια 
προϊόντος που αποτελείται από φυτά. Από τα φυτά 
αυτά, κάποια έχουν πιθανές ψυχοδραστικές 
ιδιότητες, και έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά 
ως υποκατάστατα της Κάνναβης. Υπάρχει όμως 
πολύ λίγη πληροφόρηση σχετικά με τη 
φαρμακολογική τους δράση, αλλά και ακόμη 
λιγότερη για την πιθανή τοξική δράση τους.  

Τα φυτά αυτά είναι  μη-ελεγχόμενα, και τα συνηθέστερα είναι :  
 
Ονομασία Κοινό όνομα Προέλευση Αποτέλεσμα 

Pedicularis 
densiflora 

Indian warrior 
(Ινδός πολεμιστής) 

Ευρώπη, 
Ασία, 
Βόρεια 
Αμερική 

Ηρεμιστικό, 
αφροδισιακό,  
«μεθυστικό», 
παρόμοιο με της 
κάνναβης   

Leonotis 
leonurus 

Lion’s ear/tail  
(Ουρά ή Αυτί του 
λιονταριού),  
Wild dagga  

Νότια 
Αφρική 

Ηρεμιστικό, 
«μεθυστικό», 
παρόμοιο με της 
κάνναβης   

Canavalia 
maritima,  
Canavalia rosea 

Beach bean  
(το φασόλι της  
παραλίας) 

Μεξικό Παρόμοιο με της 
κάνναβης 

Nymphaea 
caerulea  
Nymphaea alba 

Blue and white 
waterlilly 
(αιγυπτιακό μπλε 

Αίγυπτος 
Ηρεμιστικό, 
αφροδισιακό,  
«μεθυστικό»  
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και άσπρο  
νούφαρο) 

Scutellaria nana Dwarf skullcap  
(o σκούφος του νάνου)

Βόρεια 
Αμερική 

Ηρεμιστικό, 
αντισπασμωδικό,  
αντιπυρετικό, 
αντιφλεγμονώδες 

Zornia latifolia,  
Zornia diphylla 

Maconha Brava 
 Βραζιλία Παρόμοιο με της 

κάνναβης  

Nelumbo 
nucifera 

Blue/sacred lotus 
(Μπλέ/ιερός λωτός),  
Ινδικός λωτός 

Ασία Ηρεμιστικό, 
«μεθυστικό» 

Leonurus 
sibiricus 

Honeyweed,  
Siberian motherwort 

Ασία, 
Μεξικό 

Ασθενές ναρκωτικό, 
παρόμοιο με της 
κάνναβης   

Althaea 
officinalis 
 

Marshmallow, 
δενδρομολόχα 

Ευρώπη, 
Δυτική Ασία

Μαλακτικό, 
αντιβηχικό,  
καταπραϋντικό 

Rosa canina Dog rose/rosehip 
Αγριοτριανταφυλλιά Ευρώπη Αγνωστο 

Trifolium 
pratense 

Red clover, 
Κόκκινο τριφύλλι  Αγνωστο 

Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι, από τις χημικές αναλύσεις προκύπτει ότι 
συχνά τα περισσότερα από τα συστατικά που αναγράφονται στη συσκευασία 
στην πραγματικότητα δεν περιέχονται στα προϊόντα Spice. Η σημερινή 
εκτίμηση είναι ότι οι ψυχοδραστικές ιδιότητες που περιγράφονται από τους 
χρήστες πιθανότατα οφείλονται σε πρόσθετα «Συνθετικά Κανναβινοειδή», τα 
οποία όμως δεν αναγράφονται στη συσκευασία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα 
προϊόντα «Spice» παρουσιάζονται και διαφημίζονται παραπλανητικά ως φυσικά, 
χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση ότι όντως είναι, γεγονός το οποίο θέτει ένα 
σοβαρότατο θέμα προστασίας του καταναλωτή/χρήστη. 

Τα «Συνθετικά Κανναβινοειδή» που έχουν κατά 
καιρούς συντεθεί ανήκουν φαρμακολογικά στους 
εξωγενείς «αγωνιστές υποδοχέων της Κάνναβης». Οι 
«αγωνιστές υποδοχέων της κάνναβης» είναι χημικές 
ουσίες που συνδέονται με τους εξειδικευμένους 
υποδοχείς της Κάνναβης στα κύτταρα, τα οποία 
ενεργοποιούν, ώστε να μιμούνται τη δράση της 

Κάνναβης. Οι ουσίες αυτές εμπίπτουν γενικά σε 4 κατηγορίες, οι δε 
αντιπρόσωποι κάθε κατηγορίας που έχουν εντοπιστεί σε προϊόντα «Spice» είναι 
οι κατωτέρω : 

1. Ανάλογα της Τετραϋδροκανναβινόλης (THC-analogues). H THC είναι 
φυσικό κανναβινοειδές, το βασικό δραστικό συστατικό της Κάνναβης. 
«Ανάλογα» ονομάζονται οι ουσίες που έχουν διαφορετική χημική δομή, αλλά 
παρουσιάζουν παρεμφερή φαρμακολογική δράση.  

Τα ανάλογα της THC αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1960. Η ουσία που 
έχει ανιχνευτεί σε προϊόντα «Spice» από την κατηγορία αυτή είναι το HU-210. 
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Τα γράμματα HU είναι τα αρχικά του Πανεπιστημίου Hebrew University, στο 
Ισραήλ, όπου έγινε η χημική σύνθεση της ουσίας το 1988 από τον καθηγητή 
Raphael Mechoulam. Το HU-210 είναι 100-800 φορές πιο ισχυρό από την 
THC.  

2. Η σειρά των CP (cyclohexylphenols) κυκλοεξυλφαινολών. 
Συντέθηκαν στη δεκαετία του 70 από τη φαρμακευτική εταιρεία Pfizer. Η 

ουσία που έχει ανιχνευτεί σε προϊόντα «Spice» από την κατηγορία αυτή είναι το 
CP 47,497 και κάποια παράγωγά του (ομόλογα), τα οποία μάλιστα 
παρουσιάζουν και αρκετές φορές ισχυρότερη δράση.  

3. Η σειρά των JWH ενώσεων. 
Συντέθηκαν στη δεκαετία του 90, στο Πανεπιστήμιο Clemson των ΗΠΑ, 

από την ομάδα του J.W.Huffman (στα αρχικά του οποίου οφείλουν και το 
όνομά τους). Η ουσία που έχει ανιχνευτεί σε προϊόντα Spice από την κατηγορία 
αυτή είναι το JWH-018 και το JWH-073 (ομόλογο του JWH-018). 

4. Διάφορες άλλες ουσίες, όπως αμίδια λιπαρών οξέων, αμφίβολης 
δραστικότητας.  

Η δράση των προϊόντων «Spice» αναφέρεται 
ότι είναι παρεμφερής με αυτήν της Κάνναβης. Σε 
χρήση (κάπνισμα) ποσότητας  ενός τσιγάρου 
«Spice» παρατηρήθηκε, σε διάστημα 10 λεπτών 
από τη χρήση, κοκκίνισμα των επιπεφυκότων των 
ματιών, σημαντική ταχυκαρδία, ξηροστομία, 
ήπια ευφορία και αλλαγές στη διάθεση και στην 
αντίληψη. Τα συμπτώματα διήρκεσαν περίπου 6 
ώρες και υποχώρησαν αργά. 

Η μέση τιμή των προϊόντων «Spice» στο 
Internet ποικίλλει και κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 ευρώ για μια συσκευασία 
των 3 γραμμαρίων. Αν υποτεθεί ότι ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο ζυγίζει 0,4 
γραμμάρια (οπότε η συσκευασία αρκεί για 7 τσιγάρα), τότε η τιμή του 
τσιγάρου «Spice» υπολογίζεται στα 3-4 ευρώ, όσο περίπου και της κάνναβης.  

Τα «Συνθετικά Κανναβινοειδή» πιθανολογείται ότι παρασκευάζονται  σε 
χώρες όπου η οργανική σύνθεση δεν έχει μεγάλο κόστος. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής των φυτικών μιγμάτων, 
των «Συνθετικών Κανναβινοειδών», αλλά και της ανάμιξής τους.    

 
Επικινδυνότητα των προϊόντων «Spice» 
Τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με την 

πιθανή επικινδυνότητα των «Συνθετικών 
Κανναβινοειδών» και γενικότερα των προϊόντων 
«Spice», σήμερα δεν είναι διαθέσιμη, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπόψη και ο τρόπος λήψης (κάπνισμα), 
καθώς και η γενικά άγνωστη και ασταθής 
περιεκτικότητα (σε ποσότητα και συνδυασμούς) σε 
κάθε σκεύασμα. Για παράδειγμα, εκτός από τα 
φυτά και τα πρόσθετα «Συνθετικά Κανναβινοειδή», 
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σε κάποια προϊόντα έχουν ανιχνευτεί και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες 
(παραισθησιογόνα μανιτάρια). Στην Ευρώπη έχουν αναφερθεί επείγοντα 
περιστατικά που σχετίζονται με τη λήψη προϊόντων «Spice».  

Όσον αφορά ειδικότερα την παρουσία «Συνθετικών Κανναβινοειδών», 
δεδομένης της πολύ μεγαλύτερης δραστικότητάς τους σε σχέση με την 
Κάνναβη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
υπερδοσολογίας, εμφάνισης σοβαρών ψυχιατρικών επιπλοκών και κινδύνου για 
τη ζωή του χρήστη, ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος με την κάνναβη είναι πρακτικά 
αμελητέος. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα «Συνθετικά Κανναβινοειδή» εγκαθιστούν 
ανοχή σε σύντομο χρόνο, και επομένως υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για τη 
δημιουργία εξάρτησης. Τέλος, υπάρχουν αναφορές πιθανής καρκινογόνου 
δράσης (JWH-018). 

 
Νομοθεσία – Έλεγχος 

Ο εντοπισμός των «Συνθετικών Κανναβινοειδών» 
στα προϊόντα «Spice» από τις Διωκτικές Αρχές και τα 
αναλυτικά εργαστήρια 
παρουσίασε δυσκολίες, 
γιατί καταρχήν θεωρήθηκε 
ότι οι ψυχοδραστικές 
ιδιότητες πιθανότατα 
προέρχονταν από τα φυτά 

που περιείχε το σκεύασμα. Τα «Συνθετικά 
Κανναβινοειδή» δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται 
αυτούσια (ως καθαρές ουσίες) αλλά μόνο 
αναμεμιγμένα με άλλα φυτικά μίγματα. Τα ίδια τα φυτικά παρασκευάσματα 
είναι περίπλοκα ως αναλυτικά υποστρώματα. Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων 
βιταμίνης Ε παρεμποδίζει επίσης την ανάλυση (σήμερα πιστεύεται ότι 
προστίθεται εσκεμμένα ακριβώς για αυτό το σκοπό). Επιπλέον, οι ουσίες αυτές 
έχουν συντεθεί σχετικά πρόσφατα, δεν ελέγχονται διεθνώς και δεν είναι ευρείας 
κατανάλωσης, οπότε δεν είναι διαθέσιμη εκτενής μεθοδολογία και αναλυτικά 
δεδομένα. Τέλος, η διάθεση των προϊόντων «Spice» μέσω του Διαδικτύου ή 
άλλων «εξειδικευμένων» καταστημάτων δεν εμπίπτει στις συνήθεις οδούς 
παράνομης παραγωγής και διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών και, επομένως, 
δεν αντιμετωπίζεται με τις κλασσικές πρακτικές καταστολής των Διωκτικών 
Αρχών. 

Καθοριστικό επίσης για την εφαρμογή των διαδικασιών καταστολής είναι 
το γεγονός ότι, ούτε τα φυτικά συστατικά των προϊόντων «Spice» και των 
παρεμφερών προϊόντων, ούτε και τα «Συνθετικά Κανναβινοειδή» που έχουν 
εντοπιστεί σε αυτά υπόκεινται σε διεθνή έλεγχο, δυνάμει των διατάξεων των 
Συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες του 1961 
και 1971. 

Σήμερα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαθεσιμότητα και η χρήση των 
προϊόντων «Spice» έχει απασχολήσει  την Αυστρία, Κύπρο, Φιλλανδία, 
Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, 
Σουηδία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έξι χώρες έχουν ενεργοποιήσει 
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εξειδικευμένα νομικά μέτρα ελέγχου (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, 
Λουξεμβούργο, Πολωνία και Σουηδία). Στην Ουγγαρία, Λιθουανία, 
Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο οι σχετικοί κανονισμοί είναι υπό 
εξέταση ή υπό εξέλιξη. 
 
Συμπεράσματα  

  Το «Spice» συνιστά ένα νέο εξελισσόμενο δυναμικό 
αντικείμενο μελέτης, Η έκταση της χρήσης των προϊόντων 
«Spice» και των παρεμφερών προϊόντων στην Ευρώπη είναι 
άγνωστη. Το ίδιο το Internet αποτελεί μια σημαντική πηγή 
πληροφοριών για τα προϊόντα αυτά και τις νέες τάσεις. 

