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Η παρούσα Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά συντάχθηκε από τα στελέχη των Διωκτικών Αρχών που υπηρετούν στην Ειδική 

Μικτή Γραμματεία και εγκρίθηκε από τα Τακτικά Μέλη του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση προέρχονται από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είχαν 

περιέλθει σε γνώση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ κατά τον χρόνο έκδοσής της και έχουν εξαχθεί από την ανάλυση των σηματικών 

αναφορών, καθώς και από συνεισφορές των Ελληνικών Διωκτικών Αρχών.   

Η αποτύπωση της ισχύουσας νομοθεσίας και η επικαιροποίηση αυτής βασίζεται σε στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση 

του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ από Αρχές και Υπηρεσίες, μετά και από σχετική έρευνα σε ηλεκτρονικές τράπεζες νομικών πληροφοριών. 

Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) με νομοθετήματα, βιβλιογραφικές πηγές και 

μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα (video) από τις επιχειρήσεις κατασχέσεων ναρκωτικών που διενεργήθηκαν από τις 

Ελληνικές Διωκτικές Αρχές καθώς και τις σχετικές ενημερώσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας 

αυτόματου ανοίγματος των υπερσυνδέσμων, συνιστάται αλλαγή περιηγητή ιστού (browser).  

Η παρούσα Έκθεση μπορεί να αναζητηθεί από το διαδίκτυο στις ιστοσελίδες των Ελληνικών Διωκτικών Αρχών. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.  
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Πρόλογος Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας  

 Η Ελληνική Αστυνομία πιστή στην 

αποστολή της αποσκοπεί διαχρονικά μέσα 

από τις δράσεις της, στην καταπολέμηση 

του σοβαρού και οργανωμένου 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας για την 

ενδυνάμωση των θεμελιωδών πυλώνων 

της εσωτερικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο 

αυτό και με γνώμονα την προστασία του 

πολίτη, καίρια προτεραιότητά μας συνιστά 

η αντιμετώπιση του φαινομένου των 

ναρκωτικών, το οποίο έχει χαρακτήρα 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές.  

Η εφαρμογή νέων επιστημονικών μεθόδων για τη συλλογή πειστηρίων, το οργανωμένο 

πληροφοριοκεντρικό μοντέλο διαλειτουργικότητας με εγχώριους και ξένους φορείς, το οποίο 

εφαρμόζεται και βάσει του οποίου είναι εφικτή η εξακρίβωση και ιχνηλάτηση των διεθνών και εθνικών 

δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, και η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθιστούν επιτυχή τη συμβολή μας με απτά και διαρκή 

αποτελέσματα.  

Μέσω της Ετήσιας Έκθεσης εξάγονται γόνιμα συμπεράσματα με εμφανή τη δράση, που λαμβάνουν οι 

συναρμόδιοι φορείς, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΣΔΟΕ και Ελληνική 

Τελωνειακή Υπηρεσία. Σημαντικές είναι οι συνέπειες, που είχε η πανδημία του κορωνοϊού με την 

εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Ελλάδα, στη διαμόρφωση των 

στατιστικών στοιχείων, που αφορούν τη διακίνηση και διάθεση των ναρκωτικών, αλλά και στον τρόπο 

δράσης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.  

Η Ελληνική Αστυνομία έθεσε στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της για την πενταετία 2021-

2025 ως βασικό της στόχο τη μείωση και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών, 

με αντίστοιχη ενθάρρυνση της συνεργασίας και την προώθηση του συντονισμού μεταξύ των Αρχών 

Επιβολής του Νόμου σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Προτεραιότητά μας συνιστά η 
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ενημέρωση και θωράκιση των πολιτών και ιδιαιτέρως των νέων ως προς τους κινδύνους που ελλοχεύουν 

από τη χρήση, διακίνηση και εμπορία των ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των 

συνθηκών διαβίωσης και τη συμβολή στην κοινωνική ευημερία. 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ 

Αντιστράτηγος 
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Πρόλογος Γενικού Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία με τη συμπλήρωση 190 

χρόνων (1830-2020) από την ίδρυσή της 

αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις 

στο πέρασμα των χρόνων, προσπαθώντας πάντα να 

εξελίσσεται, να εξοπλίζεται και να απαντά σ’ αυτές 

με το καλύτερο τρόπο έχοντας ως γνώμονα τη 

διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και την 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των πολιτών. 

Ως Υπηρεσία διασυνοριακού ελέγχου, έχει βαθιά 

επίγνωση του ρόλου και της αποστολής της. Μέσα 

από την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της, τη 

συνεχή μέριμνα για προμήθεια των Τελωνειακών 

Αρχών με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων και την ενεργό 

συμμετοχή της σε επιχειρήσεις ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου, αποδεικνύει ότι η πάταξη της 

παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών κατατάσσεται στις 

προτεραιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης των 

στρατηγικών στόχων της. 

Η διακίνηση ναρκωτικών συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο παράνομου εμπορίου και 

καλύπτει την καλλιέργεια, την παρασκευή, τη διανομή και την πώληση των ουσιών, οι οποίες 

περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Εγκληματικές οργανώσεις με παγκόσμιο πλέον 

χαρακτήρα και χαρακτηριστικά πολυεθνικών επιχειρήσεων από πλευρά οργάνωσης, διανομής, μέσων 

και άλλων ανθρώπινων και υλικών πόρων, στοχεύουν ευθέως στις πιο δυναμικές ομάδες κάθε κοινωνίας 

και κυρίως στους νέους. Η συνεισφορά επομένως της Τελωνειακής Υπηρεσίας στον τομέα της πάταξης 

του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αποτελεί πρωταρχικό Εθνικό Καθήκον και απαραίτητη προϋπόθεση 

δόμησης μιας υγιούς κοινωνικής δομής και συνοχής. 

Η έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) για την κατάσταση των ναρκωτικών 

στην Ελλάδα για το έτος 2020, περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τις κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, 

που πραγματοποιήθηκαν από τις διωκτικές αρχές (Αστυνομία, Τελωνείο, Λιμενικό, ΣΔΟΕ), καθώς και 

στοιχεία για τις ελεγχόμενες παραδόσεις. Παράλληλα γίνεται καταγραφή των νέων μεθόδων απόκρυψης 
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και των δρόμων διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και κάθε νέας τάσης που καταγράφηκε. Με 

τον τρόπο αυτό, η ετήσια έκθεση του ΣΟΔΝ αποτυπώνει αφενός μεν την πραγματική κατάσταση των 

ναρκωτικών στην Ελλάδα αφετέρου δε, αποτελεί σημείο αναφοράς για την επαγρύπνηση των αρχών, 

την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, την κοινή τους δράση και τη διεξαγωγή αποτελεσματικότερων 

και στοχευμένων ελέγχων. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων & ΕΦΚ 

Κωνσταντίνος Μουρτίδης 
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Πρόλογος Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

Αναμφίβολα, η μάστιγα των ναρκωτικών παγκοσμίως 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό, μακροχρόνιο και 

δυσεπίλυτο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας, ένα 

σύνθετο πρόβλημα με ποικίλες συνιστώσες και η 

αποτελεσματική αντιμετώπισή του καθιστά, μεταξύ 

άλλων, αναγκαία τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία 

μεταξύ των αρμοδίων Διωκτικών Αρχών, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ως 

θεματοφύλακας της κοινωνικής συνοχής και έχοντας εκ 

θεμελίων του ως βασική αποστολή την καταπολέμηση 

κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος στους χώρους 

ευθύνης του, καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στην εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

Αξιολογώντας τις τάσεις διακίνησης ναρκωτικών στην ΕΕ και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε στενή 

συνεργασία με εγχώριους και ευρωπαϊκούς φορείς, θωρακίζεται απέναντι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον καταβάλλοντας τα μέγιστα για την αποτροπή εισόδου και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών 

μέσω των θαλασσίων οδών, τόσο στη Xώρα μας όσο σε άλλες χώρες της ΕΕ.  

Στα τριάντα ένα έτη επιτυχημένης λειτουργίας του, το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών - Εθνική 

Μονάδα Πληροφοριών αποτελεί την «κοινή συνισταμένη» των δράσεων που αναπτύσσουν οι Διωκτικές 

Αρχές στη Χώρας μας, συμβάλλοντας στον αρτιότερο συντονισμό τους και αντικατοπτρίζοντας 

ταυτόχρονα το αίσθημα της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας που τις διακατέχει. 

Η φετινή ετήσια έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ όμως βρίσκει την Ευρώπη σε μια από τις  δυσκολότερες φάσεις 

της σύγχρονης ιστορίας της. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19 και οι 

ανακατατάξεις που προκάλεσε στη χρήση και την αγορά ναρκωτικών ουσιών, ενδέχεται να έχουν 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις Υπηρεσίες καταπολέμησης ναρκωτικών και τις Διωκτικές Αρχές. Γι’ 

αυτό όλοι οι φορείς οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας με βάση τα νέα δεδομένα που 
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διαμορφώνονται στο διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα.  

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης αποτυπώνει επαρκώς την επικρατούσα κατάσταση και το έργο 

που συντελέστηκε το έτος 2020, αποτελεί σημείο αναφοράς για την επαγρύπνηση των Αρχών, την 

ενδυνάμωση της συνεργασίας και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για περαιτέρω 

ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση των μελλοντικών μας 

δράσεων. 

Εκφράζοντας την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της Ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής στα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙΔΙΝΑΛ) του 

Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και των ανά την 

επικράτεια Λιμενικών Αρχών για τον αγώνα που καταβάλλουν καθημερινά με επαγγελματισμό και 

αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση του φαινομένου, σας καλώ να συνεχίσουμε την προσπάθεια 

αυτή για μια κοινωνία χωρίς ναρκωτικά, με υγεία και ευημερία, για ένα μέλλον καλύτερο. 

                                 Ο Αρχηγός 

Αντιναύαρχος Λ.Σ. 

ΚΛΙΑΡΗΣ Θεόδωρος 
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Πρόλογος Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας 

Η χρήση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών έχει 

χαρακτηριστεί ως σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας μας και 

απειλεί σοβαρά την ανθρωπότητα. Η εποχή μας, που 

χαρακτηρίζεται από την πρόοδο και την αφθονία, 

αντιμετωπίζει ολοένα και σοβαρότερο πρόβλημα, 

ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Τα αίτια που οδηγούν στη 

χρήση τους ανάγονται συχνά στο βαθύ αίσθημα μοναξιάς 

και στην έλλειψη ψυχικού σθένους του προσώπου 

προκειμένου να διαχειριστεί προβλήματα και ψυχολογική 

πίεση χωρίς τη βοήθεια χημικών ή άλλων ουσιών. Η 

τρέχουσα δε συγκυρία της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού 

COVID-19 έχει επιφέρει αφενός ισχυρό αντίκτυπο στην 

οικονομία, και αφετέρου έχει οδηγήσει το σύνολο των 

πληττομένων κρατών σε λήψη μέτρων περιοριστικών της 

κυκλοφορίας και της διαπροσωπικής επαφής, πράγμα το οποίο επιτείνει υφιστάμενα ή/και δημιουργεί 

νέα προβλήματα και, συνεπώς, εντείνει την απουσία ουσιαστικών σχέσεων, οδηγώντας πολλές φορές 

στην επιδείνωση των συνθηκών που, τελικά, ευνοούν τη χρήση των ναρκωτικών.  

Οι ναρκωτικές ουσίες έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στο άτομο αλλά και στο κοινωνικό σύνολο εν γένει, 

καθώς υπονομεύεται η σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του ατόμου, αποδυναμώνεται ο 

κοινωνικός ιστός, αναπτύσσεται η παραοικονομία και το οργανωμένο έγκλημα. 

