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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ο.Δ.Ν 

 
 
   Το Σ.Ο.Δ.Ν. για μια ακόμη χρονιά συνέταξε την παρούσα έκθεση με σκοπό αφενός 
μεν να καταγράψει την δραστηριότητα των διωκτικών υπηρεσιών για το έτος 2001 
και να περιγράψει την κατάσταση του φαινομένου από την οπτική τους γωνία σε ε-
θνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και αφετέρου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο 
έρευνας και προβληματισμού από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. 
   Το 2001 το πρόβλημα των ναρκωτικών παρέμεινε κεντρικό σημείο αναφοράς της 
εγκληματικής δραστηριότητας στη Χώρα μας και εξακολούθησε να απασχολεί σοβα-
ρά την ελληνική κοινωνία και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στους τομείς της πρόλη-
ψης, της δίωξης και της θεραπείας. 
   Στο χρόνο που πέρασε οι διωκτικές υπηρεσίες συνεργάσθηκαν αρμονικά και χει-
ρίσθηκαν με επιτυχία σημαντικές υποθέσεις, χωρίς τριβές και επικαλύψεις, στις οποί-
ες κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και εξαρθρώθηκαν κυκλώματα. Σε 
πολλές από αυτές τις περιπτώσεις απαιτήθηκε κοινή δράση, συντονισμός ενεργειών 
και καταμερισμός έργου που έγινε με την αποφασιστική συμβολή του Σ.Ο.Δ.Ν.  
   Οι υποθέσεις ναρκωτικών αυξήθηκαν σε σχέση με τα απόλυτα μεγέθη που κατα-
γράφηκαν κατά το έτος 2000. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι τα ναρκωτικά αποτε-
λούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας προς αντιμετώ-
πιση και επίλυση. Η γειτνίαση της Χώρας μας με χώρες που καλλιεργούν, παράγουν, 
διακινούν και αποθηκεύουν ναρκωτικά για δευτερογενή διανομή αποτελεί εξαιρετικά 
επιβαρυντικό παράγοντα για τις μελλοντικές εξελίξεις. 
   Τα στατιστικά στοιχεία των κατασχέσεων παρουσιάζουν ανοδική πορεία, απόρροια 
και της έντονης δράσης των Διωκτικών Αρχών. Σε σύγκριση με το έτος 2000 παρα-
τηρείται αύξηση στις υποθέσεις σε ποσοστό 23,1%. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις 
αυτές αφορούν γενικά παραβάσεις του Νόμου Περί «Ναρκωτικών» και σε καμία 
περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε οργα-
νωμένη εγκληματική δράση, είναι όμως ικανά για να καταδείξουν το μέγεθος του 
προβλήματος από τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στη Χώρα μας. 
   Πιο συγκεκριμένα, τη χρονιά που πέρασε σε απόλυτους αριθμούς οι υποθέσεις 
ναρκωτικών αυξήθηκαν μέσα σε ένα έτος από 8.174 σε 10.066 (23.1%). Συνακόλου-
θη ήταν και η αύξηση (22,1%) των κατηγορηθέντων ατόμων για παραβάσεις που σχε-
τίζονταν με χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, από 12.543 που ήταν το 2000 
αυξήθηκαν στις 15.395. 
   Το 97%, των κατασχεθέντων ποσοτήτων ηρωίνης (196 κιλά και 291 γραμμάρια 
Αλβανικής προέλευσης και 91 κιλά και 430 γραμμάρια προερχόμενα από Τουρκία), 
διακινήθηκε μέσω του Βαλκανικού Άξονα, ενώ το 2000 μέσω της περιοχής αυτής 
διακινήθηκε το 85,2%. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εισαγωγή στη χώρα μας ποσοτή-
των κοκαΐνης από Αλβανία καθώς και η εμπλοκή Αλβανών διακινητών. Η Αλβανία 
εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προέλευσης και εισαγωγής κάνναβης στην Χώρα 
μας. 
   Οι κατασχέσεις ηρωίνης καθώς και η αύξηση το 2001 της ποσότητας κατεργασμέ-
νης κάνναβης που προερχόταν από Αλβανία, καταδεικνύουν τάση επεξεργασίας 
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ναρκωτικών από αλβανικές οργανώσεις και την ύπαρξη ειδικών εγκαταστάσεων-
εργαστηρίων για την παραγωγή ηρωίνης, κατεργασμένης κάνναβης και χασισελαίου. 
   Σε ότι αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά θα πρέπει να επισημανθεί η ιδιαιτερότητα 
του κινδύνου, αφού όπως αναφέρεται σε πολλές εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών, αφε-
νός μεν παρατηρείται παγκόσμια μια σταθερή και με σαφείς αυξητικές τάσεις αγορά 
συνθετικών ναρκωτικών και αφετέρου στην πραγματικότητα δεν απαιτούνται εξειδι-
κευμένες γνώσεις για την παρασκευή τους, όπως πιστεύονταν μέχρι σήμερα, αλλά 
όποιος μπορεί να διαβάσει ή να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να βρει οδηγίες 
για την παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών. Πέραν αυτού υπάρχουν στο διαδίκτυο 
ιστοσελίδες που όχι μόνο δίνουν οδηγίες για την βήμα προς βήμα παρασκευή συνθε-
τικών ναρκωτικών αλλά επιπλέον παρέχουν και χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο από-
κτησης χημικών πρώτων υλών και εξοπλισμών. 
   Το 2001 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Καταρ-
τίσθηκε το 5ετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών και ο Πρωθυπουργός 
της Χώρας έθεσε υπό την εποπτεία του το γενικό συντονισμό των εμπλεκομένων φο-
ρέων θεσμοθετώντας παράλληλα διυπουργική επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης 
των δράσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο. Οι Διωκτικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών, με την συμβολή του ΣΟΔΝ κα-
τάρτισαν τα 5ετή επιχειρησιακά τους προγράμματα κατά των Ναρκωτικών και άρχι-
σαν ήδη την υλοποίησή τους. Η σταδιακή υλοποίηση του 5ετούς σχεδιασμού ασφα-
λώς θα αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό της όλης προσπάθειας. 
   Η ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών είναι μια 
ουσιαστική στρατηγική παράμετρος της καταπολέμησης του Εγκλήματος στη Χώρα 
μας. Οι δραματικές συνέπειες των παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών που διεξάγονται συχνά από άρτια 
οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις, επηρεάζουν τη ζωή όχι μόνο των νέων αν-
θρώπων αλλά επίσης τη ζωή των οικογενειών τους και την υγεία και την ασφάλεια 
της κοινωνίας των πολιτών γενικά. Οι συνέπειες αυτές είναι τόσο σοβαρές που έχει 
καταστεί πλέον επιτακτική ανάγκη η κινητοποίηση και συστράτευση όλων των φο-
ρέων για να καταπολεμηθεί η διακίνηση με αποφασιστικότητα και συνέπεια. 
   Στην περίπτωση της Χώρας μας αυτός ο αγώνας είναι ιδιαίτερα δύσκολος εξαιτίας 
των γεωπολιτικών παραγόντων που την επηρεάζουν (εκτεταμένα χερσαία και θαλάσ-
σια σύνορα που στο σύνολό τους αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., κοινω-
νικοοικονομικές αλλαγές και πολιτική ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή, κ.λ.π.). Οι 
προκλήσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από την μια πλευρά με την ενίσχυση 
των διαθέσιμων πόρων και από την άλλη πλευρά με την προσφυγή σε νέες μεθοδολο-
γίες ελέγχου και την ενίσχυση της επαγρύπνησης και του συντονισμού μεταξύ των 
Διωκτικών Αρχών.  
   Οι πληροφορίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά του Οργανωμένου 
εγκλήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ευρείας κλίμακας διακίνηση ναρκω-
τικών. Για το λόγο αυτό η διεθνής συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι επίσης 
πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των σύγχρονων τηλεπικοι-
νωνιακών «εργαλείων», ώστε σε συνδυασμό με την κατάλληλη και πλήρη ανάπτυξη 
της ανάλυσης των συλλεγόμενων πληροφοριών από ειδικούς εμπειρογνώμονες στους 
διάφορους τομείς να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.  
   Η επιτυχία του αγώνα καταπολέμησης των ναρκωτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τον καλό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αρχών με αρμοδιότητα σ’ αυτό το 
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πεδίο. Ειδικότερα στον τομέα της καταστολής είναι απολύτως απαραίτητη και προ-
απαιτούμενη η συνεργασία των συναρμοδίων Διωκτικών αρχών, τόσο σε Τοπικό-
Εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές. Η ανάγκη της στενής συνεργασίας των διωκτι-
κών Αρχών είναι και η δικαιολογητική βάση της ίδρυσης και λειτουργίας του Συντο-
νιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ. Ο. Δ. Ν.). 
   Η συνεργασία των μελών του ΣΟΔΝ βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο πράγμα το 
οποίο επιβεβαιώνεται στην πράξη καθημερινά. Ήδη το ΣΟΔΝ για περαιτέρω ενδυνά-
μωση της συνεργασίας αυτής προχωρά στο επόμενο βήμα που είναι ο ορισμός ση-
μείων επαφής των συναρμοδίων υπηρεσιών και περιφερειακά. Στόχος όλων των ε-
μπλεκομένων υπηρεσιών είναι η επόμενη χρονιά να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέ-
σματα και το ΣΟΔΝ να έχει ακόμα μεγαλύτερη συνεισφορά.  
   Διαρκής και αμετακίνητος στόχος όλων μας πρέπει να είναι η προώθηση του ορά-
ματος για μια υγιή κοινωνία, απαλλαγμένη από την βλάβη που προκαλείται στα μέλη 
της από την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και την διείσδυση του οργανωμένου ε-
γκλήματος που δραστηριοποιείται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στον κοι-
νωνικό και οικονομικό ιστό της Πολιτείας. 
   Ο πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο.Δ.Ν., θέλουν να εκφράσουν τις θερμές τους ευ-
χαριστίες σε όλο το προσωπικό της ειδικής μικτής γραμματείας του ΣΟΔΝ που ερ-
γάσθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον και συνεργάσθηκε αρμονικά για την σύ-
νταξη της έκθεσης αυτής. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις συναρμόδιες υ-
πηρεσίες των τριών Υπουργείων (Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας) για την πρόθυμη, πολύτιμη και σημαντική βοήθεια που προσέφεραν. 
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Η παρούσα Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά εκπονήθηκε από τους 
υπηρετούντες στη Μικτή Γραμματεία του Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. 
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1.1. ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Στη χώρα μας το πρώτο θεσμικό μέτρο για την κατοχύρωση της συνεργασίας 
ανάμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών, έγινε με το Ν. 1729/87 «Για 
την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών». Σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
ανωτέρω νόμου: «Η δίωξη των ναρκωτικών ασκείται από τρεις (3) Υπηρεσίες, δηλα-
δή την Ελληνική Αστυνομία, τις Τελωνειακές Αρχές και το Λιμενικό Σώμα, που υπά-
γονται αντίστοιχα στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. Κάθε μία από τις Υπηρεσίες αυτές ασκεί τα καθήκοντά της «κατά λόγο 
αρμοδιότητας». Ο ίδιος Νόμος, στις παραγ. 2 και 3 του άρθρου 20, περιέλαβε ρύθμι-
ση για σύσταση μικτού διυπουργικού οργάνου, συγκροτούμενου από προσωπικό των 
τριών Υπουργείων, με αποστολή τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων τους 
και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών στον τομέα αυτό. 
 

Με το Π.Δ. 139/89, συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτι-
κών (ΣΟΔΝ) και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά 
με τη λειτουργία του. Με το Π.Δ. 126/90, ορίστηκε όπως το ΣΟΔΝ στα πλαίσια των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε υλοποίηση απόφασης των Υπουργών TREVI, λει-
τουργεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά. Η τελευταία ρύθμι-
ση ήταν αποτέλεσμα εναρμόνισης της χώρας μας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για ίδρυση τέτοιων μονάδων σε όλα τα Κράτη-μέλη, με απώτερο σκοπό την 
ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διασφάλιση καλύτερου συστήματος α-
νταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών. 
 

Το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών, λειτουργεί από το 1990 και το 
προσωπικό του προέρχεται από τρία συναρμόδια Υπουργεία. Είναι γεγονός, ότι η ί-
δρυση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ, έφερε πιο κοντά τις τρεις συναρμόδιες Υπηρεσίες και έκανε 
πράξη την ανάγκη για στενότερη συνεργασία, έγκυρη και έγκαιρη πληροφοριακή κά-
λυψη, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των ναρκω-
τικών.  

Με το Ν. 2648/98 άρθρο. 33 παρ. 2, που αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 
1729/87, στο ΣΟΔΝ συμμετέχει πλέον ισότιμα και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Ε-
γκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). 

 
Τα μέλη και οι αναπληρωτές του ΣΟΔΝ ορίζονται από τους συναρμόδιους 

Υπουργούς και η θητεία τους είναι διετής. 
  
 
 
 
 
1.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΟΔΝ 
 
Οι αρμοδιότητες του ΣΟΔΝ είναι: 
 
•  Η ανταλλαγή πληροφοριών, ειδήσεων και στοιχείων μεταξύ των Υπηρεσιών, που 
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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 ειδι-
κός χειρισμός και άμεση συνεργασία αυτών των υπηρεσιών. 
•  Η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δρά-
ση 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 τρό-
πους 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. 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Σύμβασης της Βιέννης 1988 για τα Ναρκωτικά 
Φάρμακα και τις Ψυχότροπες Ουσίες: 
 

«Ελεγχόμενη παράδοση», σημαίνει την τεχνική σύμφωνα με την οποία επι-
τρέπεται η μεταφορά παράνομων ή ύποπτων αποστολών εμπορευμάτων, ναρκωτικών 
φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, ή υποκατάστατων ουσιών τους, δια ή μέσα στην πε-
ριοχή μιας ή περισσότερων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων 
αρχών τους, με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων αναμεμειγμένων 
στη διάπραξη εγκλημάτων περί Ναρκωτικών. 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ο.Δ.Ν. 
 
 
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Σ.Ο.Δ.Ν. είναι: 



ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2001 12 

 
1. Αστυν. Δ/ντής ΣΚΟΤΗΣ Στέφανος, Δ/ντής Δημ. Ασφάλειας, Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Πρόεδρος,  
 
2. Αστυν. Δ/ντής ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ Χρύσανθος, Υποδ/ντής Δημ. Ασφάλειας, Α.Ε.Α. 
Αναπλ. Πρόεδρος,  
 
3. ΠΑΡΔΟΣ Δημήτριος, Δ/ντής 33η Δ/νσης Τελωνείων, τακτικό μέλος,  
 
4. ΠΥΛΑΛΗΣ Οδυσσέας, Τελωνειακός Τμηματάρχης Τμήματος Ναρκωτικών και 
Όπλων, αναπλ. μέλος,  
 
5. Πλοίαρχος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Νικόλαος, Δ/ντής Δ/νσης Ασφάλειας Υ.Ε.Ν., τακτικό 
μέλος,  
 
6. Υποπλοίαρχος ΒΕΡΓΑΔΗΣ Νικόλαος, Τμηματάρχης Τμήματος Δίωξης Ναρκωτι-
κών Υ.Ε.Ν., αναπλ. μέλος,  
 
7. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ευάγγελος, Τμηματάρχης Τμήματος Όπλων και Ναρκωτικών του 
Σ.Δ.Ο.Ε., τακτικό μέλος,  
 
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Τμηματάρχης Τμήματος Όπλων και Ναρκωτικών 
της Π.Δ.-Σ.Δ.Ο.Ε., αναπλ. μέλος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Αρμοδιότητες - Αποστολή 
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2.1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

Φιλοσοφία, στρατηγική, παραδοσιακός και σύγχρονος ρόλος, θεσμοθετημένες 
αρμοδιότητες και στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η καταπολέμηση της ε-
γκληματικότητας, του παγκοσμίου αυτού διαχρονικού φαινομένου και η παροχή 
στους πολίτες υψηλού επιπέδου ασφαλείας. 

Η Ελληνική Αστυνομία, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Ελληνική επικρά-
τεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2800/ 2000 έχει εντάξει την αντι-
μετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών σε θέμα πρώτης και διαρκούς προτεραι-
ότητας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο και 
σε επιχειρησιακό επίπεδο. 
 
 
Ειδικότερα:  
 
1. Αρμόδια κεντρική επιτελική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι το 3ο 
Τμήμα ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας. 
 
Οι αρμοδιότητες του 3ου Τμήματος της Δ. Δ. Α. /Α. Ε. Α. σύμφωνα με το άρθρο 6 
του Π.Δ. 14/2000 είναι: 
 
α. Η μελέτη μέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκλημάτων για τα ναρκωτικά.. 
β. Η παρακολούθηση των τρόπων διακίνησης και εμπορίας των ναρκωτικών και η 
αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων. 
γ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπι-
σης της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών και η αξιοποίηση 
των σχετικών συμπερασμάτων. 
δ. Η εκπόνηση σε εθνικό επίπεδο επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων για την 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών.  
ε. Η κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με τις συναρμόδιες αρχές και τους επι-
στημονικούς και κοινωνικούς φορείς και ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα προβλήματα των ναρκωτικών. 
στ. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και κα-
ταστολή των εγκλημάτων για τα ναρκωτικά. 
ζ. Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και μεθό-
δων αντιμετώπισης των εγκλημάτων για τα ναρκωτικά. 
η. Η μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για τα 
ναρκωτικά και η εκπόνηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους. 
θ. Η εκπόνηση μέτρων ασφάλειας για την προστασία ατόμων από την εγκληματική 
δράση οργανωμένων ομάδων ή κακοποιών. 
ι. Η επεξεργασία και η μέριμνα για την αξιοποίηση πληροφοριών σε θέματα ναρκωτι-
κών. 
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ια. Ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης της εγκληματικότητας για τα ναρκωτι-
κά, καθώς και η συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα. 
ιβ. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τις αστυνομίες άλλων χωρών για την α-
ντιμετώπιση της εγκληματικότητας για τα ναρκωτικά και η κατάρτιση και εφαρμογή 
σχετικών με την πρόληψη και καταστολή της προγραμμάτων. 
ιγ. Η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης ειδικών σεμιναρίων για θέματα αρμοδιότητάς 
του, τόσο σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την Δ/νση Εκπαίδευσης και άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ε-
ξειδίκευση του αστυνομικού προσωπικού και την ενημέρωση των Υπηρεσιών. 
ιδ. Η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομί-
ας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς 
της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα 
αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων. 
ιε. Η μέριμνα για την έγκριση και παρακολούθηση υλοποίησης αιτημάτων αστυνομι-
κής συνεργασίας και συνδρομής για θέματα αρμοδιότητάς του που γίνονται στα 
πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες 
και η πληροφοριακή υποστήριξη των εθνικών γραφείων και μονάδων που λειτουρ-
γούν στα πλαίσια των συμφωνιών INTERPOL, EUROPOL και SCHENGEN. 
ιστ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται κατ’ 
εφαρμογή των ανωτέρω συμφωνιών για θέματα αρμοδιότητάς της και η υποστήριξη 
και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 
ιζ. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών σε αστυνομικούς 
σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών, εκπαιδευτές και συνοδούς αυτών, καθώς και η κα-
τανομή τους στις Υπηρεσίες. 
 
 
2. Αρμόδιες υπηρεσίες σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι: 
 
α. Η Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής με ευρεία τοπική 
αρμοδιότητα και πέντε (5) ειδικά τμήματα δίωξης ναρκωτικών στην Αττική.  
β. Η Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 
γ. Το ειδικό τμήμα δίωξης ναρκωτικών στο αεροδρόμιο των Αθηνών. 
δ. Οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας με τα Ειδικά Τμήματα Δίωξης ναρκωτικών στις πό-
λεις: Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα – Σέρρες – Καστοριά – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα 
– Κέρκυρα – Πάτρα – Ηράκλειο – Ρόδο και Λάρισα. Τα εν λόγω Τμήματα έχουν ι-
δρυθεί περιμετρικά της συνοριακής γραμμής με στόχο τον έλεγχο των εξωτερικών 
συνόρων και την παρεμπόδιση ή την μείωση εισαγωγής ναρκωτικών στη Χώρα. 
ε. Οι Ειδικές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών σε όλες τις Υπηρεσίες Επιπέδου Τμήματος 
Ασφαλείας (έδρες όλων των Νομών) και Αστυνομικών Τμημάτων γενικής αρμοδιό-
τητας (πόλεις και κωμοπόλεις όλων των Νομών). 
στ. Τα (55) Τμήματα συνοριακής φύλαξης τα οποία ιδρύθηκαν κατά μήκος των χερ-
σαίων συνόρων της Χώρας και λειτουργούν από τον Μάιο του 1999 για την αντιμε-
τώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος (Ναρκωτικά, λαθρομετανάστευση κ.λ.π.) δη-
μιουργώντας κατά κάποιο τρόπο μια ασπίδα προστασίας και συμβάλλοντας σημαντι-
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κά στην καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών από τις γειτονικές 
μας χώρες. 
ζ. Τέλος ο αγώνας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά των Ναρκωτικών ενισχύεται και 
από την λειτουργία του μέτρου των πεζών και εποχούμενων περιπολιών, την συγκρό-
τηση, από ομάδες επίλεκτων αστυνομικών και την λειτουργία Ομάδων Πρόληψης και 
Καταστολής της Εγκληματικότητας σε όλες τις Αστυνομικές Δ/νσεις της Χώρας με 
αρμοδιότητα ελέγχου σε όλο το νομό, την από αέρος κατόπτευση με πτήσεις ελικο-
πτέρων κ.λ.π. 
 
 
3. Σε ότι αφορά την διεθνή συνεργασία η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται στενά 
με διεθνείς Οργανισμούς όπως η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, η ΕΥΡΩΠΟΛ, τα Ηνωμένα Έθνη και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακές συνεργασίες (SECI, ΟΣΕΠ, Αδριατι-
κή Πρωτοβουλία κλπ) και συμμετέχει δραστήρια με εκπροσώπους της από τις Υπη-
ρεσίες Ναρκωτικών στις διάφορες συναντήσεις, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και 
αναπροσαρμόζοντας την δράση της όταν και όπου απαιτείται. Με πολλές χώρες έ-
χουν επίσης υπογραφεί συμφωνίες Αστυνομικής συνεργασίας 
 
 
4. Ο εξοπλισμός των υπηρεσιών με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και η διαρκής δια 
βίου εκπαίδευση-εξειδίκευση του προσωπικού που ασχολείται με το πρόβλημα των 
ναρκωτικών είναι επίσης στις προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ήδη πολλά 
από αυτά τα προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
 
5. Προτεραιότητα επίσης για την Ελληνική Αστυνομία είναι η ίδρυση νέων εξειδι-
κευμένων υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών καθώς και η προμήθεια σκύλων ανιχνευτών 
ναρκωτικών ουσιών για υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών και ακόμη μεγαλύτε-
ρη ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού.  
 
 
6. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της (Πρόεδρος ΣΟΔΝ) 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη, για τον 
σχεδιασμό, την προώθηση, τον διυπουργικό συντονισμό και την εφαρμογή της εθνι-
κής πολιτικής, σχετικά με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια 
πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Συνεργάζεται επίσης σε πολύ καλό επίπεδο με το 
ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και με όλους τους φορείς και Μ.Κ.Ο. 
 
 
 
7. Τέλος με σταθερό προσανατολισμό την μείωσης της προσφοράς αλλά και την μεί-
ωσης της ζήτησης, την ενδυνάμωση της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
την κατανόηση της πολυπλοκότητας και της πολυπαραγοντικότητας του προβλήματος 
και την ευαισθητοποίηση του συνόλου του προσωπικού της, η Ελληνική Αστυνομία 
κατευθύνει την δράση μέσα στα πλαίσια του εθνικής πολιτικής για τα την καταπολέ-
μηση των ναρκωτικών ώστε να παρέχει τις κατά το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες 
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στην Ελληνική κοινωνία με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πλέον ευάλωτο κομμάτι της 
που είναι η νεολαία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Από πλευράς Τελωνείων, με την δίωξη των ναρκωτικών (Ν.1729/87, 
Ν.2161/93) ασχολούνται όλες οι Τελωνειακές Υπηρεσίες της χώρας. Σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (άρθρα 34 και 35 Κ.Π.Δ.), όλοι οι Τελωνειακοί υ-
πάλληλοι, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και δύνανται εξ ορισμού κατά την ά-
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σκηση των καθηκόντων τους να πραγματοποιούν ελέγχους για την δίωξη των ναρκω-
τικών. Για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας ωστόσο, έχουν συσταθεί και λει-
τουργούν ειδικές ομάδες δίωξης σε όλα τα Τελωνεία, ενώ κατά τον σχεδιασμό έχει 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα χερσαία συνοριακά σημεία και στα μεγάλα λιμάνια εισα-
γωγής. 
  
  Επίσης με το Π.Δ.203/2000: 
  
1.  Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συστήθηκαν τρεις Ειδικές Απο-
κεντρωμένες Τελωνειακές Υπηρεσίες επιπέδου διεύθυνσης, με τίτλο «Ελεγκτική Υ-
πηρεσία Τελωνείων Αττικής», «Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης» και 
«Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Πάτρας» αντίστοιχα, υπαγόμενες στον Υπουργό 
Οικονομικών, ο οποίος τις διοικεί δια της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδι-
κών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ). 
 
2. Oι ΕΛ.Υ.Τ., χειρίζονται θέματα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό τη διασφάλιση 
των εθνικών και κοινοτικών εσόδων από την παρατυπία και απάτη, την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και την πληροφόρηση της 
Διοίκησης για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας. 
 
Πεδίο δράσης των Τελωνείων είναι κατά βάση όλα τα νομοθετημένα συνοριακά 
σημεία της χώρας. Στα σημεία αυτά, οι ειδικές ομάδες δίωξης πραγματοποιούν ελέγ-
χους στα πάσης φύσεως διερχόμενα οχήματα, στα μεταφερόμενα φορτία, στα άτομα 
και τις αποσκευές τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται όλες οι νόμιμες μέθο-
δοι και μέσα, όπως χρήση τερματικών πρόσβασης στην τράπεζα δεδομένων S.I.S. της 
ΣΕΝΓΚΕΝ, χρήση σύγχρονου εξοπλισμού (ενδοσκόπια, ακτίνες Χ, συσκευές ανί-
χνευσης ραδιενέργειας, κινητές συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών, εγκαταστάσεις 
ναρκοκοντρόλ), χρήση ειδικών σκύλων ανιχνευτών κ.λ.π. 
 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την εκπαίδευ-
ση των Τελωνειακών Υπαλλήλων σε θέματα ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτόπραγμα-
το-ποιούνται σε μόνιμη βάση εκπαιδευτικές αποστολές των συνοδών των σκύλων α-
νιχνευτών στο εξωτερικό. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των νεοδιόριστων υπαλλή-
λων, έχουν ενταχθεί ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για τα ναρκωτικά. Παράλλη-
λα, λαμβάνεται μέριμνα και για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των τελωνειακών 
υπαλλήλων πάνω σε νέες τάσεις, τεχνικές και μεθόδους, στα πλαίσια ενίσχυσης των 
συνοριακών ελέγχων. 
 

Ακόμη, στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 
για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, η Γενική Δ/νση Τε-
λωνείων ξεκίνησε πρόγραμμα σύναψης μνημονίων συμφωνίας. Συγκεκριμένα, το 
1997 υπέγραψε μνημόνιο με την BIMCO (διεθνές ναυτιλιακό συμβούλιο Βαλτικής), 
το 1999 υπέγραψε μνημόνιο με την εταιρεία ταχυ-μεταφοράς DHL, ενώ είναι έτοιμη 
να υπογράψει τρία ακόμη μνημόνια συμφωνίας με τον Σύλλογο Εκτελωνιστών, τον 
Σύνδεσμο Διεθνών Μεταφορών και την Ολυμπιακή Αεροπορία. Παράλληλα, βρίσκε-
ται ήδη στο στάδιο ανταλλαγής απόψεων με διάφορους επαγγελματικούς φορείς για 
τη σύναψη μνημονίων. Τα μνημόνια αυτά, βασιζόμενα στην εθελοντική συνεργα-
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σία, θα επιτύχουν περισσότερες πηγές πληροφοριών για τα Τελωνεία και θα οδηγή-
σουν σε μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών, με παράλληλη προστασία του νόμι-
μου εμπορίου. 
 

Σε ότι αφορά την διεθνή συνεργασία, η Τελωνειακή υπηρεσία, πέρα από την 
συνεργασία με όλες τις τελωνειακές διοικήσεις των Κ-Μ της Ε.Ε. αφενός, αλλά και 
των μελών του WCO, συμμετέχει: 
•   με αξιωματικό σύνδεσμο στην μονάδα EUROPOL,  
•   στις Ομάδες Εργασίας του ΙΙΙ Πυλώνα του Συμβουλίου της Ε.Ε,  
•  στις αντίστοιχες Ομάδες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, 
στην Ομάδα Δουβλίνου, στην Ομάδα Πομπιντού, στις συναντήσεις της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO), καθώς επίσης και σε άλλες συνα-
ντήσεις στα πλαίσια διμερών και πολυμερών συμφωνιών Αστυνομικής συνεργασίας, 
όπου εξετάζονται θέματα ναρκωτικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. ΛΙΜΕΝΙΚΟΣΩΜΑ 
 

Το Λιμενικό Σώμα ιδρύθηκε το 1919 και υπόκειται στην Διοίκηση του Υ-
πουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ). Είναι μια στρατιωτικά δομημένη Αρχή Ε-
φαρμογής του Νόμου, με γενικά αστυνομικά καθήκοντα στο πεδίο αρμοδιότητάς της, 
(Ελληνικά Χωρικά ύδατα, Λιμάνια και πλοία που εισέρχονται στα ύδατα αυτά). 
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Η Διεύθυνση Ασφάλειας του ΥΕΝ, είναι η αρμόδια Διεύθυνση που είναι ε-

πιφορτισμένη, στο πεδίο αρμοδιότητας του Λ.Σ., με την Δημόσια και Κρατική Ασφά-
λεια. 

Προβαίνει στην εκτίμηση πληροφοριών σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο και 
συνεργάζεται με άλλες Ελληνικές και αλλοδαπές Αρχές εφαρμογής του Νόμου και 
Οργανισμούς (INTERPOL, EUROPOL, DEA, GUARDIA DI FINANZA κλπ), με 
στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκληματικών πράξεων και δραστηριοτή-
των (τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρομετανάστευση, εμπόριο όπλων, λα-
θρεμπόριο κ.λ.π.). 

Με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είναι επιφορτισμένο το 
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας (Τ.ΔΙ.Ν.) καθώς και οι 
περιφερειακές Λιμενικές Αρχές. 
 