  Οι ουσίες HU-210, JWH-018, JWH-073, CP47,497 και 
ομόλογα («Συνθετικά Κανναβινοειδή») έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως ψυχοδραστικά ναρκωτικά – όχι 
αυτούσιες, αλλά έχουν προστεθεί λαθραία σε προϊόντα 

«Spice», τα οποία παρουσιάζονται ως φυτικά προϊόντα. Παραμένει άγνωστο το 
εάν η ζήτηση για τις συγκεκριμένες ουσίες θα αυξηθεί. 
  Εκτός των ανωτέρω «Συνθετικών Κανναβινοειδών», υπάρχουν εκατοντάδες 
ουσίες με παρεμφερή δράση.  Δεδομένου όμως ότι και οι έμποροι των ουσιών 
αυτών αντιδρούν άμεσα στις νομοθετικές ρυθμίσεις και τους ελέγχους, δεν 
μπορεί να αποκλειστεί η προσθήκη άλλων παρόμοιας δράσης χημικών ουσιών 
σε φυτικά παρασκευάσματα στο μέλλον. 
  Υπάρχει πολύ λίγη γνώση/πληροφόρηση για τη φαρμακολογία, 
τοξικολογία και ασφάλεια της ανθρώπινης κατανάλωσης/χρήσης των ουσιών 
αυτών. Το είδος, η ποσότητα και οι συνδυασμοί των ουσιών ποικίλλουν στα 
προϊόντα «Spice», και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα υπερδοσολογίας 
που επισύρει ψυχιατρικές επιπλοκές. Θεωρητικά υπάρχει ακόμα και ο κίνδυνος 
για την ίδια τη ζωή του χρήστη. 
  Η χρήση προϊόντων «Spice» αποτελεί ένδειξη μιας διαδικτυακής online 
αγοράς (νόμιμων ή μη) «ευφοριστικών» φυτικών μιγμάτων που τα συστατικά 
τους μπορεί να ποικίλλουν ανάμεσα σε ακίνδυνα φαρμακολογικά αδρανή 
φυτικά υλικά και σε συνθετικές χημικές ουσίες. Η εμφάνισή τους αποτελεί μια 
νέα τάση και δημιουργεί προβληματισμούς στις Αρχές 
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.  
  Τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
οι Αρχές αφορούν τον ορισμό και περιγραφή των 
ουσιών αυτών (πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος 
αυξάνεται), την παρακολούθηση της παραγωγής 
(άγνωστος τόπος και τρόπος σύνθεσης και ανάμιξης των 
συστατικών των σκευασμάτων), την παρακολούθηση της 
διάθεσής τους (πιθανή εισαγωγή γενικευμένου 
συστήματος νομοθετικής κατάταξης, βελτίωση των 
μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης), την ταυτοποίηση των δραστικών 
συστατικών τους (παρά την έλλειψη δημοσιευμένης μεθοδολογίας, αναλυτικών 
δεδομένων και προτύπων ουσιών), και, τέλος, τη φαρμακολογική τους 
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διερεύνηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους (άγνωστη τοξικότητα 
καθεμιάς και των συνδυασμών τους). 
  Υπάρχει ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 
των Αρχών εφαρμογής της Νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, για την ενημέρωση 
και κατανόηση του φαινομένου και στη συνέχεια για την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή του σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
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Κεφάλαιο Θ΄ 
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Γενικό Χημείο του Κράτους  ( Γ.Χ.Κ. ) 
 
         
Το Γενικό Χημείο του Κράτους 

ιδρύθηκε το 1929 (Ν.4328) και αποτελεί 
Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου 
Οικονομικών. Με βάση τις οργανικές 
διατάξεις του ΓΧΚ (Π.Δ. 543/89, Π.Δ. 
551/88) καθώς και την κείμενη νομοθεσία 
(Ν. 2161/93 και Ν. 3528/07) όπως 
ισχύουν, έχει την αρμοδιότητα της 
επιστημονικής στήριξης των αρμόδιων 
Αρχών σε θέματα ναρκωτικών και 
πρόδρομων ουσιών. 

Το ΓΧΚ στηρίζει εργαστηριακά / 
τεχνικά όλες τις διωκτικές Αρχές, δηλ. την Ελληνική Αστυνομία, τις 
Τελωνειακές Αρχές, το Λιμενικό Σώμα, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και 
όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες σε θέματα ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών. 
Για το λόγο αυτό είναι και η μόνη Υπηρεσία που συγκεντρώνει όλες τις τεχνικές 
πληροφορίες τόσο σε επίπεδο χρήσης όσο και σε επίπεδο εμπορίας 
ελεγχόμενων ουσιών και έχει σφαιρική εικόνα της παράνομης αγοράς. 

Η επιστημονική στήριξη των Αρχών εφαρμογής της νομοθεσίας για τα 
ναρκωτικά στην περιφέρεια διενεργείται από 40 περιφερειακές Χημικές 
Υπηρεσίες του ΓΧΚ που απαρτίζουν το Δίκτυο των εργαστηρίων ανάλυσης 
ναρκωτικών του ΓΧΚ σε εθνικό επίπεδο. Ο κεντρικός συντονισμός γίνεται από 
το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, που έχει επιπλέον 
και την εργαστηριακή υποστήριξη της περιοχής Αττικής αλλά και όλης της 
επικράτειας σε εξειδικευμένες περιπτώσεις. Η δικτύωση αυτή είναι απόλυτα 
αναγκαία για τη διασφάλιση της αμεσότητας στην ανταπόκριση των αιτημάτων 
όλων των Διωκτικών Αρχών και των συναρμόδιων Υπηρεσιών. 

Σε εθνικό επίπεδο η τεχνική συνδρομή του ΓΧΚ για τα ναρκωτικά και τις 
πρόδρομες ουσίες είναι διττή και περιλαμβάνει την παροχή εργαστηριακής 
(αναλυτικής) υποστήριξης και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης : 
  Εκτελεί αναλύσεις σε ύποπτα δείγματα προβαίνοντας σε ταυτοποίηση και 
ποσοτικό προσδιορισμό με απόλυτη εξειδίκευση και εργαστήρια με σύγχρονο 
εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αναλυτικές 
απαιτήσεις. Η γνωμάτευση του ΓΧΚ αποτελεί βασικό στοιχείο και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της δίωξης. 
  Διενεργεί επεξεργασία και αξιολόγηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων, 
επομένως έχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για το είδος και τη 
συχνότητα εμφάνισης νέων ουσιών, προσμείξεων και τάσεων, για τις οποίες και 
ενημερώνει τα αρμόδια σημεία επαφής με την Europol και το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης (EWS). 
  Συμμετέχει κατά λόγο αρμοδιότητας σε επιχειρησιακές ομάδες 
διερεύνησης και ελέγχου από κοινού με τις διωκτικές Αρχές, παρέχει 
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εμπειρογνωμοσύνη στις Δικαστικές Αρχές και έχει διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο στην εξάρθρωση όλων των παράνομων εργαστηρίων παρασκευής 
ναρκωτικών στην Ελληνική επικράτεια. 
  Οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπονεί 
ενημερωτικά εγχειρίδια που απευθύνονται σε όλες τις Διωκτικές και 
συναρμόδιες Αρχές. 
  Έχει αρμοδιότητα για τον τεχνικό έλεγχο των πρόδρομων ουσιών. 
Το Γενικό Χημείο του Κράτους επομένως, παρότι δεν αποτελεί προανακριτική 
Υπηρεσία, έχει όμως ρόλο που αποτελεί αναπόσπαστο και αναντικατάστατο 
μέρος της διωκτικής διαδικασίας. 
Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας , το Γενικό Χημείο του Κράτους : 
  Συμμετέχει σε προγράμματα ελέγχου ικανότητας εργαστηρίων του Ο.Η.Ε. 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία και είναι το εθνικό σημείο επαφής. 
  Είναι το εθνικό σημείο επαφής για θέματα ναρκωτικών με το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Εργαστηρίων Ανάλυσης Ναρκωτικών ( DWG-ENFSI). 
  Συμμετέχει μέσω των αναλυτών του ως εξειδικευμένων εθνικών 
εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών, σε όργανα , επιτροπές, ομάδες εργασίας και 
προγράμματα για τα ναρκωτικά και τις πρόδρομες ουσίες σε Ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, PHARE, 
EUROPOL, DEA, Ο.Η.Ε.) για τη διάχυση των γνώσεων και της εμπειρίας και 
την προώθηση των Εθνικών θέσεων. 
 

         Εθνικός Φορέας του E.M.C.D.D.A.                                  

                                 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) 
 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ), λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA – 
Ευρωπαϊκό Κέντρο).  Αποτελεί ένα από τα 27 Εθνικά Κέντρα που 
λειτουργούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και 
τη Νορβηγία, την Κροατία, την Τουρκία., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο λειτουργεί από το 1994 και έχει ως έδρα του τη 
Λισσαβόνα.  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου είναι να παρέχει στην ΕΕ και 
τα κράτη-μέλη μια αντικειμενική συνολική εικόνα των προβλημάτων της ΕΕ, 
που συνδέονται με τα ναρκωτικά και ένα κοινό πλαίσιο πληροφόρησης για την 
υποστήριξη της συζήτησης σχετικά με όλες τις παραμέτρους του προβλήματος 
των ναρκωτικών.  Για να επιτευχθεί αυτό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο βασίζεται στο 
δίκτυο των 30 Εθνικών Κέντρων για τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων 
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από διάφορες χώρες, βάσει κοινών προτύπων και εργαλείων συλλογής 
δεδομένων. 

Η δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου στην Ελλάδα 
ανατέθηκε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
(ΕΠΙΨΥ), από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας τον Νοέμβριο του 1993.  
Το 1998 το ΕΚΤΕΠΝ ανακηρύχθηκε Εθνικό Κέντρο αρμόδιο για τη συλλογή 
και επεξεργασία επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων για την Ελλάδα 
(ΦΕΚ 291, 24/3/98).  Το ΕΚΤΕΠΝ χρηματοδοτείται από την ΕΕ και από 
τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

Σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση 
ποιοτικά άριστων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα 
ναρκωτικά, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Εθνικών Κέντρων.  Το 
ΕΚΤΕΠΝ παρουσιάζει τα στοιχεία που συγκεντρώνει στις Ετήσιες Εθνικές 
Εκθέσεις που αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο και στις Ετήσιες Εκθέσεις 
για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα που εκδίδει.  Για τις ανάγκες 
του ΕΚΤΕΠΝ έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο πηγών πληροφόρησης για 
τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών.  Αυτό αποτελείται από υπηρεσίες 
υπουργείων, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς, 
πανεπιστήμια, κτλ. 
 

Σε εθνικό επίπεδο, οι στόχοι του ΕΚΤΕΠΝ είναι: 
  Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών για τα ναρκωτικά καθώς 
και των αναγκών και των προτεραιοτήτων στον τομέα της ζήτησης, της μείωσης 
της ζήτησης και της μείωσης της προσφοράς 
  Παροχή οδηγιών και υποστήριξης για τη βελτίωση της εγκυρότητας και της 
συγκρισιμότητας των υπαρχόντων δεικτών 
  Παροχή οδηγιών και υποστήριξης για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων 
δεικτών για τη μελέτη του φαινομένου των ναρκωτικών 
  Παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και υπηρεσίες, 
καθώς και σε επαγγελματίες σε εθνικό επίπεδο 
  Η συστηματική τροφοδότηση του δικτύου με εκδόσεις 
  Η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 
  Η προώθηση της επιστημονικής αξιολόγησης 
  Η ανάπτυξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας 
για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων 
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ΕΚΤΕΠΝ συνεργάζεται με τα άλλα Εθνικά 
Κέντρα του δικτύου REITOX και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 
  Η ανταλλαγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων για τα ναρκωτικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
  Η ενεργητική συμμετοχή του ΕΚΤΕΠΝ στην προαγωγή και προώθηση 
της μεθοδολογίας 
  Η ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις του ως εθνικού κέντρου αναφοράς, 
που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
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  Η λειτουργία του ως συνδετικού κρίκου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου, 
των εθνικών πηγών πληροφόρησης και των χαρασσόντων πολιτική για τη 
διάχυση της πληροφορίας 
 

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) 
Στο πλαίσιο της Από Κοινού Δράσης (Ιούνιος 1997) και της Νέας 

Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μάιος 2005), για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την εκτίμηση κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο 
νέων ψυχοδραστικών ουσιών, το Συμβούλιο έχει αναπτύξει ένα μηχανισμό 
έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών για νέες ουσίες μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ.  Το ΕΚΤΕΠΝ ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, έχει δημιουργήσει το Εθνικό Δίκτυο του Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης μέσω του οποίου συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία 
 

Τομέας Πληροφόρησης για τα Οινοπνευματώδη  
Ο Τομέας Πληροφόρησης για τα Οινοπνευματώδη σκοπό έχει τη 

διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων που σχετίζονται 
με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. Στην 
παρούσα φάση το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με:  
  Τις παρεμβάσεις των φορέων πρόληψης που έχουν ως κύριο στόχο τους 
ειδικότερα την πρόληψη της χρήσης αλκοόλ. 
  Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν τις 
εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρήση οινοπνευματωδών. 
  Τον αριθμό και τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που 
προσεγγίζουν τις εξειδικευμένες θεραπευτικές δομές προκειμένου να ζητήσουν 
θεραπεία. 
  Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την διάθεση και κατανάλωση 
οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 
  Τους ελέγχους που διενεργεί η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, 
Οίνου και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
  Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας του αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας τα οποία αφορούν α)την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και β) 
την συνέργια της χρήσης οινοπνευματωδών στα τροχαία ατυχήματα. 
  Τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται ή 
βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού και αφορούν τα οινοπνευματώδη στην 
Ελλάδα. 
  Τις δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για το 
αλκοόλ. 
  Την επικράτηση της χρήσης στο γενικό και το μαθητικό πληθυσμό και τα 
πρότυπα κατανάλωσης έτσι όπως εξελίσσονται διαχρονικά αλλά και σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης των 
στοιχείων που προκύπτουν από τις επιδημιολογικές έρευνες που διεξάγει το 
ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ σχετικά με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών 
στην Ελλάδα. 
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Ο μακροπρόθεσμος στόχος του ΕΚΤΕΠΝ είναι η επιδημιολογική 
παρακολούθηση κάθε πλευράς του φαινομένου της χρήσης και κατάχρησης 
οινοπνευματωδών, όπως η εκτίμηση του αριθμού των εξαρτημένων από 
οινοπνευματώδη ατόμων στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική 
υγεία και οι θάνατοι που συνδέονται με τη χρήση οινοπνευματωδών. Με αυτό 
τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η εκτίμηση της διάστασης του φαινομένου και η 
εξέλιξή του διαχρονικά. 