Η Πολιτεία έχει πολύπτυχο και καίριο ρόλο να επιτελέσει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου των ναρκωτικών. Η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών, υπηρετώντας 

αυτό το στόχο ενεργεί και λογοδοτεί με μετρήσιμα αποτελέσματα, για την αποκάλυψη και 

καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και 

διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, την αποκάλυψη περιπτώσεων 

διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Είναι αυτονόητο ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται κατά πρώτο λόγο με συνεργασίες σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. Η συντονισμένη δράση με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την Τελωνειακή 
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Υπηρεσία έχουν αυταπόδεικτη αξία για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος και την 

προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Ταυτόχρονα, τα ναρκωτικά αποτελούν και παγκόσμιο πρόβλημα 

που πρέπει να αντιμετωπίζεται με δράσεις σε διακρατικό πλαίσιο. Συνεπώς, η συνεργασία με την 

EUROPOL, την INTERPOL και τα λοιπά ενωσιακά ή αλλοδαπά όργανα αποκτά βαρύνουσα σημασία για 

την καταπολέμηση της σοβαρής απειλής των ναρκωτικών. 

Στην Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, αφενός το ισχύον 

νομοκανονιστικό πλαίσιο, και αφετέρου η τρέχουσα κατάσταση του φαινομένου, ώστε να είναι δυνατός 

ο εντοπισμός των υφιστάμενων προκλήσεων και η διερεύνηση των πιθανών δράσεων, με βάση και 

διεθνείς πρακτικές, για την επιλογή της βέλτιστης λύσης, προκειμένου, στα πλαίσια χάραξης και 

εφαρμογής μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος και να παραχθούν 

απτά αποτελέσματα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  

 

Η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής 

& Δημόσιας Περιουσίας 

Αθηνά Καλύβα 
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Κατάλογος συντομογραφιών 

ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  

ΑΔ Αστυνομική Διεύθυνση  

ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

ΓΔΝ Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών  

ΔΑΑ Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής 

ΔΑΕΑ Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής 

ΔΑΘ Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 

ΔΙΑΣ Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης 

ΔΙΔΙΝΑΛ Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου 

ΔΧΕ Δημόσιας Χρήσης Επιβατηγό 

ΔΧΦ Δημόσιας Χρήσης Φορτηγό 

Ε/Γ-Ο/Γ  Επιβατηγό - Οχηματαγωγό 

ΕΚΑΜ Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα 

ΕΚΤΕΠΝ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά  

ΕΛΑΣ Ελληνική Αστυνομία 

ΕΠ Ελεγχόμενη Παράδοση 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ι/Φ Ιστιοφόρο 

ΙΧΕ Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατηγό 

ΙΧΦ Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό 

ΚΛ Κεντρικό Λιμεναρχείο 

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Λ/Χ Λιμεναρχείο 

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 

ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΝΨΟ Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες 

ΟΔΝ Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 

ΟΕΟ Οργανωμένη Εγκληματική Ομάδα 

ΟΠΚΕ Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος 

ΠΟΔΙΝ Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 

ΣΔΟΕ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
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Τ/Χ Ταχύπλοο 

ΤΑ  Τμήμα Ασφάλειας 

ΤΑΕ Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων 

ΤΔΝ Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 

ΤΤ Τμήμα Τροχαίας 

ΤΥ Τελωνειακή Υπηρεσία 

ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 

ΥΑ Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 

ΥΔΝ Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 

ΥΕΔ Υποδιεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων 

ΥΕΕΜ Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών 

ΥΕΜ Υπηρεσία Εναέριων Μέσων 

Φ/Γ Φορτηγό 

    

DEA Drug Enforcement Administration 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
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1. ΣΟΔΝ - ΕΜΠ 

1.1 Ίδρυση - Αρμοδιότητες 

Το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών – Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (ΣΟΔΝ-ΕΜΠ) είναι μικτό 

Όργανο το οποίο συστάθηκε για την αξιοποίηση των πληροφοριών και το συντονισμό της δράσης των 

τεσσάρων Ελληνικών Διωκτικών Αρχών, δηλαδή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), της Τελωνειακής 

Υπηρεσίας (ΤΥ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) και του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), και έχει έδρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1990, μετά τη σύστασή του με το άρθρο 20 του 

ν. 1729/87 (ΦΕΚ 144 Α/07-08-1987), «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών προστασία των νέων 

και άλλες διατάξεις», και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας του με το 

ΠΔ 139/89 (ΦΕΚ 66 Α/06-03-1989), «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης 

Ναρκωτικών», όπως αυτό συμπληρώθηκε από το ΠΔ 126/90 (ΦΕΚ 51 Α/06-04-1990). 

Οι αρμοδιότητες του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ είναι οι ακόλουθες: 

 η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των Υπηρεσιών, που έχουν σχέση με 

συγκεκριμένες περιπτώσεις δίωξης ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, 

 η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, για την καλύτερη 

αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών,  

 ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών σε υποθέσεις πολλαπλής 

αρμοδιότητας ή με διεθνείς προεκτάσεις, για την επίλυση των οποίων απαιτείται ειδικός 

χειρισμός και άμεση συνεργασία αυτών,  

 η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση των 

συναρμόδιων Υπηρεσιών,  

 η παροχή άμεσης συνδρομής, κατά λόγω αρμοδιότητας, στα στάδια της έρευνας και 

προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα Αρχή, κάθε δυνατού μέσου ή στοιχείου ικανού 

να διευκολύνει την εξιχνίαση της υποθέσεως,  

 η αμοιβαία ενημέρωση των συναρμόδιων Υπηρεσιών για τις μεθόδους ή τους τρόπους δράσης 

των εμπόρων ναρκωτικών προς διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης πρόληψης και 

καταστολής των αδικημάτων των ναρκωτικών,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG9qCtp8PTUbndtvSoClrL8VngElbqsA6B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZlTdidbcbyNL0ZtJuP-vRPQEO19L4u3FZWqv0tbjY1J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHjYf64VqjqiPB0AqjPT1XarIrvsbRWZdMtjXSGRhvw2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWwnXHUzxPWXdtvSoClrL8hOQIz7x-mD7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMO25WAitnHp5c3Cii3vCPLbWEhZS_TDsojRkIGbRPMk
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 η λειτουργία ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (ΕΜΠ) για τα ναρκωτικά, στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Επίσης, το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ έχει τον έλεγχο και την ευθύνη των πραγματοποιούμενων Ελεγχόμενων 

Παραδόσεων ναρκωτικών ουσιών, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 2 της παρούσας Έκθεσης. 

1.2 Μέλη ΣΟΔΝ-ΕΜΠ 

Το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ απαρτίζεται από 4 μέλη τα οποία ορίζονται από τους συναρμόδιους επικεφαλής των 

Υπηρεσιών από τις οποίες αποτελείται το Όργανο, δηλαδή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και 

του Υπουργείου Οικονομικών, και η θητεία τους είναι διετής.  

Πρόεδρος του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του 

Αρχηγείου της ΕΛΑΣ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

 

Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Έκθεσης ως μέλη του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ ήταν ορισμένοι οι: 

 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: 

o Σταγάκης Μαρίνος, Ταξίαρχος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, Πρόεδρος  

o Σαρρής Διογένης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Προϊστάμενος του 3ου Τμήματος Ναρκωτικών & 

Παραβατικότητας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 ΑΑΔΕ, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ: 

o Λυμπέρης Άγγελος, Τελωνειακός ΠΕ/Α΄, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής 

Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), Τακτικό μέλος 
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o Ράπτης Δημήτριος, Τελωνειακός ΠΕ/Α΄, Προϊστάμενος του Γ’ Τμήματος - Δίωξης Λαθρεμπορίου 

και Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΣΤΕΠ, Αναπληρωματικό μέλος 

 Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ): 

o Πλοίαρχος ΛΣ Μπουλακάκης Ευάγγελος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και 

Λαθρεμπορίου, Τακτικό μέλος 

o Αντιπλοίαρχος ΛΣ Αθανασάκη Ανθούλα, επόπτης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & 

Λαθρεμπορίου, Αναπληρωματικό μέλος 

 Υπουργείο Οικονομικών, ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας, Γεν. Διεύθυνση ΣΔΟΕ: 

o Δανάμπασης Λουκάς, Τελωνειακός ΤΕ/Α΄, Προϊστάμενος του Θ’ Τμήματος Ναρκωτικών, Όπλων 

& Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Β’ Υποδιεύθυνσης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ 

Αττικής, Τακτικό μέλος 

o Κλήμης Μιχαήλ, Τελωνειακός ΔΕ/Α’, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Δίωξης 

Ναρκωτικών - Όπλων & Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ 

Αττικής, Αναπληρωματικό μέλος 

Ο Πρόεδρος του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ μετέχει στο ΔΣ του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), σύμφωνα 

με το άρθρο 52 του ν. 4139/13. 

Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λειτουργεί Ειδική Μικτή Γραμματεία που αποτελείται από 

στελέχη όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών και έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διαχείριση των υποθέσεων 

του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ. Επιπλέον, η Ειδική Μικτή Γραμματεία του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ είναι αρμόδια για τη 

συγκέντρωση, τήρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των Ελληνικών Διωκτικών 

Αρχών αναφορικά με θέματα ναρκωτικών, καθώς και τη συμπλήρωση και την αποστολή σχετικών 

ερωτηματολογίων προς τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Τέλος, η Ειδική Μικτή Γραμματεία εκπονεί ετησίως Έκθεση για τα ναρκωτικά, με θέματα και στοιχεία 

σχετικά με τα αντικείμενα της λειτουργίας του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ.  

Από το έτος 2016 έως τον χρόνο σύνταξης της παρούσας Έκθεσης το ΣΔΟΕ δε διέθεσε εκπρόσωπό του 

για τη στελέχωση της Ειδικής Μικτής Γραμματείας του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI3MumHVI8pEFvSCZTgvF7W6LciaBKSspVR1UrURETkoE.
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1.3 Σημεία Επαφής ΣΟΔΝ-ΕΜΠ 

Στην αποτελεσματικότητα του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ συμβάλει η λειτουργία 14 Σημείων Επαφής που έχουν 

συσταθεί σε νευραλγικές περιοχές της Ελλάδας, αναφορικά με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Τα 

Σημεία Επαφής υπάγονται σε 13 διοικητικές Περιφέρειες, αφού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν 

συσταθεί 2 Σημεία Επαφής, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.  

Τα 14 Σημεία Επαφής (και οι Περιφέρειές τους) λειτουργούν στις πόλεις: Αθήνα (Π. Αττικής), 

Αλεξανδρούπολη, (Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Βόλος (Π. Θεσσαλίας), Ηγουμενίτσα (Π. 

Ηπείρου), Ηράκλειο (Π. Κρήτης), Θεσσαλονίκη (Π. Κεντρικής Μακεδονίας), Καλαμάτα (Π. 

Πελοποννήσου), Κέρκυρα (Π. Ιονίων Νήσων), Κοζάνη (Π. Δυτικής Μακεδονίας), Μυτιλήνη (Π. Βορείου 

Αιγαίου), Πάτρα (Π. Δυτικής Ελλάδος), Ρόδος και Σύρος (Π. Νοτίου Αιγαίου) και Χαλκίδα (Π. Στερεάς 

Ελλάδος). 