Το Τ.ΔΙ.Ν. είναι μια ειδική μονάδα αρμόδια για: 
 
1. Τη μελέτη και κατάρτιση σχεδίων δράσης, για την αντιμετώπιση σημαντικών υπο-
θέσεων διακίνησης ναρκωτικών στο πεδίο αρμοδιότητας του Λ.Σ. 
2. Την ενεργοποίηση, την επίβλεψη και τον συντονισμό των Λιμενικών Αρχών στο 
πεδίο αρμοδιότητας του Λ.Σ. 
3. Την συνεργασία με αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές (Εθνικές και Διεθνείς), όχι μόνο 
για τη συλλογή δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και για την οργάνωση 
συντονισμένων επιχειρήσεων για τη σύλληψη και ποινική δίωξη δραστών ναρκωτι-
κών και ψυχοτρόπων ουσιών.  
4. Την μέριμνα για εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα έρευνας και αναγνώρισης 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 
5. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και στοιχείων, που θ  ́αποδειχθούν αξιο-
ποιήσιμα για τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 
6. Την μέριμνα για τη σύσταση Περιφερειακών Μονάδων Δίωξης Ναρκωτικών στις 
Λιμενικές Αρχές, με αντικείμενο την αντιμετώπιση κάθε παράβασης σχετικά με τη 
νομοθεσία περί Ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 
7. Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ορισθεί εξειδικευμένα και σχετίζεται 
με το αντικείμενο του τομέα Ελέγχου των Ναρκωτικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 2343/95 και το άρθρο 33 του νόμου 2648/98, 
στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και η πρόλη-
ψη, δίωξη και καταστολή των παραβάσεων που έχουν σχέση με την παράνομη 
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διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Στον Οργανισμό του 
Σ.Δ.Ο.Ε. (Π.Δ. 218/96), αναφέρονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες αυτές και γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στις πρόδρομες ουσίες, στο ξέπλυμα χρήματος και στις ελεγχόμε-
νες παραδόσεις. 
 

Το Σ.Δ.Ο.Ε. για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, έχει δικαίωμα 
να προβαίνει σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων και αποθηκών, σε έ-
ρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων και σε συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων. 
 

Οι αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτείνονται σε όλη την Ελληνική επικράτεια 
και ασκούνται από τις επί μέρους υπηρεσίες του, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις 
άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, (Ν. 2343/95). 

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Ε-
λέγχων και Δίωξης της Κεντρικής Υπηρεσίας, έχει ενταχθεί και λειτουργεί το τμήμα 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Ελέγχων και Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων. Το τμή-
μα αυτό, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. σε Εθνικό Επίπε-
δο, για το συντονισμό, την πληροφόρηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Ακό-
μα, έχει αρμοδιότητα για τη συνεργασία της υπηρεσίας με τις υπόλοιπες εθνικές και 
διεθνείς αρχές, που έχουν αντικείμενο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. 
 

Σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφερεια-
κές Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δύο (2) Υποδιευθύνσεις ναρκω-
τικών, όπλων και θαλασσίων ελέγχων, τα καθήκοντα των οποίων κατανέμονται στα 
τμήματα ναρκωτικών και θαλασσίων ελέγχων. Στις υπόλοιπες έντεκα (11) διοικητικές 
περιφέρειες της χώρας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν Τμήματα Ναρκωτικών και 
θαλασσίων Ελέγχων. 
 

Οι ομάδες δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. που ασχολούνται με τον τομέα των ναρκωτι-
κών, είναι εφοδιασμένες με σύγχρονα μέσα δίωξης, όπως ακτίνες X, ενδοσκόπια, 
συσκευές ανίχνευσης, διόπτρες, σκύλους ανιχνευτές κ.λ.π. Για την αντιμετώπιση της 
διακίνησης των ναρκωτικών στο θαλάσσιο χώρο, τα τμήματα θαλασσίων ερευνών 
χρησιμοποιούν δεκαπέντε (15) αντιλαθρεμπορικά σκάφη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινής δράσης της Ε.Ε της 5 Δεκεμβρίου 1997, 

για τη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης της εφαρμογής και της υλοποίησης σε 
εθνικό επίπεδο των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον τομέα της κα-
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ταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, αποφασίσθηκαν στα πλαίσια της Πολυ-
τεμεακής Ομάδας για το Οργανωμένο Έγκλημα αμοιβαίες αξιολογήσεις των Κ.Μ. 
της Ε.Ε. από ομάδες εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, 
των Κ.Μ. και της Ε.Ε.  

Η αξία της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης είναι δεδομένη και αναγνωρί-
ζεται από όλους. Τα Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να προσεγγίζουν τις 
αξιολογήσεις πολύ θετικά και είναι δεκτικά σε συστάσεις και τροποποιήσεις. 

Οι αμοιβαίες αξιολογήσεις που έγιναν τόσο στα πλαίσια της Ομάδας Χρημα-
τοοικονομικής Δράσης του ΟΟΣΑ για το ξέπλυμα του Χρήματος, όσο και στα πλαί-
σια της Πολυτομεακής Ομάδας για το Οργανωμένο Έγκλημα της Ε.Ε, για το σύστη-
μα της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικά θέματα, αποδείχθηκαν αποτελε-
σματικές και πολύτιμες για τα Κ.Μ. Οι εν λόγω αξιολογήσεις βελτίωσαν σε μεγάλο 
βαθμό την υπάρχουσα κατάσταση, μέσα από τον εντοπισμό των προβλημάτων, την 
διατύπωση συστάσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Η διεθνής διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα των παράνομα αποκτηθέ-
ντων κερδών από οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις προβάλλουν επιτακτικά την 
ανάγκη για μια συντονισμένη και πολυκλαδική αντίδραση τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο με στόχο την θωράκιση της κοινωνίας μας και τη υγεία και ασφάλεια 
των πολιτών. 

Η χώρα μας αξιολογήθηκε από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Γενικής 
Γραμμα-τείας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 22/1/2001 
έως 26/1/2001. 

Ο σκοπός της αξιολόγησης ήταν η αποτίμηση: α) της ουσιαστικής υλοποίησης 
των διατάξεων εφαρμογής του Νόμου όσον αφορά την λαθρεμπορία ναρκωτικών σε 
εθνικό επίπεδο β) των πρακτικών που εφαρμόζουν οι διωκτικές Αρχές και γ) της διε-
θνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών. 

Η αξιολόγηση σε θέματα ναρκωτικών επιδιώκει κυρίως να προβεί σε αποτί-
μηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων Αρχών Εφαρμο-
γής του Νόμου (Ελληνική Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα, ΣΔΟΕ 
και Δικαστικών αρχών) και τις επιχειρησιακές πρακτικές των Αρχών αυτών. Ένας 
κύριος στόχος της αξιολόγησης ήταν η καθημερινή πρακτική συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων μονάδων σ’ εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Αρχικά οι αξιολογούμενες Χώρες έδωσαν τη συνεισφορά τους σε ειδικό ερω-
τη-ματολόγιο το οποίο απέστειλαν στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Σε ότι αφορά τη Χώρα μας το εν λόγω ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από το 
Υ.Δ.Τ., σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες (Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δικαιο-
σύνης και ΟΚΑΝΑ) και στη συνέχεια, μετά την τελική του επεξεργασία σε διυπουρ-
γική σύσκεψη που οργανώθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, διαβιβάσθηκε στην 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε, προκειμένου να τεθεί υπόψη των εμπει-
ρογνωμόνων. 

Οι εμπειρογνώμονες που επισκέφθηκαν τη χώρα μας, έχοντας μελετήσει το 
σχετικό ερωτηματολόγιο που ανέλυε την κατάσταση στην Ελλάδα ζήτησαν περαιτέ-
ρω πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ορισμένα θέματα αλλά και διατύπωσαν ερωτή-
ματα πέραν του ερωτηματολογίου. 

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, πέραν των απαντήσεων του ερωτημα-
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τολογίου και με βάση τις προσωπικές διαπιστώσεις των μελών της Ομάδας Εμπειρο-
γνωμόνων, συντάχθηκε σχετική έκθεση αξιολόγησης. 

Συστατικό στοιχείο της έκθεσης αξιολόγησης ήταν η εξαγωγή συμπερασμά-
των και η διατύπωση συστάσεων εκ μέρους των αξιολογητών με στόχο την βελτίωση 
της κατάστασης. 
 
Τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τους εμπειρογνώμονες κατά την διάρκεια 
των σχετικών συζητήσεων στη Χώρα μας αφορούσαν: 
 
• Την δομή και οργάνωση των Υπηρεσιών Πρόληψης και Καταστολής των Ναρκωτι-
κών στην Χώρα μας. 
•  Τον τρόπο συλλογής και ανταλλαγής των πληροφοριών τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. 
•  Τις χρησιμοποιούμενες ερευνητικές τεχνικές. 
• Την συνεργασία και τον συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών σε εθνικό επίπε-
δο και 
•  Την ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο. 
 

Η εντύπωση που αποκόμισαν οι εμπειρογνώμονες όπως εκφράστηκε τόσο 
στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις όσο και στην συνταχθείσα έκθεση ήταν πολύ θετική 
για την άμεση και λεπτομερή απάντηση στο ερωτηματολόγιο, την οργάνωση του 
προγράμματος επισκέψεων και συζητήσεων της Ομάδας στην Χώρα μας, το ευ-
ρύτερο φάσμα Υπηρεσιών και φορέων που επισκέφθηκαν και την παροχή στους 
αξιολογητές όλων των απαραίτητων πληροφοριών. 
 Επίσης η Ομάδα αξιολόγησης εξέφρασε την θετική άποψη για την Ελλά-
δα, ως χώρα που ενδιαφέρεται να βελτιώσει τα ήδη πολύ υψηλά επίπεδα ικανό-
τητας και επαγγελματισμού τα οποία έχει επιτύχει στην καταπολέμηση της λα-
θρεμπορίας ναρκωτικών και άλλων συναφών προβλημάτων ναρκωτικών. Το η-
θικό είναι ακμαίο μεταξύ όλων όσων εργάζονται σε αυτό τον τομέα, οι οποίοι, ε-
κτός από την άρτια τεχνική τους κατάρτιση, διακρίνονται και για την ισχυρή 
προσήλωση στην εργασία τους. 
 

Το ειδικότερο περιεχόμενο και οι συστάσεις της συνταχθείσας έκθεσης αξιο-
λόγησης απετέλεσαν χρήσιμο οδηγό κατά τη κατάρτιση του 5ετούς Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δράσης των Διωκτικών Αρχών και ειδικότερα αναφορικά με την βελ-
τίωση των δομών, του νομικού πλαισίου, της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης σε ανθρώ-
πινο δυναμικό και νέες τεχνολογίες, της γρήγορης και έγκαιρης ανταλλαγής των πλη-
ροφοριών, του καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας σε Εθνικό και Διεθνές επί-
πεδο. 
 

 
3. ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Aκόμη μια χρονιά το πρόβλημα των Ναρκωτικών παρουσιάζει αυξητικές 
τάσεις όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Η άποψη αυτή δεν είναι ένα γενικό και 
αόριστο συμπέρασμα, αλλά βασίζεται στα στοιχεία και τις αναφορές των διωκτι-
κών υπηρεσιών καθώς επίσης και στις επιστημονικές μελέτες του αρμοδίου Ε-
θνικού Φορέα (ΕΚΤΕΠΝ). 

Βασικό στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος είναι, η συνεχής αύ-
ξηση του αριθμού των θανάτων από Ναρκωτικά, που το έτος 2001 έφθασε τους 321 
από 304 που ήταν το 2000. Ένα άλλο επίσης ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι από τον 
συνολικό αριθμό των θανάτων του έτους 2001, οι 318 προήλθαν από ηρωίνη, καθώς 
και ότι ο αριθμός των συνδεομένων με τα Ναρκωτικά ατόμων (κατηγορηθέντα άτο-
μα) το 2001 αυξήθηκε κατά 22% σε σύγκριση με το 2000. 

Από τους πίνακες που ακολουθούν μπορούν να εξαχθούν πολλά και χρήσιμα 
συμπεράσματα που θα βοηθήσουν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και έτσι οι προ-
σπάθειες που θα καταβληθούν για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών να γίνουν πιο 
αποτελεσματικές. Μερικά από τα συμπεράσματα που αναφέρονται πιο κάτω μας δί-
νουν την εικόνα της γενικής κατάστασης των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. 
 
– Οι μεγαλύτερες ποσότητες Ηρωίνης το έτος 2001 σε ποσοστό 66% προέρχονται 
από την Αλβανία ενώ το έτος 2000 το 82,4% είχαν σαν χώρα προέλευσης την Τουρ-
κία.. Επίσης, το 77,61% της κατεργασμένης και το 83,29% της ακατέργαστης κάννα-
βης προέρχονται από την Αλβανία. Από τα πιο πάνω παρατηρείται ότι η ΑΛΒΑΝΙΑ 
έχει γίνει πλέον κέντρο παραγωγής, μεταποίησης, συγκέντρωσης ή διαμετακόμισης 
των παραπάνω Ναρκωτικών ουσιών. 
 
– Από τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας προκύπτει 
ότι η μεταφορά της Κάνναβης και της Ηρωίνης σε ποσοστό πάνω από 90% γίνεται 
δια ξηράς. 
 
– Εκτός από τα παραδοσιακά Ναρκωτικά (κάνναβη-ηρωίνη) η χώρα μας αντιμετωπί-
ζει νέους κινδύνους από τον διπλασιασμό σχεδόν των κατασχέσεων Κοκαΐνης (σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος), που προέρχονται κυρίως από την ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ (83%), δείχνοντας ότι η Ελλάδα έχει γίνει πια ένα σημαντικό σημείο ει-
σόδου φορτίων Κοκαΐνης που έχουν προορισμό τόσο αυτή, όσο και τις υπόλοιπες 
χώρες Ε.Ε μέσω άλλων Βαλκανικών κρατών.  
 
– Τα συνθετικά ναρκωτικά είναι η νέα απειλή που άρχισε να εμφανίζεται με μεγάλη 
συχνότητα και στην χώρα μας, καθώς μερικές χώρες της Ευρώπης έχουν καταστεί η 
κυριότερη πηγή παράνομης παραγωγής τους (MDMA, αμφεταμίνες), σύμφωνα με 
την Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του Ο.Η.Ε για τον έλεγχο των Ναρκωτικών 
(INCB), οι οποίες διατίθενται με ευκολία και χρησιμοποιούνται ευρέως, από νεαρά 
κυρίως άτομα σε Κ-Μ της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες. Στο σημείο αυτό πρέπει να επι-
σημανθεί, όπως άλλωστε αναφέρεται σε πολλές εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών, ο 
κίνδυνος από την αυξητική τάση της αγοράς των συνθετικών ναρκωτικών, αλλά και η 
ευκολία με την οποία είναι δυνατόν να παρασκευασθούν τέτοιου είδους ναρκωτικά. 
Πολίτες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, με μόνη δυνατότητά τους την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, μπορούν να βρουν χρήσιμες οδηγίες που όχι μόνο τους κατευθύνουν πολύ 
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απλά στην παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών, αλλά και στους τρόπους απόκτησης 
χημικών πρώτων υλών και εξοπλισμών. 
 
– Τέλος ένα μεγάλο πρόβλημα είναι εκείνο της διακίνησης και της χρήσης αναβολι-
κών ουσιών, εξαιτίας του γεγονότος ότι, τα όρια μεταξύ εξαρτησιογόνων συνθετικών 
ναρκωτικών και των αναβολικών είναι δυσδιάκριτα, δεδομένου ότι οι χημικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους είναι πολλές φορές οι ίδιες ή παρό-
μοιες (π.χ εφεδρίνη). 
 

Στο πενταετές σχέδιο της Ε.Ε για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών στο διά-
στημα 2000-2004 (έγγραφο COM 1999-239/26-5-99) αναφέρεται σαφώς ότι το πρό-
βλημα της καταπολέμησης της διακίνησης και χρήσης των αναβολικών, πρέπει να 
αποτελέσει σημείο προτεραιότητας για τα Κ-Μ. 

Ο αγώνας που καταβάλουν οι Ελληνικές Διωκτικές Αρχές για την αντιμετώπι-
ση της απειλής των Ναρκωτικών είναι πολύ μεγάλος. Για να γίνει πιο αποτελεσματι-
κός απαιτείται η συστράτευση Πολιτείας, μη κυβερνητικών Οργανώσεων, Κοινωνι-
κών Ομάδων-Φορέων, σε ένα συνεχή αγώνα που θα έχει την ευρύτερη κοινωνική συ-
ναίνεση. Ο αγώνας αυτός θα έχει σαν στόχο την μείωση της προσφοράς και ζήτησης 
των επικινδύνων αυτών ουσιών, την πληροφόρηση-ενημέρωση του κοινού, την αύ-
ξηση των διαθεσίμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, την διεθνή συνεργασία 
και τον καλύτερο συντονισμό των Διωκτικών Αρχών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, 
την επανένταξη των χρηστών και ότι άλλο μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση 
της μάστιγας των Ναρκωτικών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή αποβλέπει το πρόσφατα καταρτισθέν 5ετές Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα των διωκτικών Υπηρεσιών για την καταπολέμηση των Ναρ-
κωτικών, το οποίο αποτελεί μέρος του 5ετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των 
ναρκωτικών και θα παρουσιασθεί σε ειδικό κεφάλαιο στην παρούσα έκθεση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
•     Για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, ισχύει ο Νόμος 1729/87, 
όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 2161/93 και 2648/98. 
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•   Προβλέπει αυστηρές ποινές (κάθειρξη), για την εισαγωγή – καλλιέργεια – μεταφο-
ρά – αγορά – πώληση κ.λ.π. οποιασδήποτε ναρκωτικής ή πρόδρομης ουσίας. 
 
 
•      Προβλέπει αυστηρότερες ποινές (μέχρι ισόβια κάθειρξη), για τους υπότροπους ή 
ιδιαίτερα επικίνδυνους εγκληματίες. 
 
 
•     Τα αντικείμενα (κινητά ή ακίνητα) και το τίμημά τους, που αποκτήθηκαν από την 
πώληση ναρκωτικών, δημεύονται. 
 
 
•  Οι χρήστες τιμωρούνται με φυλάκιση. Δεν τιμωρούνται οι τοξικομανείς, υποβάλ-
λονται όμως σε θεραπεία σε ειδικά κέντρα θεραπείας. 
 
 
•   Τα κατασχεμένα χρηματικά ποσά, διατίθενται για τους σκοπούς θεραπείας-
αποτοξίνωσης των τοξικομανών και για την ενίσχυση των Διωκτικών Αρχών (Αρθ.24 
Ν.2161/93). 
 
 
•   Επίσης έχει ψηφισθεί ο Ν. 2331/95 για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις». 
 
 
•    Ο Νόμος 2145/93, άρθρο 38 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 
2331/95, ρυθμίζει την «ελεγχόμενη μεταφορά ναρκωτικών», που γίνεται πλέον με την 
ευθύνη και τον έλεγχο του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ). 
 
 
•     Ο Νόμος 2928/01, άρθρο 1 που αναφέρεται στην τροποποίηση των διατάξεων 
του Π.Κ. και του Κ.Π.Δ. και με τον οποίο εντάσσονται στην οργανωμένη εγκληματι-
κή δράση μεταξύ των άλλων κακουργημάτων και εκείνα που προβλέπονται στην νο-
μοθεσία περί Ναρκωτικών. 
 
 
 
 
 
3.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

Η δραστηριότητα των διωκτικών Αρχών κατά το έτος 2001 και συγκριτικά τα 
έτη 1994-2001 απεικονίζεται στους πιο κάτω δύο στατιστικούς πίνακες: 
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Α. ΗΡΩΙΝΗ 
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Η κατάσταση της ηρωίνης, όπως φαίνεται από τις συνολικές κατασχέσεις των 
Διωκτικών Αρχών της χώρας μας, έχει ως ακολούθως:  
 
1. Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 2001, α-
νέρχεται σε 329 κιλά και 725 γραμ., έναντι 659 κιλών και 529 γραμ. το έτος 2000. 
Παρατηρείται δηλαδή μείωση κατά 100% σε σχέση με το έτος 2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Πηγή προέλευσης: 
Στις 93 μεγαλύτερες υποθέσεις ηρωίνης κατασχέθηκαν 296,626 κιλά:  
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Ειδικότερα:  
 α. 66 % (196 κιλά 291 γραμ.) από ΑΛΒΑΝΙΑ  
 β. 31% (91 κιλά 430 γραμ) από ΤΟΥΡΚΙΑ 
 γ. 3 % από διάφορες χώρες και άγνωστης προέλευσης 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Μέθοδοι μεταφοράς: 
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Το 99,5 % μεταφέρθηκε δια ξηράς και το 0,5 % δια θαλάσσης. 
 

Τα φορτηγά οχήματα Διεθνών μεταφορών (TIR΄s), αποτέλεσαν το κύριο μέσο 
μεταφοράς της ηρωίνης στη χώρα μας κατά το έτος 2001, ενώ σημαντική ήταν και η 
διακίνηση με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. 

Η διακίνηση ηρωίνης μέσω του Βαλκανικού άξονα το 2001 ανήλθε, στις ση-
μαντικότερες υποθέσεις, στο 97% των κατασχέσεων (66% από Αλβανία και 31% από 
Τουρκία), επειδή τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών έχουν δημιουργήσει νέους 
διαύλους-δρόμους του Βαλκανικού Άξονα (ΤΟΥΡΚΊΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – FYROM – 
ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ) και από εκεί στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μετά την αύξη-
ση, τα τελευταία χρόνια, των ελέγχων στα σύνορα της χώρας μας με την Τουρκία. 
 
 
4. Στις (93) σημαντικότερες υποθέσεις ηρωίνης κατασχέθηκαν 296,626 κιλά: 
 
α. Σε 67 υποθέσεις είχαν εμπλακεί 94 Αλβανοί και κατασχέθηκαν 196,291 κιλά ηρω-
ίνης (66, 26 % της κατασχεθείσας ποσότητας). 
β. Σε 5 υποθέσεις είχαν εμπλακεί 10 Τούρκοι και κατασχέθηκαν 33,230 κιλά ηρωί-
νης, (11, 2 % της κατασχεθείσας ποσότητας). 
γ. Σε μια υπόθεση είχαν εμπλακεί δύο Τσέχοι και κατασχέθηκαν 32,200 κιλά ηρωί-
νης, (11, 34 % της κατασχεθείσας ποσότητας). 
δ. Σε μια υπόθεση είχε εμπλακεί ένας Ισπανός και κατασχέθηκαν 26,000 κιλά ηρωί-
νης, (8, 2 % της κατασχεθείσας ποσότητας). 
ε. Τέλος, σε 19 υποθέσεις είχαν εμπλακεί 34 Έλληνες και κατασχέθηκαν 8,905 κιλά 
ηρωίνης,  (3% της κατασχεθείσας ποσότητας). 
 
 

 
Οι μεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 

2001, είναι οι ακόλουθες: 
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α. Την 6-11-2001, στην Κρυσταλλοπηγή (χώρο Τελωνείων) Φλώρινας, κατόπιν αξιο-
ποίησης πληροφοριών για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από Αλβανία 
στην χώρα μας, εντοπίστηκαν με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου, σε ειδική κρύπτη 
της καμπίνας του οδηγού I.X. φορτηγού ψυγείου, 84 δέματα (πλάκες) ηρωίνης, συνο-
λικού βάρους 37 κιλών και 850 γραμμαρίων. Το φορτηγό έφερε Αλβανικές πινακί-
δες, προερχόταν από Αλβανία και ο οδηγός του, επίσης Αλβανικής υπηκοότητας, συ-
νελήφθη. Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων συνεχίζεται.  
 
β. Την 20-06-2001, στο Τελωνείο Κήπων Έβρου κατασχέθηκε ηρωίνη, βάρους 32 κι-
λών και 200 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, σε Ι.Χ.Ε. 
αυτ/το μάρκας MERCEDES, σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη, με σιδερένια λαμα-
ρίνα, μεταξύ του ρεζερβουάρ και της πλάτης των πίσω καθισμάτων του αυτ/του. Συ-
νελήφθησαν ο οδηγός του οχήματος, υπήκοος Τσεχίας και η συνεπιβάτης ιδίας υπη-
κοότητας. Την ηρωίνη προμηθεύτηκαν από Κωνσταντινούπολη Τουρκίας.  
 
γ. Την 27-01-2001, στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Θεσ/νίκης κατασχέθηκε ηρωίνη 
βάρους 27 κιλών και 370 γραμμαρίων, προερχόμενη από Αλβανία. Μετά από κα-
τάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, τα οποία βρίσκονταν 
επιμελώς κρυμμένα στα τοιχώματα της δίφυλλης πόρτας, της καρότσας φορτηγού 
αυτ/του. Συνελήφθη ο μεταφορέας των ναρκωτικών και οδηγός του φορτηγού, Αλβα-
νός υπήκοος, ο δε οργανωτής της επιχείρησης (μέσα από το Αλβανικό έδαφος), δεν 
συνελήφθη.  
 
δ. Την 16-09-2001, στο Τελωνείο Κήπων Έβρου κατασχέθηκε ηρωίνη συνολικού βά-
ρους 26 κιλών. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε 40 πακέτα (αεροστεγή), είχαν 
δε τοποθετηθεί εντός του ρεζερβουάρ, σε πολυτελές  JIP  I.X.E. αυτ/το. Τα ναρκωτι-
κά προέρχονταν από Τουρκία και είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία. Συνελήφθη ο 
οδηγός και ιδιοκτήτης του Ι.Χ.Ε. αυτ/του, Ισπανός υπήκοος, ερευνάται δε η συμμετο-
χή του σε πιθανό Ισπανοτουρκικό κύκλωμα εμπόρων ναρκωτικών. 
 
ε. Την 09-12-2001, κατασχέθηκε στο Τελωνείο Κακκαβιάς ηρωίνη βάρους 16 κιλών 
και 600 γραμμαρίων. Η ποσότητα των ναρκωτικών ήταν επιμελώς κρυμμένη σε ε-
φεδρικό τροχό φορτηγού αυτ/του. To φορτηγό προερχόταν από Αλβανία και έφερε 
Αλβανικές πινακίδες. Συνελήφθη ο οδηγός του, Αλβανός υπήκοος.  
 
στ. Την 30-04-2001, κατασχέθηκε στο Λιμένα Πάτρας ποσότητα 16 κιλών και 94 
γραμμαρίων ηρωίνης. 
      Τα ναρκωτικά, ήταν επιμελώς κρυμμένα στους μασπιέδες Ι.Χ.Ε. αυτ/του και προ-
έρχονταν από Τουρκία, είχαν δε ως τελικό προορισμό τη Γερμανία. Συνελήφθησαν 
δύο Τούρκοι υπήκοοι. 
 
ζ. Την 09-11-2001, στην Κακκαβιά Ιωαννίνων κατασχέθηκε με τη βοήθεια αστυνομι-
κού σκύλου, ηρωίνη βάρους 14 κιλών και 790 γραμμαρίων, προερχόμενη από Αλ-
βανία. Τα ναρκωτικά ήταν τοποθετημένα σε ειδική κρύπτη φορτηγού αυτ/του, σε (23) 
αεροστεγή πακέτα. Συνελήφθη ο Αλβανός οδηγός του φορτηγού.  
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η. Την 16-10-2001, στη Κακκαβιά-Ιωαννίνων κατασχέθηκε με τη συνδρομή αστυνο-
μικού σκύλου, ηρωίνη βάρους 12 κιλών και 450 γραμμαρίων, προερχόμενη από 
Αλβανία. Τα ναρκωτικά, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον αριστερό θόλο (μασπιέ) 
φορτηγού αυτ/του, σε συσκευασία (12) πακέτων. Συνελήφθη ο οδηγός Αλβανικής 
υπηκοότητας, ο οποίος έφερε πλαστό διαβατήριο. 
 
θ. Την 22-09-2001, στην Αιτωλοακαρνανία κατασχέθηκε ποσότητα 9 κιλών και 300 
γραμμαρίων ηρωίνης. Τα ναρκωτικά, κατόπιν πληροφοριών, βρέθηκαν επιμελώς 
κρυμμένα σε διαμορφωμένη κρύπτη σε ΙΧΕ αυτ/το με Αλβανικές πινακίδες, το οποίο 
είχε χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά λαθρομεταναστών. 
 
 
5. Η ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στους αερολιμένες της χώρας μας ήταν α-
μελητέα.  
 
 
6. Το 2001 διαπιστώθηκαν 318 θάνατοι από υπερβολική δόση ηρωίνης, έναντι 299 το 
2000. 
 
 
7. Η καθαρότητα της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας ηρωίνης στη χώρα μας το 
2001, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Χ.Κ., κυμάνθηκε από 12% έως 81%. 
    Η χονδρική τιμή πώλησής της κυμάνθηκε από 11.750 € έως 23.500 € το κιλό για 
την καφέ και από 14.650 € έως 29.350 € για την λευκή. 
 
 
8. Για τη διακίνηση ηρωίνης στη χώρα μας κατά το έτος 2001 αξιοσημείωτα είναι τα 
εξής: 
     α. Η συνολική ποσότητα, στις μεγαλύτερες υποθέσεις, που εισήχθη από την Αλ-
βανία στη χώρα μας το 2001, ανήλθε σε 66%, γεγονός που αναδεικνύει τον πρωτεύο-
ντα ρόλο της Αλβανίας, εκτός από την κάνναβη και στη διακίνηση ηρωίνης. Αυτή η 
πραγματικότητα δημιουργεί πλέον την πεποίθηση ότι η χώρα αυτή λειτουργεί ως 
κομβικό σημείο αποθήκευσης και διανομής ναρκωτικών προς την Ελλάδα αλλά και 
σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
      β. Η μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης (99,5%) διακινήθηκε δια ξηράς. 
      γ. Η διακίνηση της μεγαλύτερης ποσότητας έγινε με Ι.Χ.Ε. και φορτηγά αυτ/τα, 
(σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες), που προέρχονταν από Αλβανία και Τουρκία και 
προορίζονταν για χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 
      δ. Στις σημαντικότερες υποθέσεις, η διακίνηση της ηρωίνης πραγματοποιήθηκε 
από μεμονωμένα άτομα και σε μερικές περιπτώσεις, από μικρές ομάδες (2 έως 4) α-
τόμων, που είχαν συστήσει σπείρες διακίνησης, ερευνάται δε η πιθανή συμμετοχή 
τους σε ευρύτερα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. 
 
 
Β. ΚΟΚΑΪΝΗ 
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1. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας το έτος 2001 
από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ανέρχεται σε 297 κιλά και 287 γραμμάρια, ένα-
ντι 155 κιλών και 414 γραμμαρίων το έτος 2000, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 91% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κατάσχεση μεγάλης 
ποσότητας κοκαΐνης στο Κανάλι ΠΡΕΒΕΖΑΣ (201,173 κιλά). 
 