 
Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η συμμετοχή του ΕΚΤΕΠΝ στη διεύρυνση της ΕΕ χρονολογείται από το 

2001.  Στο διάστημα αυτό, το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ 
συμμετείχε στην εκπαίδευση των Εθνικών Κέντρων των τότε υποψηφίων χωρών, 
κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου.  Το ΕΚΤΕΠΝ έχει 
πραγματοποιήσει δύο προγράμματα διδυμοποιήσεων στην Κύπρο και στην 
Τουρκία. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 
στοχεύουν στην παροχή τεχνογνωσίας από τα κράτη-μέλη της ΕΕ προς τις 
υποψήφιες χώρες, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.  Στους δύο δίδυμους 
εταίρους, το ΕΚΤΕΠΝ, ανέλαβε να βοηθήσει στη δημιουργία των Εθνικών 
τους Κέντρων για την παρακολούθηση των ναρκωτικών. 

 
     Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΚΤΕΠΝ, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ektepn.gr. 
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Κεφάλαιο Ι΄ 
Σχέδια Δράσης των Διωκτικών Αρχών 

2009-2012 
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Κατεύθυνση της Δράσης των αρμόδιων Τμημάτων των Υπηρεσιών στα 
πλαίσια τόσο του Εθνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης – 

Προοπτικές. 
 

Οι Ελληνικές διωκτικές Αρχές έχοντας πρωταρχική προτεραιότητα την 
εντολή της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, 
χαράσσουν άξονες στρατηγικής, και καθορίζουν επί μέρους στόχους. 

Άξονες της στρατηγικής είναι: 
α) Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων των Διωκτικών 

Αρχών της Χώρας μας και των υπηρεσιών τους, στο πεδίο της επιχειρησιακής 
δράσης κατά των ναρκωτικών στη διάρκεια των επόμενων 4 ετών. 

β) Η εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης υψηλού επιπέδου στις 
Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, σε εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, και κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. 

γ) Η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων τόσο σε επιτελικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. 

δ) Η συνεχής αξιολόγηση των προσπαθειών και η αναπροσαρμογή των 
δράσεων εκεί όπου απαιτείται.  

Επί μέρους στόχοι είναι: 
Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών για τα 

ναρκωτικά και η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, στα πλαίσια 
ολοκλήρωσης εθνικού συστήματος πληροφοριών περί τα ναρκωτικά. 

Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα 
αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών 
και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων. 

Ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών φορέων, σε θέματα πρόληψης της 
εγκληματικότητας περί τα ναρκωτικά.     

Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών μέσων και μεθόδων 
αντιμετώπισης των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά. 

Ο Αποτελεσματικός Συντονισμός των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, φορέων 
και οργανισμών. 

Η προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας. 
Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, των μεθόδων δράσης και η 

εισήγηση καταλλήλων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών.  
Η ενεργός και δραστήρια συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διεθνείς 

διασκέψεις για τα ναρκωτικά. 
Η συνεχής τροφοδότηση των επιχειρησιακών υπηρεσιών με πληροφορίες 

για βέλτιστες πρακτικές, modus operandi, αναφορές Αξιωματικών συνδέσμων, 
εκθέσεις διεθνών οργανισμών, κ.λ.π. 

Η μέριμνα για την εφαρμογή σε Εθνικό επίπεδο των πράξεων του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ναρκωτικών. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι επί μέρους στόχοι είναι:  
Η μείωση της πρόσβασης στα ναρκωτικά σε νέους εφηβικής ηλικίας. 
Η αύξηση της αποτελεσματικότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο. 
Η αύξηση των κατασχέσεων των ποσοτήτων ναρκωτικών. 
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Η αύξηση του αριθμού των ομάδων διακινητών που εξαρθρώνονται. 
Η αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων, που εμπλέκονται στην διάπραξη 

αδικημάτων σχετικών με την προσφορά ναρκωτικών. 
Η αύξηση των ποσών των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που 

προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. 
Η ενδυνάμωση της Διεθνούς συνεργασίας και των ελέγχων, ώστε να 

δημιουργηθεί περιβάλλον αβεβαιότητας, και υψηλός βαθμός διακινδύνευσης για 
τους διακινητές ναρκωτικών. 

Η διενέργεια ολοκληρωμένης και σε βάθος, καθέτου οικονομικής έρευνας 
σε σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. (N. 3691/2008 Φ.Ε.Κ. 166-05-
08-2008)  

Το Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η 
Στρατηγική της Ε.Ε. για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2012, η οποία 
αποσκοπεί στη επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας, ευημερίας και 
κοινωνικής συνοχής για τους πολίτες της Ε.Ε., με την πρόληψη και τη μείωση 
της χρήσης των ναρκωτικών. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική υλοποιείται με δύο 
διαδοχικά Ευρωπαϊκά τετραετή Σχέδια Δράσης. Στο πρώτο (2005-2008) 
καθορίστηκε μια σειρά ενεργειών με στόχο το συντονισμό των κυριότερων 
τομέων κυβερνητικής παρέμβασης στο ζήτημα των παράνομων ναρκωτικών, με 
κυρίως υπεύθυνα για την εφαρμογή τα κράτη μέλη, υπό τον έλεγχο της 
Επιτροπής. Βάσει του υφιστάμενου πλαισίου και της αξιολόγησης των 
δεδομένων της τελευταίας τετραετίας και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές 
νομοθεσίες, η Επιτροπή πρότεινε νέο σχέδιο δράσης για την τετραετία 2009-
2012, προσδιορίζοντας πέντε βασικές προτεραιότητες (βλ. τον πίνακα που 
ακολουθεί). 

Κάθε προτεραιότητα αναλύεται σε στόχους, οι οποίοι στη συνέχεια 
εξειδικεύονται σε ενέργειες προς υλοποίηση από τα κράτη μέλη ή/και 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς (Συμβούλιο, Επιτροπή, ΕΚΠΝΤ, Europol, 
κ.α.). Προκειμένου να διαπιστωθεί η ευθυγράμμιση του ελληνικού Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης της επόμενης τετραετίας για τα Ναρκωτικά με τις 
προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε κοινοτικό επίπεδο, παραθέτουμε 
τους στόχους και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σχεδίου που μας αφορούν ως 
Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, σύμφωνα με τη νομική βάση, τις αρμοδιότητές 
μας και τον προγραμματισμό των δράσεών μας και κατόπιν μελέτης του 
Ευρωπαϊκού Σχεδίου ανά προτεραιότητα και στόχο :   

(Σημειώνεται ότι η αρίθμηση των προτεραιοτήτων, στόχων και δράσεων 
του πίνακα ακολουθεί την αρίθμησή τους όπως αυτή αποτυπώθηκε στο κείμενο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “E.U. Drugs Action Plan for 2009 –
2012”20 το οποίο απεστάλη στους αρμόδιους φορείς από τον Εθνικό 
Συντονιστή για τα Ναρκωτικά του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να 
καταχωρηθούν από τον κάθε φορέα οι δράσεις που τον αφορούν). 

 
 
 
    

                                                 
20 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., C326/7, 20-12-2008. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 
Ι. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. Να διασφαλιστεί ότι 
μια ισόρροπη και 
ολοκληρωμένη 
προσέγγιση 

αντανακλάται στις 
εθνικές πολιτικές και 
στη θέση της Ε.Ε. 
έναντι των τρίτων 

χωρών και στα διεθνή 
fora. 

1. Τα κράτη μέλη και τα όργανα της 
Ε.Ε. να συντονίσουν 

αποτελεσματικά τη πολιτική για τα 
ναρκωτικά, ώστε να αντανακλά τους 
στόχους της στρατηγικής της Ε.Ε. 
για τα ναρκωτικά 2005-2012 και του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Σχεδίου 

Δράσης. 
 

 2. Να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός 
συντονισμός σε 
επίπεδο Ε.Ε. 

4. Το Συμβούλιο να εξετάζει την 
κατάσταση σχετικά με το πρόβλημα 
των ναρκωτικών μια φορά κατ’ έτος, 
βάσει της ετήσιας έκθεσης προόδου 
της Επιτροπής, σχετικών εκθέσεων 
του ΕΚΤΠΝ, της Europol και της 

Eurojust. 
 3. Να διασφαλιστεί ο 

αποτελεσματικός 
συντονισμός σε εθνικό 

επίπεδο. 
 

6. Λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες 
του ΕΚΤΠΝ σχετικά με τους 

μηχανισμούς συντονισμού σε θέματα 
ναρκωτικών σε όλα τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε., τα κ.μ. να εξετάζουν τον 
διυπηρεσιακό συντονισμό στον 
τομέα των ναρκωτικών για να 
διασφαλιστεί ότι παρουσιάζονται 
συντονισμένες θέσεις σε επίπεδο 
Ε.Ε. και ότι οι στόχοι του σχεδίου 
δράσης της Ε.Ε. αντανακλώνται όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερα σε 

επίπεδο εφαρμογής. 
ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 

 

5. Να προληφθεί η 
χρήση ναρκωτικών και 

οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με αυτή. 

 

9. Προαγωγή καινοτομιών και 
συστηματική εφαρμογή καθολικών 
προγραμμάτων και παρεμβάσεων 
πρόληψης, που βασίζονται σε 

στοιχεία και έχουν αξιολογηθεί, σε 
διάφορους χώρους (π.χ. για νέους σε 
κέντρα νεολαίας και σχολεία και για 
ενήλικες στο χώρο εργασίας, σε 
φυλακές), με σκοπό την πρόληψη ή 
την καθυστέρηση της πρώτης 

χρήσης ναρκωτικών. 
ΙΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

11. Να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική 
συνεργασία στον 
τομέα επιβολής του 
νόμου στην Ε.Ε. για 
την αντιμετώπιση της 
παραγωγής και της 

παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών. 

22. Στοχοποίηση εγκληματικών 
οργανώσεων και αναδυόμενων 

απειλών, με προσέγγιση βασισμένη 
σε αξιοποίηση πληροφορίας (βάσει 
της μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου Πληροφοριών για την 
Εγκληματικότητα), η οποία δίνει 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 
των εγκληματικών δικτύων και των 
αγορών που θέτουν τις σοβαρότερες 

απειλές. 
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  23. Οι πολυτομεακές επιχειρήσεις 
επιβολής του νόμου, με τη 

συμμετοχή της Europol και της 
Eurojust, καθώς και των υπηρεσιών 
της αστυνομίας, των τελωνείων και 
των συνοριακών ελέγχων, να 

χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο 
βαθμό μέσω διμερών και πολυμερών 
πρωτοβουλιών συνεργασίας, κοινών 
ομάδων ερευνών  και κοινών 
τελωνειακών επιχειρήσεων. Τα 
κράτη μέλη θα εξετάσουν πιθανά 
μέτρα διευκόλυνσης και επίσπευσης 
της διαδικασίας και θα ενθαρρύνουν 
τη μεγαλύτερη χρήση των μέσω 
αυτών σε υποθέσεις ναρκωτικών. 

  25. Εφαρμογή των σχετικών με 
ναρκωτικά προγραμμάτων 

COSPOL, με ιδιαίτερη προσοχή: α) 
στην εισροή του κατάλληλου 

επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης στις 
συνεδριάσεις COSPOL, β) στην 
προστιθέμενη αξία της κατάλληλης 
ικανότητας συλλογής πληροφοριών 
και έρευνας και στην κατάλληλη 
χρήση για το σκοπό αυτό των ήδη 
υφισταμένων ή μελλοντικών αρχείων 
δεδομένων εργασίας προς ανάλυση. 

 11 α. Ενίσχυση της 
αποτελεσματικής 
δικαστικής 

συνεργασίας στον 
τομέα της 

καταπολέμησης της 
παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών και της 
επιβολής του νόμου 
όσον αφορά την 
παραγωγή, τη 

διακίνηση ναρκωτικών 
ή /και προδρόμων 
ουσιών και τη 

νομιμοποίηση εσόδων 
από τη διακίνηση 

αυτή. 

27 d. Ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. 
προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης 
εφαρμογή των νομικών πράξεων περί 
αμοιβαίας αναγνώρισης των εντολών 

δήμευσης. 

  27e. Υποστήριξη της ίδρυσης 
αποτελεσματικών γραφείων για την 
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 
στα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου και περαιτέρω 

υποστήριξη προς τα εμπλεκόμενα 
κράτη μέλη μέσω του δικτύου 

CARIN. Υποστήριξη ερευνών μέσω 
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της Europol και των συναφών 
Α.Φ.Ε. 

 12. Ταχεία και 
αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των νέων 
απειλών (π.χ. νέες 
ουσίες, νέες οδοί 
διακίνησης) σε 
επίπεδο 

επιχειρησιακό, 
σχεδιασμού πολιτικής 

και πολιτικό. 
 

28. Να δημιουργηθούν, όπου είναι 
αναγκαίο, περιφερειακές πλατφόρμες 

ασφαλείας (όπως το Κέντρο 
Θαλασσίων Αναλύσεων και 
Επιχειρήσεων –Ναρκωτικά, η 
ομάδα δράσης κατά του 

οργανωμένου εγκλήματος στην 
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας), 
για να αντιμετωπιστούν οι νέες 
απειλές μέσω συντονισμένων 

επιχειρήσεων. Η δράση αυτή πρέπει 
να συμβιβάζεται με τις υφιστάμενες 
νομικές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
σε επίπεδο Ε.Ε. και να βασίζεται σε 
συγκεκριμένες εκτιμήσεις των 

απειλών. Να δημιουργηθούν νέες 
πλατφόρμες χωρίς επικαλύψεις και 
να είναι συμβατές με τις υφιστάμενες 

δομές. 
  29. Η Ε.Ε. να επικεντρωθεί σε 

συντονισμένες και κοινές 
προσπάθειες μεταξύ των κ.μ. και 
περιφερειών που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα σε ιδιαίτερη παραγωγή 
ναρκωτικών/παράνομη διακίνηση, 
σε συνεργασία με την Europol, όπου 

ενδείκνυται. 
 13. Μείωση της 

παρασκευής και 
προσφοράς 
συνθετικών 
ναρκωτικών. 