 

 Σχήμα 1: Σημεία Επαφής ΣΟΔΝ-ΕΜΠ  
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2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την παρ. (ζ) του άρθρου 1 του ν. 1990/91 (ΦΕΚ 193 Α/16-12-1991), «Κύρωση Σύμβασης 

Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών», 

Ελεγχόμενη Παράδοση (ΕΠ) ορίζεται η τεχνική κατά την οποία επιτρέπεται η μεταφορά παράνομων ή 

ύποπτων αποστολών εμπορευμάτων, ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, ουσιών που 

αναφέρονται στον Πίνακα Ι και τον Πίνακα ΙΙ που είναι προσαρτημένα στην παραπάνω Σύμβαση ή 

υποκατάστατων ουσιών τους, δια ή μέσα στην περιοχή μιας ή περισσοτέρων χωρών, εν γνώσει και υπό 

την επίβλεψη των αρμοδίων Αρχών τους, με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων, 

αναμεμειγμένων στη διάπραξη εγκλημάτων που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της 

εν λόγω Σύμβασης. 

Η τεχνική της Ελεγχόμενης Παράδοσης ναρκωτικών ουσιών θεωρείται διεθνώς ένα αποτελεσματικό μέσο 

στις επιχειρησιακές δράσεις των Διωκτικών Αρχών. Κατά την Ελεγχόμενη Παράδοση, αφού διαπιστωθεί 

η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αναστέλλεται η κατάσχεση των ουσιών, έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της διαδρομής του παράνομου εμπορεύματος. Σκοπός μιας τέτοιας 

ελεγχόμενης μεταφοράς ναρκωτικών είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των συμμετεχόντων στη 

διαδικασία της παράνομης διακίνησής τους, καθώς και η εξάρθρωση των κυκλωμάτων εμπορίας αυτών. 

Οι παράνομα μεταφερόμενες ναρκωτικές ουσίες ενδέχεται να: 

 προέρχονται από ξένη χώρα και να έχουν τελικό προορισμό είτε την Ελλάδα, είτε άλλη χώρα με 

την Ελλάδα ως χώρα διέλευσης (transit),  

 έχουν αφετηρία την Ελλάδα και τελικό προορισμό ξένη χώρα,  

 έχουν αφετηρία και τελικό προορισμό εντός της Ελλάδας. 

Για τη διενέργεια μιας ΕΠ απαιτείται η δράση πολλών Υπηρεσιών ταυτόχρονα. Σύμφωνα με το άρθρο 38 

του ν. 2145/93, το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ έχει τον έλεγχο και την ευθύνη της πραγματοποιούμενης μεταφοράς 

καθόλη τη διάρκεια αυτής. Έτσι, το ΣΟΔΝ-ΕΜΠ είναι αρμόδιο για την οργάνωση και την εναρμόνιση των 

δράσεων όλων των εμπλεκομένων μερών, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την ταχύτητα που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση της επιχείρησης. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR-E980BrtYcWFnyb47kIuE-MpcPmuZJ8AW5Yrl7s28P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8Q92htLCbm4vtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFJgP_Kx9rFllEj4WWgZ3KVmteRSrfTr252o_JGKBaTY
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Στην ελληνική νομοθεσία τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία των ΕΠ ρυθμίζονται με: 

 την παρ. (ζ) του άρθρου 1 (ορισμός ΕΠ) και το άρθρο 11 του ν. 1990/91 (ΦΕΚ 193 Α/16-12-1991), 

με τον οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα η «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών», που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 

19-12-1988.  

 το άρθρο 38 του ν. 2145/93 (ΦΕΚ 88 Α/28-05-1993) «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, 

επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του ν. 2331/95 (ΦΕΚ 173 Α/24-08-1995) 

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

άλλες ποινικές διατάξεις». 

2.2 Στατιστικά Στοιχεία ΕΠ έτους 2020 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, στο ΣΟΔΝ-ΕΜΠ υποβλήθηκαν 46 αιτήματα για διενέργεια Ελεγχόμενης 

Παράδοσης ναρκωτικών ουσιών, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

  Γράφημα 1: Αριθμός Αιτημάτων ΕΠ, Έτη 2007 - 2020 

Εκ του συνόλου των 46 αιτημάτων που υποβλήθηκαν, τα 9 δεν έλαβαν σχετική έγκριση από την 

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ενώ σε 2 εκ του συνόλου των υποθέσεων δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση 

της ΕΠ. Επομένως, κατά το έτος 2020 διενεργήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 35 ΕΠ ναρκωτικών ουσιών. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR-E980BrtYcWFnyb47kIuE-MpcPmuZJ8AW5Yrl7s28P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8Q92htLCbm4vtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFJgP_Kx9rFllEj4WWgZ3KVmteRSrfTr252o_JGKBaTY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL8LHF9k8yiZ3t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRKFZkrl6FuVDBt7wTvOWFYr8OZIQ1z93C9r7ZSWhjyg
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Από το σύνολο των υποθέσεων στις οποίες διενεργήθηκε ΕΠ, οι 32 αφορούσαν σε κατασχέσεις 

ναρκωτικών ουσιών εντός ταχυδρομικού δέματος. Τα περισσότερα από αυτά είχαν αποσταλεί από 

Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ελβετία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο και χώρες της Αφρικής (Κένυα, 

Ζιμπάμπουε, Ουγκάντα, Ρουάντα, Μοζαμβίκη, Κονγκό, Ν. Αφρική και Νιγηρία), κάποια από αυτά μέσω 

Ην. Βασιλείου, ΗΠΑ και Μπαχρέιν, και είχαν ως τελικό προορισμό την Ελλάδα. Σε 2 υποθέσεις τα δέματα 

είχαν ως προορισμό την Ισπανία και την Κύπρο, προερχόμενα από την Ελλάδα και σε 2, επίσης, 

υποθέσεις είχαν προέλευση και προορισμό τη χώρα μας.  

 

 Γράφημα 2: Αιτήματα (46) για ΕΠ ναρκωτικών ουσιών, Έτος 2020  

Εντός του έτους 2020 ολοκληρώθηκαν 3 επιχειρήσεις διενέργειας ΕΠ, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στα τέλη 

του έτους 2019. Στη μία εξ αυτών, την οποία χειρίσθηκε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής (ΔΑΑ), 

κατασχέθηκαν 1.180,65 κιλά κοκαΐνης και συνελήφθησαν 8 αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής οργάνωσης. 

Η εν λόγω υπόθεση περιγράφεται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 7.3.5i της παρούσας Έκθεσης. 

Επιπρόσθετα, κατά το έτος 2020, σε 3 υποθέσεις διενέργειας ΕΠ, τα ναρκωτικά εισήχθησαν δια 

θαλάσσης στην Ελλάδα, τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτια, προερχόμενα από το Εκουαδόρ, και 

συγκεκριμένα στους μηχανισμούς ψύξης των container. Κατά τις επιχειρήσεις αυτές εντοπίστηκαν και 

κατασχέθηκαν 154,8 κιλά κοκαΐνης. Σημειώνεται ότι, ο λιμένας Πειραιά αποτέλεσε τόπο είτε τελικού 

προορισμού, είτε transit, με τελικό προορισμό τον λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

μέσω της Κροατίας (λιμένα PLOCE).  
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Από τις διενεργηθείσες ΕΠ ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 συλλήψεις δραστών 

από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ως ακολούθως: 18 ημεδαποί, 3 υπήκοοι Αλβανίας, 1 υπήκοος 

Αρμενίας και 1 υπήκοος Γκαμπόν. Σε κάποιες από τις ΕΠ δεν επετεύχθη σύλληψη δραστών, δεδομένου 

ότι δεν εμφανίστηκε κάποιος για την παραλαβή των ναρκωτικών.  

Σημειώνεται ότι, οι παραπάνω συλλήψεις αναφέρονται στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ΕΠ 

ναρκωτικών ουσιών που ξεκίνησαν το έτος 2020 και ολοκληρώθηκαν εντός του έτους.  

Για τις διενεργηθείσες ΕΠ ναρκωτικών ουσιών που ενώ ξεκίνησαν τα τέλη του έτους 2019, 

ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2020, πραγματοποιήθηκαν 9 συλλήψεις δραστών ως ακολούθως: 

6 υπήκοοι Αλβανίας, 1 υπήκοος Μολδαβίας, 1 υπήκοος Ολλανδίας και 1 ημεδαπός. 

Τα 41 αιτήματα ΕΠ ναρκωτικών ουσιών υποβλήθηκαν, από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, και 

συγκεκριμένα :  

 11 από την ΕΛΑΣ,  

 28 από την Τελωνειακή Υπηρεσία και  

 2 από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, 

Τα 5 αιτήματα ΕΠ ναρκωτικών ουσιών υποβλήθηκαν από Αρχές ξένων χωρών, και συγκεκριμένα:  

 3 από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και  

 2 από τις Αρχές των ΗΠΑ 

 

 Γράφημα 3: Αιτήματα ΕΠ ανά Υπηρεσία, Έτος 2020  



 

 

- 28 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

 

Τον συντονισμό των επιχειρήσεων των ΕΠ ανέλαβαν:  

 σε 26 υποθέσεις η ΕΛΑΣ,  

 σε 2 υποθέσεις η Τελωνειακή Υπηρεσία,  

 σε 1 υπόθεση το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 

Ακτοφυλακή, 

 σε 8 υποθέσεις το ΣΔΟΕ. 

 

 

Στον παρακάτω Πίνακα καταγράφονται τα είδη και οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που 

κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2020 με την τεχνική της ΕΠ:  

Πίνακας 1 - Ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν με Ελεγχόμενη Παράδοση κατά το έτος 2020 

ΣΟΔΝ-ΕΜΠ 
Ειδική Μικτή Γραμματεία 

Είδος Ποσότητα 

Ακατέργαστη Κάνναβη  112.346,87 γρ. 

Κατεργασμένη Κάνναβη  349,62 γρ. 

Χασισέλαιο 45 γρ. 

Κοκαΐνη 1.336.735,2 γρ. 

Ηρωίνη 4.160,31 γρ. 

Ηρωίνη-Μορφίνη-Κωδεΐνη 984,8 γρ. 

Ηρωίνη- Δεξτρομεθορφάνη 693,3 γρ. 

KHAT 10.761 γρ. 

Παραισθησιογόνα Μανιτάρια  388 γρ. 

MDMA  512,5 γρ. 

XTC  125 δισκία 

Αμφεταμίνη  85 γρ. 

Κρυσταλλική Μεθαμφεταμίνη  1,6 γρ.  

Πεντοβαρβιτάλη  409,7 γρ. 

Χαρτάκια LSD  100 τμχ. 

Καραμέλες με κανναβινοειδή  10 τμχ. 

Συσκευασίες καπνίσματος (έλαιο THC) 9 τμχ  

 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω κατασχέσεις αναφέρονται στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ΕΠ 

ναρκωτικών ουσιών που ξεκίνησαν το έτος 2020 και διενεργήθηκαν εντός του έτους. 