Οι Διωκτικές Αρχές επελήφθησαν σε 60 σημαντικές υποθέσεις και παρέπεμ-
ψαν στη Δικαιοσύνη 410 άτομα. 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Η πηγή προέλευσης της κατασχεθείσας από τις αρμόδιες διωκτικές Υπηρεσίες 
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κοκαΐνης,  είναι: 
 
 α. Από Λατινική Αμερική 83% 
 
 β. Από Αλβανία 5% 
 
 γ. Από λοιπές χώρες 12% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Μέθοδοι μεταφοράς  
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Από την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης, ποσοστό 16,5% διακινήθηκε οδικώς, 68% 
δια θαλάσσης και αεροπορικώς 15,5%. 
 
 
4. Η υπηκοότητα των διακινητών κοκαΐνης ήταν: 
 
306 Έλληνες (74,6%) 
 
73 Αλβανοί (17,8%) 
 
37 Διάφοροι (7,6%) (Βούλγαροι, Νιγηριανοί κλπ). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημαντικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα το 2001: 
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α) Την 29/1/2001 συνελήφθησαν στην Αθήνα, τρεις Αλβανοί υπήκοοι για κατοχή 
10,970 κιλών κοκαΐνης. Η κοκαΐνη εισήχθη οδικώς στην Ελλάδα από Αλβανία. 
 
β) Την 30/1/2001 συνελήφθησαν στην Αθήνα, δύο Αλβανοί υπήκοοι για κατοχή 
2,660 κιλών κοκαΐνης. Η κοκαΐνη εισήχθη οδικώς στην Ελλάδα από Αλβανία. 
 
γ) Την 01/4/2001 συνελήφθησαν στην Κοζάνη Πτολεμαίδας, τέσσερις Έλληνες για 
κατοχή 360 γραμμαρίων κοκαΐνης. 
 
δ) Την 12/06/2001 συνελήφθησαν στον διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μια Ελληνίδα 
και ένας Νιγηριανός, οι οποίοι εισήγαγαν 14,500 κιλά κοκαΐνης υγρής μορφής, σε 15 
μεταλλικά κυτία (κονσέρβες) τα οποία είχαν την ένδειξη κομπόστα μάρκας 
«FLORIDA». 
 
ε) Την 29/06/2001 συνελήφθησαν δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί υπήκοοι στην Αθή-
να, για διακίνηση 1,031 κιλού κοκαΐνης. 
 
στ) Την 22/09/2001 στην Συκούλα Αιτ/νίας, συνελήφθησαν πέντε Αλβανοί για κατο-
χή 1,300 κιλού κοκαΐνης. Η κοκαΐνη εισήχθη στην Ελλάδα από Αλβανία. 
 
ζ) Την 19/10/2001 συνελήφθησαν στην Αθήνα, τέσσερις Έλληνες υπήκοοι για κατοχή 
1,175 κιλού κοκαΐνης. 
 
η) Την 30/10/2001 και κατόπιν συνεργασίας των Διωκτικών Αρχών της Χώρας μας, 
κατασχέθηκαν 201,173 κιλά κοκαΐνης, συσκευασμένα σε 175 δέματα (πλάκες) του 
ενός και δύο κιλών διαφόρων σχημάτων. Τα ναρκωτικά μεταφέρθηκαν από την Κο-
λομβία στην Ελλάδα με το πλοίο «SATURN», (πρώην «HELEN»), με σημαία νησιών 
TONGA Ειρηνικού, ενώ πλοιοκτήτρια εταιρεία τύπου OFFSHORE ήταν η «ΚΑRΜΑ 
SHIPPING». Συνελήφθησαν πέντε Έλληνες, μέλη της σπείρας και αναζητούνται άλ-
λοι πέντε Έλληνες. Επί πλέον, κατασχέθηκαν το πλοίο, μία λέμβος με εξωλέμβια μη-
χανή, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο και διάφορα χρηματικά ποσά.  
 
θ) Την 31/10/2001 στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, συνελήφθησαν δύο Έλληνες και 
ένας Αλβανός για κατοχή ενός (1) κιλού κοκαΐνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Κατασχέσεις κοκαΐνης στα αεροδρόμια της χώρας μας, κατά το έτος 2001. 
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α) Στα πλαίσια ελεγχόμενης μεταφοράς και κατόπιν συνεργασίας με την Τελωνειακή 
Υπηρεσία Φρανκφούρτης / Γερμανίας, την 18/01/2001 κατασχέθηκαν στον Αερολι-
μένα Αθηνών 30,881 κιλά κοκαΐνης, προερχόμενα από το Σαντιάγκο Χιλής. Τα ναρ-
κωτικά ήταν συσκευασμένα σε 39 πακέτα, που ζύγιζαν από 450 γραμμάρια έως ένα 
(1) κιλό και ήταν κρυμμένα σε δύο σωλήνες αλουμινίου. 
 
β) Την 14/06/2001 στον Κρατικό Αερολιμένα Αθηνών, συνελήφθη ένας Ιταλός υπή-
κοος, o οποίος αφίχθη από Μπουένος Άιρες Αργεντινής και κατείχε 13,868 κιλά κο-
καΐνης μέσα σε μεταλλικά κουτιά (κονσέρβες).  
 
γ) Την 22/08/2001 στον Αερολιμένα «Μακεδονία» Θεσ/νίκης, συνελήφθησαν δύο 
Βούλγαροι οι οποίοι κατείχαν 1,364 κιλά κοκαΐνης.  
 
 
6. α. Δεν έχει διαπιστωθεί χρήση κρακ στην χώρα μας. 
    β. Αναφέρθηκε ο θάνατος δύο ατόμων από χρήση κοκαΐνης 
 
 
7. α. Η καθαρότητα της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης κατά το έτος 2001 ήταν 
μέχρι 70% περίπου. 
 
    β. Η τιμή πώλησης της κοκαΐνης κυμάνθηκε από 29.300 € έως 58.700 € το κιλό 
στη χονδρική. 
 
 
8. Αναφορικά με τις κατασχέσεις κοκαΐνης στη χώρα μας το έτος 2001, παρατηρείται 
μια αύξηση λόγω της κατάσχεσης μιας μεγάλης ποσότητας (201,173 κιλών), γεγονός 
που οδήγησε σε αύξηση των συνολικών κατασχέσεων σε σχέση με το 2000.  
     Το 68% περίπου της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας, μεταφέρθηκε με πλοία, 
σύμφωνα με την αναφερθείσα στο 4ζ σημαντική υπόθεση. 
     Η διακίνηση κοκαΐνης στην χώρα μας αεροπορικώς, κατά το παρελθόν έτος, 
πραγματοποιήθηκε μέσω άλλων Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων από τις χώρες παραγωγής 
και ήταν συσκευασμένη μέσα σε εμπορεύματα. 
 
     Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εισαγωγή στη χώρα μας ποσοτήτων κοκαΐνης από 
Αλβανία, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σημαντικό διαμετακομιστικό κέ-
ντρο ναρκωτικών, καθώς και η εμπλοκή Αλβανών διακινητών. 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. ΚΑΝΝΑΒΗ 
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1. Η συνολική ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης που κατασχέθηκε στη χώρα μας 
από τις διωκτικές Αρχές το έτος 2001 ήταν 270 κιλά και 780 γραμμάρια, έναντι 56 
κιλών και 690 γραμμαρίων το 2000 (αύξηση 377,6%). 
    Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα το 
έτος 2001, από τις διωκτικές μας Αρχές ανέρχεται σε 11 τόνους 653 κιλά και 193 
γραμμάρια, έναντι 14 τόνων 908 κιλών και 290 γραμμαρίων το 2000 (μείωση 
27,93%). 
 
2. Ενδιαφέρουσες υποθέσεις κατάσχεσης σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης, είναι οι 
εξής: 
 
 
Α. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
  
1. Την 02-04-2001 συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας Έλληνας, αφού σε έρευνα της 
οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 29 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης 
βάρους 13 κιλών και 993 γραμμαρίων. Δεν εξακριβώθηκε το σημείο εισόδου των 
ναρκωτικών στη χώρα. 
  
 
2. Την 29-06-2001 συνελήφθη επί της Εθνικής Οδού Πτολεμαίδας Κοζάνης-
Φλώρινας, ένας Αλβανός, μετά από έλεγχο του φορτηγού ψυγείου-οχήματος, ιδιο-
κτησίας του, όπου στους τέσσερις οπίσθιους τροχούς του τρίτου άξονα και στον εφε-
δρικό τροχό εντός της καρότσας βρέθηκαν, 200 πλακίδια κατεργασμένης κάνναβης 
βάρους 48 κιλών και 940 γραμμαρίων, καθώς και 201 δέματα ακατέργαστης κάννα-
βης βάρους 193 κιλών και 550 γραμμαρίων. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά προέρχο-
νταν από την ΑΛΒΑΝΙΑ. 
  
 
3. Την 31-07-2001, συνελήφθη στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, ένας Αλ-
βανός, οδηγός φορτηγού οχήματος, καθώς σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη στο 
μπροστινό μέρος της καρότσας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 166 δέματα κατεργα-
σμένης κάνναβης βάρους 68 κιλών και 500 γραμμαρίων καθώς και 460 δέματα πε-
ριέχοντα 752 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Τα ναρκωτικά ήταν 
Αλβανικής προέλευσης. 
  
 
4. Tην 09-10-2001, συνελήφθησαν στον Πειραιά δύο Αλβανοί επειδή αρχικά στο αυ-
τοκίνητο, ιδιοκτησίας του ενός, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 κιλά ακατέργαστης 
κάνναβης και στη συνέχεια σε έρευνα της οικίας του άλλου δράστη, στον Πειραιά, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 πλάκες κατεργασμένης κάνναβης βάρους 23 κιλών. 
Δεν διαπιστώθηκε το σημείο εισόδου των ναρκωτικών στη χώρα. 
  
5. Την 17-11-2001, στην Κακαβιά Ιωαννίνων συνελήφθη ένας Αλβανός αφού σε έ-
λεγχο του οχήματός του βρέθηκαν σε ειδικές κρύπτες και κατασχέθηκαν, 30 κιλά και 
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490 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, Αλβανικής προέλευσης, τυλιγμένα αερο-
στεγώς με πλαστική ύλη. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ  
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1. Την 04-04-2001 στο Τελωνείο Κακαβιάς Ιωαννίνων βρέθηκαν σε φορτηγό αυτοκί-
νητο, προερχόμενο από ΑΛΒΑΝΙΑ και κατασχέθηκαν, 595 κιλά και 200 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα στην καρότσα του οχήματος 
που είχε φορτίο ξυλοκάρβουνο, ενώ ο οδηγός του, Αλβανός υπήκοος, διέφυγε τη 
σύλληψη και αναζητείται. 
 
2. Την 23-05-2001, σε κατ’ οίκον έρευνα ενός Έλληνα στη Νίκαια Αττικής, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 9 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 41 κιλών και τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της 24-05-2001 σε έρευνα στην εξοχική κατοικία του ανωτέρω, 
στην Κινέττα Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 90 ακόμη δέματα, περιέχοντα 
346 κιλά ακατέργαστης κάνναβης (συνολική ποσότητα: 387 κιλά ακατέργαστης κάν-
ναβης). Ο δράστης συνελήφθη ενώ δεν εξακριβώθηκε η προέλευση των ναρκωτικών. 
 
3. Την 07-06-2001, στο Σταθμό Διοδίων Ελευσίνας Αττικής, βρέθηκαν σε ειδικά δια-
μορφωμένη κρύπτη εντός φορτηγού-ρυμουλκούμενου οχήματος και κατασχέθηκαν, 1 
τόνος 678 κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 15 κιλά 300 
γραμμάρια ημικατεργασμένης κάνναβης. 
     Το φορτηγό προερχόταν από την ΑΛΒΑΝΙΑ και συνελήφθησαν 6 Αλβανοί: (ο ο-
δηγός και άλλοι 5, κατά την παραλαβή του φορτηγού), ενώ αναζητούνται 3 ακόμη 
Αλβανοί, από τους οποίους οι 2 είχαν οργανώσει τη μεταφορά των ναρκωτικών από 
την ΑΛΒΑΝΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ. Εκτός από το φορτηγό κατασχέθηκαν και 2 Ι.Χ. αυ-
τοκίνητα, στα οποία επέβαιναν οι συλληφθέντες. 
 
4. Την 29-07-2001, στην περιοχή Κάβος Δουκάτου στη Λευκάδα εντοπίστηκαν και 
κατασχέθηκαν 26 χειραποσκευές περιέχουσες 463 μικροδέματα ακατέργαστης κάν-
ναβης συνολικού βάρους 400 κιλών. Αναζητούνται οι δράστες ενώ δεν εξακριβώθη-
κε η προέλευση των ναρκωτικών. 
 
5. Την 31-07-2001, στην υπόθεση που αναφέρθηκε στο 2.Α.3, στο Τελωνείο Κρυ-
σταλλοπηγής Φλώρινας κατασχέθηκαν 752 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης 
κάνναβης Αλβανικής προέλευσης και συνελήφθη ο Αλβανός οδηγός του φορτηγού 
οχήματος. 
 
6. Την 16-08-2001 συνελήφθησαν στο δρόμο προς το Κερατσίνι Αττικής 2 Αλβανοί 
οι οποίοι είχαν παραλάβει σταθμευμένο, έξω από το Τελωνείο Κερατσινίου, φορτηγό 
όχημα φορτωμένο με 469 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, για να το μεταφέρουν σε ά-
γνωστο σημείο. Αναζητούνται ακόμα 3 Αλβανοί που είχαν οργανώσει την μεταφορά 
των ναρκωτικών, ενώ εκτός από το φορτηγό κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, 
που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διευκόλυνσης για την ασφαλή μεταφορά των ναρκω-
τικών. 
 
7. Την 28-8-2001, στο Τελωνείο Κακαβιάς Ιωαννίνων συνελήφθη ένας Αλβανός, (ο-
δηγός), αφού σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη στο εσωτερικό του δαπέδου φορτη-
γού οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κιλά και 900 γραμμάρια ακατέργα-
στης κάνναβης Αλβανικής προέλευσης. 
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8. Την 12-09-2001 σε αγροτική περιοχή του Καπανδριτίου Αττικής, κοντά σε εγκα-
ταλελειμμένο τράκτορα με επικαθήμενο κοντέινερ τύπου ψυγείου, με Αλβανικές πι-
νακίδες κυκλοφορίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δέματα και 8 συσκευασίες με 
ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 602 κιλών και 400 γραμμαρίων. 
  
9. Την 12-10-2001, στο Τελωνείο Κακαβιάς Ιωαννίνων, εντοπίστηκαν στους εφεδρι-
κούς τροχούς και στο εφεδρικό ρεζερβουάρ φορτηγού οχήματος προερχόμενου από 
την ΑΛΒΑΝΙΑ, 409 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Συνελήφθη ο 
οδηγός του οχήματος, Αλβανός υπήκοος.  
 
10. Την 01-11-2001 συνελήφθησαν, σε ακτή της Πρέβεζας, 3 Αλβανοί αφού στην κα-
τοχή τους βρέθηκαν 21 χειραποσκευές περιέχουσες, 416 δέματα ακατέργαστης κάν-
ναβης, συνολικού βάρους 412 κιλών. Τα ναρκωτικά εισήγαγαν στην Ελλάδα με τα-
χύπλοο σκάφος από την ΑΛΒΑΝΙΑ, ο ένας από τους συλληφθέντες και 2 ακόμη ά-
γνωστοι συνεργοί που αναζητούνται. 
 
 

 
3. Κύρια πηγή προέλευσης της κάνναβης: 
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Α. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
 
α. Από ΑΛΒΑΝΙΑ: 77,61% (210 κιλά 175 γραμ.) 
β. Άγνωστης προέλευσης και από άλλες χώρες: 22,39% (60 κιλά, 605 γραμ.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Β. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
 
α. Από ΑΛΒΑΝΙΑ: 83,29 % (9 τόνοι705 κιλά 554 γραμ.). 
β. Από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 0,23 % (26 κιλά 689 γραμ.). 
γ. Από ΤΟΥΡΚΙΑ: 0,80% (93 κιλά 100 γραμ.).  
δ. Άγνωστης προέλευσης και από άλλες χώρες: 15,68 % (1 τόνος 827 κιλά 505 
γραμ.). 
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4. Μέθοδοι μεταφοράς της κάνναβης: 
 
Α. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
α. Δια ξηράς: 99,27% (268 κιλά 809 γραμ.) 
β. Δια θαλάσσης: 0,73% (1 κιλό 971 γραμ.) 
 
Β. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
α. Δια ξηράς: 90,56% (10 τόνοι 554 κιλά 57 γραμ.) 
β. Δια θαλάσσης: 9,43% (1 τόνος 99 κιλά 136 γραμ.) 
γ. Αεροπορικώς: 0,01 % (1 κιλό 120 γραμ.) 
 
 
 
5. Υπηκοότητες των διακινητών κάνναβης: 
 
Α. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
 
α. Σε 17 σημαντικές υποθέσεις διακινήθηκαν 240 κιλά και 705 γραμμάρια κατεργα-
σμένης κάνναβης (88,89% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας). 
 
•     Σε 5 υποθέσεις διακινήθηκαν από 8 Έλληνες, 33 κιλά και 682 γραμμάρια (12,44 
% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας). 
•   Σε 8 υποθέσεις διακινήθηκαν από 9 Αλβανούς, 188 κιλά και 806 γραμμάρια 
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(69,73% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας). 
•   Σε 2 υποθέσεις διακινήθηκαν 8 κιλά και 831 γραμμάρια (3,26% της συνολικής 
ποσότητας), με τη συνεργασία 2 Αλβανών και 4 Ελλήνων. 
•  Επίσης, σε 2 υποθέσεις βρέθηκαν 9 κιλά και 386 γραμμάρια (3,46% της συνολι-
κής ποσότητας), τα οποία διακινήθηκαν από άγνωστους δράστες. 
 
β. Στις υπόλοιπες 181 υποθέσεις, διακινήθηκαν 30 κιλά και 75 γραμμάρια κατεργα-
σμένης κάνναβης (11,11% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας) από 275 Έλλη-
νες, 21 Αλβανούς καθώς και υπηκόους άλλων χωρών ή άγνωστης υπηκοότητας. 
 
 
Β. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 
 
α. Σε 67 σημαντικές υποθέσεις διακινήθηκαν 9 τόνοι 828 κιλά και 799 γραμμάρια 
ακατέργαστης κάνναβης (84,34% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας). 
 
•  Σε 27 υποθέσεις διακινήθηκαν 7 τόνοι 64 κιλά και 913 γραμμάρια (60,63% της 
συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας), από 78 Αλβανούς. 
•  Σε 16 υποθέσεις διακινήθηκαν από 39 Έλληνες, 692 κιλά και 562 γραμμάρια 
(5,94% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας). 
•  Σε 7 υποθέσεις διακινήθηκαν 568 κιλά και 194 γραμμάρια (4,88% της συνολικής 
ποσότητας), με τη συνεργασία 16 Ελλήνων και 15 Αλβανών. 
•  Επίσης, σε 9 υποθέσεις διακινήθηκαν από άγνωστους δράστες 1 τόνος 87 κιλά και 
615 γραμμάρια (9,33% της συνολικής ποσότητας), τα οποία ανεβρέθηκαν σε ακτές ή 
εκβράσθηκαν από τη θάλασσα. 
 
β. Στις υπόλοιπες 5.461 υποθέσεις διακινήθηκαν 1 τόνος, 824 κιλά και 394 γραμμά-
ρια (15,66% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας), από 7.914 Έλληνες, 277 Αλ-
βανούς και 480 υπηκόους άλλων χωρών και άγνωστης υπηκοότητας. 
 
 
6. Τιμές πώλησης της κάνναβης 
 
α) Η τιμή πώλησης της κατεργασμένης κάνναβης το έτος 2001 κυμάνθηκε από 3 € 
έως 6 € το γραμμάριο στη λιανική. 
 
β) Η τιμή πώλησης της ακατέργαστης κάνναβης το έτος 2001 κυμάνθηκε από 1,5 € 
έως 3 € το γραμμάριο στη λιανική. 
 
 
7. Το 2001, όσον αφορά τη διακίνηση της κάνναβης στην Ελλάδα παρατηρήθη-
καν τα εξής: 
 
α) Η Αλβανία εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προέλευσης και εισαγωγής κάννα-
βης στην Ελλάδα. 
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β) Σημειώθηκε μείωση 27,93% στη συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που 
κατάσχεσαν οι Διωκτικές μας Αρχές (11 τόνοι 653 κιλά 193 γραμ.), σε σχέση με το 
2000 (14 τόνοι 908 κιλά 290 γραμ.). 
γ) Σημειώθηκε αύξηση 377,6% στη συνολική ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης 
που κατάσχεσαν οι Διωκτικές μας Αρχές (270 κιλά 780 γραμ), σε σχέση με το 2000 
(56 κιλά 690 γραμ.).  
δ) Η κατασχεθείσα ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης που προερχόταν από την Αλ-
βανία ανήλθε σε 210 κιλά 175 γραμ. (77,61% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότη-
τας), ενώ το 2000 ήταν 24 κιλά 262 γραμ. (42,8% της συνολικής ποσότητας). 
ε) Η διακίνηση της κάνναβης το έτος 2001 διενεργήθηκε:  
•  Δια ξηράς, είτε μέσω αφύλακτων και δύσβατων ορεινών περιοχών της Ελληνοαλ-
βανικής μεθορίου, από Αλβανούς λαθρομετανάστες που εισήλθαν παράνομα στη χώ-
ρα και προώθησαν τα ναρκωτικά στο εσωτερικό, ή από Αλβανούς που εγκατέλειψαν 
τις ποσότητες στο Ελληνικό έδαφος για να παραληφθούν από Έλληνες συνεργούς, 
(αξιοσημείωτες είναι επίσης οι περιπτώσεις ανεύρεσης από τις διωκτικές, Αρχές ση-
μαντικών ποσοτήτων), είτε κυρίως, από Έλληνες και Αλβανούς, σε ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους φορτηγών και αυτοκινήτων που προέρχονταν συνήθως από την Αλ-
βανία. 
•     Δια θαλάσσης, με ταχύπλοα σκάφη από την Αλβανία, προς τις ακτές κυρίως της 
Θεσπρωτίας, της Κέρκυρας και της Πρέβεζας. 
στ) Στα παραπάνω αναφερθέντα (β), (γ) και (δ) έχουν συντελέσει σε μεγάλο βαθμό 
τα αυξημένα κατασταλτικά μέτρα που έχουν υιοθετήσει οι Διωκτικές μας Αρχές για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου και συγκεκριμένα:  
•    Η λειτουργία, από το 2001, νέων ειδικών κτιριακών εγκαταστάσεων Τελωνειακών 
Ελέγχων στις μεθοριακές διαβάσεις, στα σύνορα με την Αλβανία. 
•   Η συγκρότηση-διενέργεια ειδικών θαλασσίων περιπολιών με σκάφη του Λιμενικού 
Σώματος, κυρίως στα θαλάσσια σύνορα με την Αλβανία. 
• Η προμήθεια των Υπηρεσιών Δίωξης με υλικοτεχνικά μέσα προηγμένης τεχνολογί-
ας και η υιοθέτηση σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
•   Η αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων συνοριακής φύλαξης της ΕΛ.ΑΣ. που 
δραστηριοποιούνται κατά μήκος της Ελληνοαλβανικής μεθορίου αλλά και όλων των 
χερσαίων συνόρων της χώρας. 
ζ) Τα αναφερθέντα στο (δ), για αύξηση το 2001 της ποσότητας κατεργασμένης κάν-
ναβης που προερχόταν από Αλβανία, καταδεικνύουν μια τάση επεξεργασίας πλέον 
της κάνναβης από Αλβανούς, με την ύπαρξη ειδικών εγκαταστάσεων-εργαστηρίων, 
γεγονός που θα ερευνηθεί σε ποιο βαθμό υφίσταται, τα επόμενα χρόνια. 
η) Το 2001 δεν παρατηρήθηκαν νέοι οδοί διακίνησης, ούτε νέες μέθοδοι μεταφοράς 
κάνναβης στην χώρα μας. 
 
 
8. Δεν έχουν εξακριβωθεί στη χώρα μας υδροπονικές καλλιέργειες κάνναβης. 
 
 
9. Δεν γίνεται νόμιμη καλλιέργεια φυτών κάνναβης στην Ελλάδα. 
 
10. Κάθε έτος από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, διεξάγονται προγραμματισμένες 
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επιχειρήσεις εντοπισμού από ξηράς και από αέρα για την εκρίζωση των παράνομα 
καλλιεργούμενων ή αυτοφυών φυτών κάνναβης, από τις Αστυνομικές Αρχές της χώ-
ρας. 
      Το έτος 2001 εντοπίσθηκαν κι εκριζώθηκαν 18.821 παρανόμως καλλιεργηθέντα 
φυτά κάνναβης, τα οποία καταστράφηκαν νομότυπα. 
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Δ. ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

Κατά το 2001 έγιναν αξιοσημείωτες αλλαγές σε κοινοτικό και εθνικό επί-
πεδο στο αντικείμενο των προδρόμων ουσιών. 
 

Με τον Κανονισμό 1116/2001 της Ε.Ε. προστέθηκαν στον όρο «διαβαθμισμέ-
νες ουσίες» τα φυσικά προϊόντα. Με την προσθήκη αυτή λύθηκε το θέμα της παρα-
κολούθησης του ελαίου σασάφρου, δεδομένου ότι το έλαιο αυτό θεωρείται μίγμα που 
περιέχει σαφρόλη και κατά συνέπεια ελεγχόταν σε ορισμένα Κράτη Μέλη, ενώ σε 
άλλα θεωρείτο φυσικό προϊόν, μη ελεγχόμενο. 

Επίσης με τον ίδιο Κανονισμό επεκτάθηκε η συνεργασία μεταξύ αρμοδίων 
αρχών και χημικής βιομηχανίας και σε μη διαβαθμισμένες ουσίες.  

Ο κατάλογος αυτός των ουσιών που βρίσκονται υπό εθελοντική παρακολού-
θηση, συζητείται κάθε φορά στην Επιτροπή του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
3677/90 και διαμορφώνεται αναλόγως. 

Κατόπιν αυτού η Τελωνειακή Υπηρεσία ενημερώνει την χημική βιομηχανία 
κάθε φορά για τον κατάλογο εθελοντικής παρακολούθησης προκειμένου να εντοπι-
στούν τυχόν ύποπτες αποστολές των ουσιών αυτών. 

Με τον ίδιο προαναφερόμενο Κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζε-
ται κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο να βοηθηθεί η χημική βιομηχανία. 

Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες, που δεν είναι διαθέσιμες στο Internet δόθη-
καν στην χημική βιομηχανία τον Αύγουστο του 2001. 

Σκοπός των οδηγιών αυτών είναι: 
•    να συνειδητοποιήσουν απολύτως οι φορείς του εμπορίου χημικών ουσιών το διο-
γκούμενο πρόβλημα της διοχέτευσης χημικών ουσιών στην παράνομη παρασκευή 
ναρκωτικών,  
•    να προβάλλουν τις υποχρεώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη 
στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταυτοποίηση και 
αναφορά υπόπτων συναλλαγών και ελεγχόμενων παραδόσεων, με σκοπό την αποτε-
λεσματική καταπολέμηση της παράνομης διοχέτευσης,  
•    να εξοικειώσουν τους φορείς του εμπορίου των χημικών ουσιών με τη νομοθεσία 
που διέπει τις 22 διαβαθμισμένες χημικές ουσίες σε κοινοτικό επίπεδο και, ιδιαίτερα, 
με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό το σύστημα,  
•    να τους παράσχουν σχετικές πληροφορίες που μπορεί να διευκολύνουν το έργο 
τους. 

Με τον Κανονισμό (ΕΚ)260/2001 και την Οδηγία 2001/8 τροποποιήθηκε το 
παράρτημα του Κανονισμού 3677/90 και της οδηγίας 92/109 αντιστοίχως και προ-
στέθηκε η ουσία νορεφεδρίνη (Κ.Σ.Ο. 29394900) στην κατηγορία 1 του παραρτήμα-
τος των προδρόμων ουσιών. 

Στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο εκδόθηκε η Υ.Α. Ε. 942/2727/Β0034/2001 
(ΦΕΚ 451 Β΄20-4-2001) με την οποία εναρμονίστηκε η εθνική μας νομοθεσία στις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/Β. 

Το 2001 δεν πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις προδρόμων ουσιών. Οι έλεγχοι 
συνεχίστηκαν στις εταιρείες που εισάγουν, εξάγουν ή διακινούν πρόδρομες ουσίες 
και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα όπου εντοπίστηκαν παραλείψεις τήρησης των 
προβλεπομένων από τις διατάξεις υποχρεώσεων. 
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Επίσης το 2001, η Τελωνειακή Υπηρεσία συνέχισε την ενεργή συμμετοχή της 
στο κοινοτικό πρόγραμμα PHARE για τις πρόδρομες ουσίες και προσέφερε βοήθεια 
στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται σε προενταξιακή 
φάση. 
 

Συγκεκριμένα μελετήθηκε το σχέδιο νόμου για τις πρόδρομες ουσίες της 
Βουλγαρίας και της Σλοβακίας και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και συστάσεις 
προκειμένου το κείμενο να είναι εναρμονισμένο με τις διατάξεις της κοινοτικής νο-
μοθεσίας περί προδρόμων ουσιών. 
 

Σε εθνικό επίπεδο το αντικείμενο προδρόμων ουσιών συμπεριλήφθηκε στα 
θέματα βασικής εκπαίδευσης των νεοδιόριστων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονο-
μικών. 
 
 
Σημαντικές Υποθέσεις: 
 
α) Την 19/10/2001 συνελήφθησαν στην Αθήνα 3 Έλληνες, καθώς κατείχαν 30.000 
χάπια ECSTASY, εντός της οικίας ενός εκ των συλληφθέντων.  
 
 
β) Την 4/11/2001, μετά από πληροφορία του Γραφείου DEA, κατασχέθηκαν 9.233 
χάπια ECSTASY προερχόμενα από Ολλανδία και συνελήφθησαν 1 Αλβανός και 2 
Έλληνες. 
 
 
γ) Την 13/4/2001 κατασχέθηκαν 4.605 χάπια ECSTASY και συνελήφθησαν 3 Έλλη-
νες. 
 
 
δ) Την 16/3/2001 συνελήφθησαν 2 Έλληνες, εντός της οικίας των οποίων κατασχέ-
θηκαν 2.070 δισκία ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ. 
 
 
ε) Την 21/8/2001 στην Κω, σε έλεγχο στις αποσκευές Άγγλου υπηκόου προερχομέ-
νου από την Τουρκία, κατασχέθηκαν 940 ταμπλέτες ΕΦΕΔΡΙΝΗΣ. 
 
 
στ) Την 3/10/2001 στην Καρδίτσα συνελήφθη 1 Έλληνας, εντός της οικίας του οποί-
ου κατασχέθηκαν 1.224 δισκία ηρεμιστικών (TAVOR, STEDON, VULBEGAL κλπ). 
 