30. Τα κ.μ. να διατηρήσουν ενεργό 
τη συνεργασία στον τομέα της 
επιβολής του νόμου & τις κοινές 

επιχειρήσεις στον τομέα αυτό και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
βέλτιστες πρακτικές. Να γίνει 
βέλτιστη χρήση του Α.Φ.Ε. 

SYNERGY της Europol, των 
στοιχείων που τον απαρτίζουν και 
των σχετικών πρωτοβουλιών EJUP 

και COSPOL. 
 14.Μείωση της 

εκτροπής και της 
παράνομης διακίνησης 
εντός /μέσω της Ε.Ε. 
των προδρόμων 
ουσιών που 

χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή 
παράνομων 
ναρκωτικών. 

32. Η Ε.Ε. να αναπτύξει σαφή και 
ενιαία θέση στο συγκεκριμένο 

ζήτημα σε διεθνές επίπεδο και στα 
σχετικά διεθνή fora, βασιζόμενη 
στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 
πρακτικές συνεργασίας με τον 

ιδιωτικό τομέα μέσω 
αποτελεσματικού συντονισμού από 

τις σχετικές επιτροπές του 
Συμβουλίου. 
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  33. Οι τελωνειακές υπηρεσίες και οι 
υπηρεσίες συνοριακών ελέγχων να 
ενοποιήσουν τους ελέγχους για τις 
πρόδρομες ουσίες σε στρατηγικό 

επίπεδο, ενισχύοντας την 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 
των διασυνοριακών ελέγχων με την 

εφαρμογή της κοινοτικής 
διαχείρισης κινδύνου και να 

εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό 
με άλλες υπηρεσίες υποβολής του 
νόμου που ασχολούνται με την 
καταπολέμηση της παραγωγής και 

διακίνησης ναρκωτικών. 
  34. Η Ε.Ε. να υποστηρίξει πλήρως 

τη διεθνή επιχειρησιακή συνεργασία 
που αποσκοπεί στην πρόληψη της 
εκτροπής των προδρόμων ουσιών, 
όπως τα προγράμματα PRISM και 

COHESION του διεθνούς οργάνου 
ελέγχου ναρκωτικών. Η 

επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ 
των αρχών ερευνών εντός της Ε.Ε. 
να υποστηρίζεται από το πλαίσιο 
συνεργασίας της EJUP και το 

πλαίσιο συνεργασίας της Europol-
ΑΦΕ. Το εν λόγω πλαίσιο να 
ενισχυθεί / χρησιμοποιηθεί 

περαιτέρω. 
  34α. Από προοπτικής επιβολής του 

νόμου και συλλογής πληροφοριών, η 
Ε.Ε. και τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν πλήρως τα 

προγράμματα της Europol σχετικά 
με τα ναρκωτικά και την EJUP, με 
σκοπό την καταπολέμηση των 
εγκληματικών δικτύων που 
ασχολούνται με τη διακίνηση 

προδρόμων ουσιών. 
  35. Να αξιολογηθεί η νομοθεσία της 

Ε.Ε. στον τομέα του ελέγχου των 
προδρόμων ουσιών καθώς και η 

εφαρμογή της. 
  36 α. Η Επιτροπή, η OLAF, η 

Europol, η EJUP και η COSPOL 
να ενισχύσουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία με σκοπό τη θέσπιση 

κοινών πρωτοβουλιών. 
 

IV.ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

17. Να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της Ε.Ε. 
στο πολυμερές 
πλαίσιο και να 
προωθηθεί η 

ολοκληρωμένη και 

49 α. Συντονισμός των 
δραστηριοτήτων με άλλα διεθνή 

fora και προγράμματα, ιδίως 
UNODC, Ομάδα Pompidou, 
ΠΟΥ, UNAIDS, ΠΟΤ και 

INTERPOL. 
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ισόρροπη προσέγγιση.
 18. Να 

υποστηριχθούν οι 
υποψήφιες χώρες και 

οι χώρες της 
διαδικασίας 

σταθεροποίησης και 
σύνδεσης. 

50. Να παρασχεθεί η αναγκαία 
τεχνική και άλλη βοήθεια σε αυτές 
τις χώρες ώστε να εξοικειωθούν με 
το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα 
των ναρκωτικών και τους παρασχεθεί 

βοήθεια για να εκτελέσουν τις 
απαιτούμενες ενέργειες, 

περιλαμβανομένων αυτών που 
εγκρίθηκαν στο σχέδιο δράσης για 
τα ναρκωτικά με τις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων. 
 

V.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, 
ΕΡΕΥΝΑ& 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

22. Να αναπτυχθούν 
περαιτέρω μέσα για 
την παρακολούθηση 
της κατάστασης όσον 
αφορά τα ναρκωτικά 

και της 
αποτελεσματικότητας 

των τρόπων 
αντιμετώπισής της. 

55 α. Να διεξαχθεί επιστημονική 
μελέτη για την αξιολόγηση του 

διαδικτύου ως εργαλείου σχετικά με 
την παράνομη διακίνηση 

ναρκωτικών και να αναλυθεί ποια 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή μέτρα 
θα συνιστούσαν μια αποτελεσματική 

αντίδραση. 

 23. Να διασφαλιστεί η 
συνεχής αξιολόγηση 
της πολιτικής για τα 

ναρκωτικά. 

60. Τα κράτη μέλη να αξιολογούν 
και να τελειοποιούν τις εθνικές 
πολιτικές στον τομέα των 

ναρκωτικών σε τακτική ή σταθερή 
βάση. 

  

Πρόγραμμα Χάγης  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία στην προσπάθεια της 

για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υιοθέτησε 
πολυετή προγράμματα (Τάμπερε 1999 και Χάγης 2004), τα οποία πράγματι 
έδωσαν την κατάλληλη πολιτική ώθηση για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. 

Το Πρόγραμμα της Χάγης ολοκληρώνεται και ήδη έχει καταρτιστεί το 
Πολυετές Πρόγραμμα που θα το διαδεχθεί (Πρόγραμμα της Στοκχόλμης), 
του οποίου η υιοθέτηση αναμένεται στο τέλος του 2009. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος της Χάγης ήταν η 
καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό 
καταρτίστηκε η Στρατηγική της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά (2005-2012) και 
εκπονήθηκαν δύο διαδοχικά Σχέδια Δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών (2005-2008 και 2009-2012). 

Στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης η διακίνηση των ναρκωτικών θεωρείται 
μία από τις πτυχές του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος» που συνιστά μία 
από τις πέντε «Κοινές Απειλές» για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί 
συγκεκριμένη Στρατηγική. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσεων Ελληνικής Αστυνομίας (2009-
2012) για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. 
 

Στο τέλος του 2008 διενεργήθηκε η Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δράσεων Ελληνικής Αστυνομίας (2005-2009) για την 
καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και εκδόθηκε νέο για την περίοδο 
(2009-2012) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 
(2005-2012). 

Βασική επιδίωξη του νέου σχεδίου δράσης είναι η προσαρμογή των 
στοχευμένων δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στις σύγχρονες απαιτήσεις 
και τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας ούτως ώστε το πρόβλημα 
των ναρκωτικών να αντιμετωπιστεί συντονισμένα και αποτελεσματικά σε όλο 
του το εύρος. 

Το νέο τετραετές Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά των Ναρκωτικών (2009-2012) έχει ως στρατηγικό στόχο 
τη μείωση της προσφοράς και τον περιορισμό της διακίνησης των 
ναρκωτικών στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων που χρονίζουν και την εξεύρεση οριστικών 
και αποτελεσματικών λύσεων με την αξιοποίηση κάθε είδους συνεργασίας σε 
εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον επιδιώκεται η ρεαλιστικότητα, όσον αφορά τους στόχους και τις 
προτεραιότητες που τίθενται, αποσκοπώντας παράλληλα στην επιστράτευση 
κάθε διαθέσιμης δύναμης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, με 
στοχευμένες δράσεις στα σημεία εκείνα όπου έχει διαπιστωθεί ότι το μέγεθος 
και η οξύτητα του προβλήματος έχουν προκαλέσει δικαιολογημένες κοινωνικές 
αντιδράσεις. 

Το νέο Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών έχει συγκεκριμένες 
προτεραιότητες περιλαμβάνει μία σειρά στόχων και αντίστοιχων δράσεων 
για την επίτευξη τους 

Α΄ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: 
- Συντονισμός – αποτελεσματικότερη ανάπτυξη πολιτικής για τα 
ναρκωτικά και εφαρμογή 
- Μείωση της προσφοράς 
- Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης εμπορίας 
- Αντιμετώπιση της μικροδιακίνησης και της συναφούς με αυτή 
εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν 
σημαντική επιβάρυνση 

Β΄ ΣΤΟΧΟΙ: 
1. Θωράκιση της χώρας απέναντι στον κίνδυνο των ναρκωτικών με την 

ανάπτυξη δικτύου εξειδικευμένων υπηρεσιών.  
2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Ελληνικής 

Αστυνομίας  στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. 
3. Εντοπισμός των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών οργανώσεων που 

συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και διεθνώς. 
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4. Βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των ανταλλασσόμενων 
πληροφοριών με συνεργαζόμενες υπηρεσίες στην Ελλάδα και διεθνώς και 
μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης αυτών σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

5. Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τον περιορισμό της ζήτησης και 
τη μείωση της βλάβης και επιδίωξη για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη 
εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. 

6. Χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοποίηση του εξειδικευμένου 
προσωπικού για την αντιμετώπιση νέων ναρκωτικών ουσιών, νέων τρόπων 
διακίνησης κ.λπ. 

7. Αντιμετώπιση της κατάστασης σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές της 
χώρας σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. Υπουργείο 
Υγείας, Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 

8. Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των 
αστυνομικών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών. 

9. Εφοδιασμός των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών με σύγχρονα 
υλικοτεχνικά μέσα και χρήση αυτών για την αύξηση της αποδοτικότητας. 

10. Τροποποίηση του εθνικού νομικού πλαισίου ώστε να διευκολυνθεί το 
έργο των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών και να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις συνεργασίας των διωκτικών αρχών άλλων κρατών. 

11. Ενεργός συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνείς συναντήσεις 
(Ε.Ε. και ευρύτερα), όπου διαμορφώνεται η πολιτική κατά των ναρκωτικών, 
αποφασίζονται κοινές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες. 

12. Ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών κυρίως με γειτονικές χώρες που 
έχουν συμμετοχή στο πρόβλημα των ναρκωτικών για τη χώρα μας και επιδίωξη 
αξιοποίησης τυχόν διαθέσιμων πόρων για την κατάρτιση και εφαρμογή 
σχετικών σχεδίων διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση της 
διακίνησης –εμπορίας ναρκωτικών. 

13. Βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας με άλλες αρχές και Υπηρεσίες 
Δίωξης Ναρκωτικών. 

Ο στόχος αυτός για να επιτευχθεί θα πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο των 
ανταλλασσόμενων πληροφοριών σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο και να 
αναπτυχθούν Κοινές Επιχειρήσεις. Το Σ.Ο.Δ.Ν. έχει κομβικό ρόλο στην 
προσπάθεια αυτή με την πύκνωση των συναντήσεων των Τοπικών Σημείων 
Επαφής Σ.Ο.Δ.Ν. και την ανάληψη Κοινών Επιχειρήσεων. 

Η αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος θα γίνει στο τέλος της 
τετραετίας εφαρμογής του (2012) από Ειδική Επιτροπή εκπροσώπων 
συναρμοδίων υπηρεσιών που θα οριστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποφασιστεί η ενδεχόμενη σύνταξη νέου 
Προγράμματος, καθώς και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε θέματα 
πολιτικής κατά των Ναρκωτικών του Αρχηγείου μας, λαμβάνοντας πάντοτε 
υπόψη τις εξελίξεις στην Ε.Ε. μέχρι αυτό το χρονικό σημείο. 

Γ΄ ΔΡΑΣΕΙΣ: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων εντός του δεδομένου 

χρονοδιαγράμματος (2009-2012) έχει προβλεφθεί μία σειρά από επιμέρους 
δράσεις, ενώ επίσης έχουν προσδιοριστεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την 
υλοποίησης τους. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ 
 
Α) Ίδρυση – λειτουργία – αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Δίωξης 

Ναρκωτικών 
- Ίδρυση και λειτουργία επιπλέον Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών με 

σκοπό την απόλυτη γεωγραφική θωράκιση της Χώρας, εφόσον προηγηθούν 
σχετικές μελέτες σκοπιμότητας-αναγκαιότητας, από τις οποίες θα προκύπτει 
ότι στην συγκεκριμένη περιοχή το πρόβλημα των ναρκωτικών έχει σημαντικές 
διαστάσεις και ότι η δημιουργία μίας εξειδικευμένης υπηρεσίας ναρκωτικών 
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αποτελεσματικότερα, 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές, πληθυσμιακές 
κ.λπ.) που τυχόν υπάρχουν. 

Λόγος: Αποφυγή δημιουργίας εξειδικευμένων υπηρεσιών, εκεί που δεν 
χρειάζεται και συνεπώς αποφυγή ενδεχόμενης αποδυνάμωσης άλλων υπηρεσιών 
για τη στελέχωση του Τ.Δ.Ν. 

 
Β) Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης 
- Καθιέρωση υποχρεωτικού δεκαπενθήμερου σεμιναρίου για την 

κατάρτιση-εκπαίδευση του προσωπικού που τοποθετείται στις Υπηρεσίες 
Δίωξης Ναρκωτικών.  

Λόγος:  Η φύση του αντικειμένου των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών 
επιβάλλει την κατάλληλη προετοιμασία –εκπαίδευση των νεοεισελθόντων σε 
αυτές ώστε να είναι πιο εύκολη η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας. 

- Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί σε αυτές θα πρέπει να 
ενημερώνεται – εκπαιδεύεται σχετικά τουλάχιστον επί ένα διήμερο κάθε 
διετία. 

 Λόγος: Είναι αναγκαία η προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις και 
πρακτικές καταπολέμησης των ναρκωτικών. 

- Ετήσια διήμερη εκπαιδευτική συντονιστική συνάντηση των Διοικητών 
των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών της χώρας με μέριμνα της 
Δ.Δ.Α./Α.Ε.Α. 

Λόγος: Κρίνεται επιβεβλημένη η πραγματοποίηση μίας τέτοιας 
συνάντησης, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών, αναφορά προβλημάτων για επίλυση, ανάλυση νέων τάσεων και 
συντονισμό. 

 
Γ) Νομοθετικό πλαίσιο 
- Επανάληψη δράσεων-νομοθετικών παρεμβάσεων που δεν υλοποιήθηκαν 
 Λόγος:Αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι καινοτόμες και κρίνονται 

αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών 
και τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων 
κρατών της Ε.Ε. και ευρύτερα 
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Δ) Εξοπλισμός 
Ενίσχυση και διαρκής ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των 

Υπηρεσιών Δίωξης με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες-ελλείψεις με βάση την 
καταγραφή (2008) των αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας  και την αναπροσαρμογή του σχετικού ποσού. 

Λόγος: Οι αστυνομικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να 
ακολουθήσουν τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες 
εγκληματικές οργανώσεις. 

 
Ε) Συνεργασία σε επίπεδο Ε.Ε. 
- Διεύρυνση της συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες 

εντός της Ε.Ε., τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
ανταλλαγής εμπειριών, προβληματισμών και διερεύνησης νέων τακτικών 
αντιμετώπισης του προβλήματος. 

- Ενεργός συμμετοχή σε όλα τα Ευρωπαϊκά φόρα (Ομάδες εργασίας 
Ε.Ε., πρόγραμμα COSPOL, αναλυτικούς φακέλους εργασίας της EUROPOL 
MUSTARD, COLA και SYNERGY κ.λπ.) 

- Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων για τα ναρκωτικά και το 
έγκλημα (επιδίωξη καθεστώτος εθνικού εμπειρογνώμονα) στα θεσμικά όργανα 
και σε άλλες υπηρεσίες της Ε.Ε., καθώς και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες 
συνεργασίας εντός της Ε.Ε.,  

Λόγος: Η διεθνής συνεργασία και κυρίως εντός της Ε.Ε. αποτελεί 
μονόδρομο στην καταπολέμηση του εγκλήματος των ναρκωτικών και τη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων εντός της Ε.Ε. 

 
ΣΤ) Περιφερειακή συνεργασία και Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς 
- Διεύρυνση της συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες, 

τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής 
εμπειριών, προβληματισμών και διερεύνησης νέων τακτικών 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Αξιοποίηση δυνατοτήτωνINTERPOL. 

- Ενεργός συμμετοχή σε όλα τα Διεθνή φόρα (στην Ομάδα Δουβλίνου, 
στη Πρωτοβουλία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SECI), στις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για την καταπολέμηση της θαλάσσιας 
διακίνησης ναρκωτικών στη Μεσόγειο (CECLAD-M) και συνεργασία με 
αντίστοιχες πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών (MAOC-N), στις εργασίες 
του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για το Έγκλημα (UNODC), του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα στο Airports Group της Ομάδας 
POMPIDOU, καθώς και σε συναντήσεις σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών 
στο πλαίσιο του Ο.Α.Σ.Ε., του  οποίου την Προεδρία θα έχει η Ελλάδα για το 
έτος 2009). 

- Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων για τα ναρκωτικά και το 
έγκλημα (επιδίωξη καθεστώτος εθνικού εμπειρογνώμονα) σε όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς που ασχολούνται με τα ναρκωτικά και το έγκλημα . 

Λόγος: Η διεθνής συνεργασία αποτελεί μονόδρομο στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος των ναρκωτικών, καθώς βελτιώνει την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα και προσφέρει, αμεσότητα, εγκυρότητα στην ενημέρωση 
και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων γενικότερου ενδιαφέροντος. 
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Ζ) Συνεργασία με τρίτες χώρες  
- Επέκταση του δικτύου των Αξιωματικών Συνδέσμων της χώρας μας σε 

χώρες, οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα όσον αφορά τα ναρκωτικά και την 
αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του υπάρχοντος δικτύου των 
Ελλήνων Αξιωματικών συνδέσμων, αλλά και των αστυνομικών συνδέσμων 
τρίτων χωρών στην Ελλάδα. 

Λόγος: Έχει αποδειχθεί στην πράξη η χρησιμότητα της ύπαρξης των Α.Σ. 
λόγω της αμεσότητας της επικοινωνίας και της επίσπευσης των ενεργειών όταν 
χρειάζεται. 

- Παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτες χώρες, 
σύναψη νέων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας, καθώς και  
εφαρμογή και αναπροσαρμογή των υφισταμένων. Συνέχιση της χρήσης της 
επιτυχημένης πρακτικής των ελεγχόμενων μεταφορών και επέκταση της 
συνεργασίας αυτής με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό τρίτων χωρών. 

Συμμετοχή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε προγράμματα 
και αποστολές που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της προσαρμογής 
τρίτων χωρών στο κεκτημένο της Ε.Ε. και SCHENGEN. 

Λόγος: Η ενδυνάμωση των διωκτικών αρχών, τρίτων χωρών που μας 
επηρεάζουν στην είσοδο ναρκωτικών στη χώρα μας και η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας τους αποβαίνουν αναμφίβολα σε όφελος μας. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει στο τέλος της τετραετίας 
εφαρμογής του (2012) - με βάση τους προβλεφθέντες δείκτες αξιολόγησης 
ανά στόχο - από Ειδική Επιτροπή εκπροσώπων συναρμοδίων υπηρεσιών που 
θα οριστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
θα αποφασιστεί η σύνταξη νέου Προγράμματος, καθώς και οι αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν σε θέματα πολιτικής κατά των Ναρκωτικών του Αρχηγείου 
μας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εξελίξεις στην Ε.Ε. μέχρι αυτό το 
χρονικό σημείο. 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του (2009-2012). 
 

Σχέδιο δράσης Τελωνειακής Υπηρεσίας για τα ναρκωτικά 2009-2012 
 
Τα ναρκωτικά αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών 

της Ευρώπης και σημαντική απειλή για την ασφάλεια και την υγεία της 
Eυρωπαϊκής Kοινωνίας. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης  για τα 
ναρκωτικά αφορά ένα σύνθετο φαινόμενο που απαιτεί μακροπρόθεσμη 
προσέγγιση . 

Το νέο σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για τα ναρκωτικά 2009-2012 
επικεντρώνεται σε δύο βασικές συνιστώσες της πολιτικής για τα ναρκωτικά, τη 
μείωση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς, οι οποίες συμπληρώνονται 
από τρία οριζόντια θέματα, το συντονισμό, συνεργασία και ενημέρωση, την 
έρευνα και αξιολόγηση.  

Για την κατάρτιση του  σχεδίου δράσης της  για το χρονικό διάστημα 
2009-2012 η Τελωνειακή Υπηρεσία στηρίζεται στην Στρατηγική της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στο σχέδιο δράσης 
2009-2012, στον τομέα της μείωσης της προσφοράς.  

Η πάταξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, προδρόμων ουσιών, 
λαθραίων τσιγάρων, παραποιημένων προϊόντων, ξεπλύματος του χρήματος, 
είναι τομείς που συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς το οργανωμένο έγκλημα 
πλέον είναι πολυδιάστατο και αγγίζει παράλληλα όλους τους τομείς του 
εγκλήματος .  

 
Οργάνωση υπηρεσιών  
Με βάση τις προτεραιότητες αυτές η Τελωνειακή υπηρεσία έχοντας ιδρύσει 

ειδικά τμήματα παραποιημένων προϊόντων και δίωξης στις μεγάλες τελωνειακές 
αρχές, θα συνεχίσει να προγραμματίζει και διεξάγει ελέγχους κατά λόγο 
αρμοδιότητας με βάση τις αρχές της ανάλυσης κινδύνου που επιτρέπουν 
λιγότερους αλλά στοχευμένους και ποιοτικότερους ελέγχους. 

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ελέγχων και τον καλύτερο 
συντονισμό τους αναπτύσσεται  το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
ελεγκτικών υπηρεσιών ΕLENXIS, το οποίο θα δίνει νέες δυνατότητες στην 
διασταύρωση των δεδομένων διαφορετικών υπηρεσιών και θα διευκολύνει τις 
έρευνες κατά την ώρα διεξαγωγής τoυς. Επίσης θα δίνει έμφαση  στην 
επιχειρησιακή ανάλυση των πληροφοριών για τον εντοπισμό των οργανωμένων 
εγκληματικών οργανώσεων. 

Τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, που είναι και η πλέον σοβαρή απειλή, 
θα αποτελούν τον στόχο των ερευνών των τελωνειακών αρχών και όχι μόνο  η 
κατάσχεση της ποσότητας της ναρκωτικής ουσίας. Για τον λόγο αυτό θα δοθεί 
προτεραιότητα  στην ανάπτυξη της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως 
η EUROPOL, η INTERPOL, το SECI, ο Π.Ο.Τ. για την ανταλλαγή και 
διασταύρωση των πληροφοριών .  

Θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται επίσης ως δίαυλος επικοινωνίας και 
άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών ο  θεσμός των αξιωματικών συνδέσμων στην 
Europol, τo SECI, στην Εθνική Μονάδα INTERPOL, την Εθνική Μονάδα 
Europol, το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ). 

Θα εξακολουθήσει να συμμετέχει  σε κοινές επιχειρήσεις , και με βάση το 
νομικό πλαίσιο της NAPOLI II, σε  κοινές ομάδες έρευνας, για την 
αντιμετώπιση διασυνοριακών υποθέσεων, όπου απαιτείται.  

Θα γίνει πλήρης  χρήση και συμμετοχή των προγραμμάτων COSPOL 
(ηρωίνη, κοκαΐνη ,συνθετικά ναρκωτικά) που συνδέονται με προγράμματα της 
Europol που αφορούν τα ναρκωτικά  και την ανάλυση δεδομένων.  

 
Πρόδρομες ουσίες  
Το αντικείμενο των προδρόμων ουσιών και ο έλεγχος της νόμιμης 

διακίνησής τους, αποτελεί αρμοδιότητα  της τελωνειακής υπηρεσίας η οποία θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και να 
συμμετέχει στα διεθνή  προγράμματα  PRISM και COHESION για τον 
έλεγχο των προδρόμων ουσιών. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος e-learning, σε κοινοτικό 
επίπεδο, για τον έλεγχο προδρόμων  ουσιών η τελωνειακή υπηρεσία θα 
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προγραμματίσει την διεξαγωγή σεμιναρίων για την εκπαίδευση των τελωνειακών 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε συνοριακά τελωνεία.  

Επίσης μετά την ολοκλήρωση του e-learning ,σε κοινοτικό επίπεδο, που 
αφορά τις επιχειρήσεις θα προγραμματιστεί διανομή του εκπαιδευτικού 
πακέτου στους επιχειρηματίες για την αναγνώριση ύποπτων αποστολών 
προδρόμων ουσιών.  

 
Τεχνικά Μέσα  
Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση τεχνικών μέσων υψηλής τεχνολογίας είναι το 

απαραίτητο εργαλείο για την διεξαγωγή των ελέγχων και περιλαμβάνεται στα 
πρότυπα ασφαλείας  του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, των 
Ευρωπαϊκών κανονισμών και της Πρωτοβουλίας Ασφάλειας των 
Εμπορευματοκιβωτίων (CSI), η Τελωνειακή Υπηρεσία θα συνεχίσει να 
εφοδιάζει τις τελωνειακές αρχές με τεχνικά μέσα δίωξης δίνοντας έμφαση στα 
συνοριακά τελωνεία καθώς και σε τελωνειακές αρχές με αυξημένη 
εμπορευματική και επιβατική κίνηση.  

Η τελωνειακή υπηρεσία έχοντας ήδη προμηθευτεί δύο μικρά ευέλικτα 
σκάφη, αφού ολοκληρωθεί η πρόσληψη και η εκπαίδευση του κατάλληλου 
προσωπικού θα ξεκινήσει τους  ελέγχους για την καταπολέμηση τόσο της 
λαθρεμπορίας καυσίμων όσο και της  παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, 
τσιγάρων κλπ.  

 
Εκπαίδευση 
Η συνεχής εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων καθώς και η 

εξειδίκευσή τους στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών και άλλων μορφών του 
οργανωμένου εγκλήματος θα αποτελέσει συνεχή στόχο προς υλοποίηση από 
την τελωνειακή υπηρεσία.  

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των  νεοεισελθέντων  στην τελωνειακή 
υπηρεσία υπαλλήλων θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται τα θέματα δίωξης 
ναρκωτικών.  Ενώ θα συνεχιστεί ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών σειρών για 
τον ρόλο του τελωνείου στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, δίνοντας 
έμφαση στα θέματα της διεθνούς συνεργασίας και της  ενδυνάμωσης του ρόλου 
των τελωνείων στην Εuropol με την ενεργό συμμετοχή στους αναλυτικούς 
φακέλους  εργασίας.  

Παράλληλα η κεντρική διαχείριση δειγμάτων ναρκωτικών θα συμβάλλει 
ουσιαστικά τόσο στην εκπαίδευση των συνοδών σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών 
ουσιών όσο και στην εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων που ασκούν 
ελεγκτικά  και διωκτικά καθήκοντα.  
 