Γράφημα 4: Συντονίστριες Αρχές ΕΠ, Έτος 2020 
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3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

3.1 Γενικά Στοιχεία 

Πρώτο θεμέλιο της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας αποτέλεσε ο ν. 1729/1987, με τον οποίο, μεταξύ 

άλλων, συστήθηκε Επιτροπή Ναρκωτικών, εισήχθησαν χρήσιμες διακρίσεις στην ποινική μεταχείριση και 

ιδρύθηκε ο πρώτος πανελλήνιος οργανισμός απεξάρτησης, το ΚΕΘΕΑ. Η αφιέρωση του άρθρου 1 του 

συγκεκριμένου νόμου στην ίδρυση του ΚΕΘΕΑ αποτελούσε ένα δείγμα συμβολικής προτεραιότητας της 

θεραπευτικής προσέγγισης στη συνείδηση του τότε νομοθέτη. Έκτοτε, οι νομοθετικές επεμβάσεις ήταν 

πολύ συχνές, με ξεχωριστή θέση να κατέχει ο ν. 3459/2006, ο οποίος περιλάμβανε την κωδικοποίηση 

όλων των έως τότε νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Από την εμπειρία στον διεθνή και στον εγχώριο ορίζοντα του τομέα διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών, εξάγονται τα εξής κυριότερα ευρήματα: α) η ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων, της 

τεχνολογίας και των επικοινωνιών ενίσχυσε τις δυνατότητες και δραστηριότητες του οργανωμένου 

εγκλήματος, β) ορισμένες ναρκωτικές ουσίες συνδέθηκαν µε την ψυχαγωγία των νέων, γεγονός που 

συντέλεσε σε ευρύτερη διάδοσή τους και γ) η στήριξη της προληπτικής πολιτικής ιδίως στην 

καταπολέμηση της προσφοράς, δηλαδή του εμπορίου, διέψευσε τις προσδοκίες, ενώ προέκυψε ότι µόνο 

ο συνδυασμός πολιτικών κατά της προσφοράς και κατά της ζήτησης ναρκωτικών, κι όχι μονομερώς η 

επιβάρυνση των ποινών, εμφανίζει αποτελεσματικότητα. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν και τους 

βασικούς άξονες για παραγωγή της σχετικής νομοθεσίας και αποφάσεων. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα βασικά νομοθετήματα που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης 

ναρκωτικών ουσιών είναι: 

 η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2004/757/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2004 «για τη 

θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των 

εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

 η ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2017/2103 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης 

Νοεμβρίου 2017 «για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

με σκοπό να περιληφθούν στον ορισμό των ναρκωτικών νέες ψυχοδραστικές ουσίες, και για την 

κατάργηση της απόφασης 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32004F0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32017L2103
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3.2 Βασική Ισχύουσα Νομοθεσία στην Ελλάδα 

1. ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 A/20-03-2013) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

2. ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 10 Α/25-05-2006) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)» 

3. ΠΔ 148/07 (ΦΕΚ 191 Α/10-8-2007) «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων 

και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» 

Αναλυτικά: 

1. ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 A/20-03-2013) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

Το ΜΕΡΟΣ Α΄ - Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών του ν. 4139/2013 αποτελεί το βασικό 

νομοθέτημα της χώρας σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες και περιλαμβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (άρθρα 1-3, όπου περιλαμβάνονται 

γενικές έννοιες όπως ορισμός ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών αυτών, καθώς και θέματα 

σχετικά με της παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (άρθρα 4-9, όπου 

περιλαμβάνονται θέματα όπως έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών, σύσταση 

Επιτροπής Ναρκωτικών, καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και 

ιδιοσκευασμάτων και συνταγογράφηση και χορήγηση ναρκωτικών) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ (άρθρα 10-19, όπου περιλαμβάνονται 

θέματα όπως προμήθεια, κατεργασία, πώληση, έλεγχος διάθεσης, καθορισμός της τιμής, 

τελωνειακή φύλαξη, εξαγωγή και εισαγωγή ναρκωτικών) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (άρθρα 20-41) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 42-44, όπου περιλαμβάνονται θέματα σχετικά 

με την προανάκριση, την προδικασία και την προκαταρτική εξέταση) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ (άρθρα 45-47, όπου περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με έσοδα και διάθεση 

ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (άρθρα 48-60, όπου περιλαμβάνονται θέματα όπως η σύσταση 

Διυπουργικής Επιτροπής για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών και Εθνικής 

Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, ο ορισμός 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI3MumHVI8pEFvSCZTgvF7W6LciaBKSspVR1UrURETkoE.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY5gnZxno33_1ngxgcTbPxwx9ULLzI_r-CdY4ZYl6vtn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQKdGklKkfSi7WcgSvlI6DlUEBvf6Rb1QGvEi4I6O2YZU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI3MumHVI8pEFvSCZTgvF7W6LciaBKSspVR1UrURETkoE.
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Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί 

θεραπείας στο πλαίσιο του ποινικού συστήματος (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΑ και ΨΝΘ) 

Ο ν. 4139/13 έχει τροποποιηθεί από τους νόμους 4208/13, 4238/14, 4251/14, 4274/14, 4285/14, 

4322/15, 4509/17, 4523/18, 4554/18, 4600/19, 4601/19, 4610/19, 4662/20, 4691/20, 4737/20, 

4764/20, την ΠΝΠ 30/30-9-19 (ΦΕΚ 145 Α/30-9-2019) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 

72831/14 (ΦΕΚ 3242 Β/3-12-2014). 

2. ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α/25-05-2006) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)» 

Ο ν. 3459/2006, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1Α του άρθρου 100 του ν. 4139/13 (ΦΕΚ 74 Α/20-03-

2013).  

Όμως, διατηρούνται σε ισχύ: 

α) οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1, όπου περιλαμβάνονται ουσίες που υπάγονται στα 

ναρκωτικά στους Πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. 

Οι εν λόγω Πίνακες έχουν υποστεί τροποποιήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα στο 

τέλος του Κεφαλαίου. 

β) οι διατάξεις του άρθρου 58 «Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων». 

γ) οι διατάξεις του άρθρου 61, το οποίο προστέθηκε στον ν.3459/2006 με την παρ. 4 του 

άρθρου 58 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24-05-2011). 

 Οι διατάξεις του άρθρου 61 τροποποιήθηκαν με: 

o την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α/24-5-11),  

o το άρθρο 63 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-14), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 41 του ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-3-15). 

δ) οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 

1 του ν. 3459/06. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την ΚΥΑ Γ5γ/οικ. 49690/17 (ΦΕΚ 2238 Β/29-06-2017, Απόφαση (1)) 

τροποποιήθηκαν οι Πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ του ν. 3459/06 και προστέθηκε σε κάθε έναν από αυτούς 

το παρακάτω εδάφιο:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL85DiRVO0wgKR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQaQHsMSxa8AbZRMY3W4uqTN7E4hcqPMWaHSLaQvZB5OI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIyFwJ2Q0STM_xIs0k6HhDTCRndAw8PbBpSgoW1Lwe2vI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8feVGwDEXyCztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIqsV15I01Mket-iG_jx4fCWd5NpefY3HCosQTITdBsaE.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8RC-n_7hz1t15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ71MCLTmjGR_lDcBOcNRY-pW3oVe1Cns6-IHWm_H9aUU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQo1ifKq33DydIc00fPFSebrDtY0LQ9BpHKo_ufBFQx4g.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIni3blLP_mNw5SHAaekETPMqMrJV73BrtVCABSCMwQyg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQtWqvAYmQs5hU0pgBhNfUhMGJ52CIhti8epGhLUJ6YiE.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8b5S2mIvi-NjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FInp2Tjn8Dh7f1auZ_ppRazM_jgkDS4lETSYyHy9VsVuQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQU2YvDtf3MIZBwEPNRTw_rZjz5VBQZuwp8N-dkcEMoi0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIF9h1q1uGrPR3QDG8BGeXDwxX2RiHR25782pPVUOgrrI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPi92IAbAGmrwma9lbHN5YTzUVuN5n72ql9YROQwvTMX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI6EEjjUMq8p11vpQqlCuTuLNTdPDkliB9U2Qvj2_hPhY.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uvOCsR_YNdrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOnKzQJK7E3tfaOBO-6-Ty6y4lDBInXWw0JjuNevYII0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUCcA4culuvTRvM8qALWKERNAA55EEpJk60tH7qJ3Gg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQdi9RSGpvEG_prX_RR3WMUyZBf27mDJcJs_-5nJlq6L0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8Ohv0D7TaH5vnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTswQrqe-QSvBQn7XKZQmShwu6HMH7xfUqcdRyd_0Q-1bo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY5gnZxno33_1ngxgcTbPxwx9ULLzI_r-CdY4ZYl6vtn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI3MumHVI8pEFvSCZTgvF7W6LciaBKSspVR1UrURETkoE.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL870ttxUrqL015MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ0tLRrPmEQCd62MpsG013PqZmAIl9Wp8mQmyEo4_30Ik.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL870ttxUrqL015MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ0tLRrPmEQCd62MpsG013PqZmAIl9Wp8mQmyEo4_30Ik.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8WV10BfAfsLZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQr1Uc5PzPkGg9PRVFSz2GUrFzFA95RYu8ma9pFqRT1IY.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8b3WHGL66ug7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIFCTzquTr5ViWujOrrrOv-L0lYwaxA__rrucOseLrIDI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNe17VFf0uBCox86FVbGkzyAAHXjgAcxaa51H7F2G25o.
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«Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, τα οποία εμφανίζουν σαφή εξαρτησιογόνο δράση και μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη 

διάταξη». 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται ότι για ουσίες που αποτελούν άλατα ή ισομερή των 

ελεγχόμενων ουσιών, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εμφανίζουν σαφή εξαρτησιογόνο δράση και 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία, ώστε να θεωρούνται επίσης 

ελεγχόμενες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη. 

3. ΠΔ 148/07 (ΦΕΚ 191 Α/10-8-2007) «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και 

κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» 

Στο άρθρο 1 του ΠΔ 148/07 κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των κανονιστικών 

προεδρικών διαταγμάτων και των κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας 

για τα ναρκωτικά που είχαν εκδοθεί έως 31-12-2006 και περιλαμβάνονται τα παρακάτω Κεφάλαια: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α', ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (άρθρα 1-3, όπου περιλαμβάνονται θέματα σχετικά 

με τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων, την εισαγωγή και την εξαγωγή 

φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που 

υπάγονται στις διατάξεις για τα ναρκωτικά και τις τιμές πώλησης ναρκωτικών Κρατικού 

Μονοπωλίου) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (άρθρα 4-5) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ', ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ - ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ - 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΥΤΟΥ (άρθρα 6-12) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ', ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΣΟΔΝ) (άρθρα 13-15 ) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε', ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (άρθρα 16-23) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ', ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (άρθρα 24-31) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ', ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) (άρθρα 32-34) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η', ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ (ΕΚΤΕΠΝ) (άρθρα 35-39) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ', ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) (άρθρα 40-44 ) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQKdGklKkfSi7WcgSvlI6DlUEBvf6Rb1QGvEi4I6O2YZU.
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

(άρθρα 45-56) (συμπληρωματικά βλέπε και άρθρο 25 (Ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε 

προγράμματα του ΚΕΘΕΑ) ν. 4331/15, ΦΕΚ 69 Α/2-7-15) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ', ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 57, όπου αφορά στην Εθελοντική Εισφορά της 

Ελλάδος στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο κατάχρησης ναρκωτικών) 

 

Το άρθρο 1 του ΠΔ 148/07 έχει τροποποιηθεί από τα άρθρα 90 και 145 του ν. 4600/19, το άρθρο 21 

του ν. 4737/20 και το άρθρο 31 του ν. 4715/20. 

3.3 Νομοθεσία έτους 2020 

Στη συνέχεια παρατίθεται το σύνολο της νομοθεσίας, η οποία σχετίζεται με τον τομέα της δίωξης 

ναρκωτικών ουσιών, που εκδόθηκε κατά το έτος 2020 στην Ελλάδα. 

3.3.1 Νόμοι 

1. ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27 Α/07-02-2020 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4600/2019, στον ν. 4139/2013 πραγματοποιήθηκε προσθήκη της 

παρ. 7 στο άρθρο 22, η οποία, στη συνέχεια, με το αρ. 189 «Τροποποίηση της παραγράφου 7 του 

άρθρου 22 του ν. 4139/2013» του ν. 4662/2020 τροποποιήθηκε ως εξής:  

«7. Οι εγκεκριμένοι φορείς του άρθρου 51, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και 

β' βαθμού μπορεί να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ). Στους Χώρους 

Εποπτευόμενης Χρήσης παρέχονται υπηρεσίες για την ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και 

τη μείωση της βλάβης και των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών. 

Σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών, η προστασία της 

δημόσιας υγείας, η μείωση του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στον πληθυσμό των 

τοξικοεξαρτημένων, η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της 

υπερδοσολογίας, η μείωση της δημόσιας όχλησης, η κινητοποίηση των χρηστών και η προετοιμασία 

τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας. Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης δύναται να 

λειτουργούν και υπό τη μορφή κινητών μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΧΕΧ, τα θέματα στελέχωσης και στέγασης, 

η δημιουργία, η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους, το 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIF9h1q1uGrPR3QDG8BGeXDwxX2RiHR25782pPVUOgrrI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uvOCsR_YNdrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOnKzQJK7E3tfaOBO-6-Ty6y4lDBInXWw0JjuNevYII0
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είδος, ο τύπος και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδων και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα. Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης λειτουργούν, ύστερα από άδεια που χορηγείται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που 

λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των παραπάνω Εποπτευόμενων Χώρων Χρήσης δεν 

αποτελεί άδικη πράξη.»  

2. ν. 4691/2020 (ΦΕΚ 108 Α/09-06-2020), άρθρα 5 και 7 

Με τον ν. 4691/20 πραγματοποιούνται οι παρακάτω αλλαγές στον ν. 4139/2013. 

i) Άρθρο 5, «Πολλαπλασιαστικό υλικό» 

Το άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται περαιτέρω όροι και 

προϋποθέσεις που αφορούν ιδίως στη χορήγηση της έγκρισης, την υποβολή επιπλέον 

δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, τις προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των 

περιοχών καλλιέργειας, των σημείων αποθήκευσης και των μεταποιητικών μονάδων, τις 

διαδικασίες μεταφοράς, το χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, τον τρόπο έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 

ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη 

(THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς από τρίτες χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τη διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης, 

τη διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και 

προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιεργητικής και 

μεταποιητικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

β) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Για την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa 

L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη(THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, καθώς 

και για την εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του 

είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% αρκεί η 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUCcA4culuvTRvM8qALWKERNAA55EEpJk60tH7qJ3Gg
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έγκριση της παρ. 2. Η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών, καθώς και η 

διάθεση και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa 

L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% απαγορεύεται.». 

ii) Άρθρο 7, «Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης»  

Με το άρθρο αυτό τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Αν, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης 

διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας και των ακατέργαστων προϊόντων της σε 

τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του 

ορίου του 0,6%, ο προϊστάμενος της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο, ενημερώνει τον κατά τόπο 

αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και η καλλιέργεια καταστρέφεται με έξοδα του καλλιεργητή, 

παρουσία των ελεγκτικών αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες 

δύνανται να καλέσουν και την Ελληνική Αστυνομία. Στην περίπτωση υπέρβασης του 0,6% σε 

τετραϋδροκανναβινόλη (THC), επιπλέον όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, ασκείται 

αυτεπάγγελτα ποινική δίωξη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.». 

3. ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204 Α/22-10-2020) 

Σύμφωνα με τον ν. 4737/2020 πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στον ν. 4139/2013 καθώς και 

στο ΠΔ 148/07, όπως παρακάτω. 

i) Άρθρο 6, «Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών» (Τροποποίηση του 

ν. 4139/2013) 

α). Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 50 του ν. 4139/2013 (Α' 74) αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την 

Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο και είκοσι (20) μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Εθνικός 

Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και μέλη της ένας (1) προϊστάμενος ή 

οριζόμενος από αυτούς ειδικός επιστήμονας της αρμόδιας Διεύθυνσης από τα Υπουργεία 

Οικονομικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων οργανισμών ή 

φορέων θεραπείας του άρθρου 51, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής 

(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας της παρ. 4. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.». 

«4. Συστήνεται Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας αποτελούμενο από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του ν. 3459/2006. Το Δίκτυο εκπροσωπείται στην 

Επιτροπή του παρόντος άρθρου, από ένα (1) μέλος, το οποίο προτείνεται από το Σωματείο των 

Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.». 

β) Η περ. α' του άρθρου 53 του ν. 4139/2013 τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«Άρθρο 53 Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) η συμβολή στον σχεδιασμό, την προώθηση, την εφαρμογή 

εθνικής πολιτικής και προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των 

ναρκωτικών, τη μείωση της βλάβης, τη θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και την 

κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, β) η συμβολή στη μελέτη σε εθνικό επίπεδο 

του όλου προβλήματος των ναρκωτικών, του εθισμού και των εν γένει εξαρτήσεων για τον 

εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτιών που οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λήψη 

ναρκωτικών, καθώς επίσης και η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης Τράπεζα 

Πληροφοριών ως προς την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήματος των ναρκωτικών 

στη Χώρα, γ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και 

επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η 

ενθάρρυνση, ο συντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει σκοπό τη 

συμμετοχή στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, καθώς 

και της αντιμετώπισης των φαινομένων του εθισμού και των εν γένει εξαρτήσεων, δ) η πρόταση 

και προώθηση αναγκαίων νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη και 

καταστολή του προβλήματος των ναρκωτικών, ε) η συνεργασία με αντίστοιχους συντονιστικούς 

ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους 

διεθνείς οργανισμούς, σχετικούς με την αντιμετώπιση του όλου θέματος, η μεταξύ τους 
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ανταλλαγή πληροφοριών και η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, με 

στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής προς εκείνη των ενωσιακών και διεθνών φορέων 

και στ) η σύνταξη εκθέσεων για την κατάσταση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

και για την πορεία των σχετικών εθνικών ερευνών, η κατάρτιση στατιστικών πινάκων με ανάλυση 

και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας μαζί με προτάσεις για τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων.». 

ii) Άρθρο 21, «Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών» 

Με το άρθρο αυτό πραγματοποιείται τροποποίηση της παρ. 5α του άρθρου 1 του ΠΔ 148/2007, 

αναφορικά με συνταγογράφηση και χορήγηση οπιοειδών και λοιπών ουσιών. 

3.3.2 Υπουργικές Αποφάσεις 

1. ΚΥΑ αριθ. 1033/364487 (ΦΕΚ 6021 Β/31-12-2020) Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

Θέμα: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347 της 20.12.2013, 

σ. 608), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 της Επιτροπής (L 181 της 

20.6.2014, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επιτροπής (L 227 της 

31.7.2014, σ. 69), σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς 

και των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis 

sativa L της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013.» 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013, των άρθρων 9 και 37 

και του παραρτήματος ΙΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 και της παρ. 7 

του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014, σχετικά με τη χορήγηση 

βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L της παρ. 3 του άρθρου 1 του 

ν. 4139/2013, με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,2 (ποικιλίες βιομηχανικής 

κάνναβης). Για την καλλιέργεια των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης απαιτείται προέγκριση 

(άδεια καλλιέργειας). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8VngElbqsA6AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsqGgoh-2NcsAq5Felq57QkADyE4OapH96IEVpAqErpxs.
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Για θέματα που δε ρυθμίζονται με την εν λόγω ΚΥΑ, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και 

αναλόγως οι διατάξεις της υπ’ αρ. 104/7056/21.1.2015 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 147 Β), όπως ισχύει.  

2. ΥΑ Δ2Α/ΟΙΚ.25602/20 (ΦΕΚ 1607 Β/27-04-2020), Υπ. Υγείας 

Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων 

Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των θεμάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης 

και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους, του είδους, του τύπου και των 

προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.» 

Στην Υπουργική Απόφαση καθορίζονται αναλυτικά όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

των ΧΕΧ, όπως διαφαίνεται και από το θέμα της, και αναλύεται στα παρακάτω άρθρα:  

1. Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) Σκοπός  

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες στους Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)  

3. Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)  

4. Ζητήματα στελέχωσης  

5. Μητρώο καταγραφής ληπτών υπηρεσιών των ΧΕΧ  

6. Δικαιολογητικά και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας  

7. Διακοπή Λειτουργίας ΧΕΧ - Ανάκληση απόφασης άδειας Λειτουργίας 

3. ΚΥΑ Δ3Γ/ΟΙΚ.58100/20 (ΦΕΚ 4175 Β/28-9-2020), Υπ. Υγείας, Υπ. Δικαιοσύνης 

Θέμα: «Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 

διατάξεις» 

Πρόκειται για ουσίες υπαγόμενες στις Συνθήκες του ΟΗΕ μετά τις Αποφάσεις της 63ης Συνόδου της 

Επιτροπής για τα ναρκωτικά (CND) έτους 2020. 

Έτσι, πραγματοποιήθηκε υπαγωγή δέκα νέων ουσιών στον Πίνακα Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3459/2006, και συγκεκριμένα των: 

i. crotonylfentanyl 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xcreXeJIx8v3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZLxpabssv3UoCpRn3n5A6ThuupaNO7CyYMx7XhfXj5Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8rJvj2NJOGAEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcnrDT0khyCwwP4ehTSb_hjF28lrp6qqOglpMbkmVjj5
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ii. valerylfentanyl 

iii. DOC 

iv. AB-FUBINACA 

v. 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMBPINACA) 

vi. 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) 

vii. 4F-MDMB-BINACA  

viii. 4-CMC (4-chloromethcathinone,clephedrone) 

ix. Ν-ethylhexedrone 

x. αlpha-PHP 

 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε υπαγωγή μίας νέας ουσίας στον Πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3459/2006, και συγκεκριμένα της: 

flualprazolam 
 

Στην ΚΥΑ Δ3Γ/ΟΙΚ.58100/20 σημειώνεται ότι «η ουσία etizolam (decision 63/13) έχει ήδη υπαχθεί 

στον πίνακα Δ' του ως άνω νόμου με την υπό στοιχεία Δ3γ/81508/30.11.18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4838 Β/2018)». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οι Πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 ΚΝΝ, όπου περιλαμβάνονται όλες 

οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά, ανανεώνονται διαρκώς, καθώς, κατά κύριο λόγο, νέες ουσίες 

αποφασίζεται ότι πρέπει να υπαχθούν σε αυτούς. 