 
ζ) Τέλος, το 2001 σημειώθηκε ένας θάνατος που οφειλόταν στην χρήση ψυχοτρόπων 
ουσιών. 



Σ.Ο.Δ.Ν. / Ε.Μ.Π. 49 

 
 
Ε.  ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
  

Ένας από τους πλέον χρήσιμους δείκτες για την ανάλυση του προβλήματος 
των Ναρκωτικών είναι και οι θάνατοι που οφείλονται σε αυτά.. 

Τη συστηματική συλλογή των στοιχείων για τους θανάτους, έχει αναλάβει το 
3ο τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης. Ως θάνατοι από Ναρκωτικά, νοούνται αυτοί που σχετίζονται άμεσα με τη 
χρήση ναρκωτικών. 

Μέχρι σήμερα δεν γίνεται ειδική καταγραφή θανάτων, που έχουν ως έμμεση 
αιτία τα ναρκωτικά (π.χ. τροχαία, αυτοκτονίες κλπ ατυχήματα), παρά το γεγονός ότι 
τόσο σε εθνικό όσο  και σε επίπεδο Ε.Ε. έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την σχέση ο-
δικών τροχαίων ατυχημάτων και χρήσης  ναρκωτικών και αναζητούνται τρόποι τόσο 
της ανάδειξης-μελέτης αλλά και της αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Ο μηχανισμός και οι γενεσιουργές αιτίες του θανάτου λόγω χρήσης ναρκωτι-
κών, είναι μία σύνθετη διαδικασία που πρέπει να αναλύεται εξατομικευμένα. 

Οι θάνατοι από ναρκωτικά, παρουσιάζουν αυξητική πορεία από το 1991 έως 
και το 2001 και ιδιαίτερα τα τελευταία 5 έτη. 

Το έτος 2001, οι θάνατοι από Ναρκωτικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
ανοδική τροχιά, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από όλους τους συναρμόδιους φο-
ρείς σε όλα τα επίπεδα (πρόληψη, καταστολή, θεραπεία). 
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Οι αναφερθέντες θάνατοι κατά το παρελθόν έτος, ανήλθαν σε (334) από τους οποίους 
οι (321) βεβαιώθηκαν-πιστοποιήθηκαν, ενώ (13) δεν οφείλονταν τελικά στα ναρκωτι-
κά.  
  
Αναλύοντας τα δημογραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά των θανόντων από ναρκωτι-
κά, καθώς και τις τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα θανάτων από ναρκωτικά, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
  
  
•    Οι άνδρες κατέχουν την πλειοψηφία των θανάτων από ναρκωτικά και το έτος 
2001, σε ποσοστό 93,5 % (300), ενώ οι γυναίκες κατέχουν το 6,5% (21).  
•   Τη μεγάλη πλειοψηφία των θανόντων εξακολουθούν να κατέχουν Έλληνες υπήκο-
οι, σε ποσοστό 96% (307), ενώ οι αλλοδαποί κατέχουν το υπόλοιπο 4% (14).  
•     Η ηρωίνη εξακολουθεί να είναι η ουσία στην οποία οφείλεται σχεδόν το σύνολο 
των θανάτων από ναρκωτικά και για το 2001. Από τους (321) θανάτους, οι (318) ο-
φείλονται στην ηρωίνη, (1) οφείλεται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, και (2) στη 
χρήση κοκαΐνης. 
•    Η ηλικιακή ομάδα (21-30) ετών, είχε το 2001, όπως το 1999 και το 2000, το μεγα-
λύτερο αριθμό θανόντων (158), ακολούθησε η ομάδα 31 ετών και άνω, με (117) θα-
νόντες και στη συνέχεια η ομάδα μέχρι 20 ετών, με (46) θανόντες. Αξιοσημείωτη εί-
ναι  η αύξηση των θανόντων στην ομάδα 21 ετών έως 30 το 2001 (158), σε σχέση με 
το  2000  (130). 
•     Η πλειοψηφία των θανόντων ήταν άγαμοι σε ποσοστό 93% (298), ενώ οι έγγαμοι 
μόλις  4,5% (15) και οι διαζευγμένοι 2,5% (8). 
•     Στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), σημειώθηκε 
το 82,5% των θανάτων από ναρκωτικά (265), παρατηρείται δηλαδή μία σταθερότητα 
στα ποσοστά συγκριτικά με το 2000 όπου επίσης ήταν 82%, αν και σε απόλυτους α-
ριθμούς σημειώθηκε μια μικρή αύξηση (από 248 σε 265). Επίσης, το 2001, παρατη-
ρείται αύξηση θανάτων στην Θεσσαλονίκη (54) που πλησιάζουν εκείνους της λοιπής 
χώρας (56), εκτός της Αττικής. 
•    Το 2001 όπως και το 2000 παρατηρείται μεγάλη αύξηση στους θανάτους ατόμων 
μέσης εκπαίδευσης και άεργων, συγκριτικά με τα παρελθόντα έτη, που ανήλθαν 
στους 194 και 258, αντίστοιχα. 
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3.4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 

Στον τομέα της Διεθνούς Συνεργασίας, η ΕΛΛΑΔΑ έχει επικυρώσει, με αντί-
στοιχους Νόμους, τις τρεις Συμβάσεις του Ο.Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και τις Ψυχό-
τροπες Ουσίες (1961, 1971 και 1988), κατά συνέπεια, τις έχει ενσωματώσει στην Ελ-
ληνική Νομοθεσία. 

Επίσης, η χώρα μας συνεργάζεται μ’ όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και 
συμμετέχει σ’ όλες τις Ομάδες Εργασίας, στα πλαίσια της INTERPOL, της 
EUROPOL, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Βαλκανικού Άξονα, της Τελωνειακής 
Συνεργασίας, κλπ.  

Η Ελλάδα, έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας μ’ αρκετές χώρες, 
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ουκρα-
νία κ.λ.π. 
 
 
Με την Αλβανία ειδικότερα:  
 
α.  Η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
έχει υπογράψει διμερή συμφωνία Αστυνομικής συνεργασίας από το 1992, για την α-
ντιμετώπιση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Επίσης έχει αναπτυχθεί σε το-
πικό επίπεδο, συνεργασία των Αστυνομικών Δ/νσεων Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων – 
Καστοριάς και Φλώρινας με όμορες Αλβανικές Αστυνομικές Δ/νσεις. Το μεγαλύτερο 
μέρος της συνεργασίας, συνίσταται σε παροχή βοήθειας εκ μέρους της χώρας μας 
προς την Αλβανική Αστυνομία, με την μορφή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαί-
δευσης-εξειδίκευσης. 

Τέλος, έχει αποσπάσει Έλληνα Αξ/κό Σύνδεσμο στα Τίρανα που συνεργάζεται 
με τις Αλβανικές Αρχές.  
 
β.  Η Τελωνειακή Υπηρεσία, έχει συνάψει διμερή συμφωνία για την συνεργασία 
μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων Ελλάδας και Αλβανίας. 

Με την εν λόγω Συμφωνία, τα δύο Μέρη καθιερώνουν συνεργασία και αμοι-
βαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, με σκοπό την πρόληψη, 
διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων. Δύνανται δε, να συμφω-
νούν και να εφαρμόζουν τη μέθοδο της ελεγχόμενης παράδοσης ναρκωτικών φαρμά-
κων και ψυχοτρόπων ουσιών, με σκοπό την ανακάλυψη προσώπων, που έχουν σχέση 
με την παράνομη διακίνησή τους. 
 

Η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας μέσω διαύλου ανταλλαγής πλη-
ροφοριών, έχει οδηγήσει σε εμφανή, αποτελέσματα στον αγώνα κατά της μάστιγας 
των ναρκωτικών (εξάρθρωση κυκλωμάτων, τα οποία διακινούν ναρκωτικά). Επι-
πρόσθετα, η τριμερής συνεργασία Ελλάδος, Αλβανίας, Ιταλίας, είναι ένα επιπλέον 
σχήμα στην σωστή κατεύθυνση. 
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3.5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 
 
 
Γενικά - Νομική Μορφή 
  

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, (ΟΚΑΝΑ), ιδρύθηκε με το Νόμο 
2161/93, που ψηφίστηκε από το σύνολο του Κοινοβουλευτικού Σώματος και λει-
τούργησε στις αρχές του 1995. Είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Νόμου περί Ναρκωτικών ο 
Ο.Κ.Α.Ν.Α. διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), που διορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας και αποτελείται από καταξιωμένα και ανα-
γνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού το-
μέα ή της δημόσιας διοίκησης, που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. 

Στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά συμμετέχουν, οι ίδιοι ή οι 
αναπληρωτές τους, ο Επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών 
και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ). 
Από τα υπόλοιπα μέλη ένας είναι πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρω-
πιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστήμων νομικής. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του 
Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΟΚΑΝΑ ορίζεται και το καθεστώς πλήρους  ή 
μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. 

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.  
  
 
 
Οι σκοποί του Οργανισμού είναι: 
  
 
•    Ο σχεδιασμός, η προώθηση, ο διυπουργικός συντονισμός και η εφαρμογή Εθνικής 
Πολιτικής σχετικά με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πρόληψη της 
ουσιοεξάρτησης. 
•    Η μελέτη του προβλήματος της ουσιοεξάρτησης σε Εθνικό Επίπεδο, η παροχή έ-
γκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και η ευαισθητοποίηση του κοινού. 
•  Η ίδρυση και η αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της ουσιοε-
ξάρτησης, των Θεραπευτικών Μονάδων και των Προγραμμάτων των Κέντρων κοι-
νωνικής-επαγγελματικής επανένταξης στην Ελλάδα. 
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Ο ΟΚΑΝΑ εκτός των άλλων έχει αναπτύξει και τις παρακάτω δράσεις: 
 
 
•    Την έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας πρόληψης που εφαρμόζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιω-
τικούς Φορείς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. 
•    Την σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και 
της Τοξικομανίας μέσω της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ). 
•  Τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτι-
κών και την Προαγωγή της Υγείας (ΟΚΑΝΑ-ΕΠΙΨΥ). 
•   Την ενεργή συμμετοχή στους Διεθνείς Οργανισμούς που ασχολούνται με το πρό-
βλημα της ουσιοεξάρτησης και την αντιμετώπισή του. 
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3.6. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.Ε.Π.) 
 
 
 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, είναι 
φορέας συλλογής και παροχής πληροφοριών για τις ουσιοεξαρτήσεις και τις χρήσεις 
ουσιών γενικότερα στη χώρα μας και ο κύριος συνδετικός κρίκος με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 
(EMCDDA), που εδρεύει στη Λισσαβώνα. 
 
 

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) για τα νέα συνθετικά ναρκωτι-
κά και τους νέους τρόπους χρήσης ήδη γνωστών ουσιών, δημιουργήθηκε στη χώρα 
μας το 1998 στα πλαίσια της από Κοινού Δράσης (Joint Action/1997) των χωρών της 
Ε.Ε., που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την εκτίμηση των κινδύνων από τη 
χρήση νέων συνθετικών ναρκωτικών και αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων για τον 
έλεγχό τους. 
 
 

Το ΣΕΠ στηρίζεται σ’ ένα Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης, που απαρτίζεται 
από υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης και υγείας, τις διωκτικές αρχές, τα εργαστή-
ρια ιατροδικαστικής, το Γενικό Χημείο του Κράτους, 14 Κέντρα Πρόληψης και άλ-
λους συνεργαζόμενους φορείς. 

Η ηλεκτρονική βάση του ΣΕΠ, δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να 
προωθήσει σ’ εθνικό επίπεδο τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα στο δίκτυο 
πληροφόρησης του ΣΕΠ και το ΕΚΤΕΠΝ, για την πιο έγκαιρη ανταλλαγή πληροφο-
ριών. 
 
 

Σ’ εθνικό επίπεδο, οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο του ΣΕΠ, μπορούν 
να εισάγουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους, με τη χρήση κωδικού εισόδου (password), 
ή να ενημερωθούν για νέα στοιχεία. 

 
Σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, η βάση του ΣΕΠ δίνει τη δυνατότητα στο EMCDDA 

και στα Εθνικά Κέντρα REITOX των άλλων χωρών, να ενημερώνονται για τα νέα 
διαθέσιμα στοιχεία στην ΕΛΛΑΔΑ. 
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3.7. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
 
Αρμοδιότητες Γ.Χ.Κ. στον έλεγχο των ναρκωτικών 
 
 
1. Δραστηριότητες σε Εθνικό επίπεδο 
 
•  Παροχή εργαστηριακής υποστήριξης στις Υπηρεσίες εφαρμογής της Νομοθεσίας 
περί Ναρκωτικών, σε θέματα ελέγχου ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών και των 
προδρόμων τους. 
•  Ανάλυση όλων των ύποπτων για ναρκωτικά ουσιών που κατάσχονται από τους 
προαναφερόμενους φορείς. Εξετάστηκαν 20.000 δείγματα το έτος 2000 με αυξητική 
τάση της τάξεως του 20% ανά έτος. 
•  Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός δραστικού συστατικού και ακαθαρ-
σιών, προσμίξεων , προσθέτων και αραιωτικών. 
•  Επεξεργασία αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης: Εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων, εξαγωγή συμπερασμάτων για το είδος και τη συχνότητα εμφάνισης νο-
θειών, παρατηρούμενες νέες τάσεις. 
•   Το συντονιστικό ρόλο όλων των παραρτημάτων του Γ.Χ.Κ. έχει το Εργαστήριο 
Ναρκωτικών της Γ  ́Χ.Υ. Αθηνών. 
 
 
•  Συνεργασία και παροχή τεχνικής συνδρομής στις Υπηρεσίες εφαρμογής της Νο-
μοθεσίας για τα ναρκωτικά και τις πρόδρομες ουσίες ως τεχνικοί / επιστημονικοί ε-
μπειρογνώμονες. 
– Συμμετοχή σε επιτροπές έρευνας, ελέγχου και συντονισμού. 
– Εξάρθρωση παράνομων εργαστηρίων. 
– Συνεργασία με ΕΠΙΨΥ, ΕΚΤΕΠΝ, ΟΚΑΝΑ. 
– Παροχή εκπαίδευσης: Διοργάνωση σεμιναρίων και εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχει-
ριδίων προς χρήση των συναρμόδιων Υπηρεσιών εφαρμογής της Νομοθεσίας. 
– Κατάθεση σε δικαστήρια ως μάρτυρες. 
 
 
2. Δραστηριότητες σε Διεθνές επίπεδο 
 
•    Συνεργασία με το πρόγραμμα ελέγχου ναρκωτικών του ΟΗΕ (UNDCP): 
Σημείο επαφής και συντονισμός των Ελληνικών εργαστηρίων ανάλυσης ναρκωτικών 
και συμμετοχή στο διεργαστηριακό πρόγραμμα ICE. 
 
•    Συνεργασία με την Ε.Ε: 
– Σημείο επαφής στο πρόγραμμα CASE για το profiling της αμφεταμίνης. 
– Συμμετοχή ως εθνικοί/τεχνικοί εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή Προδρόμων Ου-
σιών, στην υποομάδα «Χημικές Ουσίες» της Ε.Ε., στην Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτι-
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κών και στην Ομάδα για την Διακίνηση των Ναρκωτικών του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της EUROPOL και στο πρόγραμμα PHARE της Ε.Ε. 
– Μέλος της Ομάδας Ναρκωτικών του ENFSI (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ινστιτούτων 
Δικανικών Επιστημών). Συμμετοχή σε διεργαστηριακό πρόγραμμα Ελέγχου Ποιό-
τητας Εργαστηρίων. 
 
•    Συνεργασία με το DEA του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. 
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3.8. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
 
 

Με το Ν. 2955/2001, συστάθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού και υπό 
την εποπτεία του, Διυπουργική Επιτροπή που ήδη έχει εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης πενταετούς διάρκειας, κατ’ επιταγή του Σχεδίου Δράσης για τα ναρκω-
τικά της Ε.Ε. (2001-2004), το οποίο αποτελεί τη συνολική πολιτική καταπολέμη-
σης του προβλήματος των ναρκωτικών. Σε αυτό προβλέπονται και καθορίζονται 
με σαφήνεια οι αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες και τα μέτρα, η διαθεσι-
μότητα των πόρων για την κάλυψη αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την επίτευξη και ολοκλήρωση του σχεδίου. 

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει επίσης το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών 
και την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης σ’ όλα τα Υπουρ-
γεία και σ’ όλα τα επίπεδα. 
 
 
 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

Ως εθνικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και της ουσιοεξάρτησης, διάρκειας πέντε 
(5) ετών, είναι οι ακόλουθοι:  
 
α) Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και προγραμμάτων πρόληψης ώστε να κα-
λύπτεται το σύνολο του πληθυσμού της Χώρας. Ως αποτέλεσμα, επιδιώκεται η αύξη-
ση του βαθμού εγρήγορσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης 
για τα προβλήματα εξάρτησης από ουσίες. 
 
β) Η ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων θεραπείας, όλων των τύπων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση, στο σύνολο των ενδιαφερομένων χρηστών 
και στο σύνολο της Χώρας. 
 
γ) Η μείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.  
 
δ) Η μείωση της χρήσης ναρκωτικών, ιδιαίτερα σε χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ε-
τών. 
 
ε) Η αντιστροφή (μείωση), της αυξητικής τάσης των αιφνίδιων θανάτων από ναρκω-
τικά. 
 
στ) Η μείωση του αριθμού, των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά εγκληματικών πράξε-
ων. 
 
ζ) Η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας παράνομων ναρκωτικών ουσιών. 
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3.8.1. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

 
 

Βασική παράμετρος του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος των διω-
κτικών Αρχών στον τομέα της καταστολής των Ναρκωτικών, αποτελεί η συνερ-
γασία των συναρμόδιων υπηρεσιών, σε τοπικό-εθνικό και διεθνές επίπεδο, η ο-
ποία πρέπει να διευρυνθεί και να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, με τις ανα-
γκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και αν κριθεί απαραίτητο. 

Με την συνεργασία των Διωκτικών Υπηρεσιών (Ελληνικής Αστυνομίας – 
Σ.Δ.Ο.Ε. – Τελωνειακής Υπηρεσίας – Λιμενικού Σώματος), εκπονήθηκε ειδικό πε-
νταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτι-
κών. 

Στα πλαίσια της εκπόνησης του ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος ελή-
φθησαν υπόψη μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες παράμετροι: 

 
• Η επάρκεια των λειτουργούντων, ανά Περιφέρεια δομών καταπολέμησης της διακί-
νησης ναρκωτικών και καταγραφή των αναγκών ίδρυσης συμπληρωματικών υπηρε-
σιών για τη γεωγραφική κάλυψη / θωράκιση της χώρας. 
 
• Ο αποτελεσματικός συντονισμός των δράσεων των υπηρεσιών, των τριών υπουρ-
γείων σε τοπικό επίπεδο, καταγραφή δυσλειτουργιών και η υποβολή προτάσεων για 
την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 
 
•  Η δημιουργία μικτών ομάδων / περιπόλων. 
 
•  Η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 
•  Η συνεργασία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών με τα 
ΕΛ. ΤΑ και τις ιδιωτικές εταιρείες (μεταφορικές, Courier κ.α.) για την εξάλειψη  άλ-
λων μεθόδων διακίνησης και εμπορίας. 
 
• Η συνεργασία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών για την  
αποτελεσματική  παρακολούθηση της ελεγχόμενης  παράδοσης μέσω  INTERNET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2001 60 

 
5ΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 
 

α. Σκοπός του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Α-
στυνομίας είναι η κατάρτιση ενός ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις σύγχρονες 
απαιτήσεις ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας σε βά-
θος 5ετίας, η υλοποίηση του οποίου θα καταστήσει τη δράση της πιο αποτελεσματική 
και συντονισμένη στον αγώνα κατά των ναρκωτικών μέσα από την επίτευξη των επι-
μέρους στόχων, που τίθενται στα πλαίσια του Σχεδίου Εθνικής Πολιτικής κατά των 
Ναρκωτικών. 
 

β. Ο κύριος στόχος είναι η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας με όλες της 
τις δυνάμεις, στην πρόκληση που τίθεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρ-
κωτικών που είναι η θωράκιση της Ελληνικής κοινωνίας από την σύγχρονη αυτή μά-
στιγα. Για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας η καταπολέμηση των ναρκωτικών αποτελεί πρώτη, άμεση και διαρκή 
προτεραιότητα. 

Επισημαίνεται ότι για την κατάρτιση του 5ετούς προγράμματος λήφθηκαν ε-
πίσης υπόψη και οι υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από την υλοποίηση 
του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. κατά των Ναρκωτικών 2000-2004, καθώς και οι επιση-
μάνσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ε.Ε., για την αξιολόγηση 
της χώρας μας σε θέματα Ναρκωτικών. 
 

γ. Το Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά των Ναρκωτικών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει: 
 
1. Την επανεξέταση της επάρκειας των υπαρχουσών δομών και την υποβολή και υλο-
ποίηση προτάσεων και δράσεων: 
• Για την ίδρυση συμπληρωματικών Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών με σκοπό την 
απόλυτη γεωγραφική θωράκιση της Χώρας. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασί-
ες ίδρυσης Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών στον Πύργο, στο Αγρίνιο και στην Καλα-
μάτα και στο Βόλο. 
• Τον καλύτερο συντονισμό των Διωκτικών Αρχών (Ελληνικής Αστυνομίας – Λιμε-
νικού Σώματος – Τελωνειακής Υπηρεσίας – ΣΔΟΕ). 
• Την κατεύθυνση της δράσης τους στα πλαίσια του προγράμματος Εθνικής Στρατη-
γικής. 
• Την άμεση υλοποίησή του από τις Διωκτικές Αρχές. 
 
2. Την καταπολέμηση των οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης Ναρκωτικών. 
 
3. Την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από διακίνη-
ση ναρκωτικών. 
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4. Την επέκταση σε όλη την επικράτεια ολοκληρωμένων προγραμμάτων Αστυ-
νόμευσης με στόχο: 
 
•  Την ουσιαστική και συνεχή επιτήρηση χώρων υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, 
καθώς και χώρων προσιτών στην νεολαία. 
• Την επιτήρηση χώρων όπου υλοποιούνται προγράμματα απεξάρτησης, για την απο-
τροπή όλων των συμφυών με την διαδικασία αυτή αστυνομικών προβλημάτων. 
 
5. Τη συνεχή εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού των Υπηρεσιών Δίωξης 
Ναρκωτικών και την κατάλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανά-
λογα με την διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου των ναρκωτικών, σε συνεργασία με 
τον ΟΚΑΝΑ σε εθνικό επίπεδο και με Ευρωπαϊκά Όργανα και διεθνείς Οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης των Ναρκωτι-
κών, σε διεθνές επίπεδο. 
 
6. Την κατεύθυνση της δράσης των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης και στην αντι-
μετώπιση της  διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών. 
 
7. Την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω ηλεκτρονικών μέσων και ιδί-
ως του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, την ενίσχυση των υπαρχουσών δομών και τη δημιουργία νέων 
όπου εκλείπουν. 
 
8. Την αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με την διακίνηση και χρήση των ναρκωτικών 
εγκληματικότητας (κλοπές, ληστείες του δρόμου, περιστατικά ενδοοικογενειακής βί-
ας). 
 
9. Την ενίσχυση και διαρκή ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Υπηρε-
σιών Δίωξης. 
 
10. Τη διεύρυνση της συνεργασίας με αλλοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες και Διε-
θνείς Οργανισμούς, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής 
εμπειριών, προβληματισμών και διερεύνησης νέων τακτικών αντιμετώπισης του προ-
βλήματος. 
 
 
ΑΞΟΝΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
 
–Άξονες της στρατηγικής είναι: 
 
α. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών του, στο 
πεδίο της επιχειρησιακής δράσης κατά των ναρκωτικών στη διάρκεια των επόμενων 5 
ετών. 
β. Η εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης υψηλού επιπέδου στην Ελληνική Α-
στυνομία, σε εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και κατάλ-
ληλο νομοθετικό πλαίσιο. 
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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. 
 
 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΩΝ: 
  
α. Σε κεντρικό-επιτελικό επίπεδο οι επιμέρους στόχοι είναι: 
 
ü Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών για τα 
ναρκωτικά και η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων, στα πλαίσια ολοκλήρωσης 
του Εθνικού Συστήματος Εγκληματολογικών Πληροφοριών. 
ü Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα αντι-
μετώπισης της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών και η αξιο-
ποίηση των σχετικών συμπερασμάτων. 
ü Ο σχεδιασμός δράσεων, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών φορέων, σε θέματα πρόληψης της εγκληματι-
κότητας περί τα ναρκωτικά. 
ü Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών μέσων και μεθόδων 
αντιμετώπισης των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά. 
ü Ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, φορέων και 
Οργανισμών. 
ü Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. 
ü Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, των μεθόδων δράσης και η εισή-
γηση καταλλήλων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών. 
ü Η ενεργός και δραστήρια συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και διεθνείς δια-
σκέψεις για τα Ναρκωτικά. 
ü Η συνεχής τροφοδότηση των επιχειρησιακών Υπηρεσιών με  πληροφορίες 
για βέλτιστες πρακτικές, modus operandi, εκθέσεις διεθνών Οργανισμών κ.λ.π. 
ü Η ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε, 
σε ότι αφορά τα ναρκωτικά. 
ü Η μέριμνα για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των πράξεων του Συμβουλί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Ναρκωτικών 
 
 
β.  Σε επιχειρησιακό επίπεδο οι επιμέρους στόχοι είναι: 
 
ü Η μείωση της πρόσβασης στα ναρκωτικά σε νέους εφηβικής ηλικίας. 
ü Η αύξηση της αποτελεσματικότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο. 
ü Η αύξηση των κατασχέσεων των ποσοτήτων ναρκωτικών.  
ü Η αύξηση του αριθμού των ομάδων διακινητών που εξαρθρώνονται. 
ü Η αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων, που εμπλέκονται στην διάπραξη 
αδικημάτων, σχετικών με την προσφορά ναρκωτικών. 
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ü Η αύξηση του ποσού των εντοπισθέντων περιουσιακών στοιχείων και της 
αναλογίας δημευμένων και αναλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων, που προέρ-
χονται από διακίνηση ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων. 
ü Η ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας και των ελέγχων, ώστε να  δη-
μιουργηθεί περιβάλλον αβεβαιότητας, και υψηλός βαθμός διακινδύνευσης  για 
τους διακινητές ναρκωτικών. 
ü Η διενέργεια ολοκληρωμένης και σε βάθος οικονομικής έρευνας, σε συ-
νεργασία με συναρμόδιες Αρχές (ΣΔΟΕ, Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 
κ.λ.π), σε σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. 
 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ: 
 
Ø Υπηρεσίες 
 
v Αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των Υπηρεσιών, ύστερα από μελέ-
τη, με κατάλληλα κτίρια που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες (χώροι 
στάθμευσης, ανακριτικά γραφεία, χώροι προσωρινής κράτησης κ.λ.π). 
v Αναβάθμιση της κεντρικής επιτελικής υπηρεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα στις σύγχρονες απαιτήσεις, στην οποία 
θα υπηρετούν Αξιωματικοί οι οποίοι θα έχουν προηγούμενη επιχειρησιακή εμπειρία 
και θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, γνώστες ξένων γλωσσών και χειριστές Η/Υ. 
Έργο της εν λόγω Υπηρεσίας θα είναι και η υλοποίηση των απαιτήσεων και των στό-
χων που τίθενται από το Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης κατά των Ναρκω-
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας και η συνεπής παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρμογής τους. 
v Επανασυγκρότηση των Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Τμημάτων Ασφαλείας 
και Τμημάτων Γενικής αρμοδιότητας, που θα στελεχωθούν με προσωπικό από 6-14 
αστυνομικούς και θα ελέγχονται από τον Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας ή τον 
Διοικητή του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Οι Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών για την 
επιτυχία της αποστολής τους θα συνεργάζονται στενά με Υπηρεσίες Υγείας, τοπικές 
Αρχές, εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κοινωνικές Υπηρεσίες, Εισαγγελικές-Δικαστικές αρ-
χές, συναρμόδιες Υπηρεσίες. (Η δράση αυτή ήδη υλοποιείται). 
v Δημιουργία Γραφείου Καταπολέμησης Παράνομων Προσόδων από διακίνηση 
Ναρκωτικών, το οποίο θα λειτουργεί εντός του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων των 
Υποδ/νσεων Δίωξης Ναρκωτικών των Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονί-
κης και θα στελεχωθεί από προσωπικό με γνώσεις οικονομικών, τραπεζικού συστή-
ματος, πληροφορικής και ξένων γλωσσών. 
v Δημιουργία Γραφείου Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών μέσω του Δια-
δικτύου, στις Υποδ/νσεις Ναρκωτικών των Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. 
v Τοποθέτηση, εκεί όπου δεν υπάρχουν, Αξιωματικών Συνδέσμων της Χώρας μας, 
στις Χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του Βαλκανικού άξονα.  
v Διαρκής αξιολόγηση του προγράμματος και ίδρυση νέων Υπηρεσιών όπου απαι-
τείται, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου. Κάθε έτος θα προγραμματίζεται ε-
φόσον θα απαιτείται η ίδρυση νέων Υπηρεσιών, κυρίως η ίδρυση Τμημάτων Δίωξης 



ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2001 64 

Ναρκωτικών και ταυτόχρονη προαγωγή των Τμημάτων Ασφαλείας σε Υποδιευθύν-
σεις. 
 
 
Ø Προσωπικό 
 
v Στελέχωση των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών με αστυνομικό προσωπικό ό-
λων των βαθμών, ούτως ώστε να λειτουργεί ομαλά η Ιεραρχία και να εξασφαλίζεται η 
ομαλή διαδοχή. 
v Επιλογή του προσωπικού με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια, αξιολόγηση  της 
απόδοσης και άμεση δυνατότητα αντικατάστασης των ακατάλληλων με ευθύνη των 
Διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. 
v Η απασχόληση των επιφορτισμένων με την δίωξη των ναρκωτικών να είναι απο-
κλειστική και να μην τους ανατίθενται έργα ξένα προς την αποστολή τους. 
v Ιδιαίτερη μέριμνα για την στελέχωση των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών με 
προσωπικό που να έχει γνώσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής. 
v Πρόσληψη εξειδικευμένου  προσωπικού για την καταπολέμηση των εγκλημάτων 
που διαπράττονται μέσω του Διαδικτύου (INTERNET) και ένταξή του στην κατηγο-
ρία του Ειδικού Αστυνομικού Προσωπικού. 
v Η θέσπιση κινήτρων και η χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας, και η δικαιο-
λόγηση πάγιων ημερών εκτός έδρας κ.λ.π, για τους υπηρετούντες στις Υπηρεσίες Δί-
ωξης Ναρκωτικών. 
v Εξέταση της δυνατότητας στελέχωσης των Αστυνομικών Δ/νσεων με ψυχολό-
γους-κοινωνιολόγους και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευμένο σε προγράμ-
ματα απεξάρτησης, σε συνεργασία και με τον ΟΚΑΝΑ, οι οποίοι θα κάνουν την πρώ-
τη θεραπευτική προσέγγιση στο χρήστη και την οικογένειά του, ώστε με την ανάλογη 
προετοιμασία να γίνεται επιτυχώς η  εισαγωγή του σε θεραπευτικό κατάστημα και  σε 
κάθε περίπτωση μετά την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη και εφόσον κριθεί  από αυ-
τή ότι  πρέπει να αφεθεί ελεύθερος και να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης. 
 