Κατευθυντήριες Γραμμές-Βασικές Προτεραιότητες Σχεδίου Δράσης 
Λιμενικού Σώματος 2009-2012 

 
Το Λιμενικό Σώμα συντάσσεται με τις αναληφθείσες δράσεις και στηρίζει 

τις πρωτοβουλίες που έχουν εκδηλωθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό 
επίπεδο, καθώς αναγνωρίζει ότι η στρατηγική που έχει αποφασιστεί και τα 
σχέδια δράσης που έχουν εκπονηθεί για το χρονικό διάστημα 2009-2012 με 
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σκοπό την εδραίωση ευημερίας και κοινωνικής συνοχής και την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας, απαιτούν συνεχώς 
αυξανόμενο διασυνοριακό συντονισμό και συνεργασία. 

Η ήδη δυναμική συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς υποθέσεις εξάρθρωσης 
Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, ορόσημο για 
την αστυνομική του αποστολή και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει λόγω 
της αρμοδιότητας και των διαμορφωμένων πλέον συνθηκών (καθημερινά 
αυξανόμενη έξαρση του φαινομένου σε όλες του τις εκφάνσεις, κομβική 
γεωγραφική θέση και ιδιαίτερη μορφολογία της χώρας μας, μέγεθος 
ελληνόκτητης και ελληνικών συμφερόντων ναυτιλίας, θαλάσσιοι κόμβοι - 
δρόμοι μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών), οδήγησαν στην 
κατάρτιση ενός ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις 
ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου. 

Το σχέδιο αυτό αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις δυνάμεις και τα 
υλικοτεχνικά μέσα του Λιμενικού Σώματος, με γνώμονα την πάταξη του 
εγκλήματος και την ελάττωση των μορφών παθογένειας, συνδράμοντας 
επιπρόσθετα τους εθνικούς φορείς τους επιφορτισμένους με την έρευνα για τα 
ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ – ΟΚΑΝΑ). Πρωταρχική προϋπόθεση για να 
εκπληρωθούν οι στόχοι - κύριες κατευθύνσεις της Υπηρεσίας μας (που έχουν 
Διεθνή - Εθνικό - Περιφερειακό - Τοπικό αντίκτυπο/προεκτάσεις) είναι η 
αναδιάρθρωση - ανάπτυξη της Διεύθυνσης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα – τομείς, όπως Οργάνωσης, Επιτελικού - 
Νομοθετικού, Επιχειρήσεων, Αστυνομικής Συνεργασίας, Διοικητικής μέριμνας, 
Προμηθειών, Εκπαίδευσης κ.λ.π.  

Επιμέρους δράσεις του σχεδίου μεταξύ άλλων συνιστούν: 
  Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών που αφορούν στις 
ναρκωτικές – ψυχότροπες και πρόδρομες ουσίες και η δημιουργία κεντρικής 
βάσης δεδομένων, στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Εθνικού Συστήματος 
Εγκληματολογικών Πληροφοριών.  
  Η διεύρυνση της συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και 
Διεθνείς Οργανισμούς, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
ανταλλαγής πληροφοριών και νέων τακτικών αντιμετώπισης του προβλήματος, 
με επαφές - συναντήσεις - εργασίας και ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες 
τόσο της EUROPOL, INTERPOL, SECI, όσο και σε πλατφόρμες 
διαχείρισης πληροφοριών για την καταπολέμηση της θαλάσσιας διακίνησης 
ναρκωτικών (MAOC-N, CECLAD-M). 
  Η συνεχής εκπαίδευση - επιμόρφωση του προσωπικού των Υπηρεσιών 
Δίωξης Ναρκωτικών με τη λειτουργία Σχολείων Δίωξης Ναρκωτικών του ΛΣ 
(Σ.ΔΙ.Ν/ΛΣ) και η ανάπτυξη - υλοποίηση δικτύου εκπαιδευτών από την 
Υπηρεσία μας, σε θέματα πρόληψης και καταστολής με διενέργεια 
ενημερωτικών διαλέξεων - διοργάνωση σεμιναρίων για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα, στα οποία θα 
συμμετέχουν Αξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΣ, Αξιωματούχοι της ΥΠ.Ε.Ε - 
Τελωνείων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
  Η ενίσχυση και διαρκής ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των 
Υπηρεσιών Δίωξης. 
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  Η διεξαγωγή συντονισμένων επιχειρήσεων στους τομείς της δίωξης 
ναρκωτικών και λαθρεμπορίου επί συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων και 
ατόμων εφαρμόζοντας συνδυασμένη χρήση εναέριων μέσων, περιπολικών 
σκαφών και οχημάτων με ειδική ηλεκτρονική εγκατάσταση, αξιοποιώντας 
υλικο-τεχνικό εξοπλισμό και διατιθέμενο έμψυχο δυναμικό (Γραφεία και 
Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών, Ομάδες Κ-9), τα αποτελέσματα 
των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο στρατηγικής και επιχειρησιακής 
ανάλυσης. 
  Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά με τις μεθόδους - 
ειδικά τις πρωτοεμφανιζόμενες - (modus operandi) παράνομης διακίνησης, 
εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών και η αξιοποίηση των εξαγόμενων 
συμπερασμάτων σχετικά με τη διαμόρφωση νέων τάσεων. 
  Η εστίαση των αστυνομικών προσπαθειών στην έγκαιρη αναγνώριση 
εγκληματικών οργανώσεων με τη στοχοποίηση «εγκεφάλων» - ηγετικών 
στελεχών αυτών ή ομάδων που τείνουν να εξελιχθούν σε Ο.Ε. 
  Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από 
διακίνηση Ναρκωτικών. 
  Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της ίδρυσης Συντονιστικού Κέντρου 
καταπολέμησης ναρκωτικών για την θωράκιση των ανατολικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών και τρίτων 
χωρών, που θα εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΛΣ.  
  Η αγαστή συνεργασία σε ελεγχόμενες μεταφορές – παραδόσεις και μικτές 
ομάδες έρευνας με συναρμόδιες ελληνικές διωκτικές αρχές (ΕΛ.ΑΣ, ΥΠ.Ε.Ε, 
Τελωνεία και Γ.Χ.Κ) υπό τον μανδύα του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης 
Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν), η εμβέλεια του οποίου θα ενεργοποιεί, συστρατεύει, 
οργανώνει και συντονίζει Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς στην προσπάθεια 
καταπολέμησης του προβλήματος των ναρκωτικών προσδίδοντάς σε αυτή 
μορφή διαχείρισης κρίσης.  
 

Το χρονοδιάγραμμα και ο βαθμός υλοποίησής του όλου σχεδιασμού που 
εξ' αρχής έχει τεθεί αφορά προοπτική τριετίας, θα ελέγχεται δε με τα πλέον 
ορθολογικά κριτήρια στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, και αναλόγως θα 
επανατοποθετούνται - επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι και προτεραιότητές του, 
εφόσον απαιτείται. 

 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της Υπ.Ε.Ε. κατά των Ναρκωτικών 
2009 – 2012» 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1. Η διάδοση των ναρκωτικών ουσιών έχει αναχθεί σε μια από τις 

μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης 
των σύγχρονων κοινωνιών και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η παράνομη 
χρήση τους αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις 
στην οικονομία, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευημερία. Σύμφωνα με τα 
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διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας περιόδου21, η χρήση ναρκωτικών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά παραμένει σημαντικά 
χαμηλότερη απ’ ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, παρά τις μέχρι τώρα 
προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος σε διεθνές, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια 
παραγωγή και η προσφορά -ιδιαίτερα παράνομων οπιούχων- ναρκωτικών 
ουσιών και συνθετικών ναρκωτικών έχουν σημειώσει απότομη άνοδο. 
Ακολούθως, σε επίπεδο εθνικό το πρόβλημα φαίνεται να οξύνεται τα τελευταία 
χρόνια, συμπέρασμα με το οποίο συνάδουν τα στοιχεία  κατασχέσεων 
ναρκωτικών ουσιών από τις διωκτικές αρχές και των θανάτων που σχετίζονται  
με τη χρήση ναρκωτικών22.  

2. Βάσει του αρ.30 παρ.α΄ και δ΄ του ν.3296/2004 (ιδρυτικού νόμου της 
Υπ.Ε.Ε.), στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η πρόληψη, 
δίωξη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, προδρόμων 
και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και η έρευνα και καταστολή οικονομικών 
παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας, όπως η  νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. Στους ανωτέρω τομείς η Υπ.Ε.Ε. είναι συναρμόδια 
με άλλες εθνικές διωκτικές αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, 
Τελωνειακή Υπηρεσία), με τις οποίες συμμετέχει ισότιμα στο Συντονιστικό 
Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) με στόχο τον αποτελεσματικότερο 
συντονισμό της δράσης τους.       

3. Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών αφορά 
τον καθορισμό της στρατηγικής και τον προγραμματισμό των δράσεων της 
Υπηρεσίας κατά των ναρκωτικών για την τετραετία 2009-2012. Σε συνέχεια του 
προηγούμενου αντίστοιχου που εκπονήθηκε για την περίοδο 2005-2009, 
καλείται να λειτουργήσει στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης κατά των Ναρκωτικών και με σημείο αναφοράς τις βασικές συνιστώσες 
της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τα Ναρκωτικά 2005 -2012: μείωση προσφοράς, 
μείωση ζήτησης, ομαλή κοινωνική επανένταξη χρηστών, πληροφόρηση και 
κοινωνική αρωγή στις ευάλωτες ομάδες, διεθνής συνεργασία. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Η Υπηρεσία μας από την έναρξη της λειτουργίας της το 2005 προέβη στη 

σύνταξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. 
Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε καταγραφή όλων των συνιστωσών  του 
προβλήματος, εκπονήθηκε στη βάση στατιστικών δεδομένων, κατέγραφε τομείς 
επικινδυνότητας και παρείχε συγκεκριμένες οδηγίες στους υπαλλήλους της 
δίωξης ναρκωτικών. Παράλληλα η Υπηρεσία προέβη σε χαρτογράφηση του 
Ελληνικού Χώρου, προκειμένου να καταγραφούν ευαίσθητα γεωγραφικά 

                                                 
21 Στοιχεία από: α) την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) του 2007 και β) την Έκθεση της τελικής αξιολόγησης 
του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για τα Ναρκωτικά για την περίοδο 2005-2008 (έγγρ.13407/08 
ADD3).  
22 Στοιχεία από την Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα Έτους 2007 του ΣΟΔΝ /ΕΜΠ (έκδ. 
Νοέμβριος 2008) και στοιχεία από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ). 
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σημεία καθώς και επιχειρηματικές/επαγγελματικές δραστηριότητες με υψηλό 
βαθμό επικινδυνότητας για τη διακίνηση ναρκωτικών. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος 
εντός της  Ε.Ε. με την εκπόνηση ενός «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά των 
Ναρκωτικών 2005-2012» με τη συνεργασία των κρατών μελών, η Υπηρεσία μας 
συνέταξε το «Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών 2005-
2008» για την πρώτη τετραετία της περιόδου. Το Σχέδιο αυτό αποτέλεσε 
μέρος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών για την ίδια 
περίοδο, το οποίο συντάχθηκε σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες και 
τους στόχους του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.  

Η Υπ.Ε.Ε. προγραμματίζει για όλα τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της 
τους στόχους για τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν σε ετήσια βάση 
(Ετήσιος Προγραμματισμός). Ειδικά στον τομέα των ναρκωτικών, λόγω της 
δυναμικής του φαινομένου και της βαρύτητας του προβλήματος, γίνεται 
προσπάθεια συνεχούς αξιολόγησης των τεθέντων στόχων, προκειμένου αυτοί να 
επαναπροσδιορίζονται εγκαίρως, ανάλογα με τα νέα δεδομένα του 
προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Παράλληλα η Υπηρεσία προβαίνει σε επανεξέταση και αναθεώρηση 
επιμέρους σημείων του Επιχειρησιακού Προγράμματός της κατά των 
Ναρκωτικών, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο. 

Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών της 
Υπηρεσίας για την τετραετία 2009-2012 εκπονήθηκε βασιζόμενο στο σύνολο 
των συλλεχθέντων στοιχείων, στην αποτίμηση της αναληφθείσας δράσης, στην 
εξακρίβωση των δυσχερειών που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση και γενικά στην 
αξιολόγηση του προηγούμενου Σχεδίου, αλλά και στους νέους κινδύνους και τα 
νέα δεδομένα που εμφανίστηκαν, καθώς το φαινόμενο των ναρκωτικών είναι 
πολυδιάστατο και εξελισσόμενο. Το Σχέδιο υποβάλλεται στα πλαίσια της 
εκπόνησης του «Εθνικού Σχεδίου κατά των Ναρκωτικών 2009-2012» και 
περιέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία εξειδικεύεται περαιτέρω σε 
στόχους και προτεραιότητες: 

 
1. Η στρατηγική της Υπ.Ε.Ε. στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών 

καθορίζεται από τη  βασική αποστολή της, που είναι η μείωση της προσφοράς 
των ναρκωτικών - η μείωση της ζήτησης, η δεύτερη βασική συνιστώσα της 
πολιτικής κατά των ναρκωτικών, είναι αποστολή κυρίως των Υπηρεσιών Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας.  