Παρακάτω παρατίθενται, κατά χρονολογική σειρά, Υπουργικές Αποφάσεις (όπως έχουν περιέλθει στη 

γνώση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ) σύμφωνα με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι ανωτέρω Πίνακες. 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.155737/06 (ΦΕΚ 1914 Β/29-12-2006, Απόφαση (5)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/52708/07, ΔΥΓ3γ/80696/07 (ΦΕΚ 1357 Β/01-08-2007, Αποφάσεις (5), (7)) 

 ΥΑ αριθ. ΔΥΓ3γ/38075/07 (ΦΕΚ 1408 Β/07-08-2007, Απόφαση (4)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/83666/06/06 (ΦΕΚ 1749 Β/31-08-2007, Απόφαση (11)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/ΟΙΚ.113324/07, ΔΥΓ3γ/ΟΙΚ.113328/07 (ΦΕΚ 1841 Β/12-09-2007, Αποφάσεις (5), (6)) 

 ΚΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.116025/07 (ΦΕΚ 1903 Β/14-9-2007, Απόφαση (10)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/116244/05/08 (ΦΕΚ 563 Β/01-04-2008, Απόφαση (10)) 

 ΚΥΑ ΔΥΓ3γ/54568/07/08 (ΦΕΚ 769 Β/30-04-2008, Απόφαση (5)) 

 ΚΥΑ ΔΥΓ3γ/91372/07/08 (ΦΕΚ 838 Β/12-05-2008, Απόφαση (2)) 

 ΚΥΑ ΔΥΓ3γ/12846/08 (ΦΕΚ 1124 Β/18-06-2008, Απόφαση (8)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/27148/08 (ΦΕΚ 1345 Β/09-07-2008, Απόφαση (5)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/120064/08 (ΦΕΚ 2233 Β/31-10-2008, Απόφαση (5)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/167073/08/09 (ΦΕΚ 314 Β/20-02-2009, Απόφαση (4)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/70248/09 (ΦΕΚ 1392 Β/13-7-2009, Απόφαση (3)) 

 ΥA ΔΥΓ3γ/61606/09, YA ΔΥΓ3γ/61921/09 (ΦΕΚ 1393 Β/13-07-2009, Αποφάσεις (11), (12)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/81187/09 (ΦΕΚ 1847 Β/03-09-2009, Απόφαση (2))   

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/ΟΙΚ.130697/09, ΔΥΓ3γ/105557/09, ΔΥΓ3γ/114358/09 (ΦΕΚ 2194 Β/02-10-2009, 

Αποφάσεις (11),(12),(13))  

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ. 93287/10 (ΦΕΚ 1337 Β/31-08-2010, Απόφαση (1))  

 ΚΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.101681/10 (ΦΕΚ 1369 Β/02-09-2010, Απόφαση (5)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.161365/10 (ΦΕΚ 2162 Β/31-12-2010), Απόφαση (7)) 

 ΚΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.3566/11 (ΦΕΚ 271 Β/18-02-2011, Απόφαση (5)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.33401/11 (ΦΕΚ 475 Β/28-03-2011, Απόφαση (3)) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL85SHhfC--biJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQWiIr4EI4hm6v7BTnn0Be3kd4ZC0kXn4MCrfm1VC1Nxs.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL87eRSME-Rrlx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsFWke5x3PLYTUVLYVxpf8Lmi0wa3ouEJd9OSBb-InhrU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8exgDlHxktv73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsAezm0R7RkCLnoVBamlWmhUeID__bGHbMnT3B3EQSul0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8ii-Ftf96MRDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsR28BEGFh8VEOXJys0IOB2DXxx0is_50YH1A8-V3nG4I.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL82cXdM4ldZWdp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsTMVkiNMyHIG4ZAZTC1GADEjqp1QTiYQqOUXBfzRw-6g.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8yb7l1HobT0gtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsd9oRyooOoWqscnJBQvxoDFgfZYMXUgrL9fM2TPF5SuU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL88Y71z4OJk5e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs087YJR_qymwYsK5VMNCInL_ihZB0sF57dsldTwWi0Sw.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8SzxSnDKDtkt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQfN26RzarA6OUe2yGK_wnQaJgTfiBUgfc6B0SF0Mn9eo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL87qydmWLMVMR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQfmRAfLdUXxKkxqiribeaqPW5vQTz9jqTk5fqMEoRk-4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL84Hz4CTK3ToN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQXxx9HyaHjZTC5mwd5DLkQTmwMYB5pUIrN7tEEIrc67c.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8XL8tG9fmXDl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsbEVLpnqZ7OTz1T5-W4AcG01HQ35K_GDSawEMVvN8iuo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8SzKdMKJot94liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsMikZpAG_9wp1gU9YAghsns7a6YnCRSqU7wHwre5qUag.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoClrL8iIO_V7FYVGS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsc85VCB_hjPIdtSNAGxWduWDYQkH62CeBJ5xG-XC6NDQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8Z9DpXoFZ5_55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQntRMX7US-WWuMce1qlgcwkE2kTdpBnbKRgGV9EEvdBM.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8ndsiOD8jfQvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTssqhKFKaZm0o_SI_cIEEFWjIBK3fv5f7EuutXOKlOXR8.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8ndsiOD8jfQu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsV0SACGWv6FsGGLkS07coCHLEkRCS3c8OWrwk1FXeZyU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL8yb7l1HobT0j3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsG2nSp-wYRw9ulURCySc1EajHnaVVQz7tSK56HPTFj1g.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEiICErm5tbxndtvSoClrL899BPB_U8p_x_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsJZrCcuyB5eKG900AKp1bXMDJ70walcklAM69r9T7NYs.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8NXGWS3cU8Kv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9u6v7rDkWGNdBMKy4EI3reILeZaxqAGzfgyXuVEn7KE.
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 ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ. 33399/11, ΔΥΓ3γ/οικ.33402 (ΦΕΚ 695 Β/29-04-2011, Αποφάσεις (9),(10))  

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ.47477/11 (ΦΕΚ 1040 Β/27-05-2011, Απόφαση (3)) 

 Αριθ. ΔΥΓ3γ/48299/11, ΔΥΓ3Γ/48299/11 (ΦΕΚ 1105 Β/3-6-2011), Αποφάσεις (7), (8)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/119069/11, ΔΥΓ3γ/65665/11 (ΦΕΚ 3114 Β/30-12-2011, Αποφάσεις (9),(10))  

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/121296/11 (ΦΕΚ 3194 Β/30-12-2011, Απόφαση (4))  

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/135725/11/12, ΔΥΓ3Γ/136860/11/12 (ΦΕΚ 710 Β/12-3-2012, Αποφάσεις (4), (5)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/10203/12, ΔΥΓ3γ/31420/12, ΔΥΓ3Γ/9461/12 (ΦΕΚ 1759 Β/30-05-2012, Αποφάσεις (4), 

(5), (6)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/41085/12, ΔΥΓ3Γ/48930/12 (ΦΕΚ 2007 Β/19-6-2012, Αποφάσεις (1), (2)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/54202/12 (ΦΕΚ 2024 Β/20-06-2012) 

 ΥΑ ΔΥΓ3γ/64061/12, ΔΥΓ3γ/68107/12, ΔΥΓ3γ/73933/12, ΔΥΓ3γ/93492/12 (ΦΕΚ 3324 Β/12-12-

2012, Αποφάσεις (6),(7),(8), (9))  

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/2742/13, ΔΥΓ3Γ/19166/13 , ΔΥΓ3Γ/23852/13 (ΦΕΚ 1257 Β/23-5-2013, Αποφάσεις (1), 

(2), (3)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/69426/13, ΥΑ ΔΥΓ3Γ/82606/13 (ΦΕΚ 2689 Β/22-10-2013, Αποφάσεις (3), (4)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/8235/14, ΔΥΓ3Γ/117235/14 , ΔΥΓ3Γ/119205/14 (ΦΕΚ 904 Β/11-4-2014, Αποφάσεις (1), 

(2), (3)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/32279/14, (ΦΕΚ 2054 Β/29-7-2014, Απόφαση (3)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/65177/14, (ΦΕΚ 2598 Β/30-9-2014, Απόφαση (4)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/56560/14, (ΦΕΚ 3119 Β/20-11-2014, Απόφαση (2)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/56865/14, (ΦΕΚ 3395 Β/17-12-2014, Απόφαση (2)) 

 ΥΑ ΔΥΓ3Γ/87828/14, ΔΥΓ3Γ/87829/14 (ΦΕΚ 3410 Β/19-12-2014, Αποφάσεις (2), (3)) 

 ΥΑ Γ5Γ/6749/15, (ΦΕΚ 701 Β/24-4-2015, Απόφαση (1)) 

 ΥΑ Γ5Γ/15280/15, Γ5Γ/15546/15, (ΦΕΚ 847 Β/15-5-2015, Αποφάσεις (3), (4)) 

 ΥΑ Γ5Γ/42767/15, (ΦΕΚ 2266 Β/20-10-2015, Απόφαση (4)) 

 ΚΥΑ Γ5γ 52299/15 (ΦΕΚ 2444 Β/13-11-2015, Απόφαση (1)) 

 ΚΥΑ ΔΥΓ3Γ/102888/13/15, (ΦΕΚ 2530 Β/24-11-2015, Απόφαση (5)) 

 ΥΑ Γ5Γ/47895/29-05-2014/15, (ΦΕΚ 2969 Β/31-12-2015, Απόφαση (7)) 

 ΚΥΑ Γ5γ/οικ. 25555/16, Γ5γ/οικ. 25558/16 (ΦΕΚ 1108 Β/19-04-2016, Αποφάσεις (4),(5))  

 ΥΑ Γ5Γ51003/16 (ΦΕΚ 3833 Β/29-11-2016, Απόφαση (1)) 

 ΥΑ Γ5Γ/82153/17 (ΦΕΚ 602 Β/24-2-2017, Απόφαση (1)) 
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 ΚΥΑ Γ5γ/οικ. 49690/17 (ΦΕΚ 2238 Β/29-06-2017, Απόφαση (1)) 

 ΚΥΑ Δ3γ/81508/18 (ΦΕΚ 4838 Β/30-10-2018, Απόφαση (1)) (βλ. ΦΕΚ 6034 Β/31-12-2018 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (4)) 

 ΚΥΑ Δ3γ/44783/19 (ΦΕΚ 2391 Β/19-06-2019, Απόφαση (1)) 

 ΚΥΑ Δ3(γ)οικ. 49037/19 (ΦΕΚ 2711 Β/02-07-2019) 

 ΚΥΑ Δ3γ/ 52303/19 (ΦΕΚ 4435 Β/03-12-2019, Απόφαση (5)) 

 ΚΥΑ Δ3Γ/ΟΙΚ.58100/20 (ΦΕΚ 4175 Β/28-9-2020) 

 ΚΥΑ Δ3Γ/ΟΙΚ.24369/21 (ΦΕΚ 1595 Β/20-4-2021) 
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4. ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ1 

Με τον όρο «πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών» εννοούμε ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά στην 

παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά συγχρόνως έχουν πληθώρα νόμιμων 

χρήσεων, κυρίως στην χημική βιομηχανία και στην φαρμακοβιομηχανία.  

Για κάποιες από τις ουσίες αυτές εφαρμόζεται ένα διεθνές σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης του 

εμπορίου και της χρήσης τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 

παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών», που συνομολογήθηκε στη 

Βιέννη στις 19 Δεκεμβρίου 1988 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 1990/91 (ΦΕΚ 193 Α/16-12-

1991). 

Σε επίπεδο ΕΕ είναι σε ισχύ Κανονισμοί που διέπουν τα θέματα παρακολούθησης του εμπορίου των 

ουσιών αυτών, καθώς και των φυσικών προϊόντων και των μιγμάτων που τις περιέχουν: 

1. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 «περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών» (L47/1/18-02-2004), ο οποίος 

περιέχει εναρμονισμένα μέτρα για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση των 

προδρόμων ουσιών, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1258/2013 του 

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, 

2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 «σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών 

μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών» (L 22/1/26-01-2005) όπως έχει τροποποιηθεί με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2013 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, 

3. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1011 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2015 (L 

162/12/27-06-2015) «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών και του 

                                                           
 

1 Τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο  4. «ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» έχουν δοθεί από τη 
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ 
της ΑΑΔΕ, η οποία είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση των προδρόμων ουσιών ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών στην Ελλάδα. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGVo0BSic6eqXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR-E980BrtYcWFnyb47kIuE-MpcPmuZJ8AW5Yrl7s28P
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0001:0010:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:022:0001:0010:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:330:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_162_R_0003&from=EN
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κανονισμού (ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την 

παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων 

χωρών και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1277/2005», 

4. Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1013 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2015 

(L162/33/27-06-2015) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 273/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών 

καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων 

παρακολούθησης του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων 

χωρών». 

5. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1443 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016 (L 

235/6/01.09.2016) «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου όσον 

αφορά στην προσθήκη ορισμένων προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών στον κατάλογο 

διαβαθμισμένων ουσιών». 

6. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/729 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2018 

(L 123/4/18.5.2018) «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 111/2005 του Συμβουλίου όσον 

αφορά την προσθήκη ορισμένων προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών στον κατάλογο 

διαβαθμισμένων ουσιών».  