 
Ø Νομοθετικές ρυθμίσεις 
 
v Σύσταση Ειδικού Ταμείου, για κατάθεση χρηματικών ποσών που προέρχονται 
από κατασχέσεις, εκποίηση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών 
ποινών που επιβάλλονται από το δικαστήριο σε υποθέσεις ναρκωτικών, για την απο-
στέρηση των εγκληματιών από τις εγκληματικές τους προσόδους, την θεραπεία-
αποκατάσταση των τοξικομανών, την εκπαίδευση εργαζομένων σε προγράμματα θε-
ραπείας, την χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων σε επίπεδο Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και την ενίσχυση των Διωκτικών Υπηρεσιών. Τα κατασχεθέντα αυτ/τα να 
αποδίδονται κυρίως στις Υπηρεσίες που τα κατέσχεσαν, με απόφαση του Δικαστικού 
Συμβουλίου, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία που προέβη στη κατάσχεση, ή 
προς πλήρωση υφισταμένων αναγκών άλλων Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών. 
v Αλλαγή του νομικού πλαισίου σχετικά με την άρση του τραπεζικού και φορολο-
γικού απορρήτου προσώπων υπόπτων σοβαρών υποθέσεων ναρκωτικών, ή συμμετε-
χόντων σε εγκληματικές οργανώσεις, καθώς και των μελών του οικογενειακού τους 
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περιβάλλοντος, ώστε η υφιστάμενη σήμερα διαδικασία να γίνει περισσότερο ευέλι-
κτη, ταχύτερη και άμεση. 
v Θέσπιση διατάξεων, με τις οποίες θα υποχρεωθούν οι εταιρείες κινητής τηλεφω-
νίας και τα καταστήματα εμπορίας ειδών κινητής τηλεφωνίας, να καταγράφουν σε 
κάθε περίπτωση πώλησης κινητών τηλεφώνων τα στοιχεία των κατόχων και χρηστών, 
από επίσημα αποδεικτικά της ταυτότητας έγγραφα και να τα γνωστοποιούν στις 
διωκτικές αρχές, εφόσον ήθελε αιτηθεί από αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. v Νομοθετική ρύθμιση, για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό σε θεραπευτικά ιδρύματα 
χρηστών, οι οποίοι κατά σύστημα και καθ’ υποτροπή διενεργούν και διακίνηση μι-
κροποσοτήτων. 
v Προώθηση διατάξεων που θα διευκολύνουν στο προανακριτικό έργο των διω-
κτικών αρχών για τον εντοπισμό και εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνη-
σης ναρκωτικών. 
 
 
Ø Μέσα-Ειδικές δράσεις 
 
v Προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και μέριμνα για την συντήρη-
ση, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του 
v Ανάπτυξη στρατηγικής στο θέμα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και διάθεση 
των πόρων, ούτως ώστε να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό, εκ μέ-
ρους όλων των Διωκτικών Υπηρεσιών, με την ανάπτυξη κατάλληλης επικοινωνιακής 
πολιτικής. 
v Αύξηση εξόδων ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται οι μεγάλες δαπάνες που απαι-
τούνται για τον χειρισμό των υποθέσεων. 
v Σύνταξη  ad hoc επιχειρησιακών σχεδίων  για τον έλεγχο φυτειών, ή τον έλεγχο 
οχημάτων κ.λ.π μεταφορικών μέσων, σε ότι αφορά την διακίνηση. 
v Αύξηση του αριθμού των σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και κατανομή 
τους στις Υποδ/νσεις Δίωξης Ναρκωτικών των Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, καθώς και σε όλες τις Υπηρεσίες για τις οποίες θα κριθεί απαραίτητο. 
v Εγκατάσταση νέου σύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου Ασυρμάτων Επικοινω-
νιών στις Υποδ/νσεις Δίωξης Ναρκωτικών, των Δ/νσεων Ασφάλειας Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. 
v Θέσπιση ειδικών προς επίτευξη στόχων, από όλες τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκω-
τικών, με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και  
αξιολόγηση του έργου των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών. 
v Έλεγχοι της εισόδου των νέων  και ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης, εντατικο-
ποίηση των ελέγχων, εφαρμογή της νομοθεσίας, επιβολή διοικητικών  μέτρων, προ-
σωρινή διακοπή λειτουργίας-οριστική αφαίρεση της άδειας καταστημάτων. 
v Ουσιαστική αστυνομική επιτήρηση χώρων διασκέδασης των νέων, (ντίσκο, λέ-
σχες, ειδικοί χώροι διοργάνωσης «rave parties», καφετέριες, καταστήματα ηλεκτρονι-
κών παιγνίων κ.λ.π), επιτήρηση λοιπών δημοσίων χώρων (άλση, αθλητικά κέντρα, 
πλατείες κ.λ.π), και γενικά παντός χώρου που είναι προσιτός στους νέους. 
v Συνεχής επιτήρηση και αστυνομική παρέμβαση, σε συνεργασία με συναρμόδιους 
φορείς γύρω από τους χώρους όπου υλοποιούνται προσπάθειες απεξάρτησης-
αποκατάστασης, για την αποφυγή της επαφής με εμπόρους ναρκωτικών, ατόμων που 
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παρακολουθούν το πρόγραμμα, αλλά και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών που διαμένουν στην περιοχή. 
v Συνεχής επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων, φροντιστηρίων, φαρμακείων 
από αστυνομικούς, που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και 
από τις πεζές και εποχούμενες περιπολίες. 
v Πραγματοποίηση ερευνών-μελετών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φο-
ρείς, για το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, καθώς και σε συνεργασία με τις Υπηρε-
σίες Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων συναρμόδιων 
Υπηρεσιών, για την επίπτωση της χρήσης ναρκωτικών στα τροχαία ατυχήματα. 
v Υλοποίηση του μοντέλου συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών 
για τα ναρκωτικά, που προωθεί η ΕΥΡΩΠΟΛ, σε συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ. 
 
 
Ø Εκπαίδευση 
 
v Η σημασία της εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητη. Οι σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις, οι εξελιγμένες μέθοδοι διάπραξης  εγκλημάτων, απαιτούν συνεχή εκπαί-
δευση- επιμόρφωση του προσωπικού των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών και  κα-
τάλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανάλογα με την διαχρονική 
εξέλιξη του φαινομένου των ναρκωτικών, σε συνεργασία και με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ, αλλά 
και με άλλους φορείς (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τράπεζες, συναρμόδια Υπουργεία 
κ.λ.π). 
v Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης των Αστυνομικών, που υπηρετούν σε Υπηρε-
σίες Δίωξης Ναρκωτικών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, σε θέματα τραπεζι-
κού και χρηματοπιστωτικού τομέα και σε θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακής  και 
οικονομικής ανάλυσης και ανάλυσης οικονομικών συναλλαγών. 
v Το προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, πέραν της 
λαμβανόμενης βασικής εκπαίδευσης σε θέματα Ναρκωτικών στις Σχολές της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας, θα εκπαιδεύεται περαιτέρω, σε ειδικότερα ζητήματα (π.χ ανάλυ-
ση πληροφοριών, ξέπλυμα χρήματος, επιχειρησιακά ζητήματα, χρήση-αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών), σε συνεργασία  με διαφόρους φορείς της ημεδαπής και μεγάλες 
Υπηρεσίες της αλλοδαπής. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται να δοθεί στις δυνατότητες 
που παρέχονται από την ΕΥΡΩΠΟΛ, στο πεδίο της εκπαίδευσης. 
v Συνεχής εκπαίδευση των συνοριακών φρουρών στις έδρες των Υπηρεσιών τους, 
και στον τομέα των ναρκωτικών από εξειδικευμένους Αξιωματικούς, που υπηρετούν  
σε Υπηρεσίες ναρκωτικών. 
v Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός δικτύου εκπαιδευτών,  από Υπηρεσίες Δίωξης 
Ναρκωτικών, σε θέματα πρόληψης και καταστολής των ναρκωτικών. 
v Θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι περιφερειακές εκπαιδεύσεις να γίνονται και στην έ-
δρα των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων. 
v Αναβάθμιση των σεμιναρίων για τα ναρκωτικά, το ξέπλυμα του χρήματος και 
την ανάλυση του εγκλήματος, σε όλες τις αστυνομικές Σχολές, σε συνεργασία των 
κεντρικών-επιτελικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών-επιχειρησιακών Υπηρε-
σιών  και της Αστυνομικής Ακαδημίας. 
v Ενθάρρυνση της διοργάνωσης νομικών σεμιναρίων για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τα Ναρκωτικά και το Οργανωμένο Έγκλημα, στα οποία θα 
συμμετέχουν Αξ/κοί της Αστυνομίας, Δικαστικοί, Τελωνειακοί, Υπάλληλοι του 
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Αξ/κοί της Αστυνομίας, Δικαστικοί, Τελωνειακοί, Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και Λιμενι-
κοί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
v Εκτεταμένη ενημέρωση-εκπαίδευση για τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος 
2331/1995 για το ξέπλυμα του χρήματος. 
v Έκδοση εγχειριδίου χρησιμοποιούμενων τεχνικών ξεπλύματος χρημάτων με βά-
ση τα σχετικά έγγραφα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης του ΟΟΣΑ (Finan-
cial Action Task Force) και του Δελτίου FOPAC της Γενικής Γραμματείας της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ και ενημέρωση των επιχειρησιακών Υπηρεσιών. 
v Ανάπτυξη σχέσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας της Χώρας μας, με αντίστοιχες 
Υπηρεσίες Χωρών Μελών της Ε. Ε., της ΕΥΡΩΠΟΛ  και άλλων Χωρών, που έχουν 
αναπτύξει ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία και διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή ανάλυση και  στο Οργανωμένο 
Έγκλημα, στους τομείς της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, λαθρεμπορίου, ξεπλύμα-
τος χρημάτων κ. λ. π. 
 
 
Ø Συνεργασία (Σε Τοπικό – Εθνικό – Διεθνές επίπεδο) 
 
v Πρόσβαση της Αστυνομίας σε απαγορευμένες ζώνες στα σύνορα αρμοδιότητας 
του Ελληνικού Στρατού, για υποθέσεις ναρκωτικών. 
v Πραγματοποίηση κοινών ελέγχων, από ad hoc μικτές ομάδες Αστυνομίας, Τελω-
νείων, ΣΔΟΕ, Λιμενικού Σώματος, Συνοριακών Φρουρών, σε επιλεγμένα σημεία, 
που έχουν ιδιαίτερη σημασία, με στόχο την αδρανοποίηση των κύριων οδών εισόδου 
και διακίνησης  των ναρκωτικών στη Χώρα, όσες φορές τούτο κρίνεται απαραίτητο, 
με έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτι-
κών. 
v Προώθηση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικό-
τητας, με την συμμετοχή επιλεγμένων και ικανών Αξιωματικών στη σύνθεσή τους, 
την διοργάνωση ημερίδων και προγραμμάτων  σε περιφερειακό επίπεδο και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους. 
v Ορισμός από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών σημείων επαφής, 
από τις εκπροσωπούμενες σ’ αυτό Υπηρεσίες, σε επίπεδο Νομού, εκεί όπου εκπρο-
σωπούνται, για να αποτελούν σύνδεσμο με το ΣΟΔΝ και σε δεδομένη στιγμή, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του να επιλαμβάνονται. 
v Συνεπής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των Ομάδων Εργασίας για τα Ναρκω-
τικά, τόσο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ε.Ε, όσο και στα πλαίσια του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών, της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, της ΕΥΡΩΠΟΛ, των περιφερειακών συ-
νεργασιών κ.λ.π, καθώς και συμμετοχή στα επιχειρησιακά σχέδια της ΕΥΡΩΠΟΛ και 
της ΙΝΤΕΡΠΟΛ. 
v Σύναψη μνημονίων συμφωνίας με μεταφορικές εταιρείες, τα ταχυδρομεία και τις  
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 
v Επανεξέταση των χώρων που λειτουργούν προγράμματα απεξάρτησης του 
Ο.ΚΑ.ΝΑ, σε εύκολα ελεγχόμενους χώρους και δημιουργία περισσότερων κέντρων 
αποτοξίνωσης, τα οποία να είναι ολιγομελή. 
v Συνεργασία στα πλαίσια του Προγράμματος για τον Διεθνή Έλεγχο των Ναρκω-
τικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
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v Στήριξη και ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας, ενίσχυση της Αστυ-
νομικής συνεργασίας με γειτονικές χώρες και παροχή εκπαίδευσης σε αστυνομικό 
προσωπικό γειτονικών χωρών, που ασχολείται με θέματα ναρκωτικών. 
 
Αξιολόγηση Ενεργειών 
 
Στο τέλος κάθε έτους η πρόοδος εφαρμογής του 5ετούς προγράμματος κατά των ναρ-
κωτικών θα αξιολογείται  σε πρώτη φάση από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες που το 
εφαρμόζουν και στη συνέχεια από την Κεντρική Επιτελική Υπηρεσία του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας) και την Ομάδας έργου 
αντεγκληματικής πολιτικής. 
Με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης θα γίνονται αν απαιτείται οι αναγκαίες 
αναπροσαρμογές και βελτιώσεις καθώς και ο σχεδιασμός των επιπλέον δράσεων για 
καλύτερα αποτελέσματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Tampere έδωσε, σαφή προτεραιότητα στο το-

μέα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών και άλλων ψυ-
χοτρόπων ουσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το σχέδιο δράσης 2000-2004 της Ε.Ε για τα ναρκωτικά υπαγορεύει σαφώς ότι 
τα Κ.Μ και η Επιτροπή της Ε.Ε θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τις υπηρεσίες 
εφαρμογής του νόμου για την καταπολέμηση του φαινομένου. 

Η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ της χώρας μας, έχοντας πλήρη επί-
γνωση τόσο της σοβαρότητας του φαινομένου, όσο και των διεθνών εξελίξεων στον 
τομέα της παράνομης διακίνησης / λαθρεμπορίας ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρό-
πων ουσιών και ιδίως στο θέμα των συνθετικών ναρκωτικών, στοχεύουσα  –
πρωτίστως– στην αναβάθμιση της συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες ε-
φαρμογής του νόμου της χώρας μας, αφού μέσω αυτής είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
τα βέλτιστα των αποτελεσμάτων, προτίθεται να αναλάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλί-
ες για βελτίωση των δράσεων αντιμετώπισης του προβλήματος (σε εθνικό, κοινοτικό 
και διεθνές επίπεδο), οι οποίες αποτελούν και πάγιες ανελαστικές θέσεις της. 

Κατ’ αρχάς, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στόχων της 
και την βελτιστοποίηση του έργου της είναι η ύπαρξη ικανού σε αριθμό και ποιότη-
τα προσωπικού. Με αυτό το δεδομένο η Γενική Δ/νση Τελωνείων, μελετά την πρό-
σληψη 1.000 ατόμων, τους οποίους και θα εκπαιδεύσει, εκτός των άλλων και στον 
τομέα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Μάλιστα η εκπαίδευση αυτή, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της βασικής εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στην Υπηρεσία 
υπαλλήλων, ενώ για την διαρκή εκπαίδευσή τους, διοργανώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ετήσια σεμινάρια για το αντικείμενο. 

Περαιτέρω, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ μελετά την βιωσιμότητα της 
σύστασης Δ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών στο Υπουργείο Οικονομικών, με τα ανά-
λογα τμήματα (επιχειρησιακού σχεδιασμού, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης 
πληροφοριών, ανάλυσης κινδύνων κ.λ.π), η οποία θα είναι αρμόδια για την χάραξη 
τελωνειακής στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου. 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Σύσταση εξειδικευμένων τμημάτων δίωξης ναρκωτικών αντί των ομάδων 
δράσης που λειτουργούν σήμερα, σε επιλεγμένες τελωνειακές αρχές της χώρας (κυ-
ρίως των συνόρων, καθώς και  των κυριοτέρων λιμένων και αεροδρομίων της χώρας).  
 
2. Συμμετοχή στην σύσταση κοινών (με την Αστυνομία και τις άλλες συναρμόδιες 
υπηρεσίες) κινητών εθνικών ομάδων έρευνας για εξειδικευμένες αποστολές κατά 
του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικά κατά της εγκληματικότητας που σχετίζεται 
με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών στα εξωτε-
ρικά σύνορα της χώρας. 
 
3. Συμμετοχή της Τελωνειακής Υπηρεσίας στο Ειδικό Σώμα Συνοριοφυλάκων 
της ΕΛ.ΑΣ. Τούτο αποτελεί επιταγή, τόσο του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για τα Ναρ-
κωτικά  2000-2004, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης (Κοινή Δρά-
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ση αρ. 24), αλλά και της Σύμβασης του Άμστερνταμ (άρθρο 30) για την Κοινή Επι-
χειρησιακή Δράση, στα πλαίσια της ΕΥΡΩΠΟΛ. 
 
4. Συμμετοχή στις προσπάθειες για την δημιουργία, ως πιλοτικού προγράμματος 
στην αρχή, κοινών  πολυ-υπηρεσιακών ομάδων δράσης οι οποίες θα τοποθετη-
θούν σε περιοχές  κλειδιά  –σε σχέση με τα ναρκωτικά– του νέου αεροδρομίου 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
 
5. Σύναψη μνημονίων αμοιβαίας κατανόησης (memoranda of understanding) με 
τις συναρμόδιες για θέματα δίωξης ναρκωτικών υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου της 
χώρας και ειδικότερα με την Ελληνική Αστυνομία, αναφορικά με την οριοθέτηση 
αρμοδιοτήτων (για τη αποφυγή επικαλύψεων) και την ορθολογικότερη κατανομή 
και διάθεση του προσωπικού και των πόρων.  
 
6. Συνεισφορά στις προσπάθειες –όπου απαιτείται– για την αναθεώρηση και τρο-
ποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, αναφορικά με τον ρόλο των συναρμοδίων 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς αποφυγή επικαλύψεων. 
 
7. Επέκταση του ήδη υπάρχοντος θεσμού των μνημονίων αμοιβαίας κατανόησης 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, και κυ-
ρίως με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών πάσης φύ-
σεως (χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων).  
 
8. Στελέχωση της Εθνικής Μονάδας Europol, με το κατάλληλο και αναγκαίο προ-
σωπικό, συνεισφέροντας έτσι στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, μετά 
από κοινή σύσκεψη με τους αρμοδίους εκπροσώπους της Αστυνομίας και των άλλων 
συναρμοδίων –σε θέματα Europol– υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου της χώρας μας.  
 
9. Συνεισφορά στις προσπάθειες στελέχωσης και εφοδιασμού με τους απαραίτητους 
πόρους του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ), προς διασφά-
λιση των επιχειρησιακών του αναγκών. 
 
10. Έναρξη λειτουργίας των νεοσυσταθεισών ελεγκτικών υπηρεσιών των Τελω-
νείων (ΕΛ.Y.Τ), όπως τούτο υποδεικνύεται και από την ειδική ομάδα αξιολόγησης 
του Συμβουλίου της Ε Ε στην σχετική αναφορά της.  
 
11. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της Γενικής Δ/νσης 
Τελωνείων και ιδίως των υπαλλήλων «πρώτης γραμμής» στις νέες τεχνικές κατα-
πολέμησης του φαινομένου με την χρήση και του κατάλληλου τεχνικού εξοπλι-
σμού δίωξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συμμετοχή στην ανάπτυ-
ξη κοινών τεχνικών προγραμμάτων κατάρτισης για τα ναρκωτικά απευθυνόμενα 
σε πολλές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της εξειδίκευσης, κα-
θώς και στην εκπαίδευση αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης / λαθρεμπο-
ρίας ναρκωτικών μέσω του Internet (Cyber Crime), τομέας που συνεχώς βαίνει 
αυξανόμενος.  
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12. Περαιτέρω ενίσχυση του τεχνικού εξοπλισμού της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων 
με νέα σύγχρονα μέσα δίωξης υψηλής τεχνολογίας και σκύλους ανιχνευτές ναρ-
κωτικών ουσιών, με συγχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα κα-
τάλληλα προγράμματα της EΕ (Οisin, Falcone κ.λ.π).  
 
13. Προσπάθεια αυτοματοποίησης όλων των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, 
ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη και ακριβέστερη ροή, ανάλυση και επεξεργασία 
των σχετικών για τα ναρκωτικά πληροφοριών, για την αποτελεσματικότερη αντιμε-
τώπιση του φαινομένου.  
 
14. Ενεργή και δραστήρια συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες και διεθνείς διασκέ-
ψεις για τα ναρκωτικά. 
 
15. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και μεθόδων δράσης. 
 
16. Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις αντίστοιχες Γενικές Δ/νσεις των Κρα-
τών-Μελών της Ε.Ε., αλλά και των Κρατών-Μελών του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Τελωνείων, ενώ πρόθεσή της είναι και η συμμετοχή με εκπροσώπους της σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό συσκέψεων, αναφορικά με την διεθνή διάσταση 
του προβλήματος των ναρκωτικών, που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα fora του ΟΗΕ 
(Επιτροπή Ναρκωτικών του ΟΗΕ, Πρόγραμμα UNDCP κλπ.). 
 
17. Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και υλοποίηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται σε συγκεκριμένους φορείς, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τις Τελω-
νειακές Διοικήσεις των Κρατών. 
 
18. Μελλοντική απόσπαση στις Ελληνικές Πρεσβείες σε επιλεγμένες –από πλευ-
ράς κινδύνου διακίνησης ναρκωτικών– περιοχές της Ανατολικής (κυρίως) Ευρώπης, 
αλλά και της ευρύτερης Βαλκανικής, Τελωνειακών Υπαλλήλων με την ιδιότητα του 
Τελωνειακού Ακολούθου / Συνδέσμου (Customs Attache or Customs Liaison Offi-
cer), όπως αυτό προβλέπεται στην Σύμβαση της Νεαπόλεως II (Naples II). 
 

Ήδη, από τους ανωτέρω στόχους και προτεραιότητες υλοποιήθηκε ο υπ’ α-
ριθ.10, ενώ αναφορικά με τον στόχο υπ’ αριθ. 7 έχει συναφθεί και βρίσκεται στο 
στάδιο τελικής έγκρισης, μνημόνιο συνεργασίας με την Ολυμπιακή Αεροπορία. 
 
 
 
 
 
ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
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Όλες οι αναλύσεις κινδύνων και προγνώσεις των τάσεων του φαινομένου των 
ναρκωτικών καταδεικνύουν ότι, πέρα από την κατασταλτική δράση, θα πρέπει να δο-
θεί έμφαση και στην προληπτική αστυνομική δράση για την μείωση της προσφοράς-
διαθεσιμότητας και συγκεκριμένα: 
ü στην εστίαση των αστυνομικών προσπαθειών για την έγκαιρη αναγνώριση ε-
γκληματικών οργανώσεων ή επί αδικημάτων των οργανώσεων που τείνουν να εξελι-
χθούν σε Οργανωμένο Έγκλημα 
ü στοχοποίηση των «εγκεφάλων»-ηγετικών στελεχών αυτών των εγκληματικών 
οργανώσεων  
ü διάσπαση – αποσύνθεση αυτών των οργανώσεων με τη σύλληψη και καταδίκη 
όλων ή των ηγετικών στελεχών τους, την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων-μέσων 
μεταφοράς ναρκωτικών, ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε επαναδραστηριοποίηση 
της εγκληματικής οργάνωσης. 

Προϋπόθεση για την εκπλήρωση αυτών των στόχων-κύριων κατευθύνσεων εί-
ναι η στρατηγική μεταστροφή του Λιμενικού Σώματος, με προοπτική ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφαλείας και 
αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα - τομείς (οργάνωσης επιτελικού-νομοθετικού, 
επιχειρήσεων, Αστυνομικής συνεργασίας, Διοικητικής μέριμνας-προμηθειών, 
εκπαίδευσης) σε πενταετές ορίζοντα. 
 
 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
 
l Αναδιοργάνωση-αναβάθμιση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης 
Ασφαλείας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ) και των υπαγό-
μενων σ’ αυτή τη Διεύθυνση, Περιφερειακών Υπηρεσιών, με την υλοποίηση οργανω-
τικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει: 
 (α) επανασχεδιασμό της δομής της Υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα  
 (β) κατάλληλη επάνδρωση και στελέχωση 
 (γ) προμήθεια ειδικού τεχνικού και άλλου εξοπλισμού και μέσων 
 (δ) παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό. 
l Οργάνωση-στελέχωση και λειτουργία του ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ, σύμφωνα με προτει-
νόμενο οργανόγραμμα και Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας καθώς και με καθορισμό 
κοινά αποδεκτών κριτηρίων επιλογής του προσωπικού (ψυχολογικά τεστ, συνεντεύ-
ξεις, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση κ.λ.π.). 
l Στελέχωση-επάνδρωση και ενεργοποίηση των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης 
Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ), με ικανό αριθμό στελεχών, σύμφωνα με προτεινόμενο δυνα-
μολόγιο και περάτωση υλοποίησης το τέλος του 2005. 
l Ίδρυση Σχολείου Λ.Σ. εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης σε θέματα Δίωξης Ναρκωτι-
κών. 
l Δημιουργία ειδικής κινητής ομάδας «κρούσης» ΔΑ/ΤΔΙΝ, με υψηλή κατάρτιση – 
εκπαίδευση – εξοπλισμό και μέσα ώστε, μαζί με την ΠΟΔΙΝ του Κ.Λ. Πειραιά που 
επίσης θα έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, να ενισχύει - υποστηρίζει τις 
ΠΟΔΙΝ στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών διακίνησης ναρκωτικών ή άλλων 
μορφών οργανωμένου εγκλήματος. 
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l Σύσταση Γραφείου-Υπηρεσίας αστυνομικών σκύλων (Κ9) ανίχνευσης ναρκωτι-
κών με σκοπό την αναβάθμιση του έργου των ΠΟΔΙΝ και των Λιμενικών Αρχών. 
l Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου Δ.Α., για τον καλύτερο συντονισμό των Λι-
μενικών Αρχών, των ΠΟΔΙΝ, των περιπολικών σκαφών, των εναέριων μέσων και 
των ειδικών δυνάμεων του Λ.Σ. 
l Ένταξη των εναέριων μέσων (κυρίως ελικοπτέρων), σε οργανωμένες τακτικές 
επιχειρήσεις δίωξης στα θαλάσσια σύνορά μας με ΑΛΒΑΝΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ, σύμ-
φωνα με ειδικό σχεδιασμό. 
l Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων στρατηγικής, επιχειρησιακής ανάλυσης, σύγχρο-
νων εφαρμογών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, για τη δημιουργία συ-
γκριτικού πλεονεκτήματος και ποιοτικής υπεροχής στον ιδιόμορφο θαλάσσιο και νη-
σιωτικό χώρο αρμοδιότητας του Λ.Σ. 
l Βελτίωση παλαιών – κατάρτιση νέων επιχειρησιακών σχεδίων με κριτήρια τις 
γεωγραφικές περιοχές, την ανάλυση κινδύνου και τις τάσεις-προγνώσεις. 
l Προώθηση Κανονισμών – εγχειριδίων – κωδικών για τον χειρισμό – ανάπτυξη 
πληροφοριοδοτών και δικτύου πληροφοριών, για τεχνικές και πρότυπα κεκαλυμμέ-
νων επιχειρήσεων και για ηλεκτρονική παρακολούθηση. 
l Κατάρτιση εγχειριδίου-φυλλαδίου και ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού και των ενασχολουμένων με το θαλάσσιο χώρο, για να αποτε-
λέσουν «μάτια-αυτιά» της Υπηρεσίας, μέρος ενός προγράμματος «φύλαξης των α-
κτών» και «έγκαιρης» προειδοποίησης. 
l Κατάρτιση εγχειριδίου και CD-ROM, με τυποποίηση όλων των εντύπων της Ποι-
νικής Δικονομίας. 
l Προώθηση Υ.Α. για την τοποθέτηση Αξιωματικών Συνδέσμων ΥΕΝ/ΔΑ στην 
ΕΥΡΩΠΟΛ, ΙΝΤΕΡΠΟΛ, MEA/Βρυξελλών-S.E.C.I./Βουκουρεστίου κλπ. 
 
 
ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
v Εφαρμογή-διενέργεια πιλοτικού προγράμματος διεξαγωγής συνδυασμένων 
επιχειρήσεων στους τομείς δίωξης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου τα αποτελέσματα 
των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης. 
v Προγραμματισμός επιχειρήσεων επί συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων 
και ατόμων. 
v Ένταξη στα επιχειρησιακά σχέδια, μετά από τη διενέργεια εκπαιδευτικών επι-
χειρήσεων-ασκήσεων, εναέριων μέσων Λ.Σ. 
v Συνδυασμένη χρησιμοποίηση των εναέριων μέσων με νεοαποκτηθέντα περι-
πολικά σκάφη συμβατικής εμφάνισης και οχημάτων με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλι-
σμό. 
 
ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
v Η προώθηση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας του ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ σε Εθνι-
κό-Περιφερειακό και Διεθνές επίπεδο. 
v Η κατάρτιση ειδικών μνημονίων-πρωτοκόλλων κυρίως σε Περιφερειακό επί-
πεδο (Αλβανία κλπ) για κοινές περιπολίες-εκπαιδεύσεις, ανταλλαγή Συνδέσμων κλπ. 
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v Η κατάρτιση Σχεδίου για συμμετοχή των Προξενικών Λιμεναρχών ως Α-
ξιωματικών Συνδέσμων σ’ ένα ευρύτερο δίκτυο πληροφοριών. 
v Η προώθηση Υ.Α. για μελλοντική τοποθέτηση Αξιωματικών Συνδέσμων σε 
χώρες παραγωγής ναρκωτικών, είτε σε μόνιμη βάση είτε προσωρινά, για την αντιμε-
τώπιση σοβαρών Διεθνών υποθέσεων. 
 
 
ΙV. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Εκτός του ήδη υλοποιούμενου ΠΔΕ 2001 του ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ ύψους 
486.000.000 δρχ, σχεδιάζεται η προμήθεια υλικών – οπλισμού – μέσων αυτοπροστα-
σίας  –  ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. 