 
2. Στόχο του νέου Σχεδίου Δράσεως αποτελεί η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δράσεων της Υπ.Ε.Ε. που 
κατευθύνονται στη μείωση της παραγωγής, στον περιορισμό της εμπορίας 
ναρκωτικών ουσιών και στην πάταξη του εγκλήματος της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ναρκωτικά. 
Επιπλέον, η διασυνοριακή διάσταση της διακίνησης ναρκωτικών στο σύγχρονο 
περιβάλλον επιτάσσει το οργανωμένο έγκλημα σχετικά με τα ναρκωτικά να 
τεθεί στο στόχαστρο. Η υλοποίηση των στόχων προϋποθέτει ευελιξία του 
Σχεδίου Δράσης, αποτελεσματικότερο συντονισμό και στενότερη συνεργασία 
της Υπηρεσίας με άλλους φορείς σε επίπεδο εθνικό και υπερεθνικό.  
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3. Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων, το νέο Σχέδιο Δράσης της 

Υπ.Ε.Ε. για τα ναρκωτικά  εστιάζει στις ακόλουθες προτεραιότητες: 
  Ενίσχυση της δράσης των αρμόδιων Τμημάτων της Υπηρεσίας σε επιτελικό 
και επιχειρησιακό επίπεδο στον τομέα των ναρκωτικών –παραγωγή, 
διασυνοριακή εμπορία, εγχώρια διακίνηση, εγκληματικά δίκτυα και οργανώσεις 
διακίνησης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. 
  Επανεξέταση της επάρκειας των διοικητικών δομών και των ανθρωπίνων 
πόρων και ενίσχυσή τους.  
  Ενίσχυση και διαρκής ανανέωση των οικονομικών πόρων και των μέσων 
δίωξης. 
  Συνεχής εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού των Τμημάτων Δίωξης. 
  Εντατικοποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού των Διωκτικών 
Αρχών (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Τελωνεία). 
  Διεύρυνση της συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και 
Διεθνείς Οργανισμούς σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. 
  Ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε υπερεθνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς και fora  με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας προσέγγισης στο 
πρόβλημα των ναρκωτικών. 
  Κατεύθυνση της δράσης των αρμόδιων Τμημάτων της Υπηρεσίας στα 
πλαίσια τόσο του Εθνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης -
προοπτικές. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Ο προγραμματισμός των δράσεων της Υπ.Ε.Ε. κατά των ναρκωτικών για 
την τετραετία 2009-2012 εξειδικεύεται ως ακολούθως: 

 
1. Ενίσχυση της δράσης των αρμόδιων Τμημάτων της Υπηρεσίας σε 
επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο.  

Η δράση της Υπ.Ε.Ε. κατά των ναρκωτικών έχει προληπτικό και κατασταλτικό 
χαρακτήρα και εστιάζει κυρίως στη μείωση της προσφοράς των ναρκωτικών 
ουσιών. Η Υπηρεσία διαθέτει 2 τμήματα Ελέγχου και Δίωξης Ναρκωτικών και 
Όπλων στα πλαίσια Υποδιευθύνσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 11 
τμήματα Ελέγχου Ναρκωτικών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στις 
υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Η δράση των παραπάνω 
διωκτικών τμημάτων ελέγχεται και συντονίζεται από το Τμήμα Συντονισμού 
Ελέγχων και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Συντονισμού Ελέγχων της  Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπ.Ε.Ε. Επομένως η 
συνολική δράση της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών 
συνίσταται στη συντονισμένη λειτουργία δύο επιπέδων, του επιτελικού και του 
επιχειρησιακού. Για την ενίσχυση της δράσης της Υπηρεσίας στον τομέα των 
ναρκωτικών, το Σχέδιο Δράσης για τη νέα τετραετία περιλαμβάνει 
αναλυτικότερα: 
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ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
i. Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών για τα ναρκωτικά, 
προερχόμενες από τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, απευθείας ή μέσω του 
ΣΟΔΝ, ή από ευρωπαϊκές και διεθνείς αρμόδιες υπηρεσίες. 
ii. Συστηματική αξιοποίηση των πληροφοριών μέσω της διασύνδεσης της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των Περιφερειακών Δ/νσεων της Υπ.Ε.Ε. στο 
σύστημα ΟΠΣΕΥ – ELENXIS, στο οποίο θα εντάσσονται, στη βάση της 
διαλειτουργικότητας, βάσεις δεδομένων: α) διαφόρων εθνικών φορέων (όπως οι 
TAXIS, ICIS23, Εθνική Μονάδα EUROPOL24, Εθνικό Γραφείο 
INTERPOL25, SCHENGEN-SIRENE26, Ε.Ο.Φ.27, ΕΠ.Ι.ΨΥ.28), και β) 
αντίστοιχων υπηρεσιών των κρατών μελών της Ε.Ε. ή και τρίτων χωρών με τις 
οποίες υπάρχουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες (WCO29, AFIS30, OLAF31, 
CONTRAFFIC32, COMEXT33, BALKANINFO34, TELEDRUG35, 
LIAISON OFFICERS36, INCB37, ΟΟΣΑ38, FATF39 κ.α.). Το ELENXIS 
προβλέπεται  να λειτουργήσει πιλοτικά στις αρχές του έτους 2010.  
iii. Ετήσιο προγραμματισμό των στόχων που αφορούν τη δίωξη ναρκωτικών, 
ανατροφοδότηση, έλεγχο και τροποποίηση των στόχων κατά περίπτωση. Η 
στοχοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ουσιών: 
  Ναρκωτικά φυσικά40, ημισυνθετικά41,συνθετικά42. 
  Πρόδρομες ουσίες43. Ελέγχονται συνήθως παρεμπιπτόντως, κατά το 
φορολογικό ή άλλο έλεγχο που διενεργείται από κλιμάκια της Υπηρεσίας. 
  Φαρμακευτικές και ψυχότροπες ουσίες (κατασταλτικά, διεγερτικά, 
παραισθησιογόνα), όπως καταγράφονται στο ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων 
για τα Ναρκωτικά».   
                                                 
23 (Integrated Customs Information System), Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων. 
24 Ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα θέματα κοινής αρμοδιότητας. 
25 Ανταλλάσσονται πληροφορίες για ξένους υπηκόους που έχουν απασχολήσει με αυτοκίνητα, όπλα, ναρκωτικά. 
26 Συμπεριλαμβάνονται ατομικά στοιχεία προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) και στοιχεία κατοχής αυτοκινήτων. 
27 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. 
28 Επιστημονικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πληροφορίες για 
νεοεμφανιζόμενα ναρκωτικά και νέες μεθόδους χρήσης και διακίνησης. 
29 World Customs Organization. 
30 Antifraud Information System, Σύστημα στο οποίο ενοποιήθηκαν τα προγενέστερα συστήματα 
MARINFO-sud (Μεσογείου), YACHTINFO, SCENT. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διακίνηση 
εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσης, στοιχεία για την ταυτότητα και την κίνηση θαλαμηγών και πληροφορίες 
τελωνειακής φύσεως (για λαθρεμπόριο, χημικές πρόδρομες ουσίες). 
31 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. 
32 Βάση δεδομένων για τις κινήσεις των containers. 
33 Βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο στις χώρες μέλη της Ε.Ε. 
34 Βάση δεδομένων που τηρείται από τις γερμανικές αρχές και περιέχει πληροφορίες για τη διακίνηση 
ναρκωτικών στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. 
35 Βάση δεδομένων με πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών που τηρείται από τις ιταλικές αρχές. 
36 Αξιωματικοί σύνδεσμοι για ανταλλαγή πληροφοριών στα θέματα κοινής αρμοδιότητας. 
37 International Narcotics Control Board, Υπηρεσία του Ο.Η.Ε. με κύριο στόχο να παρέχει κίνητρα σε 
φτωχές χώρες να αλλάξουν τις καλλιέργειές τους από παραγωγή πρώτων υλών ναρκωτικών ουσιών σε άλλες 
εναλλακτικές.  
38 Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη του οικονομικού εγκλήματος διεθνώς 
(π.χ. ξέπλυμα χρήματος). 
39 Financial Action Task Force, ομάδα δράσης του ΟΟΣΑ με αντικείμενο το ξέπλυμα χρήματος. 
40 Όπιο, μορφίνη, κωδεϊνη, παπαβερίνη, θηβαϊνη, κα. 
41 Ηρωϊνη, κοκαϊνη, οξυκωδόνη, υδρομορφίνη, διϋδροκωδεϊνη, κα. 
42 Πεθιδίνη, μεθαδόνη, προποξυφαίνη, πενταζοκίνη, κα. 
43 Χημικές ουσίες που στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών συγχωνεύονται πλήρως ή εν μέρει στο τελικό 
προϊόν της συντιθέμενης ουσίας, όπως εφεδρίνη, εργοταμίνη, θειϊκό οξύ, πιπεριδίνη κ.α. 
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  Αναβολικές ουσίες –ν.3057/2002. 
 

Παράλληλα  η στοχοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:  
  Οργάνωση διωκτικών επιχειρήσεων βάσει ερευνών και αξιοποίησης 
πληροφοριών. 
  Χρήση σύγχρονων μεθόδων δίωξης, όπως συστηματική έρευνα στο 
διαδίκτυο και ελεγχόμενες παραδόσεις φορτίων.  
  Εντατικοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων στα φαρμακεία. 
  Συστηματικούς ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς, καταστήματα ΕΛΤΑ, 
κέντρα διαλογής εταιριών ταχυμεταφοράς. 
  Πέρα από τη σύλληψη χρηστών και μεταφορέων μικρών ποσοτήτων, τον 
εντοπισμό και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και οργανωμένων 
ομάδων που προωθούν την εμπορία ναρκωτικών. 
  Εντοπισμό εστιών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος το οποίο προέρχεται 
από εμπόριο ναρκωτικών. 
  Συστηματοποίηση των προληπτικών ελέγχων σε χώρους αυξημένης 
επικινδυνότητας, όπως γύρω από σχολικούς χώρους. 

 
2. Ενίσχυση και διαρκής ανανέωση των οικονομικών πόρων και των 
μέσων δίωξης. 

Η  ύπαρξη σύγχρονου και ειδικού για τη δίωξη  ναρκωτικών εξοπλισμού 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του έργου της 
Υπηρεσίας. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές σε οργανωτικό επίπεδο και ανθρώπινο 
δυναμικό, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως και να καταστούν 
αποτελεσματικές, θα πρέπει να συνοδεύονται από την υλοποίηση ενός 
προγράμματος ποιοτικής και αριθμητικής αναβάθμισης του διαθέσιμου 
τεχνικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στην Υπηρεσία μας έχει συσταθεί από 
το έτος 2002 ειδικός λογαριασμός, πλέον του τακτικού προϋπολογισμού της, η 
διαχείριση του οποίου γίνεται από ορισθείσα επιτροπή και η οποία έχει 
αποκλειστικό σκοπό την αναβάθμιση και ανανέωση των τεχνικών μέσων για τη 
δίωξη ναρκωτικών.  

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού και των μέσων δίωξης στο τομέα της δίωξης ναρκωτικών και σε 
εφαρμογή των προβλεπόμενων στα προηγούμενα επιχειρησιακά σχέδια, η 
Υπηρεσία μας, αξιοποιώντας κονδύλια από τον ειδικό λογαριασμό και τον 
τακτικό προϋπολογισμό της,  σχεδιάζει να προβεί κατά τη νέα τετραετία στην 
προμήθεια νέων σύγχρονων και αξιόπιστων υλικών, μέσων και τεχνολογικού 
εξοπλισμού. 

Παράλληλα συνεχίζεται η ανανέωση του δυναμικού των σκύλων  - 
ανιχνευτών με την εκπαίδευση και ένταξη σε υπηρεσία νέων σκύλων σε διάφορες 
περιοχές της χώρας. Αποτέλεσμα είναι ο μέχρι σήμερα εφοδιασμός της 
Υπηρεσίας με συνολικά 8 σκύλους ανιχνευτές (δύο στην Π.Δ. Δ. Ελλάδος, ένα 
στην Π.Δ. Κρήτης, ένα στην Π.Δ. Ν. Αιγαίου, δύο στην Π.Δ. Κ. Μακεδονίας, 
ένα στην Π.Δ. Αττικής και ένα στην Π.Δ. Ηπείρου).  Για την τετραετία 2009 –
2012 στόχος είναι ο εφοδιασμός όλων των Π.Δ. της χώρας με ένα τουλάχιστον 
σκύλο ανιχνευτή, με εξαίρεση τις Π.Δ. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, για 
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τις οποίες ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τρεις και δύο σκύλους ανιχνευτές 
αντίστοιχα, λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών, δηλαδή η προμήθεια 
συνολικά άλλων επτά σκύλων ανιχνευτών. 

Τέλος, εκτιμάται ότι η ανασύσταση των πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου θα 
πολλαπλασιάσει τις διωκτικές δυνατότητες της Υπηρεσία μας, καθώς θα 
επιτρέψει τη διενέργεια ελέγχων εν πλω σε εμπορικά πλοία και σκάφη 
αναψυχής, για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής σε μεταφορά 
ναρκωτικών ουσιών. Έως το έτος 2010 προβλέπεται σταδιακά  η επανάκτηση 
των πλοίων δίωξης που είχαν παραχωρηθεί στο Λιμενικό Σώμα, καθώς και η 
στελέχωση αυτών.  

 
3. Εντατικοποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού των Διωκτικών 
Αρχών. 

Έχει πλέον γίνει κατανοητό ότι η αντιμετώπιση ενός τόσο μεγάλου και 
πολύπλευρου προβλήματος όπως τα ναρκωτικά απαιτεί τη συνεργασία των 
διωκτικών αρχών αλλά και την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
και οργανώσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της εθνικής 
συνεργασίας, στελέχη της Υπ.Ε.Ε. συμμετέχουν συστηματικά στις συναντήσεις, 
συσκέψεις ή συντονισμένες εργασίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των 
θεσμοθετημένων αρμόδιων φορέων (ΣΟΔΝ, ΕΠΙΨΥ, ΟΚΑΝΑ, ΕΚΤΕΠΝ, 
Εθνικός Συντονιστής, Γ.Χ.Κ.), προκειμένου να είναι ενήμεροι κάθε στιγμή για 
την επικρατούσα κατάσταση και τις διαμορφούμενες τάσεις, βάσει αξιόπιστων 
και συγκρίσιμων πληροφοριών.  