7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 225/2011 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2011 για «τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1277/2005 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των 

προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων παρακολούθησης του εμπορίου προδρόμων ουσιών των 

ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών». 

8. Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2020/1737 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2020 

(L 392, 23.11.2020) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 111/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά 

την προσθήκη ορισμένων προδρόμων ουσιών ναρκωτικών στον κατάλογο των διαβαθμισμένων 

ουσιών. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:202:0007:0033:EL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_162_R_0005&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1443&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0729&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0225&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&from=EL
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Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265 Α/22-11-2001), «Εθνικός Τελωνειακός 

Κώδικας», και την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4139/2013, η παρακολούθηση των προδρόμων ουσιών 

εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

 

Σε εθνικό επίπεδο είναι σε ισχύ : 

1. ΚΥΑ Ε.2589/960/Β0034 (ΦΕΚ 1157 Β/19-08-2005), «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

Ε.2200/600/1.7.1994 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 547/13.7.1994) περί ρύθμισης διαδικασιών 

παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και ελέγχου των προδρόμων ουσιών παρασκευής ναρκωτικών 

και ψυχοτρόπων ουσιών». 

2. Άρθρα 3 & 20 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α/20-03-2013), «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 

άλλες διατάξεις». 

3. Άρθρο 5 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142 Α/28-06-2007), «Αναμόρφωση του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» με την οποία ρυθμίζονται διαδικασίες που εμπίπτουν 

στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετέχει στις συναντήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Προδρόμων 

Ουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Group of Experts on Drug Precursors), παρακολουθεί τις εξελίξεις 

στον τομέα και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των προγραμμάτων Prism και Cohesion της Διεθνούς 

Επιτροπής Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB).  

Καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους 2020 πραγματοποιούνταν επιστάμενοι έλεγχοι στις εταιρείες που 

εισάγουν, εξάγουν, διακινούν ή χρησιμοποιούν πρόδρομες ουσίες καθώς επίσης και καταχωρήσεις νέων 

εταιρειών στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΣΤΕΠ και ανανεώσεις Αδειών Έγκρισης και Βεβαιώσεων 

Καταχώρησης προδρόμων ουσιών. 

  

file:///C:/Users/elina_user/Desktop/%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%20%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259D-%25CE%2595%25CE%259C%25CE%25A0%201/document%20(7).pdf
file:///C:/Users/elina_user/Desktop/%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%20%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259D-%25CE%2595%25CE%259C%25CE%25A0%201/document%20(5).pdf
file:///C:/Users/elina_user/Desktop/%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%20%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259D-%25CE%2595%25CE%259C%25CE%25A0%201/document%20(4).pdf
file:///C:/Users/elina_user/Desktop/%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%20%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259D-%25CE%2595%25CE%259C%25CE%25A0%201/document%20(5).pdf
file:///C:/Users/elina_user/Desktop/%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3%20%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%2594%25CE%259D-%25CE%2595%25CE%259C%25CE%25A0%201/document%20(6).pdf
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5. ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2020  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), ως θάνατοι που προκαλούνται από 

ναρκωτικά ορίζονται αυτοί που «συμβαίνουν λίγο μετά την κατανάλωση ενός ή περισσότερων 

παράνομων ψυχοδραστικών ναρκωτικών και σχετίζονται άμεσα με αυτή την κατανάλωση», δηλαδή οι 

θάνατοι που οφείλονται σε οξείες δηλητηριάσεις και χρήση υπερβολικών δόσεων ουσιών. Στην 

κατηγορία αυτή δεν καταγράφονται οι θάνατοι που σχετίζονται έμμεσα με τα ναρκωτικά, δηλαδή οι 

θάνατοι στους οποίους η χρήση ουσιών εμπλέκεται (π.χ. θάνατοι από μολυσματικές ασθένειες οι οποίες 

σχετίζονται με την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, ατυχήματα, αυτοκτονίες κλπ.), αλλά δεν αποτελεί την 

τελική αιτία του θανάτου.  

Η παρακολούθηση των σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκτίμησης 

των επιπτώσεων της χρήσης των ναρκωτικών στην ατομική και δημόσια υγεία και έχει ως στόχο αφενός 

μεν, να αποτυπωθεί η επιδημιολογική κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ελλάδα, 

αφετέρου δε, να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν πολιτικές και παρεμβάσεις για τη μείωση των 

προβλημάτων υγείας. 

Στο ΣΟΔΝ-ΕΜΠ διαβιβάζονται στοιχεία που συλλέγονται από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές που 

συμμετέχουν σε αυτό, και αφορούν στους αναφερθέντες θανάτους που πιθανολογείται η κατάχρηση 

ουσιών ως αιτία και στους επιβεβαιωθέντες θανάτους. Οι θάνατοι καταχωρούνται ως επιβεβαιωθέντες, 

μόνο όταν ως αιτία θανάτου στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των τοξικολογικών 

αναλύσεων, αναφέρεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών.  

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω Πίνακες 3 και 4 συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν 

περιέλθει στη γνώση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης.  
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Πίνακας 2 - Θάνατοι από ναρκωτικά, Έτος 2020 

    Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

A Αναφερθέντες θάνατοι 59 5 64 

          

B Βεβαιωθέντες θάνατοι 19 2 21 

Ηλικία (έτη)       

  έως 14      

  15-19       

  20-24  1  1 

  25-29  1   1 

  30-34    1 1 

  35-39  7   7 

  40-44  7   7 

  45-49  1   1 

  50-54  1 1 2 

  55-59      

  60-64  1    1 

  65 και άνω      

  Άγνωστη      

Μέση ηλικία θανόντων 40 44 40 

Υπηκοότητα       

  Ελληνική 15 2 17 

  Άλλης χώρας ΕΕ      

  Χώρας εκτός ΕΕ 4   4 

Περιοχή      

  Αττική 1   1 

  Θεσσαλονίκη 4  4 

  Λοιπή χώρα 16   16 

Οικογενειακή κατάσταση      

  Άγαμοι  15 1 16 

  Έγγαμοι 1 1 2 

  Διαζευγμένοι 1   1 

  Άγνωστη  2   2 

Γραμματικές Γνώσεις       

  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  8  2 10 

  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1   1 

  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης     

  Άγνωστης βαθμίδας 10  10 

 Επαγγέλματα      

  Άνεργοι 8 2  10 

  Τεχνίτες-Εργάτες-Οικοδόμοι 2   2 

  Άγνωστο 9  9 

 Ουσία που σχετίζεται με τον θάνατο:    

   ηρωίνη ή άλλη οπιούχα ουσία: 6  6 

   ηρωίνη ή άλλη οπιούχα ουσία σε συνδυασμό με:       

  o κοκαΐνη 2  2 

  o βενζοδιαζεπίνες 9 2 11 

  o οινόπνευμα    

  o κοκαΐνη – βενζοδιαζεπίνες 2  2 

   άλλη ουσία (εκτός από οπιούχα):       

  o αμφεταμίνες    

 o     
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Πίνακας 3 - Θάνατοι από ναρκωτικά, Έτη 2012-2020 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A Αναφερθέντες θάνατοι 78 75 76 94 78 62 90 73 64 

                

Β Θάνατοι όχι από ναρκωτικά 4 5 13 16 11 4 6 10 2 

                

Γ Θάνατοι από απροσδιόριστη αιτία 1 - - 1 1 1 3 - - 

                

Δ Βεβαιωθέντες θάνατοι 73 70 63 77 66 54 70 51 21 

Ηλικία (έτη)          

  έως 19 1 1 - 2 1 - 1 - - 

  20 -29  21 12 9 13 12 8 3 8 2 

  30 και άνω 51 57 54 62 53 46 66 43 19 

 Φύλο          

  Άνδρες 66 60 56 71 58 48 65 48 19 

  Γυναίκες 7 10 7 6 8 6 5 3 2 

 Υπηκοότητα          

  Ελληνική 68 63 55 69 60 51 64 48 17 

 Ξένη 5 6 8 8 6 3 6 3 4 

  Άγνωστη - 1 - - - - - - - 

 Περιοχή          

  Αττική 26 29 30 15 18 8 13 10 1 

  Θεσσαλονίκη 15 19 15 33 22 17 26 21 4 

  Λοιπή χώρα 32 22 18 29 26 29 31 20 16 

 Οικογενειακή κατάσταση          

  Άγαμοι  51 44 43 51 31 27 34 33 16 

  Έγγαμοι 2 4 2 8 6 1 6 4 2 

 Διαζευγμένοι - 1 - 2 4 2 3 2 1 

  Άγνωστη 20 21 18 16 25 24 27 12 2 

Γραμματικές Γνώσεις          

  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  4 8 7 17 16 10 14 12 10 

  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 9 10 4 8 17 6 10 11 1 

 Ανώτερης εκπαίδευσης - 1 - 3 - 1 - 3 - 

  Ανώτατης εκπαίδευσης - - - - - - 1 - - 

  Άγνωστης βαθμίδας 60 51 52 49 33 37 44 25 10 

  Αγράμματοι - - - - - - 1 - - 

 Επαγγέλματα          

  Άεργοι-Άνεργοι 28 21 22 43 29 19 37 26 10 

 Τεχνίτες-Εργάτες-Οικοδόμοι 1 1 1 - - 3 1 2 2 

 Ιδιωτικοί υπάλληλοι - 1 2 - 2 2 1 1 - 

 Σπουδαστές-Μαθητές - 1 - - 1 - - - - 

 Δημόσιοι υπάλληλοι - - 1 - - - 1 - - 

  Στρατιωτικοί- Σώματα Ασφαλείας - - - - - 1 - 2 - 

 Λοιποί - 1 - 3 4 2 1 - - 

  Άγνωστο 44 45 37 31 30 27 29 20 9 

 Ουσία που σχετίζεται με τον θάνατο:          

  Ηρωίνη-Μορφίνη 64 58 53 69 63 50 65 50 18 

  Ψυχοτρόπες ουσίες 6 8 4 4 2 4 3 - 2 

  Κοκαΐνη 3 2 4 2 1 - 2 - 1 

  Κάνναβη - 2 1 - - - - - - 

 Αμφεταμίνες - - 1 - - - - 1 - 

  Δεν ανιχνεύθηκε - - - 2 - - - - - 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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6. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

6.1 Η γεωπολιτική θέση και ο ρόλος της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μια από τις «πύλες εισόδου» ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται στην 

Ευρώπη, ως χώρα διέλευσης και ως τόπος προορισμού ποσοτήτων για εγχώρια κατανάλωση. Η χώρα δεν 

συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που παράγουν ναρκωτικές ουσίες, με εξαίρεση κάποιες περιορισμένες 

συγκριτικά ποσότητες κάνναβης. Τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, καθώς διαθέτει 

εκτεταμένη χερσαία συνοριακή γραμμή και ακτογραμμή πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων, πολυάριθμα 

νησιά και βραχονησίδες, μεγάλο αριθμό αερολιμένων και λιμένων, αλλά και στρατηγική θέση ανάμεσα 

σε τρεις ηπείρους, την καθιστούν περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος δράσης για τα δίκτυα διακίνησης 

ναρκωτικών ουσιών. 