Από τις νέες προσλήψεις ως το 2004, πάνω από 500 άτομα θα διατεθούν στις 
ΠΟΔΙΝ, για την ειδική εκπαίδευση των οποίων, για μία εβδομάδα, θα πρέπει να προ-
βλεφθεί ποσό περίπου μισού δις δρχ. 

Για την προμήθεια σκαφών – ελικοπτέρων – αεροσκαφών για τις ανάγκες της 
Ολυμπιάδας του 2004 έχουν εγκριθεί κονδύλια 51,8 δις δρχ., ενώ από τη 
SCHENGEN υπάρχει προέγκριση 18 δις δρχ. 
 
 
V. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
v Συνέχιση εκπαίδευσης προσωπικού Λιμενικών Αρχών σε συνεργασία με αλ-
λοδαπές συναρμόδιες Υπηρεσίες σε όλα τα φάσματα του αντικειμένου. 
v Κατάρτιση-ανανέωση εκπαιδευτικών εγχειριδίων με γενικά ή ειδικά θέματα 
στην δίωξη ναρκωτικών και άλλα συναφή θέματα. 
v Διενέργεια ενημερωτικών διαλέξεων σε στελέχη και αξιωματικούς Ε.Ν., ναυ-
τιλιακών εταιριών για θέματα απόκρυψης ναρκωτικών, αναγνώρισης χρηστών κ.λ.π. 
v Κατάρτιση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων POWER POINT για τους ανωτέρω 
σκοπούς. 
 
 
VI. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Το χρονοδιάγραμμα του όλου σχεδιασμού είναι με προοπτική πενταετίας και 
τόσο αυτός όσο και ο βαθμός υλοποίησής του θα ελέγχονται στο τέλος κάθε ημερο-
λογιακού έτους και ανάλογα θα επανατοποθετούνται - επαναπροσδιορίζονται οι στό-
χοι και οι προτεραιότητες, εφόσον απαιτείται. 
 
VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
v Δημιουργία Κεντρικής δι-υπηρεσιακής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών με 
εθνική εμβέλεια και ουσιαστική αρμοδιότητα στον συντονισμό των επιμέρους Διω-
κτικών Αρχών (στα πρότυπα της DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI 
ANTIDROGA της Ιταλίας). 
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v Δημιουργία ειδικού και συγκεκριμένου προϋπολογισμού για κάθε Διωκτική 
Αρχή συναρμόδιου Υπουργείου για τις αποκλειστικές ανάγκες των Υπηρεσιών Δίω-
ξης Ναρκωτικών.  
v Τοποθέτηση ως επικεφαλής στην Κεντρική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, 
ειδικού στα ναρκωτικά εισαγγελικού λειτουργού. 
v Επιτάχυνση της διαδικασίας χρήσης ή εκποίηση των κατασχεθέντων μεταφο-
ρικών μέσων ναρκωτικών και απόδοση ποσόστωσης των εκπλειστηριασμάτων στην 
Υπηρεσία κατάσχεσης. 
v Θέσπιση κινήτρων (οικονομικών – ηθικών – υπηρεσιακών) για τους υπηρε-
τούντες σε Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών, σε σχέση με την επικινδυνότητα, τις 
συνθήκες εργασίας, τον κίνδυνο διαφθοράς κ.λ.π. ώστε να ανταποκρίνονται απερί-
σπαστοι στα καθήκοντά τους. 
v Καθορισμός κοινά αποδεκτών κριτηρίων για την επιλογή του προσωπικού που 
θα υπηρετεί σε αυτές τις Υπηρεσίες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
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 Η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών του ΣΔΟΕ, με στόχο τη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητάς του στο τομέα των ναρκωτικών και την εναρμόνιση 
με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, απαιτεί οργανωτικές αλλαγές, ενίσχυση σε 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, εφοδιασμό με τα απαιτούμενα μέσα, 
βελτίωση της συνεργασίας του με τους συναρμόδιους φορείς και γενικά απρόσκοπτη 
εφαρμογή της πολιτικής βούλησης που εκφράσθηκε. Θεωρούμε ότι το ΣΔΟΕ, ως νέα 
και σύγχρονη υπηρεσία, έχει ήδη ασχοληθεί ουσιαστικά με την αντιμετώπιση των 
ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους και πρακτικές. Για 
παράδειγμα αναφέρονται ο πενταετής επιχειρησιακός σχεδιασμός που ήδη διαθέτει 
(1997-2002), η έρευνα στο κυβερνοχώρο κ.λ.π. Επειδή όμως θεωρούμε ότι υπάρχουν 
μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αύξησης της 
αποδοτικότητάς του στο πεδίο αυτό, δεδομένου μάλιστα και του ισχυρότατου 
νομικού οπλοστασίου που διαθέτει, κατατίθεται ο ακόλουθος σχεδιασμός για την 
επόμενη πενταετία.   
 
Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
 
 Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαθέτει για την αντιμετώπιση των 
ναρκωτικών δέκα τρία (13) τμήματα δράσης (ένα σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια της 
χώρας). 
 Ο σχεδιασμός του ΣΔΟΕ προβλέπει ενίσχυση όλων των τμημάτων δράσης με 
νέους υπαλλήλους με γνώσεις πληροφορικής και ξένων γλωσσών έτσι ώστε να διαθέ-
τει σε Πανελλαδική κλίμακα (90) υπαλλήλους (στόχος που θεωρείται απόλυτα ρεαλι-
στικός). 
 Με την υλοποίηση αυτής της προοπτικής θα καταστεί δυνατή η ανανέωση και 
ενίσχυση του δυναμικού των τμημάτων, οι υπάλληλοι των οποίων συγκροτούμενοι σ’ 
ένα οργανωμένο και εξειδικευμένο σύνολο θα μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστι-
κότερα στην διερεύνηση των υποθέσεων ναρκωτικών. Στην καλύτερη προσπάθεια για 
την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών προβλέπεται βελτίωση 
του συντονισμού – σύγχρονος σχεδιασμός – και εντατικοποίηση των ελέγχων που 
πραγματοποιούν τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη που διαθέτει το ΣΔΟΕ. 
 
 
Β. MASTER PLAN ΤΟΥ ΣΔΟΕ  
 
 Στα τέλη του 2000 το ΣΔΟΕ παρέλαβε από την ανάδοχο εταιρεία το Στρατηγι-
κό Σχέδιο Πληροφορικής υποστήριξης (Master Plan). Το έργο αυτό, που αναμένεται 
ότι θα υλοποιηθεί εντός της πενταετίας 2001-2005 είναι πρωτοποριακό και θα δώσει 
νέα δυναμική στις επί μέρους δράσεις του ΣΔΟΕ. Η δίωξη ναρκωτικών, που είναι μία 
από τις δράσεις αυτές, θα ωφεληθεί στην επερχόμενη πενταετία σε μεγάλο βαθμό κυ-
ρίως στους τομείς της οργάνωσης, της συλλογής, ταξινόμησης και αξιοποίησης πλη-
ροφοριών, της ανάλυσης κινδύνων, της έρευνας υποθέσεων, της αξιοποίησης των 
διαθεσίμων πόρων και της εκπαίδευσης. 
 
 
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ INTERNET 
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 Στις εγκαταστάσεις του ΣΔΟΕ, λειτουργεί ήδη γραφείο έρευνας και ελέγχου 
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με τη χρήση των υπηρεσιών του διαδι-
κτύου. Μία σημαντική πτυχή της εργασίας αυτής, αναφέρεται στην έρευνα που πραγ-
ματοποιείται στο Internet, προκειμένου να επισημανθούν περιπτώσεις διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες προωθούνται μέσω του διαδικτύου. Σχε-διάζεται να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο αυτό, δεδομένου ότι θεωρείται βέβαιο από τους 
διεθνείς αρμόδιους φορείς ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών δικτύων και η χρήση 
τους από όλο και περισσότερους ανθρώπους στο άμεσο μέλλον, θα δώσει την ευκαι-
ρία στις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να τα χρησιμοποιήσουν στο τομέα των 
ναρκωτικών για να προωθήσουν ακόμα πιο πολύ τις παράνομες δραστηριότητές τους 
και τα κέρδη τους. Ήδη αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται ο εξοπλισμός του γραφείου 
και σχεδιάζεται η καλύτερη στελέχωσή του. 
 
 
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΔΟΕ  
 
 Στο ΣΔΟΕ γίνεται μία συνεχής προσπάθεια ανανέωσης και εμπλουτισμού του 
υπάρχοντος τεχνικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται στη δίωξη των ναρκωτικών. 
Προκειμένου οι οργανωτικές αλλαγές που αναφέρθηκαν πιο πάνω να καταστούν απο-
τελεσματικές, πρέπει να συνοδευτούν από την υλοποίηση ενός προγράμματος ποιοτι-
κής και ποσοτικής αναβάθμισης του υπάρχοντος τεχνικού εξοπλισμού. Για το λόγο 
αυτό σχεδιάζεται η προμήθεια εντός της επόμενης πενταετίας νέου τεχνικού εξοπλι-
σμού. Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού που προτείνεται σε συνδυασμό με την ορ-
γανωτική βελτίωση και την συνεχή εκπαίδευση θα αποτελέσουν ασφαλώς τους παρά-
γοντες που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στην αντιμετώπιση των ναρ-
κωτικών. 
 Θεμελιώδης αρχή που ενστερνίζεται το ΣΔΟΕ είναι το γεγονός της απρόσκο-
πτης συνεργασίας και συντονισμού με τις συναρμόδιες αρχές. Για το λόγο αυτό προ-
τείνεται η εξεύρεση και εφαρμογή διαδικασίας που θα επιτρέπει την από κοινού χρή-
ση του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει η κάθε υπηρεσία. 
 
 
Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ 
 
 Το ΣΔΟΕ συμμετέχει μαζί με άλλες υπηρεσίες (Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, 
Τελωνεία, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ κ.λ.π.) στο επικοινωνιακό σύστημα «Tetra», 
το οποίο θα βελτιώσει τις επικοινωνίες (εσωτερικές-εξωτερικές) σε μεγάλο βαθμό. 
Σχεδιάζεται να υλοποιηθεί πριν το 2004 και θα συνεισφέρει σημαντικά οφέλη στη 
δίωξη των ναρκωτικών. 
 
 
ΣΤ.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 Το ΣΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα συνεχίσει 
την πολύ καλή συνεργασία που έχει ήδη με τις συναρμόδιες υπηρεσίες δίωξης ναρ-
κωτικών και σε πολλές περιπτώσεις θα προσπαθήσει να τη βελτιώσει. Οι τομείς 
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επιχειρησιακής συνεργασίας (κοινές ομάδες δίωξης), ανταλλαγής πληροφοριών (πρό-
σβαση σε πληροφορίες κοινού ενδιαφέροντος), και αλληλοενημέρωσης (κυρίως στις 
περιπτώσεις κοινοποίησης εκθέσεων από αποστολές στο εξωτερικό), είναι ασφαλώς 
πεδία που χρειάζονται παρεμβάσεις, ώστε οι διωκτικές υπηρεσίες να βελτιώσουν την 
συνεργασία μεταξύ τους και συνεπώς την αποτελεσματικότητά τους κατά των ναρ-
κωτικών. Στο τομέα της συνεργασίας, έχουμε την άποψη ότι πρέπει να καθορισθούν, 
μέσω ειδικών μνημονίων, οι όροι και τα πεδία όπου θα εφαρμόζεται. Για το λόγο αυ-
τό το ΣΔΟΕ θα προχωρήσει όπου χρειάζεται και είναι εφικτό, στη σύναψη τέτοιων 
εγγράφων. 
 
 
Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που καταρτίζει και υλοποιεί η Κ.Υ. του ΣΔΟΕ σε 
συνεργασία με τη ΣΕΥΥΟ, θα συνεχισθεί και την επόμενη πενταετία. Στα θέματα του 
προγράμματος περιλαμβάνονται εισηγήσεις που αφορούν στη δίωξη ναρκωτικών με 
έμφαση στην ανάλυση κινδύνου, στις πρόδρομες ουσίες, στα συνθετικά ναρκωτικά, 
στο ξέπλυμα χρήματος κ.λ.π. Παράλληλα το ΣΔΟΕ θα συνεχίσει να εφαρμόζει το σύ-
στημα της εσωτερικής εκπαίδευσης, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης 
των υπαλλήλων του, με τη μέθοδο της μεταβίβασης γνώσης από έμπειρους συναδέλ-
φους τους κατά το χειρισμό των υποθέσεων. 
 
 
Η. ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
 
 Τα Τμήματα δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ θα συνεχίσουν με ένταση στο 
προσεχές μέλλον τις προσπάθειες, προκειμένου να αποκαλύψουν περιπτώσεις νομι-
μοποίησης εσόδων, που προέρχονται από εμπόριο ναρκωτικών. Η εμπειρία που έχουν 
αποκτήσει οι αρμόδιοι υπάλληλοι από τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων της περασμέ-
νης διετίας 1999-2000, θα αποτελέσει ασφαλώς σημαντική βάση για το χειρισμό μελ-
λοντικών υποθέσεων, ώστε το οργανωμένο έγκλημα που έχει σχέση με τα ναρκωτικά 
να υποστεί σημαντικά πλήγματα στη χώρα μας. 
 Εκτός από τα παραπάνω σημεία-στόχους του 5ετούς σχεδιασμού, το ΣΔΟΕ 
συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στο γενικό του προγραμματισμό για το 2002 και 3061 
ελέγχους σε διάφορους τομείς, με αποκλειστικό σκοπό την καταπολέμηση της διακί-
νησης των ναρκωτικών. 
 Εκφράζεται η βεβαιότητα ότι όχι μόνο θα υπερκαλυφθεί ο αριθμητικός στόχος 
των ελέγχων αλλά επιπλέον ότι αυτοί θα είναι ουσιώδεις και αποτελεσματικοί. 

4. ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

4.1. ΑΛΒΑΝΙΑ 

α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Η Αλβανία συνεχίζει να είναι η σημαντικότερη χώρα παραγωγής ακατέργα-
στης κάνναβης στα Βαλκάνια καθώς και σημαντικό κέντρο διαμετακόμισης, αποθή-
κευσης και μεταποίησης σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης, προερχόμε-
νων από τη Ν.Δ. Ασία και τη Ν. Αμερική, αντίστοιχα, με προορισμό τις Ευρωπαϊκές 
αγορές.  

Η εγκληματικότητα στην Αλβανία αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1990, ενώ με-
γάλος αριθμός ημιαυτόματων όπλων βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών ύστερα από τη 
διάλυση της κοινωνικής τάξης το 1997. Οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους 
στην κυβέρνηση και τους δημόσιους φορείς. Η Αλβανική κοινωνία έχει αποδυναμω-
θεί, γεγονός που αποτελεί έναν από τους λόγους της ανικανότητας των δικαστικών 
και αστυνομικών αρχών να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την εγκληματικότητα 
που έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, ενώ ένας άλλος λόγος είναι η ευρεία διάδοση 
της διαφθοράς σ’ αυτές τις Αρχές. 

Η χρήση ναρκωτικών στη χώρα κυρίως ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης, 
αυξάνεται. Υπάρχει διαθεσιμότητα κοκαΐνης και κρακ, ωστόσο οι τιμές τους είναι 
υψηλές. 

Ενώ η Αλβανία είναι επισήμως μια φτωχή χώρα, πολλά χρήματα ρέουν στο 
εσωτερικό της, από τα εμβάσματα των εκατομμυρίων Αλβανών της διασποράς. Ο 
πληθυσμός της χώρας σήμερα υπολογίζεται σε 4.000.000 ενώ εκτός Αλβανίας ζουν  
4.300.000 άτομα. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την διακίνηση ναρκωτικών, τα 
κυκλώματα λαθρομετανάστευσης και σωματεμπορίας καθώς και το ξέπλυμα του 
βρώμικου χρήματος που προέρχεται από τις παραπάνω δραστηριότητες, έχει μετα-
βάλλει την οικονομική κατάσταση της χώρας. 

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη βιομηχανίας και ελ-
λείψει άλλης πηγής εισοδήματος, το εμπόριο ναρκωτικών είναι προσοδοφόρα απα-
σχόληση και θεωρείται παράγοντας σταθερότητας. Όλο και περισσότεροι Αλβανοί 
ενέχονται στο εμπόριο ναρκωτικών με την ιδιότητα του καλλιεργητή, του εμπόρου, 
του διακινητή και του ιδιοκτήτη ταχυπλόου. Σε ορισμένα χωριά οι ίδιοι οι αστυνομι-
κοί διατηρούν φυτείες κάνναβης. 

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που διενεργήθηκε από μη κερδοσκοπικούς 
Οργανισμούς στο Βέλγιο, στοιχεία διαφόρων χωρών καταδεικνύουν ότι τα ποσά που 
καταβλήθηκαν για εξαγορά προστασίας στην Αλβανία, συγκεντρώθηκαν με σκοπό τη 
χρηματοδότηση του πολέμου στο Κόσοβο ή την απελευθέρωση Αλβανικών κοινοτή-
των στο εξωτερικό. 

Η κάνναβη καλλιεργείται εκτεταμένα σε πολλές περιοχές της Νότιας Αλβανί-
ας και σε μικρότερο βαθμό, στην περιοχή της Σκόδρας, ενώ τώρα προωθείται για πώ-
ληση και σ’ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η καλλιέρ-
γεια ακατέργαστης κάνναβης ξεκίνησε το 1991 σ’ ορισμένα χωριά γύρω από τις πό-
λεις Φιέρι και Αυλώνα. Το 1992 αυξήθηκε ο αριθμός των καλλιεργητών και το 1993 
οι Αλβανοί καλλιεργητές άρχισαν να εμπορεύονται οι ίδιοι την κάνναβη στην Ελλά-
δα. Το 1994 κάθε Αλβανός πρόσφυγας στην Ελλάδα ήταν πιθανός διακινητής, ενώ 
την ίδια εποχή και οι Ιταλοί άρχισαν να ενδιαφέρονται για την Αλβανική κάνναβη. 
Ιταλοί διακινητές διέσχισαν με ταχύπλοα σκάφη, τον πορθμό του Οτράντο και με-
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τέφεραν από την Ιταλία στην Αλβανία, εξοπλισμό συμπίεσης και συσκευασίας, εγκα-
θιστώντας εκεί εργαστήρια για την επεξεργασία κάνναβης. Η ανικανότητα παρέμβα-
σης ή εξασφάλισης από το Αλβανικό κράτος, μίας ασφαλούς αγοράς για την αγροτική 
παραγωγή είχε ως αποτέλεσμα να «αγνοήσουν» οι Αρχές, εκατοντάδες στρέμματα 
καλλιεργημένα με σπόρους κάνναβης αντί για σιτόσπορους. 

Το 1995 η Αστυνομία κατέστρεψε περίπου 100.000 φυτά κάνναβης στις πό-
λεις Φιέρι και Αυλώνα, γεγονός που οδήγησε σε ένοπλες συμπλοκές μεταξύ Αστυνο-
μίας και καλλιεργητών. Πρόσφατη επιτυχία της Αλβανικής Αστυνομίας ήταν η κατα-
στροφή 400.000 φυτών κάνναβης στη Σκόδρα, τον Ιούλιο του 2001. 

Σε πόλεις της Νότιας Αλβανίας όπως η Αυλώνα, το Φιέρι και οι Άγιοι Σαρά-
ντα υπάρχουν εργαστήρια ραφιναρίσματος κοκαΐνης. Η κοκαΐνη που εισάγεται λα-
θραία από την Κολομβία στο Βελιγράδι, πωλείται σε εγκληματικές ομάδες ατόμων 
Αλβανικής καταγωγής στην Μιτρόβιτσα, στο Κοσσυφοπέδιο και στη συνέχεια, μετα-
φέρεται στην Αλβανία για εξαγωγή στη Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατες 
πληροφορίες, πλοία από την Νότια Αμερική φθάνουν απευθείας στο λιμάνι Bar του 
Μαυροβουνίου, για την παράδοση φορτίων μπανάνας. Εκεί η εκφόρτωση διενεργεί-
ται ύστερα από κρυφή συνεννόηση με διεφθαρμένους τελωνειακούς υπαλλήλους. Η 
χρησιμοποίηση του Μαυροβουνίου οφείλεται στην εκεί παρουσία εγκληματικών ο-
μάδων ατόμων Αλβανικής καταγωγής και αποδεικνύει ότι το νέο αυτό εμπόριο βασί-
ζεται σε Αλβανική πρωτοβουλία. 

Επίσης στη Νότια Αλβανία παράγεται όπιο, μεγάλο μέρος του οποίου διοχε-
τεύεται στα παράνομα εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή της ΠΓΔΜ 
μεταξύ Γευγελή, Πρίλεβο, Πρίστινας και Κουμάνοβου. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της 
ηρωίνης μεταφέρεται οδικώς μέσω της Ιταλίας, ορισμένες ποσότητες μεταφέρονται 
δια θαλάσσης από το Δυρράχιο, όπου οι εγκληματικές ομάδες ατόμων Αλβανικής 
καταγωγής θεωρούνται ότι ελέγχουν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες και εμπορεύματα. 

Οι Αλβανικές σπείρες ενέχονται σε μεγάλο βαθμό, στο εμπόριο ναρκωτικών 
που διεξάγεται μέσω της Βαλκανικής οδού. Μεταφέρουν τα ναρκωτικά, διαμέσω των 
πό-λεων Κορυτσά, Ελβασάν και Αργυρόκαστρο, προς τα λιμάνια της Αυλώνας, του 
Δυρραχίου και των Αγίων Σαράντα, με προορισμό την Ιταλία ή τις ακτές της Δαλμα-
τίας. 

Η επιτυχία των Αλβανικών κυκλωμάτων στο εμπόριο ηρωίνης, τα έφερε στα-
διακά σε σύγκρουση με τις Τουρκικές σπείρες, με συνέπεια οι ομάδες Αλβανικής κα-
ταγωγής να γίνουν πιο «προσιτές», στις Αρχές εφαρμογής του νόμου. 

 

β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Μάρτιο του 2001, η Αλβανική κυβέρνηση ψήφισε νόμο για την πρόληψη 
της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και για τη δημιουργία μίας Δι-υπουργικής 
Επιτροπής ελέγχου ναρκωτικών, σε συνάρτηση με την άσκηση πιέσεων από τη Διε-
θνή Κοινότητα για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την αποκατάσταση της τάξης στη 
χώρα. 
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Αυτός ο Νόμος δημιούργησε ένα μηχανισμό για τον εθνικό συντονισμό των 
πολιτικών που αφορούν τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ένα από τα πρώτα 
καθήκοντα της Δι-υπουργικής Επιτροπής θα είναι η δημιουργία μίας Εθνικής στρατη-
γικής κατά των ναρκωτικών. 

Επίσης επίκειται η επικύρωση της Σύμβασης των Η.Ε. του 1971, για τις Ψυχό-
τροπες Ουσίες, της μόνης Σύμβασης των Η.Ε. που η Αλβανία δεν έχει ακόμα επικυ-
ρώσει. 

 

γ. ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Η ιεραρχία με βάση τη φατρία (πατριαρχική κοινωνική ομάδα), αποτελεί κύριο 
χαρακτηριστικό των εγκληματικών ομάδων Αλβανικής καταγωγής. Η συμμετοχή στις 
ομάδες αυτές βασίζεται στον τόπο καταγωγής της φατρίας/οικογένειας. 

Η πλειονότητά τους διαθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνικές αντικα-
τασκοπίας, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη συλλογή πληροφοριών, στην 
εισχώρηση σ’ αυτές και γενικά, στην έρευνα. Η χρήση της Αλβανικής, ως γλώσσας 
επικοινωνίας συνιστά επίσης σοβαρό πρόβλημα για τις Αρχές εφαρμογής του νόμου. 

Στις ομάδες αυτές, οι βασικές διαταγές δίνονται από το Συμβούλιο που διευ-
θύνει όλες τις δραστηριότητες, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Το Συμ-
βούλιο πιθανώς περιλαμβάνει εκπροσώπους των οικογενειών των περιοχών και των 
Fis (φατρίες) ή της ευρύτερης οικογένειας και ο βαθμός των μελών εξαρτάται από τις 
οικογενειακές σχέσεις. 

Οι συγγενείς εξ’ αίματος (gjak) έχουν ιεραρχικά υψηλότερο βαθμό και είναι 
πιο έμπιστοι από τους εξ’ αγχιστείας συγγενείς (miqsi). 

Οι εγκληματικές ομάδες των διάφορων περιοχών κηδεμονεύονται από το 
Συμβούλιο που αποτελεί την κεντρική διάρθρωση στήριξης και οριοθετεί τις περιοχές 
που ανήκουν σε κάθε οικογένεια, ενώ είναι και ο τελικός κριτής των διαφορών. 

Οι επικεφαλής κάθε οικογένειας στο Συμβούλιο είναι οι επικεφαλής των μο-
νάδων περιοχής, στο πλαίσιο των οποίων κάθε οικογένεια περιλαμβάνει μια εκτελε-
στική επιτροπή (bajrak). Αυτή αποτελείται από συγγενείς Fis και gjak και είναι ο πυ-
ρήνας κάθε οικογένειας της περιοχής. Το αφεντικό κάθε οικογένειας (Krye), διαλέγει 
τους αρχηγούς της μονάδας (Kryetar ή υπαρχηγούς). 

Ωστόσο, η συνολική επιτυχία των μονάδων περιοχών, εξαρτάται από τις δρα-
στηριότητες συντονισμού δύο αξιωματικών, στο πλαίσιο της οικογένειας. Ο πρώτος 
είναι ο αξιωματικός σύνδεσμος, που συχνά αποκαλείται miq. Αυτός εξασφαλίζει τον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συντονισμού μεταξύ των μονάδων της περιοχής, ότι δεν 
θα υπάρξει παραβίαση της περιοχής, καθώς και ότι οι περιφερειακές μονάδες θα συν-
δράμουν η μία την άλλη, χωρίς πρόκληση επεισοδίων. 

Ο συντονισμός επιτρέπει τη συγκέντρωση και μεταβίβαση χρηματικών ποσών 
για «ξέπλυμα», κυρίως μέσω επιχειρήσεων «βιτρίνας» (επιχειρήσεις εισαγω-
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γών/εξαγωγών, εταιρείες μεταφορών, μονάδες μεταποίησης) σ’ όλα τα Βαλκάνια και 
ιδιαίτερα στην Αλβανία. Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με τα καθήκοντα του δεύ-
τερου αξιωματικού, του συντονιστή των προσφύγων, ο οποίος χρησιμοποιεί ως κά-
λυψη τις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες προσφύγων για να ταξιδεύει από τις 
Η.Π.Α. και τις Δυτικο-Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στην Αλβανία, την ΠΓΔΜ ή το 
Κοσσυφοπέδιο. 

Στο κέντρο της διάρθρωσης των εγκληματικών ομάδων ατόμων Αλβανικής 
καταγωγής βρίσκονται οι πυρήνες ή συμμορίες. Είναι οι βασικές μονάδες διεξαγωγής 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και αποτελούνται από λίγα μέλη (4 έως 10), ορισμένα 
απ’ τα οποία είναι συγγενείς. Ο αρχηγός κάθε σπείρας (chef) είναι υπεύθυνος για την 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης των οδηγιών των Kryetar. Έτσι  με βάση και την απο-
κεντρωτική διάρθρωση, επιτυγχάνεται ευελιξία κι αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας, 
αφού οι περιστάσεις διαφέρουν ανάλογα με το στόχο. 

 Κοινά χαρακτηριστικά των ομάδων ατόμων Αλβανικής καταγωγής είναι 
τα εξής: 

l Ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση. 

l Χρήση, εύκολα διαθέσιμων, πλαστών εγγράφων, ιδίως διπλωμάτων οδήγησης. 

l   Χρήση κωδικών στις τηλεφωνικές συνομιλίες. 

l   Χρησιμοποίηση τεχνικών αντικατασκοπίας και αντιανάκρισης 

l Πλήρης σιωπή και ένδειξη πειθαρχίας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Σε περί-
πτωση που παρασχεθεί μια πληροφορία, έχει αποδειχθεί ότι δίδεται προ-μελετημένα, 
με στόχο την ενοχοποίηση ανταγωνιστών ή ανταγωνιστικών ομάδων. 

l Καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών για δικηγόρους και εγγυήσεις ή σε πε-
ρίπτωση φυλάκισης ατόμου, για την φροντίδα προστατευόμενων μελών της οικογέ-
νειας. 

l Εκφοβισμός ενδεχόμενων μαρτύρων, πληροφοριοδοτών, διερμηνέων, αστυνομι-
κών και των μελών της οικογένειάς τους. 

Τέλος, η εσωτερική επικοινωνία των ομάδων αυτών βασίζεται κυρίως στη 
χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων και προσωπικών αγγελιοφόρων. 

 

4.2. ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(FYROM) 

 

α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ΠΓΔΜ βρίσκεται κατά μήκος της νότιας διακλάδωσης του Βαλκανικού Ά-
ξονα που χρησιμοποιείται για την μεταφορά ηρωίνης από τη Ν.Δ. Ασία στις Δυτικο-
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Ευρωπαϊκές αγορές αλλά και για την διανομή υψηλής ποιότητας Αλβανικής κατερ-
γασμένης κάνναβης στην Τουρκία, όπου ανταλλάσσεται με ηρωίνη. 

Η αυξημένη διακίνηση ναρκωτικών προς και από το Κόσοβο το 2000 και το 
2001, καταδεικνύουν την αυξημένη σπουδαιότητα αυτής της επαρχίας, ως αγοράς 
ναρκωτικών και σημείου διαμετακόμισης. Επιπρόσθετα, η εθνοτική σύγκρουση που 
έλαβε χώρα το 2001 σ’ αυτή την περιοχή, υποβάθμισε ακόμη περισσότερο τις ήδη 
ανεπαρκείς προσπάθειες των Αρχών Εφαρμογής του Νόμου στα σύνορα με το Κόσο-
βο, τη Νότια Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία. 

Πάνω από το 80% των διακινητών μεγάλης κλίμακας που συλλαμβάνονται 
στη χώρα είναι Αλβανικής εθνότητας. Οι συμμορίες διακινούν ναρκωτικά με μεγάλα 
και μικρά φορτηγά, λεωφορεία και ΙΧΕ αυτοκίνητα, τα οποία μεταφέρουν σε κάθε 
ταξίδι τουλάχιστον 10 κιλά ηρωίνης.  

Η χώρα αποτελεί σημείο αποθήκευσης υψίστης σημασίας, για την περαιτέρω 
διοχέτευση της ηρωίνης που φθάνει από τη Βουλγαρία, κατά μήκος της Βαλκανικής 
Οδού. Η πόλη των Σκοπίων είναι μείζον κέντρο διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών και 
ξεπλύματος χρήματος. Επίσης υπάρχουν δύο (2) εγκαταστάσεις επεξεργασίας ηρωί-
νης, τις οποίες διαχειρίζονται Αλβανοί. 