Στο τομέα της επιχειρησιακής συνεργασίας η Υπ.Ε.Ε. συνεργάζεται άριστα 
με τις λοιπές συναρμόδιες ελληνικές αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό 
Σώμα, Τελωνειακή Υπηρεσία), γεγονός που οφείλεται κυρίως στο συντονιστικό 
ρόλο του ΣΟΔΝ. Με τη συμβολή του ΣΟΔΝ οι επιμέρους δράσεις των 
συναρμόδιων αρχών απέκτησαν πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
διάσταση, καθώς η ταχύτητα και η ασφάλεια στην ανταλλαγή των πληροφοριών 
μέσω μιας αμφίδρομης ροής, τόσο μεταξύ των ελληνικών αρχών όσο και των 
συνεργαζόμενων υπηρεσιών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., δεν επιτρέπουν σε 
καμιά πληροφορία να μείνει αναξιοποίητη. Επιβεβαίωση αποτελεί ο 
σημαντικός αριθμός κατασχέσεων και συλλήψεων των τελευταίων ετών, με την 
εφαρμογή της πρακτικής των ελεγχόμενων μεταφορών και παραδόσεων 
ναρκωτικών, με τη συμμετοχή  στελεχών της Υπ.Ε.Ε. σε κοινές ομάδες δίωξης 
με αξιωματικούς άλλων συναρμοδίων διωκτικών υπηρεσιών. Επιπλέον η 
λειτουργία σε μόνιμη βάση των 14 σημείων επαφής του ΣΟΔΝ σε όλες τις 
διοικητικές περιφέρειες της χώρας από την 1-1-2006, με τη συμμετοχή 
υπαλλήλων και της Υπηρεσίας μας, έχει επιφέρει βελτίωση του συντονισμού των 
διωκτικών αρχών σε τοπικό επίπεδο, αποκατάσταση δυσλειτουργιών στη 
συνεργασία και βελτιστοποίηση της συλλογικής δράσης. 

Επιδίωξη της Υπ.Ε.Ε. για την τετραετία 2009-2012 είναι από τη μια μεριά 
η ανελλιπής συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας στις συναντήσεις των 
θεσμοθετημένων αρμόδιων φορέων και από την άλλη η ενδυνάμωση της 
υφιστάμενης  συνεργασίας με τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές στα πεδία που 
επιδέχονται βελτίωση, τόσο στον τομέα της επιχειρησιακής συνεργασίας (κοινές 
ομάδες δίωξης και επιχειρήσεις ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης 
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ναρκωτικών), όσο και στον τομέα ροής της πληροφορίας και αμοιβαίας 
ενημέρωσης.  

 
4. Διεύρυνση συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και 
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς σε επίπεδο ανταλλαγής 
πληροφοριών και σε επιχειρησιακό επίπεδο. 

Η Υπ.Ε.Ε. συνεργάζεται με αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών 
εντός της Ε.Ε. (AGENCIA TRIBUTARIA, BKA, ZKA, SOCA, γαλλικά 
τελωνεία και γενικότερα αστυνομικές, τελωνειακές και λιμενικές αρχές των 
κρατών μελών) σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και σχεδιασμού 
κοινών επιχειρησιακών δράσεων (κοινών ομάδων δίωξης) σε υποθέσεις 
εμπορίας –διακίνησης ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από τέτοιες 
δραστηριότητες, δεδομένου ότι η διαφοροποίηση της έννοιας των εθνικών 
συνόρων εντός του ευρωπαϊκού χώρου ευνοεί την ενιαία διάσταση των 
εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και τη συνεργασία των τοπικών 
εγκληματικών οργανώσεων.  

Συνεργάζεται επίσης σε συστηματική βάση με αρμόδιες ευρωπαϊκές 
υπηρεσίες (EUROPOL, OLAF), με συμμετοχή σε Α.Φ.Ε.44, συνεργασία σε 
πληροφορίες, αναλύσεις, επιχειρήσεις, εκπαίδευση, συμμετοχή σε κοινούς 
επιτόπιους ελέγχους, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών 
αποτελεσμάτων. 

Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, η Υπηρεσία ανταλλάσσει 
πληροφορίες και οργανώνει κοινές επιχειρήσεις με αντίστοιχες υπηρεσίες (όπως 
η αμερικάνικη DEA), συνεργάζεται με αξιωματικούς -συνδέσμους άλλων 
χωρών, διατηρεί συστηματική επαφή με την INTERPOL45 για τον εντοπισμό 
και την εξάρθρωση διεθνών κυκλωμάτων ναρκωτικών. 

Στόχος της Υπ.Ε.Ε. είναι η διευκόλυνση και επέκταση των ανωτέρω 
συνεργασιών και η ενίσχυσή τους με κάθε δυνατό μέσο, προκειμένου να 
επιτευχθούν τα μέγιστα ωφέλιμα αποτελέσματα κατά την επερχόμενη 
τετραετία. 
 

5. Ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων της Υπηρεσίας σε υπερεθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς και fora με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας 
προσέγγισης στο πρόβλημα των ναρκωτικών. 

Εκτός από τη συμμετοχή σε συναντήσεις που αφορούν την επιχειρησιακή 
δράση στον τομέα των ναρκωτικών, εκπρόσωποι της Υπ.Ε.Ε. συμμετέχουν 
ανελλιπώς σε υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και fora, στα οποία 
διαμορφώνονται περιφερειακές και διεθνείς πολιτικές για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των ναρκωτικών. Η συμμετοχή σε συναντήσεις όπως η 
MARINFO-SUD (για θέματα σχετικά με λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέσω 
containers στη Μεσόγειο), η Συμφωνία SCHENGEN (σχετικά με την 
αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών εντός της ζώνης SCHENGEN), η 
Ομάδα POMPIDOU (διακυβερνητικό σώμα στα πλαίσια του Συμβουλίου της 
                                                 
44 Αναλυτικοί Φάκελοι Εργασίας της Europol. 
45 Πέρα από την ανταλλαγή πληροφοριών, μία φορά κατ’ έτος λαμβάνει χώρα συνάντηση προϊσταμένων των 
υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών της Ευρώπης και τέσσερις φορές κατ’ έτος συνάντηση εκπροσώπων όλων των 
υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών, που αποβλέπουν στη συνεργασία των υπηρεσιών δίωξης. 
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Ευρώπης που ασχολείται με τη διακίνηση των ναρκωτικών μέσω των 
ευρωπαϊκών αεροδρομίων, με στόχο τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
διωκτικών υπηρεσιών), η Ομάδα του Δουβλίνου (συναντήσεις εθνικών 
εμπειρογνωμόνων για ζητήματα πρόληψης και καταστολής σε πολιτικό 
επίπεδο), COSPOL (για ηρωίνη και κοκαΐνη, με στόχο την προστασία του 
ευρωπαϊκού χώρου, με τη συμμετοχή τρίτων χωρών-παραγωγών ναρκωτικών), 
SECI (τελωνειακά θέματα που περιλαμβάνουν και διασυνοριακή διακίνηση 
ναρκωτικών), UNODC στα πλαίσια του Ο.Η.Ε. (εξέταση θεμάτων παγκόσμιας 
στρατηγικής κατά των ναρκωτικών), FATF (μέθοδοι και συστάσεις 
αντιμετώπισης του εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από διακίνηση 
ναρκωτικών σε παγκόσμια κλίμακα), κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι 
πρόκειται για ομάδες με σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της 
καταπολέμησης των ναρκωτικών.  

Η υποστήριξη της συστηματικής παρουσίας εκπροσώπων της Υπηρεσίας 
μας στις ανωτέρω συναντήσεις, αλλά και σε άλλες που πιθανώς θα εντάξουν στις 
αρμοδιότητές τους ζητήματα ναρκωτικών, θα διασφαλίσει τη συμμετοχή της 
χώρας μας στη διαμόρφωση των αντίστοιχων περιφερειακών και διεθνών 
πολιτικών και την έγκαιρη μετάδοση στους υπαλλήλους της δίωξης των νέων 
εξελίξεων γύρω από θέματα ναρκωτικών (νέες τάσεις, νέοι δρόμοι, 
πρωτοεμφανιζόμενες ουσίες, νέες πρωτοβουλίες, συμφωνίες συνεργασίας, 
νομοθετικά πλαίσια, κοινές κατευθυντήριες γραμμές κλπ.). 
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ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 Εκθέσεις–στοιχεία για τα ναρκωτικά από : 
 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση 
Δημόσιας Ασφάλειας / 3ο Τμήμα Ναρκωτικών. 

 Υπουργείο Οικονομικών / 33η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Λιμενικό Σώμα / Διεύθυνση Ασφάλειας / Τμήμα 

Δίωξης Ναρκωτικών . 
 Υπουργείο Οικονομικών /Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων / Κεντρική Υπηρεσία/ Τμήμα 

Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων 
 INCB Drug Report 2007 
 EU OCTA Report 2008 
 Ιστοσελίδα Ε.Ε. 
 Ιστοσελίδα Γ.Χ.Κ. 
 Ιστοσελίδα ΕΣΚΑΝ 
 ΕΚΤΕΠΝ 2007 – Ετήσια Έκθεση  
 «Τοξικολογία» Αντώνη Κουτσελίνη 

 
 
 

 
 

 Ευχαριστούμε για την συνεισφορά τους με την παροχή ενημερωτικού-
πληροφοριακού υλικού στην παρούσα έκθεση τους κάτωθι : 
 

 ΔΔΑ/3ο Τμήμα Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων : Αστυν. Διευθυντή  
κ. ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ Δημήτριο 

 Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής : Αστυν. Διευθυντή κ. 
ΚΑΣΚΑΝΗ Απόστολο 

 Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας: Ταξίαρχο κ. ΣΑΞΙΩΝΗ Γεώργιο 
 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, Τμημ/χη Β΄ Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων: 

κα ΜΑΤΣΟΥΚΑ Αγγελική 
 Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας του Λ.Σ. :  Υπ/ρχο Λ.Σ. κα. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Ανθή 
 Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων/ Τμηματάρχη του Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων: κ. ΚΟΥΡΟΥΣΗ Παναγιώτη 
 Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων / Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων : Π.Δ. Κεντρικής 

Μακεδονίας : κα ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΥ Μαρία  
 Γενικό Χημείο του Κράτους / Γ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών / Τμήμα Α΄ Ναρκωτικών: 

κα ΜΠΑΚΟΥΡΗ Ελένη. 
 ΕΠΙΨΥ - ΕΚΤΕΠΝ 
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Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4  Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. : 210-6982 817, 210-6917 800 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ : 210-6917 910 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : SODN_EMP@mopo.gr  
 
 
 
 
 
   Η παρούσα Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά εκπονήθηκε και επιμελήθηκε από τους 
υπηρετούντες στην Ειδική Μικτή Γραμματεία του Σ.Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. 
 
Για την Ελληνική Αστυνομία :                    ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 

                                            Υπαστυνόμος Α΄  
 

Για την Τελωνειακή Υπηρεσία                           ΜΠΑΡΚΑΜΠΑ Ερμιόνη 
                                         Τελωνειακός/ Π.Ε. Β΄                                              

               
Για το Λιμενικό Σώμα :                                   ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ανδρέας 

                                       Υποπλοίαρχος Λ.Σ.   
                               
Για την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων                 ΚΑΝΑΒΟΣ Παναγιώτης 
                                                                      Τελωνειακός/Α΄- Υπ.Ε.Ε. 
 
 
Για την Ετήσια Έκθεση συνεργάσθηκαν επίσης οι : 
 
Ανθ/μος  ΒΛΑΧΑΚΗΣ Δημήτριος  
 
Αρχ/κας  ΣΠΙΝΤΙΟΣ Απόστολος 
   
Αρχ/κας  ΤΟΛΙΑ Παναγιώτα 
     
Αρχ/κας  ΚΑΠΑΡΕΛΗ Άννα 
 
 
 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. 
 
Η παρούσα έκθεση διατίθεται και στην Αγγλική γλώσα. 
 
 
 

        
                   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - 
                    ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
                                    ΣΟΔΝ - ΕΜΠ 
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    Η ύπαρξη αλλαγών στους κύριους δρόμους των ναρκωτικών και 

ιδιαίτερα της κοκαΐνης και η γεωγραφική θέση της χώρα μας, με την 
εκτεταμένη ακτογραμμή τα πολυάριθμα νησιά και τους σημαντικούς διεθνής 
λιμένες, εγκυμονεί τον κίνδυνο στοχοποίησης της από τις διεθνικές 
εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να την μετατρέψουν σε 
διαμετακομιστικό κέντρο ναρκωτικών.  

Η πάταξη της παραγωγής και της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών 
αποτελούν τη βασικότερη προτεραιότητα των διωκτικών μας αρχών. Κλειδί της 
επιτυχίας τους η δημιουργία στενότερης συνεργασίας και η έγκαιρη και έγκυρη 
παροχή – ανταλλαγή πληροφοριών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 Το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών, ένας βασικός και 
πρωτοποριακός θεσμός για τα Κ-Μ της Ε..Ε. που ιδρύθηκε το 1990, έχει σαν 
σκοπό να φέρει πιο κοντά τις τέσσερις συναρμόδιες διωκτικές αρχές ( Ελληνική 
Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα και Υπηρεσία Ειδικών 
Ελέγχων) και με τον κατάλληλο συντονισμό και δράση να συμβάλει στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας τους.                         

Η ετήσια έκθεση του Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. παρουσιάζοντας την 
κατασταλτική πρακτική και δραστηριότητα στον τομέα παραγωγής και 
διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών έχει ως στόχο να συνδράμει, αφενός μεν τις 
διωκτικές αρχές ώστε να γίνουν ο καταλύτης για θετικότερες εξελίξεις, αφετέρου 
δε να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη για την δράση και 
αποτελεσματικότητα των διωκτικών μας αρχών και την επικρατούσα κατάσταση 
ανά ναρκωτική ουσία ώστε να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τη 
δαιμονολογία και να διαμορφώσει δική του άποψη και αντίστοιχη στάση. 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2008 

 

 

        
                     ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - 
                      ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
                                  ΣΟΔΝ – ΕΜΠ  