 

β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πρώτο εξάμηνο του 2001, το πρώτο Εθνικό Πρόγραμμα για την προσέγγι-
ση της συνολικής νομοθεσίας της ΠΓΔΜ σ’ αυτή της Ε.Ε. έλαβε σάρκα και οστά και 
υποβλήθηκε στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα αυτό στην ου-
σία καθορίζει και προδιαγράφει όλα τα νομικά προγράμματα που πρέπει ν’ αναλη-
φθούν σε διάφορους τομείς με σχεδιασμένες δυναμικές και τη διαδικασία ομογενο-
ποίησης και αναθεώρησης της νομοθεσίας. Οι Νόμοι για τα ναρκωτικά και τις ψυχό-
τροπες ουσίες αποτελούν μέρος του παραπάνω προγράμματος. 

Στον Ποινικό Κώδικα έγιναν τροποποιήσεις για την αύξηση των ποινών σε 
εγκλήματα σχετιζόμενα με τη διαφθορά, τα ναρκωτικά και το ξέπλυμα χρήματος. 

Επίσης βρίσκονται σε επεξεργασία, αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας που θα δημιουργήσουν τους όρους για την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών μέ-
τρων για την στηλίτευση και την ποινική δίωξη των εγκληματιών 

Στην τελική του φάση βρίσκεται και το Σχέδιο Νόμου κατά της διαφθοράς. 

 

γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

Τα 3 τελευταία χρόνια, αυξήθηκαν οι κατασχέσεις ακατέργαστης και κατερ-
γασμένης κάνναβης που προέρχονταν από την Αλβανία. 

Το 2001, οι Διωκτικές Αρχές της ΠΓΔΜ, σε 348 υποθέσεις ναρκωτικών παρέ-
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πεμψαν στη Δικαιοσύνη 470 άτομα και κατάσχεσαν, τις παρακάτω ποσότητες: 

 110,89    κιλά ηρωίνης 

     3,5      κιλά οπίου 

     5,86    κιλά κοκαΐνης 

    99,11   κιλά ακατέργαστης κάνναβης 

 309,84    κιλά κατεργασμένης κάνναβης 

     606     φυτά κάνναβης Sativa 

 

δ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Στα τέλη του 2001, η ΠΓΔΜ έπαψε να είναι εταίρος στο πρόγραμμα 
«ΦΑΡΟΣ» (PHARE) της Ε.Ε. και η συμμετοχή στα σχετικά προγράμματα καταπολέ-
μησης της διάδοσης των ναρκωτικών διακόπηκε. Η ΠΓΔΜ έχει εναποθέσει τις ελπί-
δες της για βοήθεια, στο πρόγραμμα «CARDS» της Ε.Ε., το νέο εργαλείο βοήθειας 
της Ε.Ε. στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, που ήδη έχει ενεργοποιηθεί. Η συνεργασία, 
σε διμερές επίπεδο, με τις αντίστοιχες Αρχές των γειτονικών χωρών βρίσκεται σε κα-
λό σημείο, με εξαίρεση την Αλβανία όπου η καχυποψία και η έλλειψη συνεργασίας 
εκ μέρους της, λόγω και της τοπικής εθνοτικής σύγκρουσης, δεν διευκολύνουν τις 
προσπάθειες. Αυτή η συνεργασία συνίσταται στην ανταλλαγή πληροφοριών για άτο-
μα και εγκληματικές ομάδες διακίνησης ναρκωτικών καθώς και στη διεξαγωγή κοι-
νών συντονισμένων επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Η γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας που βρίσκεται κατά μήκος του Βαλκανι-
κού Άξονα, την καθιστά σημαντικό σημείο διελεύσεως όλων των ειδών ναρκωτικών, 
προς κάθε κατεύθυνση. 

Ηρωίνη προερχόμενη από τη Ν.Δ. Ασία διέρχεται από τη Βουλγαρία, ενώ 
πρόδρομες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ηρωίνης (κυρί-
ως οξικός ανυδρίτης που εκτρέπεται από το νόμιμο εμπόριο), διέρχονται στο δρόμο 
προς Τουρκία και την Ασία. 

Η παρασκευή αμφεταμίνης πραγματοποιείται σε παράνομα εργαστήρια που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η κοκαΐνη που φθάνει στη Βουλγαρία, δεν απορρο-
φάται από την εγχώρια αγορά αλλά φορτώνεται σε εμπορευματοκιβώτια, στους 
Βουλγαρικούς λιμένες του Ευξείνου Πόντου και προωθείται δια της θαλάσσιας οδού 
στη Δυτική Ευρώπη, συγκροτώντας έτσι μια επιπλέον παράμετρη «οδό». 

Η διακίνηση ναρκωτικών προέλευσης Αφγανιστάν μέσω Βουλγαρίας έχει αυ-
ξηθεί, μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των Ταλιμπάν, δια-
πίστωση που βασίστηκε στην αύξηση των κατασχέσεων ναρκωτικών στη συνοριακή 
διάβαση της Βουλγαρο-Τουρκικής μεθορίου «Kapitan Andreevo». 

Μικρής κλίμακας καλλιέργεια παπαρούνας οπίου και κάνναβης υφίσταται στη 
Βουλγαρία, ενώ η χρήση MDMA (Ecstasy) έχει καταστεί σημαντικό πρόβλημα για 
τους φοιτητές πανεπιστημίων. 

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, έχει καταγράψει συνολικά 30 οργανωμένες εγκληματικές ομάδες 
που επιδίδονται, μεταξύ άλλων και στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Οι διεθνείς δια-
συνδέσεις των ομάδων αυτών εντοπίζονται στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Νορβηγία κλπ. 

Η Εθνική Τελωνειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών θ’ αποκτήσει 
Διεύθυνση ερευνών διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ήδη διαθέτει 3 αυτοκινούμενες μο-
νάδες έρευνας και καταστολής. 
 
 
β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η Βουλγαρία υιοθέτησε ένα πενταετές εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη, 
την θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών. Οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την προσέγγιση των νομικών προτύπων της Ε.Ε., ενόψει και της 
προσχώρησης της χώρας στην Ε.Ε. είναι αξιοσημείωτες, ωστόσο εμποδίζονται από 
την ανεπαρκή συνεργασία και συντονισμό των Βουλγαρικών Αρχών μεταξύ τους, 
τους ισχνούς μηχανισμούς προστασίας μαρτύρων και των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων καθώς και από την γενικότερη έλλειψη ποινικών διώξεων. 
 
 
 
γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

Οι Βουλγαρικές Τελωνειακές Αρχές σε 60 υποθέσεις ναρκωτικών παρέπεμ-
ψαν στη Δικαιοσύνη 71 άτομα και κατέσχεσαν τις εξής ποσότητες κατά είδος ναρκω-
τικού: 
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– 1 τόνο 494 κιλά ηρωίνης (1 τόνο 359 κιλά στο Kapitan Andreevo) 

– 35 κιλά ακατέργαστης κάνναβης (28 κιλά στο Kapitan Andreevo) 

– 411 κιλά κατεργασμένης κάνναβης (188 κιλά στο Kapitan Andreevo) 

– 9 κιλά κοκαΐνης 

– 2 κιλά οπίου 

– 55,8 κιλά αμφεταμίνης (51 κιλά στο Kapitan Andreevo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. ΤΟΥΡΚΙΑ 
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α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Η Τουρκία λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι μια σημαντική «γέφυρα» 
διακίνησης οπιοειδών από την Ν.Δ. Ασία προς την Ευρώπη.  

Επίσης η χώρα αυτή αποτελεί το Επιχειρησιακό Κέντρο για τις εγκληματικές 
οργανώσεις που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την παραγωγή, τη δια-
κίνηση καθώς και με το ξέπλυμα χρήματος. Οι Ομάδες αυτές δραστηριοποιούνται 
στην Τουρκία τόσο στην εισαγωγή-διακίνηση των προδρόμων ουσιών που είναι απα-
ραίτητες για την παρασκευή της ηρωίνης σε ανάλογα εργαστήρια, όσο και στην δια-
κίνησή της προς την Δυτική-Κεντρική Ευρώπη και την Αμερική. 

Οι Τουρκικές Αρχές συνεχίζουν να κατάσχουν μεγάλες ποσότητες ηρωίνης 
και προδρόμων ουσιών, όπως οξικό ανυδρίτη και συνεχίζουν να εξαρθρώνουν εργα-
στήρια παρασκευής ηρωίνης σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας. 

Ενώ η Τουρκία αναγνωρίζεται ως μία από τις δύο χώρες που παραδοσιακά 
καλλιεργούν, νόμιμα, παπαρούνα οπίου δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης της παρά-
νομης καλλιέργειας, σε αντίθεση με την κάνναβη που καλλιεργείται για εσωτερική 
κατανάλωση. 

Η Τουρκική κυβέρνηση πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στα προγράμματα 
νόμιμης παραγωγής οπίου, που διατίθενται στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά για 
την αποφυγή εκτροπής του στην παράνομη διακίνηση. 

Επίσης το 2001 στη Τουρκία συστήθηκε μία επιτροπή ενάντια στη διαφθορά, 
κάτω από τις οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς επίσης θεσπίσθηκε σχετική 
Νομοθεσία εναρμονισμένη με τα πρότυπα της Ε.Ε. 
 
 
β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η Τουρκία είναι μέλος της FATF (Financial Action Task Force), από το 1991, 
έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Η.Ε του 1988 για τα Ναρκωτικά, την Σύμβαση του 
1961 των Η.Ε, την Σύμβαση του 1971 των Η.Ε για τις Ψυχότροπες Ουσίες, αλλά δεν 
έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του 1972 των Η.Ε. 

Επίσης έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Η.Ε για το 
Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα. 
 
 
γ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Οι Τουρκικές Αρχές το έτος 2001 προέβησαν στις ακόλουθες κατασχέσεις 
Ναρκωτικών: 
 
Υποθέσεις: 3544 
Κατηγορηθέντα άτομα: 7493 
 
 
Κατασχεθέντα Ναρκωτικά: 
 
α) Κάνναβη 4852 κιλά 
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β) Ηρωίνη 3033 κιλά 
γ) Βάση μορφίνης 325 κιλά 
δ) Όπιο 172 κιλά 
ε) Κοκαΐνη 2 κιλά 
στ) Οξικός Ανυδρίτης 10322 κιλά 
 
 
δ. ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

Οι Τουρκικές εγκληματικές ομάδες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην διακίνηση 
και την χονδρική διανομή και πώληση της Ηρωίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι Ομάδες αυτές αν και αυτόνομες συχνά συνεργάζονται τόσο για την διακί-
νηση μεγάλων ποσοτήτων εισαχθείσας ηρωίνης και μεταφοράς της με φορτηγά, όσο 
και για την διανομή σε επιμέρους ποσότητες και εξαγωγή της από την Τουρκία στις 
Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες αγορές. 

Η δομή των Τουρκικών οργανώσεων βασίζεται στους οικογενειακούς δεσμούς 
αλλά και στις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μελών τους. 

Επίσης η κοινή καταγωγή και θρησκεία είναι λόγοι που υποβοηθούν την δη-
μιουργία εγκληματικών οργανώσεων. Κάθε οικογένεια έχει απευθείας σχέσεις με τα 
μέλη της σε ΚΜ της ΕΕ, λόγω των οικογενειακών δεσμών αίματος. 

Αυτό επιτρέπει την διαρκή, αθόρυβη και ευέλικτη κίνηση των μελών Εγκλη-
ματικών Ομάδων από την Τουρκία σε ΚΜ της ΕΕ όπου αυτά είναι άγνωστα στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες και όπου μπορούν να κρυφθούν μεταξύ των Τουρκικών και Κουρ-
δικών Κοινοτήτων. 

Επιπρόσθετα οι κοινότητες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες στρατολόγησης νέων 
μελών, εξάλλου ως γνωστό μεγάλοι πληθυσμοί Τουρκικής καταγωγής υπάρχουν στην 
Γερμανία (2 εκατομμύρια), στο Βέλγιο την Ολλανδία και τη Γαλλία. 

Αυτοί συχνά έχουν καλή μόρφωση, γεγονός που τους επιτρέπει να κατέχουν 
εξέχουσες θέσεις διεισδύοντας στην «ανώτερη κοινωνία» και χρησιμοποιώντας αυτά 
τα οφέλη για τις εγκληματικές οργανώσεις. 
 

Οι Τουρκικές Οργανώσεις συχνά χρησιμοποιούν βία είτε εναντίον άλλων α-
νταγωνιστών, για να προστατεύσουν το μερίδιο αγοράς τους, είτε ακόμη και μεταξύ 
τους. 

Μία έρευνα στην Ολλανδία έδειξε ότι αν και ο Τουρκικός πληθυσμός στη χώ-
ρα αντιπροσωπεύει το 2% η συμμετοχή του σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε ομηρίες 
κυμαίνεται μεταξύ 8% και 15%. Οι Τουρκικές Ομάδες στην Ευρώπη αυξάνονται και 
ασχολούνται εκτός από την ηρωίνη και με την διακίνηση έκστασης, κοκαΐνης, και 
κάνναβης, επιδιώκοντας να διευρύνουν τους δεσμούς τους με άλλες Εγκληματικές 
ομάδες, (Αλβανικές, Ρωσικές, Κολομβιανές, Μαροκινές κλπ.). 
 
 
 
 
4.5. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
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Ο Βαλκανικός Άξονας εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην δια ξη-
ράς διακίνηση ηρωίνης από την Νοτιοδυτική Ασία στην Ευρώπη. Ο Άξονας ξεκινάει 
από την Τουρκία που θεωρείται η γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και με διάφορες 
διακλαδώσεις που περιγράφονται παρακάτω, καταλήγει σε Ευρωπαϊκούς προορι-
σμούς: 
 
l Βόρειος Βαλκανικός Άξονας: Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβα-
κία, Τσεχία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και Ισπανία. 
l Α΄ Κεντρικός Βαλκανικός Άξονας: Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, 
Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. 
l Β΄ Κεντρικός Βαλκανικός Άξονας: Τουρκία, Βουλγαρία, FYROM, Γιουγκοσλα-
βία (ειδικά το Κόσσοβο), Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και Ιταλία. 
l Νότιος Βαλκανικός Άξονας: Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία. 

Ο εν λόγω άξονας, σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασχέσεων των Ελληνικών 
διωκτικών Αρχών, έτους 2001, έχει εν μέρει διαφοροποιηθεί ως εξής: 
Τουρκία, Βουλγαρία, FYROM, Αλβανία, Ελλάδα. 
l Καυκασιανός Βαλκανικός Άξονας: Τουρκία, (Λιμάνια Μαύρης Θάλασσας), Ου-
κρανία, Λευκορωσία, Πολωνία και Γερμανία. 
 

Οι οδικές μεταφορές παραμένουν οι βασικοί τρόποι-μέσα για την διακίνηση 
στην Ευρώπη, ανθρώπων και αγαθών. Τα ναρκωτικά αποκρύπτονται σε ειδικά δια-
μορφωμένες κρύπτες φορτηγών, ρυμουλκούμενων, λεωφορείων και Ι.Χ.Ε. αυτοκινή-
των. 

Σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία, εκτιμάται ότι η ποσότητα των ναρκωτικών 
που περνά μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη, είναι περίπου 4 με 6 τόνοι το μήνα. 

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας, είναι ότι τα δίκτυα διανομής εμπορι-
κών φορτίων έχουν σημαντικά διαφοροποιηθεί με την οικονομία της ελεύθερης αγο-
ράς, που πλέον συμπεριλαμβάνει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Η χρήση ναρκωτικών στην Ε.Ε. παραμένει σε υψηλό επίπεδο αν και υπάρχουν 

διαφορές, κατά περιοχή, στην επικράτηση των διαφόρων ειδών ναρκωτικών και του 
επιπέδου χρήσης. 

Παρατηρείται μία ποικιλία μορφών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής 
ναρκωτικών και υφίσταται μεγάλης κλίμακας διακίνηση όλων των ειδών αυτών, μέσα 
στην Ε.Ε. 

Κάνναβη από το Μαρόκο μεταφέρεται από Νότο προς Βορρά, στην Ισπανία 
μέχρι την Δανία και τη Σουηδία. Συνθετικά ναρκωτικά που παρασκευάζονται στην 
Ολλανδία και το Βέλγιο βρίσκουν το δρόμο τους σε αγορές όλων των Κ-Μ, όπως και 
η κοκαΐνη που εισέρχεται στην Ε.Ε. κυρίως μέσω Ισπανίας, Ολλανδίας και Βελγίου. 
Η δυνατότητα των εγκληματιών να διακινούν ναρκωτικά εντός της Ε.Ε. διευκολύνε-
ται από την κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα, από διαφορές στη νο-
μοθεσία των διαφόρων Κ-Μ, καθώς και από τα ανεπαρκή επίπεδα διεθνούς 
συνεργασίας μεταξύ Δικαιοσύνης και των Αρχών Εφαρμογής του Νόμου. 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ανταλλαγή έκστασης με ηρωίνη και 
κοκαΐνη, καθώς η «αμφίδρομη» χρήση διακινητών που μεταφέρουν ένα είδος ναρκω-
τικού στον προορισμό του και ένα άλλο είδος κατά την επιστροφή τους, αυξάνει το 
κέρδος και είναι οικονομικά πιο προσοδοφόρος. 

Η κάνναβη παραμένει το πιο διαδεδομένο σε χρήση ναρκωτικό στην Ευρώπη. 
Σε 4 Κ-Μ της Ε.Ε. (Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ισπανία), η κατοχή κάν-
ναβης για προσωπική χρήση δεν θεωρείται ποινικό αδίκημα και οι προπαρασκευαστι-
κές γι’ αυτό το σκοπό πράξεις, όπως η απόκτηση και η μεταφορά κάνναβης δεν διώ-
κονται ποινικά, αλλά επιβάλλονται μόνο διοικητικές ποινές. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για τον έλεγχο των ναρκωτικών, 
ο αριθμός των «coffee shops» (καταστημάτων που πωλούν κάνναβη), έχει μειωθεί 
σημαντικά, ωστόσο η λειτουργία των καταστημάτων αυτών, που αγοράζουν, αποθη-
κεύουν και πωλούν κάνναβη για μη-ιατρικούς σκοπούς, αντίκειται στις διατάξεις της 
Διεθνούς Σύμβασης των Η.Ε. για τα ναρκωτικά, του 1961. 

Το Λιχτενστάϊν και η Ελβετία δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη Σύμβαση του 
1988, των Η.Ε. για τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες. 

Στην Ε.Ε. η εξάρτηση από την ηρωίνη παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Και στα 
15 Κ-Μ υπάρχουν θεραπευτικά προγράμματα υποκατάστασης, όπου υπολογίζεται ότι 
πάνω από 300.000 εξαρτημένα άτομα λαμβάνουν φροντίδα υποκατάστασης ναρκωτι-
κών, από γιατρούς, θεραπευτικά κέντρα κλπ. 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η διακίνηση ηρωίνης στην Ε.Ε. ελέγχεται 
από Τουρκικές και Αλβανο-Γιουγκοσλαβικής εθνότητας, εγκληματικές ομάδες, ενώ 
το 80% τουλάχιστον της ηρωίνης που διατίθεται στην Ευρώπη, μεταφέρεται μέσω 
του Βαλκανικού Άξονα. 

Η χρήση κοκαΐνης στην Ε.Ε. αυξάνεται και εξαπλώνεται στον ευρύτερο πλη-
θυσμό. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται σε σχέση με το κάπνισμα «κρακ», κυρί-
ως από γυναίκες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία του σεξ. 

Περίπου το 65% της κοκαΐνης που φθάνει στην Ευρώπη, διέρχεται από την 
Καραϊβική και πάνω από το 95% των κατασχέσεων κοκαΐνης στην Ευρώπη πραγμα-
τοποιείται στην Ε.Ε. Οι Κολομβιανές εγκληματικές οργανώσεις συνεχίζουν να ελέγ-
χουν την προσφορά κοκαΐνης στην Ε.Ε., ενώ αυξανόμενο ρόλο τείνουν να διαδραμα-
τίσουν και οι Νιγηριανές οργανώσεις. 
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Η Ε.Ε. αποτελεί την πρωταρχική πηγή παρασκευής αμφεταμινών και αρκετών 
ουσιών τύπου αμφεταμίνης. Η διακίνησή τους, με εξαίρεση αυτή της έκστασης που 
γίνεται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό εντός της Ε.Ε. 
και πραγματοποιείται κυρίως δια ξηράς, διευκολυνόμενη από την κατάργηση των ε-
λέγχων στα εσωτερικά σύνορα. 

Η εκτροπή προδρόμων ουσιών από το νόμιμο εμπόριο, διεθνές ή εγχώριο, πα-
ραμένει το κύριο μέσο που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές οργανώσεις για να απο-
κτήσουν τις χημικές ουσίες που απαιτούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτι-
κών και ψυχοτρόπων ουσιών. Σε μερικές περιπτώσεις, οι εγκληματίες δημιουργούν 
εταιρείες «βιτρίνες», στις οποίες ανήκουν νόμιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στις πρόδρομες ουσίες. Στην συνέχεια παραγγέλνουν κάποιες ποσότητες ελεγχό-
μενων χημικών ουσιών, από αυτές που χρειάζονται για να καλυφθούν οι νόμιμες α-
παιτήσεις των επιχειρήσεών τους και κατόπιν εκτρέπουν μέρος τους στην παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών. 

Τα συνθετικά ναρκωτικά, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παραγωγή αμφε-
ταμίνης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την παρασκευή μεθαμφεταμίνης 
στην Ασία και την Αμερική, είναι πιθανό να καταστούν το μεγαλύτερο παγκόσμιο 
πρόβλημα ναρκωτικών ουσιών, αυτής της δεκαετίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Κάνναβη 
 

Η Ε.Ε. είναι μία μεγάλη αγορά κατανάλωσης κάνναβης και η ζήτηση, είτε για 
εγχώριες είτε για εισαγόμενες ποικιλίες, δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. 

Πάνω από το 75% των κατασχέσεων κατεργασμένης κάνναβης παγκοσμίως, 
πραγματοποιούνται στην Ε.Ε. Η Ισπανία παραμένει το επίκεντρο εισόδου κατεργα-
σμένης κάνναβης Μαροκινής προέλευσης στην Ε.Ε. Η διακίνηση λαμβάνει χώρα 
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δια θαλάσσης, κυρίως με μικρά σκάφη στην περιοχή Costa del Sol, ή με πλοία της 
γραμμής σε λιμάνια όπως η Algeciras και η Almeria και από εκεί, δια ξηράς, με φορ-
τηγά ή αυτοκίνητα. 

Η Γαλλία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λειτουργεί ως χώρα διαμετακό-
μισης, Μαροκινής κάνναβης που εισάγεται δια θαλάσσης, απευθείας από την Αλγερί-
α, ή δια ξηράς, από την Ισπανία. Η Ολλανδία είναι επίσης σημαντική χώρα εισαγωγής 
και αποθήκευσης κάνναβης για τη μετέπειτα διανομή της σε άλλα Κ-Μ όπως τη Γερ-
μανία, το Η.Β., τη Σουηδία και τη Δανία. 

Ο ρόλος της Αλβανίας ως σημαντικού προμηθευτή ακατέργαστης κάνναβης 
στην Ελλάδα και στην Ιταλία, επεκτείνεται τώρα και σε άλλα Κ-Μ. Ακατέργαστη 
κάνναβη προσφέρεται σε Κ-Μ επίσης από την Κολομβία, τη Τζαμάικα, τη Νιγηρία 
και τη Ν. Αφρική. Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός Αφρικανική χώρα. 

Επίσης είναι αξιοσημείωτη η αύξηση καλλιέργειας κάνναβης που παρατηρεί-
ται στην Ε.Ε. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από το 50% της διαθέ-
σιμης κάνναβης καλλιεργείται εγχώρια. Τα έσοδα από τις εγχώριες πωλήσεις και εξα-
γωγές κάνναβης, ξεπερνούν τα έσοδα από τις εισαγωγές επειδή η υδροπονική κάννα-
βη που καλλιεργείται σε εσωτερικούς χώρους, περιέχει υψηλό ποσοστό τετραυδρο-
κανναβινόλης (THC), εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερη τιμή. 
 
 
β. Ηρωίνη 
 

Εκτός από τον Βαλκανικό Άξονα που αποτελεί την σημαντικότερη οδό διακί-
νησης ηρωίνης προς την Ευρώπη, αύξηση παρατηρείται και στην ροή Αφγανικής η-
ρωίνης προς τη Ρωσία και το Τατζικιστάν και από εκεί, στις αγορές της Ε.Ε. 

Οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που για αρ-
κετό καιρό χρησιμοποιούνταν ως διαμετακομιστικά κέντρα, αντιμετωπίζουν τώρα 
σοβαρό πρόβλημα με τη χρήση ηρωίνης. Ο ιός HIV και η ηπατίτιδα C εξαπλώνονται 
μέσω των χρηστών ενέσιμης ηρωίνης σε αυτές τις χώρες. 

Η εμφάνιση λευκής ηρωίνης από την Κεντρική Ασία σε ορισμένα Κ-Μ, κυρί-
ως τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, είναι ένα νέο φαινόμενο. 

Οι Τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις επικεντρώνουν τις δραστηριότητές 
τους στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Η.Β. και την Ιβηρική χερσόνησο, 
ενώ οι Αλβανο-Γιουγκοσλαβικής εθνότητας οργανώσεις ελέγχουν την προσφορά η-
ρωίνης στις αγορές της Αυστρίας, της Δανίας και της Σουηδίας. Αξιοσημείωτη είναι 
η με αυξανόμενους ρυθμούς δημιουργία, από τις Τουρκικές οργανώσεις, βάσεων 
στην Ισπανία και την Πορτογαλία, για την αποθήκευση και περαιτέρω διανομή ηρωί-
νης στην Ευρώπη. 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το 2001 ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά 
στην Αλβανία, η καλλιέργεια παπαρούνας οπίου. Η Αλβανία συνεχίζει να χρησιμο-
ποιείται, με αυξητικούς ρυθμούς, ως χώρα διαμετακόμισης, για τη διακίνηση ηρωί-
νης, κυρίως προς την Ελλάδα και την Ιταλία. 
 
 
γ. Κοκαΐνη 
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Η Ισπανία και η Ολλανδία εξακολουθούν να είναι οι κύριες χώρες εισόδου της 
κοκαΐνης στην Ε.Ε. Ιστορικοί, πολιτιστικοί και γλωσσικοί παράγοντες διαμορφώνουν 
τον σημαντικό ρόλο της Ισπανίας στην εισαγωγή κοκαΐνης από την Λατινική Αμερι-
κή. Η μεγάλη εμπορευσιμότητα στα Ολλανδικά λιμάνια διευκολύνει τη διακίνηση 
φορτίων μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, συμπεριλαμβανομένης της στενής σχέσης με 
τα υφιστάμενα αλλά και τα πρώην Ολλανδικά εδάφη στη Νότια Αμερική και την Κα-
ραϊβική. 

Η Γαλικία, περιοχή της Βορειοδυτικής Ισπανίας, αποτελεί ιδανικό μέρος για 
τη μεταφορά της κοκαΐνης με μικρά πλοία στην ξηρά. Η περιοχή αυτή έχει συνδεθεί 
στενά με το λαθρεμπόριο, αφού η μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας ενθαρρύνει 
τους ντόπιους αλιείς να χρησιμοποιούν, έναντι αμοιβής, τα πλοία τους για την παρα-
λαβή μεγάλων φορτίων κοκαΐνης από μεγαλύτερα πλοία, στον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Αυξανόμενη είναι η εμπλοκή Αλβανών στη διακίνηση κοκαΐνης από τη Λατι-
νική Αμερική στην Ευρώπη. Επίσης, όπως προκύπτει από τις έρευνες και τις αναλύ-
σεις των Διωκτικών Αρχών της Ε.Ε., η Αλβανία είναι αποθηκευτικό κέντρο κοκαΐνης, 
προκειμένου αυτή να διανεμηθεί στην συνέχεια στην Ε.Ε. 

Υπολογίζεται ότι περίπου τα 3/4 της κοκαΐνης που εισάγεται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δια ξηράς, μεταφέρεται με φορτηγά ή Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα ή από πεζούς, δια 
μέσω του πορθμού του Καλαί. Αυτό αποτελεί ιστορική μέθοδο των Κολομβιανών 
διακινητών που έχουν την έδρα τους στο Η.Β., οι οποίοι χρησιμοποιούν «βαποράκια» 
ή εξειδικευμένους μεταφορείς, έναντι αμοιβής. Σημαντική ποσότητα κοκαΐνης διακι-
νείται στο Η.Β. και από αέρα, ή από επιβάτες ή στις αποσκευές και τα εμπορεύματα, 
με την βοήθεια διεφθαρμένων υπαλλήλων των αεροδρομίων.Τέλος η Γερμανία απο-
τελεί σημαντική χώρα διαμετακόμισης κοκαΐνης. 
 
 
δ. Συνθετικά Ναρκωτικά 
  

Η διακίνηση της έκστασης που παράγεται στην Ε.Ε έχει λάβει παγκόσμια διά-
σταση. Μεγάλες ποσότητες διακινούνται από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια ό-
πως του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, του Παρισιού, της Φρανκφούρτης, της Μα-
δρίτης και της Ζυρίχης, σε διάφορους προορισμούς του πλανήτη (Βόρεια Αμερική, 
Νότια Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ινδονησία). Η διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων έκ-
στασης προκαλεί ανησυχία στις Αρχές Εφαρμογής του Νόμου αλλά και σε πολιτικό 
επίπεδο, ενώ αυξάνεται και η ασκούμενη από τρίτες χώρες πίεση προς την Ε.Ε, να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτό το φαινόμενο. 

Κεντρικός είναι ο ρόλος Ισραηλινών εγκληματικών ομάδων στην Ολλανδία 
και τις γειτονικές της χώρες, για τη μεταφορά έκστασης από την Ευρώπη στις Η.Π.Α. 
Ρώσοι μετανάστες που είναι μέλη μερικών από αυτές τις οργανώσεις, συνδέονται με 
Ρωσικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και ελέγχουν τη διακίνηση έκστασης στις 
Η.Π.Α., χρησιμοποιώντας τα αεροπλάνα της γραμμής, μεταφορείς και το ταχυδρο-
μείο. Οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει σχέσεις με παραγωγούς και διακινητές στη Δυτική 
Ευρώπη, κυρίως στην Ολλανδία και ελέγχουν ένα σημαντικό μερίδιο της Ευρωπαϊκής 
αγοράς, στρατολογώντας Δυτικο-Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Ισραηλινούς οι οποί-
οι μπορούν να μεταφέρουν 10.000 έως 20.000 δισκία πάνω τους και μέχρι 50.000 δι-
σκία σε ειδικά διαμορφωμένες αποσκευές. 
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Παράνομα εργαστήρια στην Ολλανδία και το Βέλγιο παράγουν ως και το 80% 
του MDMA που καταναλώνεται παγκοσμίως. Επίσης η Γερμανία, η Ισπανία και το 
Η.Β έχουν αναφέρει εντοπισμό εργαστηρίων έκστασης. Το χαμηλό κόστος παραγω-
γής και οι σχετικά υψηλές τιμές της αγοράς, οδηγούν σε τεράστια κέρδη προσελκύο-
ντας το οργανωμένο έγκλημα. Εργαστήρια έκστασης ή τοποθεσίες διαμόρφωσης της 
σκόνης σε δισκία έχουν επίσης ανακαλυφθεί στην Πολωνία, στη Βουλγαρία, στην 
Ουκρανία και στην Εσθονία. 

Οι εγκληματίες συνεχώς προσαρμόζουν στις απαιτήσεις τους τις μεθόδους 
παραγωγής έκστασης. Έτσι, η χρήση της διαδικασίας που είναι γνωστή ως «σύνθεση 
Leuckart», εγκαταλείπεται σιγά-σιγά και αντικαθίσταται από την αναγωγική αμίνωση 
και την κρυογενική ή ψυχρή μέθοδο, στην οποία χρησιμοποιούνται ψύκτες. Η μέθο-
δος αυτή, παράγει πολύ λιγότερα χημικά απόβλητα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο 
εντοπισμού, κατά την απόρριψή τους. 

Η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι σημαντική χώρα παραγωγής μεθαμφεταμίνης 
στην Ευρώπη, ενώ η παραγωγή εξαπλώνεται και στα Κράτη της Βαλτικής. 

Τον Αύγουστο του 2001 ανακαλύφθηκε και εξαρθρώθηκε στην Ελβετία, ένα 
μεγάλο δίκτυο διακίνησης μεθαμφεταμίνης, το πρώτο στο είδος του στην Ευρώπη, το 
οποίο διακινούσε μεθαμφεταμίνη από την Ν.Α. Ασία στην Ευρώπη. 

Η Σουηδία, παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2000 μία επίσημη πρωτοβουλία, 
για την ίδρυση ενός συστήματος ειδικών εγκληματολογικών χημικών αναλύσεων των 
συνθετικών ναρκωτικών. Τον Μάιο του 2001, κατά την Προεδρία της Ε.Ε, η Σουηδία 
κάλεσε τα Κ-Μ. να συμμετάσχουν σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα και πρόσφερε τις υπη-
ρεσίες του Εθνικού Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών (SKL), για τη διε-
ξαγωγή χημικών αναλύσεων αμφεταμίνης. 

Στην ΕΥΡΩΠΟΛ αποφασίσθηκε το άνοιγμα Φακέλου Εργασίας Ανάλυσης γι’ 
αυτό το σκοπό και το πιλοτικό πρόγραμμα με την ονομασία «CASE» αποφασίσθηκε 
να διαρκέσει από το Μάρτιο 2002 έως 31/12/2005 και να ασχοληθεί μόνο με τις χη-
μικές αναλύσεις προσμίξεων αμφεταμίνης, σε σκόνη ή σε υγρή μορφή. 
 

Με τη συστηματική συλλογή, σύνθεση, συνδυασμό και ανάλυση των στοιχεί-
ων που αφορούν τα συνθετικά ναρκωτικά, των πληροφοριών από τις Υπηρεσίες Ε-
φαρμογής του Νόμου και των επεξεργασμένων πληροφοριών για κατασχέσεις αμφε-
ταμίνης επιδιώκεται: 
 
α) Η αναγνώριση των παράνομων εγκαταστάσεων και των εγκληματικών δικτύων 
που εμπλέκονται στην παραγωγή ή διακίνηση αμφεταμίνης, με σκοπό την έναρξη ε-
ρευνών για την εξάρθρωσή τους. 
 
β) Η δημιουργία μεγαλύτερης γνώσης και ειδίκευσης μεταξύ των Αρχών επιβολής 
του νόμου και των ιατροδικαστικών εργαστηρίων, από τη συνδυασμένη χρήση των 
στοιχείων που διαθέτουν για την αναγνώριση εγκαταστάσεων παράνομης παραγωγής 
αμφεταμίνης και των εμπλεκόμενων εγκληματικών δικτύων. 
 
γ) Τέλος η υιοθέτηση και υλοποίηση μίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση παράνο-
μης παραγωγής και διακίνησης των συνθετικών ναρκωτικών στην Ε.Ε. 
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5.2. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
 
 
Α. «Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά» 
 

Τα θέματα που συζητούνται στο πλαίσιο της διαπυλωνικής αυτής ομάδας είναι 
τα πιο κάτω: 
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Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε κατά των ναρκωτικών 2000-2004. 
Ως γνωστόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, 

υιοθέτησε την στρατηγική καταπολέμησης των ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2000-2004. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira της Πορτογαλίας, τον Ιούνιο του 2000 ε-
νέκρινε στη συνέχεια το σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών της Ε.Ε. το οποίο με-
τατρέπει σε συγκεκριμένες δράσεις αυτή τη στρατηγική και  καθορίζει με σαφήνεια 
τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στη διάρκεια των πέντε επόμενων ετών από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κ-Μ (CORDROGUE 32 της 7ης  Ιουνίου 2000). 

Σύμφωνα με το σημείο 2.2.1 του Σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώ-
σει μια ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης του Σχεδίου καθώς και μια άλλη στο 
τέλος του 2004. Αυτή η αναφορά αξιολόγησης θα παρουσιασθεί στο Συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Για να ετοιμασθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε την 8 Ιου-
νίου 2001, μια Κοινοποίηση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετι-
κά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2000-2004. 

Η Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτικών, εξέτασε αυτή την Κοινοποίηση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της, της 29ης   Ιουνίου και 
της 17ης  Ιουλίου 2001. 
 
 
Για τις ανάγκες της ενδιάμεσης αξιολόγησης υιοθετήθηκε από την Οριζόντια Ομά-
δα για τα Ναρκωτικά η ακόλουθη διαδικασία: 
 
l Προκειμένου να ετοιμασθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση, πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι 
μόνο τα μέτρα που λαμβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν από τους Οργανισμούς 
της Ε.Ε. αλλά επίσης και εκείνα που λαμβάνονται από τα Κ-Μ. 
 
l Κατά συνέπεια οι αντιπροσωπείες στην Οριζόντια Ομάδα θα διαβιβάσουν τις συ-
νεισφορές τους τον Ιανουάριο του 2002 στην Προεδρία του Συμβουλίου και αντίτυπο 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνεισφορές αυτές θα οριστικοποιηθούν με βάση το 
συνημμένο μοντέλο. 
 
l Οι εθνικές συνεισφορές που θα διαβιβασθούν τον Ιανουάριο του 2002, θα μπορούν 
να  ενημερωθούν με την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων τον Σεπτέμβριο του 
2002, για να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργασθεί μια έκθεση ενη-
μερωμένη και να την υποβάλλει στο Συμβούλιο και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2002.  
 
 
Πέραν αυτού στα πλαίσια της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι ακόλουθες εργασίες: 
 
l Πρόταση Ψηφίσματος για την συμπερίληψη της πρόληψης των ναρκωτικών στα 
σχολικά  προγράμματα. 
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l Πρόταση Ψηφίσματος του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των Κρατών Μελών 
σχετικά  με την  πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών για ψυχαγωγία. 
 
l Αναθεώρηση της Κοινής Δράσης του 1997 για τα Συνθετικά Ναρκωτικά με την α-
ποστολή προς συμπλήρωση στα Κ-Μ σχετικού ερωτηματολογίου. 
 
l Παρουσίαση έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας και την ΕΥΡΩΠΟΛ για τις ουσίες GHB και Κεταμίνη. 
 
l Συζήτηση για την κατάσταση των ταξιδιωτών οι οποίοι μεταφέρουν ιατρικά παρα-
σκευάσματα που περιέχουν  ψυχότροπες ουσίες (Άρθρο 75 της Σύμβασης 
SCHENGEN). 
 
l Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Χώρες της Κοινότητας των Άνδεων. 
 
l Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε για την Κεντρική Ασία. 
 
l Σχέσεις με το Ιράν. 
 
l Μηχανισμός Συντονισμού και Συνεργασίας  για τα Ναρκωτικά μεταξύ της Ε.Ε., της 
Λατινικής Αμερικής και της περιοχής της Καραϊβικής. 
 
l Συνεργασία Ε.Ε.- Ρωσίας. 
 
 
Β. «Ομάδα Διακίνηση Ναρκωτικών» 
 
Τα θέματα που συζητούνται στα πλαίσια της Ομάδας είναι: 
 
l Σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ενός κοι-
νού μηχανισμού, για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών προπληρωμέ-
νων τηλεκαρτών, ενόψει της πρόληψης δραστηριοτήτων οργανωμένου εγκλήματος 
και ιδίως του  λαθρεμπορίου ναρκωτικών. 
 
l Σχέδιο Σύστασης του Συμβουλίου που αφορά τη βελτίωση των μεθόδων έρευνας 
κατά την καταπολέμηση του εγκλήματος, που συνδέεται με το οργανωμένο λαθρε-
μπόριο ναρκωτικών: 
 
l Έρευνα με αντικείμενο τις εγκληματικές οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών 
και ταυτόχρονα έρευνες της οικονομικής κατάστασης και των περιουσιακών στοιχεί-
ων αυτών των οργανώσεων. 
 
l Πρόγραμμα CASE, για την αποστολή δειγμάτων κατασχεθέντων ναρκωτικών σ’ 
εργαστήριο της Σουηδίας, για την ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών (profiling) 
των ουσιών. 
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l  Σχέδιο Σύστασης του Συμβουλίου για την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων επιχειρησιακών μονάδων που 
εξειδικεύονται στην καταπολέμηση της διακίνησης προδρόμων ουσιών, στα Κ-Μ της 
Ε.Ε. 
 
 
Γ. «Ομάδα Δουβλίνου» 
 

Συνιστά διευρυμένη μορφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καταπολέμησης των 
Ναρκωτικών (CELAD), με την επιπλέον συμμετοχή των Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλί-
ας, Ιαπωνίας, Νορβηγίας και αποτελεί άτυπο μηχανισμό διαβούλευσης για την αντι-
μετώπιση των ναρκωτικών, σε κρίσιμες γεωγραφικά περιοχές αναφορικά με την πα-
ραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. 
 

Ύστερα από απόφαση της Ομάδας Δουβλίνου κατά τη συνάντηση της 
7/12/2001 (Βρυξέλλες), για τα επόμενα δυο (2) έτη προεδρεύουσα χώρα της Κεντρι-
κής Ομάδας Δουβλίνου, ορίστηκε το Βέλγιο. 
 

Επίσης η κατανομή των Περιφερειακών Προεδριών για τα επόμενα δυο 
έτη έγινε ως ακολούθως: 
 
 1. Βαλκάνια και Μέση Ανατολή  Ελλάδα 
 2. Βαλτικές χώρες    Νορβηγία 
 3. Κεντρική Ευρώπη    Ολλανδία 
 4. Ανατολική Ευρώπη   Γερμανία 
 5. Κεντρική Ασία    Ιταλία 
 6. Κεντρική Αμερική/Μεξικό  Η.Π.Α. 
 7. Ανατολική Ασία    Ιαπωνία 
 8. Ν.Δ. Ασία     Ην. Βασίλειο 
 9. Β. Αφρική     Ισπανία 
 10. Δ. και Ν.Α. Αφρική   Γαλλία 
 11. Καραϊβική                        επίσης η Γαλλία 
 12. Την Τουρκία τέλος ανέλαβε το Βέλγιο (Προεδρία Κεντρικής Ομάδας Δου-
βλίνου). 
 
 
 
 

6. TA ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 
 
6.1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Οι τεχνολογικές αλλαγές και η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της οικο-
νομίας που έχουν συντελεστεί, παρέχουν δυνατότητες όχι μόνο για κοινωνική ανά-
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πτυξη, αλλά και για νέες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με τα 
ναρκωτικά. 
 

Σύμφωνα με την έκθεση του 2001, της Διεθνούς Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για τον 
έλεγχο των Ναρκωτικών, ο όρος «Κυβερνο-έγκλημα» καλύπτει πολλούς τύπους δρα-
στηριοτήτων, αλλά βασικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει παραβάσεις του Νό-
μου, που διαπράττονται και/ή διευκολύνονται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σε 
σχέση με το κοινό έγκλημα, το «Κυβερνο-έγκλημα» απαιτεί ελάχιστους πόρους, συ-
γκριτικά με τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει, η διάπραξή του δεν προϋποθέτει τη 
φυσική παρουσία του δράστη και σε αρκετές χώρες, αδικήματα ορίζονται ανεπαρκώς 
ή καθόλου, με συνέπεια το προσωπικό ρίσκο και η πιθανότητα εντοπισμού να είναι 
ελάχιστα. 
 

Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες διακίνησης ναρκωτι-
κών να διαπράττουν παραδοσιακά εγκλήματα με νέες μεθόδους π.χ. να αποκρύπτουν 
πληροφορίες για τα παράνομα φορτία ναρκωτικών δια θαλάσσης, χρησιμοποιώντας 
κρυπτογραφημένα μηνύματα, ή να «ξεπλένουν» κεφάλαια που σχετίζονται με 
ναρκωτικά, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 

Στους «παραδοσιακούς» κινδύνους του ξεπλύματος χρημάτων από την εμπο-
ρία ναρκωτικών, η ολοένα αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου, δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις που επιδεινώνουν περισσότερο το φαινόμενο λόγω: 
l  της ευκολίας πρόσβασης. 
l της αποπροσωποποίησης των επαφών μεταξύ πελάτη και Οργανισμού/επιχείρησης. 
l  της ταχύτητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
 
 

Ενώ στο παρελθόν οι συνταγές για την παρασκευή ναρκωτικών ήταν καλά 
φυλασσόμενα μυστικά, σήμερα με τη χρήση των προηγμένων τεχνολογιών και την 
αυξανόμενη επιθυμία των χημικών να μοιράζονται τις γνώσεις τους, η σχετική πλη-
ροφόρηση είναι διαθέσιμη σε όποιον έχει πρόσβαση μέσω κομπιούτερ. Η παρασκευή 
π.χ. αμφεταμίνης δεν προϋποθέτει διπλωματούχους χημικούς, γεγονός που εξηγεί την 
ύπαρξη πυρκαϊών, εκρήξεων και τραυματισμών σε πολλά παράνομα εργαστήρια. 

 
Η κάνναβη είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο και το πρώτο σε χρήση ναρκωτι-

κό, παγκοσμίως, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό κάθε χώρα. Εκτός από τις αναπτυσ-
σόμενες και οι αναπτυγμένες πλέον χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ευρείας 
χρήσης της. Παράνομα δίκτυα προσφοράς κάνναβης έχουν αναπτυχθεί παντού, τόσο 
σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία η καλλιέργεια κάν-
ναβης σε εσωτερικούς χώρους, που αποδίδει αρκετά υψηλό ποσοστό τετραϋδροκαν-
ναβινόλης (THC). 
 

Παρά την απαγόρευση από τους Ταλιμπάν τον Ιούλιο του 2000, της καλλιέρ-
γειας παπαρούνας στις υπό τον έλεγχό τους περιοχές του Αφγανιστάν, της μεγαλύτε-
ρης χώρας παραγωγής οπίου στον κόσμο, η αύξηση της καλλιέργειας στις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας το 2001, τα αποθέματα από τις σοδειές προηγούμενων ετών και 
οι συνεχιζόμενες κατασχέσεις οπιοειδών στις γειτονικές με το Αφγανιστάν χώρες, 
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δείχνουν ότι δεν επηρεάστηκε σημαντικά η παγκόσμια διαθεσιμότητα οπιοειδών την 
προηγούμενη χρονιά. 
 

Το 2001 συνεχίστηκε με επιτυχία η Επιχείρηση «ΠΟΡΦΥΡΑ» (PURPLE), μια 
διεθνής εθελοντική πρωτοβουλία, για τον εντοπισμό και την αποτροπή εκτροπής 
φορτίων υπερμαγγανικού καλίου (πρόδρομης ουσίας που χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή κοκαΐνης), σε παράνομους διαύλους. 
 

Τέλος, το Μάρτιο του 2001 ξεκίνησε η Επιχείρηση «TOPAZ» μια ανάλογη 
διεθνής πρωτοβουλία για τον εντοπισμό και την αποτροπή εκτροπής φορτίων οξικού 
ανυδρίτη (πρόδρομης ουσίας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ηρωίνης), σε 
παράνομους διαύλους. Οι πρώτοι μήνες διεξαγωγής αυτής της επιχείρησης κατέδει-
ξαν ότι ο αριθμός των συναλλαγών και οι ποσότητες που διακινήθηκαν, όσον αφορά 
τον οξικό ανυδρίτη ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του υπερμαγγανικού 
καλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
 
l   Η παράνομη καλλιέργεια, διακίνηση και χρήση κάνναβης εξακολουθούν να 
υφίστανται σε όλη την Αφρική. Σύμφωνα με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ, το 22% των κατασχέ-
σεων φυτών κάνναβης, παγκοσμίως το 2001, πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτή την ήπει-
ρο. Κύριες Αφρικανικές χώρες παραγωγής κάνναβης που διακινείται στην Ευρώπη 
εξακολουθούν να είναι το Μαρόκο και η Νότια Αφρική και, σε μικρότερο βαθμό, η 
Γκάνα, η Νιγηρία και η Σενεγάλη. 
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Γενικά, οι χώρες της Αφρικής διαθέτουν ανεπαρκή συστήματα ελέγχου της 
νόμιμης παρασκευής και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων. 

Το Μαρόκο είναι η πηγή του 60%-70% της κάνναβης που κατάσχεται στην 
Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για την έκταση της καλλιέργειας 
κάνναβης, σ’ αυτή τη χώρα. 

Η Ακτή Ελεφαντοστού, η Γκάνα και η Νιγηρία, αποτελούν μεγάλα διαμετα-
κομιστικά κέντρα διακίνησης ηρωίνης από τη Ν.Α. και τη Ν.Δ. Ασία, την οποία ελέγ-
χουν κυρίως Δυτικο-Αφρικανικά δίκτυα, πολύ καλά εδραιωμένα στην Ινδία, το Πακι-
στάν και την Ταϋλάνδη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, η ηρωί-
νη από τη Ν.Α. και τη Ν.Δ. Ασία, αλλά προσφάτως και από τη Ν. Αμερική, συσκευά-
ζεται στην Αφρική για να διακινηθεί στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική. 

Η χρήση και διακίνηση κοκαΐνης αυξάνεται κυρίως στη Δυτική και Νότια Α-
φρική. Οι περισσότερες κατασχέσεις κοκαΐνης αφορούν φορτία που ανακαλύπτονται 
σε αεροδρόμια και σε δέματα προερχόμενα από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Ε-
κουαδόρ και το Περού. 

Η χρήση και διακίνηση MDMA (Ecstasy) είναι περιορισμένη αποκλειστικά 
στη Νότια Αφρική όπου και εξαπλώνεται διαρκώς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην πε-
ριοχή αυτή καταναλώνεται το 80% της παρασκευασθείσας μεθακουαλόνης, παγκο-
σμίως. 
l  Η κάνναβη, το μόνο ναρκωτικό που καλλιεργείται στην Καραϊβική, παραμένει 
μια σημαντική πηγή εισοδήματος στη Τζαμάϊκα και σε άλλα νησιά της περιοχής. Τα 
πιο πολλά φορτία ναρκωτικών που διακινούνται από την Κεντρική Αμερική - Καραϊ-
βική, στην Ευρώπη, αποκρύπτονται σ’ εμπορικά αεροπλάνα της γραμμής, παρά σ’ 
εμπορευματοκιβώτια. 

Η οδός της Καραϊβικής που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση κοκαΐνης στη 
Βόρεια Αμερική συνεχίζει να είναι σημαντική, καθώς οι έλεγχοι στα σύνορα Μεξι-
κού-Η.Π.Α. έχουν ενισχυθεί, κυρίως λόγω των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων 
στις Η.Π.Α. 
l   Το επίπεδο της χρήσης κάνναβης, του πιο διαδεδομένου ναρκωτικού στη Βό-
ρεια Αμερική, σταθεροποιείται στον Καναδά και τις Η.Π.Α., ωστόσο χρησιμοποιείται 
ολοένα και περισσότερο σε συνδυασμό με διεγερτικά. Οι Αρχές του Μεξικού συνεχί-
ζουν να κατάσχουν μεγάλα φορτία κάνναβης που προορίζονται για τον Καναδά και 
τις Η.Π.Α. Στην τελευταία, παρατηρείται αύξηση στον αριθμό ατόμων που εισάγο-
νται πρώτη φορά για θεραπεία, από τη χρήση κάνναβης. 

Στη Β. Αμερική, η διαθεσιμότητα και η χρήση MDMA (Ecstasy) συνεχίζει να 
εξαπλώνεται εκτός από τους οπαδούς της «ρέϊβ» μουσικής και σ’ άλλα κοινωνικά 
στρώματα  όπως ο στρατός καθώς και τα παιδιά ηλικίας έως και 12 ετών.  
l   Η καλλιέργεια κάνναβης εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στη Ν. Αμερική 
και προορίζεται κυρίως για χρήση στις χώρες αυτές. 

Ο θάμνος της κόκας συνεχίζει να καλλιεργείται αποκλειστικά στη Ν. Αμερική, 
τα επίπεδα παραγωγής φύλλων κόκας παραμένουν σταθερά και η χρήση κοκαίνης αυ-
ξάνεται κυρίως σε χώρες διαμετακόμισης όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Χιλή, το 
Εκουαδόρ και το Περού. 

Στην Κολομβία, στα πλαίσια του Σχεδίου «Κολομβία» (για την Ειρήνη, την 
Ευημερία και την Ενίσχυση του Κράτους), χρησιμοποιείται ο ψεκασμός από αέρα 
των καλλιεργειών θάμνου της κόκας και παπαρούνας, σε περιοχές όπου η δια ξηράς 
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πρόσβαση είναι δύσκολη για γεωγραφικούς ή πολιτικούς λόγους, ή δεν έχει ακόμα 
επιτευχθεί η εθελοντική εξάρθρωση των καλλιεργειών με τα χέρια. 

Οι πρόδρομες ουσίες που μεταφέρονται στη Ν. Αμερική, φθάνουν επίσης κυ-
ρίως στην Κολομβία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα εργαστήρια επεξεργασίας 
ναρκωτικών. 

Οι αυξημένες κατασχέσεις MDMA (Ecstasy) στην περιοχή, δείχνουν ότι οι 
Κολομβιανοί έμποροι ναρκωτικών έχουν διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές τους, 
ανταλλάσσοντας την κοκαΐνη Νοτιο-Αμερικανικής προέλευσης που διακινείται στην 
Ευρώπη, με MDMA. 

Τα Κολομβιανά εγκληματικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει μικρές ομάδες σε 
αρκετά Κ-Μ της Ε.Ε. Μερικές από αυτές ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς του 
εμπορίου ναρκωτικών, π.χ. την μεταφορά, την αποθήκευση και τη χονδρική διανομή 
των ναρκωτικών ή το ξέπλυμα των παράνομων προσόδων. Οι ομάδες αυτές διαθέ-
τουν ισχυρή ιεραρχική δομή και μια εξουσία που ασκεί τον έλεγχο. Κάθε ομάδα απο-
τελείται από 10-15 μέλη τα οποία δεν γνωρίζουν ότι ανήκουν σε μεγαλύτερη οργά-
νωση ή την ύπαρξη των άλλων ομάδων. Οι αρχηγοί των ομάδων αναφέρουν σ’ ένα 
«περιφερειακό διευθυντή», ο οποίος ελέγχει αρκετές ομάδες. Αυτός ο Διευθυντής α-
ναφέρει στην ηγεσία στην Κολομβία. 

Πιο πρόσφατα, ως μέλη ομάδων είχαν στρατολογηθεί Κουβανοί, Χιλιανοί και 
Δομινικανοί. Οι ομάδες αυτές συχνά δημιουργούν εταιρείες εισαγωγών - εξαγωγών 
ως «βιτρίνα» και συνεργάζονται στενά με ντόπιες ομάδες στα Κ-Μ της Ε.Ε, για τη 
δευτερεύουσα διανομή των ναρκωτικών. 
l   Στην Ανατολική και Νοτιο-Ανατολική Ασία η κάνναβη καλλιεργείται κυρίως 
στην Καμπότζη, την Ινδονησία, τη Δημοκρατία του Λάος, τις Φιλιππίνες και την Τα-
ϋλάνδη. 

Η Μυανμάρ ήταν το 2001 η κύρια χώρα καλλιέργειας παπαρούνας οπίου, λό-
γω της απαγόρευσης της καλλιέργειας αυτής στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν και 
τη συνεχιζόμενη ξηρασία στη χώρα. Μείωση παρουσίασε η παράνομη καλλιέργεια 
παπαρούνας στη Δημοκρατία του Λάος και στο Βιετνάμ, ενώ στην Ταϋλάνδη παρα-
μένει σε αμελητέα επίπεδα. 

Τα διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, που ήταν τα πιο διαδεδομένα σε χρήση 
στην Ιαπωνία και στη Δημοκρατία της Κορέας, έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες 
της Α. και Ν.Α. Ασίας όπως την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και την Ταϋλάνδη. 

Τα στοιχεία των κατασχέσεων δείχνουν ότι στα σύνορα Μυανμάρ-Ταϋλάνδης 
υφίσταται μεγάλης κλίμακας παράνομη παρασκευή μεθαμφεταμίνης, ενώ στην Κίνα 
και στις Φιλιππίνες, υδροχλωρικής μεθαμφεταμίνης (με την κοινή ονομασία «ice» ή 
«shabu»). 

Στην Α. και Ν.Α. Ασία είναι μεγάλος ο αριθμός των επιχειρούμενων εκτροπών 
υπερμαγγανικού καλίου, με πιθανό προορισμό την Ν. Αμερική, για την παρασκευή 
κοκαίνης. 
l   Στην Νότια Ασία η κάνναβη είναι το πιο διαδεδομένο σε χρήση ναρκωτικό 
ενώ η χρήση κοκαίνης παραμένει περιορισμένη. 

Η Ινδία, μια από τις κύριες χώρες νόμιμης παραγωγής οπίου, παγκοσμίως, 
υιοθέτησε ένα σύνθετο σύστημα για την πρόληψη εκτροπής του νόμιμα παραγόμενου 
οπίου σε παράνομους διαύλους. Η χώρα αυτή είναι επίσης σημαντική παραγωγός χη-
μικών όπως οξικού ανυδρίτη, εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης. Το Νέο Δελχί έχει κα-
ταστεί σημαντικό διαμετακομιστικό σημείο για την διακίνηση ηρωίνης. 
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l   Στο Αφγανιστάν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις η παραγωγή οπίου υπολογίζε-
ται σε λιγότερη από 200 τόνους, όσο δηλαδή ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1980. 

Ωστόσο, αύξηση παρατηρήθηκε το 2001 στην καλλιέργεια παπαρούνας οπίου 
στις περιοχές του Αφγανιστάν που ελέγχονταν από τη Βόρεια Συμμαχία. Έτσι η συ-
νολική διαθεσιμότητα των οπιοειδών στη χώρα δεν επηρεάστηκε αφού επιπλέον, υ-
πάρχουν αποθέματα μεγάλων ποσοτήτων, από προηγούμενες χρονιές. 

Στο Ιράν και το Πακιστάν, τα επίπεδα εθισμού στα οπιούχα, εξακολουθούν να 
είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, ενώ στο Ιράν, το 70% των ασθενών που έχουν 
μολυνθεί με τον ιό HIV, είναι ηρωινομανείς. 

Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι το πρώτο σε χρήση ναρκωτικό στη Δυτική 
Ασία. Μεγάλες ποσότητες κάνναβης εξακολουθούν να καλλιεργούνται παράνομα, ή 
να φυτρώνουν αυτοφυώς στο Αφγανιστάν και, σε μικρότερο βαθμό, στο Πακιστάν. 
Κατεργασμένη κάνναβη εξακολουθεί να διακινείται σε άλλες χώρες της Δυτικής Α-
σίας και της Ευρώπης. 

Η χρήση βενζινοδιαζεπινών είναι διαδεδομένη σε αρκετές χώρες της Δυτικής 
Ασίας, γεγονός που δείχνει ότι οι έλεγχοι για την νόμιμη διανομή αυτών των ουσιών, 
είναι εξασθενημένοι. 
l   Η υδροπονικά καλλιεργούμενη κάνναβη έχει καταστεί ο πιο δημοφιλής τύπος 
κάνναβης που καταναλώνεται στην Αυστραλία, ενώ συνεχίζει να μειώνεται η καλ-
λιέργεια κάνναβης στην ύπαιθρο. 

Η διαθεσιμότητα και η ζήτηση κοκαΐνης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε 
όλες τις χώρες της Ωκεανίας, εκτός από την Αυστραλία. 

Στις χώρες της Ωκεανίας παρατηρούνται αυξημένες κατασχέσεις και χρήση 
MDMA (Ecstasy), που προέρχεται κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στην 
Αυστραλία, αυξήθηκε ο αριθμός των παράνομων εργαστηρίων παρασκευής διεγερτι-
κών τύπου αμφεταμίνης. 

Όλο και περισσότερα νησιά του Ειρηνικού εξελίσσονται σε χρηματοοικονομι-
κά κέντρα ξένων επιχειρήσεων, απαλλασσόμενων από τη φορολογία, η ανεπαρκής 
εποπτεία των οποίων δίνει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους σ’ εγκληματικές 
δραστηριότητες, όπως και η διακίνηση ναρκωτικών, να ξεπλένουν εκεί τα παράνομα 
κέρδη τους. 
 
 
 
 
 
 
 

7.   ΠΗΓΕΣ 
 
 
1. Εκθέσεις-στοιχεία για τα ναρκωτικά των: 
 
α) Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύ-

θυνσης Δημόσιας Ασφάλειας / 3ου  Τμήματος   
β) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας / Διεύθυνσης Ασφάλειας / Τμήματος 
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Δίωξης Ναρκωτικών. 

γ) Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / 33ης Δ/νσης Ελέγχου Τελω-
νείων. 

δ)  Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Σ.Δ.Ο.Ε. / Κεντρικής Υπηρε-
σίας. 

 

2. Έκθεση της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Διεθνή Έλεγχο των Ναρκωτι-
κών (Ι.Ν.C.B.) για το 2001. 

 

3. Έκθεση της ΕUROPOL για τα Ναρκωτικά 2000-2001. 

 

4. Έκθεση της ΕUROPOL για τις Αλβανικές Οργανώσεις 2001. 

 

5. Έκθεση της Γ.Γ. ΙΝΤΕΡΠΟΛ για την κατάσταση των ναρκωτικών στην 
ΕΥΡΩΠΗ για το 2000. 

 

6. Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2000-
2004. 

 

7. Στοιχεία Εκθέσεων «Ομάδας Δουβλίνου». 

 

8. Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

 

9. Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών στην 
Ελλάδα για το 2001. 

 

10. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ / Γ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών. 

 

 

 

 

 