Ειδικότερα, η Ελλάδα γειτνιάζει με την Αλβανία, η οποία αποτελεί κύριο προμηθευτή ακατέργαστης 

κάνναβης των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου, και μέσω των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων των δύο 

χωρών εισέρχονται ή διέρχονται από τον ελληνικό χώρο σημαντικές ποσότητες. Παράλληλα, η θαλάσσια 

περιοχή νότια της Κρήτης αποτελεί σημείο διέλευσης φορτίων κατεργασμένης κάνναβης μεγάλης 

κλίμακας, με προέλευση, κυρίως, τη Συρία και τελικό προορισμό τη Λιβύη. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται 

πάνω σε έναν από τους κυριότερους δρόμους διακίνησης οπιούχων, τον λεγόμενο «Νότιο Βαλκανικό 

Άξονα». Αυτός ενώνει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπιούχων στον κόσμο, δηλαδή την 

Κεντρική Ασία (Αφγανιστάν, Πακιστάν κ.ά.) και τη γειτονική της Μέση Ανατολή, μέσω της Τουρκίας, με 

τις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης, όπου καταναλώνονται σημαντικότατες ποσότητες ηρωίνης. 

Τέλος, η εισαγωγή ή διέλευση φορτίων κοκαΐνης που προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής 

διευκολύνεται από τους μεγάλους ελληνικούς εμπορικούς λιμένες και αερολιμένες, που αποτελούν 

ταυτόχρονα και σύνορα της ΕΕ. 

6.2 Περίληψη σημαντικότερων στοιχείων και διαπιστώσεων για το έτος 2020 

Παρουσιάζονται ακολούθως συνοπτικά τα βασικότερα ευρήματα στη διακίνηση ναρκωτικών στην 

Ελλάδα για το έτος 2020, για τις κυρίως διακινηθείσες ουσίες, κυρίως ως προς τις ποσότητες, τον αριθμό 

των κατασχέσεων, τις διαδρομές, τον τρόπο μεταφοράς, τους δράστες, την τιμή πώλησης και τη 
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συγκριτική ανάλυση με την κατάσταση που αναφέρθηκε κατά το προηγούμενο έτος. 

 

Γενικά στοιχεία: 

 Ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων, γενικά, για παραβάσεις της περί ναρκωτικών 

νομοθεσίας κατά το έτος 2020, παρουσίασε μείωση σε σχέση με το έτος 2019 (-9,83%). Οι 

κατηγορηθέντες σε ποσοστό 66,63% ήταν Έλληνες υπήκοοι και σε ποσοστό 30,06% ήταν 

αλλοδαποί, και πιο συγκεκριμένα υπήκοοι Αλβανίας 7,47%, Πακιστάν 4,65%, Αφγανιστάν 3,3% 

κλπ. 

 Τα μέλη των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων (ΟΕΟ) που δραστηριοποιήθηκαν στη 

διακίνηση ναρκωτικών στην Ελλάδα ήταν σε ποσοστό 46,6% ημεδαποί, 51,58% αλλοδαποί και 

1,82% άγνωστης υπηκοότητας. Μεταξύ των αλλοδαπών κυρίαρχος ήταν ο ρόλος των υπηκόων 

Αλβανίας (31,67%), οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση όλων των ειδών ναρκωτικών 

ουσιών.  

 Η εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Ελλάδα για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, επέδρασσε αρνητικά στον αριθμό των 

συλλήψεων, διατάραξε τη διαθεσιμότητα ορισμένων ναρκωτικών οδηγώντας σε ελλείψεις και 

υψηλότερες τιμές και δημιούργησε αλλαγές στον τρόπο της περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών 

εντός της Ελλάδας. 

 Η συνολική εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων ναρκωτικών ξεπέρασε 

το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Κοκαΐνη: 

• Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα κατά το έτος 2020 ήταν 

1.787,283 κιλά, αυξημένη κατά 87,46% σε σχέση με το έτος 2019. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

ποσότητα κοκαΐνης που έχει κατασχεθεί σε ετήσια βάση τα τελευταία 25 έτη στην Ελλάδα και η 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι κατασχεθείσες ποσότητες κυμάνθηκαν σε ιδιαιτέρως υψηλά 

επίπεδα.  

• Σε ποσοστό 89,06%, η προέλευση της κοκαΐνης η οποία κατασχέθηκε ήταν από χώρες της 

Λατινικής Αμερικής.  

• Ως μέσο μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε Ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος και εμπορευματοκιβώτια 
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έμφορτα με μπανάνες, που είχαν προορισμό (τελικό ή ενδιάμεσο) τους λιμένες Πειραιά και 

Θεσσαλονίκης. Σημαντικές ποσότητες διακινήθηκαν προς και από την Ελλάδα με Δημόσιας 

Χρήσης Φορτηγά (ΔΧΦ) οχήματα μέσω του λιμένα Πάτρας. 

• Μικρότερες ποσότητες κοκαΐνης εισήχθησαν στη χώρα με ταχυδρομικά δέματα, στις αποσκευές 

ή ενδοσωματικώς σε επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».  

• Τα μέλη των Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων (ΟΕΟ) ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 58%) 

και υπήκοοι Αλβανίας (περίπου 34%). 

• Η τιμή της κοκαΐνης στην παράνομη αγορά της Ελλάδας για το έτος 2020 αυξήθηκε και η 

εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπέρασε το ποσό των 160 

εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Κάνναβη: 

• Η συνολική ποσότητα κάνναβης, κατεργασμένης και ακατέργαστης, που κατασχέθηκε στην 

Ελλάδα κατά το έτος 2020 ήταν 9.908,106 κιλά, μειωμένη κατά 48,13% σε σχέση με το έτος 2019. 

• Η αναλογία ακατέργαστης προς κατεργασμένη κάνναβη ήταν 78,67% προς 21,33% αντίστοιχα. 

• Το 48% της ακατέργαστης κάνναβης εξακριβώθηκε ότι προερχόταν από την Αλβανία. 

• Εισήχθη στην Ελλάδα μέσω χερσαίων αφύλακτων διαβάσεων και των θαλάσσιων συνόρων, 

κυρίως με οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατηγά (ΙΧΕ), Φορτηγά (Φ/Γ) και αυτοκινούμενο 

τροχόσπιτο (camber), καθώς και με Ι/Φ και ταχύπλοα (Τ/Χ) σκάφη. 

• Η προέλευση της κατεργασμένης κάνναβης ήταν η Αλβανία και ο Λίβανος, με τελικό προορισμό 

την Τουρκία και τη Λιβύη αντίστοιχα, μέσω της Ελλάδας. 

• Τα μέλη των ΟΕΟ διακίνησης κάνναβης ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 51%) και υπήκοοι 

Αλβανίας (περίπου 31%). 

• Ο συνολικός αριθμός καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα 

ήταν 51.149, μειωμένος κατά 10,21% σε σχέση με το έτος 2019. 

• Τα μέλη των ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν στην καλλιέργεια κάνναβης ήταν υπήκοοι Αλβανίας 

σε ποσοστό 63% και ημεδαποί 34%. 

• Η τιμή της ακατέργαστης κάνναβης στην παράνομη αγορά της Ελλάδας για το έτος 2020 

αυξήθηκε, ενώ αυτή της κατεργασμένης κάνναβης παρέμεινε αμετάβλητη. Η εκτιμώμενη 

«εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων κάνναβης ξεπέρασε το ποσό των 

230 εκατομμυρίων ευρώ. 
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Ηρωίνη: 

• Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα ήταν 299,855 κιλά, μειωμένη κατά 

25,54% σε σχέση με το έτος 2019. 

• Η προέλευση της ηρωίνης δεν εξακριβώθηκε σε ποσοστό 87%. Για τις υπόλοιπες ποσότητες, στις 

οποίες ταυτοποιήθηκε ο τόπος προέλευσης, διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν η Αλβανία 8%, η 

Τουρκία 3% και χώρες της Αφρικής 2%. 

• Η ηρωίνη εισήχθη στην Ελλάδα με ταχυδρομικά δέματα, με οχήματα ΙΧΕ και Φ/Γ και μέσω των 

συνόρων Ελλάδας και Τουρκίας, στον ποταμό Έβρο. 

• Τα μέλη των ΟΕΟ ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 44%) και υπήκοοι Αλβανίας (περίπου 26%). 

• Η τιμή της ηρωίνης στην παράνομη αγορά της Ελλάδας για το έτος 2020 παρέμεινε αμετάβλητη 

και η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπέρασε το ποσό των 

5 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Συνθετικά ναρκωτικά: 

• Κατασχέθηκαν συνολικά 519.306 δισκία XTC, 9,579 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 

47.567 δισκία ηρεμιστικών ουσιών. 

• Η κατάσχεση 500.000 δισκίων XTC στη Θεσσαλονίκη, είναι η μεγαλύτερη που έχει 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. 

• Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων συνθετικών ναρκωτικών 

ξεπέρασε το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. 

6.3 Συνολική στατιστική απεικόνιση 

Ο αριθμός των υποθέσεων κατάσχεσης ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν από τις 

Ελληνικές Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2020 ήταν 12.823, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 

έτος 2019 (-5,68%). Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν δικογραφίες που σχηματίστηκαν κυρίως για 

κατοχή - χρήση ναρκωτικών ουσιών και, κατά δεύτερο λόγο, για διακίνηση.  

Ο αριθμός των κατηγορηθέντων κατά το έτος 2020 ήταν 16.659 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση 

με το έτος 2019 (-9,00%). Οι κατηγορηθέντες σε ποσοστό 66,63% ήταν Έλληνες υπήκοοι και σε ποσοστό 
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30,06% ήταν αλλοδαποί, και πιο συγκεκριμένα υπήκοοι Αλβανίας 7,47%, Πακιστάν 4,65%, Αφγανιστάν 

3,3% κλπ. Σε ποσοστό 93,61% ήταν άνδρες, 4,47% ήταν γυναίκες και στο 1,92% δεν προσδιορίζεται το 

φύλο, καθώς πρόκειται για άγνωστους δράστες. Μεταξύ αυτών, ο μεγαλύτερος αριθμός αντιστοιχούσε 

σε κατηγορίες για αδικήματα κατοχής - χρήσης και η πλειοψηφία των κατηγορουμένων για τα αδικήματα 

αυτά ήταν Έλληνες υπήκοοι. 

 

  Γράφημα 5: Αριθμός Υποθέσεων Κατασχέσεων Ναρκωτικών, Έτη 2015 - 2020  

 

 Γράφημα 6: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων, Έτος 2020 
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Παρατίθενται κατωτέρω στατιστικοί πίνακες οι οποίοι αναφέρονται στις κατασχέσεις ναρκωτικών 

ουσιών από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2020, καθώς και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με 

προηγούμενα έτη.  

 Πίνακας 4 – Κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, Έτος 2020  

 

1. 12.342 439 32 10 12.823

2. 16.145 507 4 3 16.659

3. Κάνναβη - Κανναβινοειδή
Μονάδα 

Μέτρησης

Κάνναβη σύνολο (ακατέργαστη & κατεργασμένη) κιλά 6.883,608 1.542,043 19,500 1.462,955 9.908,106

Κάνναβη κατεργασμένη κιλά 44,112 811,901 0,261 1257,535 2.113,809

Κάνναβη ακατέργαστη κιλά 6.839,496 730,142 19,239 205,420 7.794,297

Αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης τεμάχια 331 83 414

Χασισέλαιο        κιλά 8,549 0,002 0,97 9,521

τεμάχια 1.572 665 2.237

κιλά 0,421 0,01 0,431

τεμάχια 815 10 825

κιλά 0,299 3,245 3,544

Φυτά καλλιεργηθέντα                              τεμάχια 50.506 643 51.149

Φυτά αυτοφυή            τεμάχια 10.124 10.124

4. Οπιούχα- Οπιοειδή

κιλά 287,344 1,787 10,298 0,426 299,855

δόσεις 15 5 20

κιλά 0,329 10,220 10,549

τεμάχια 14 14

κιλά 23,665 0,64 24,305

τεμάχια 189 2 191

Κωδεϊνη                       τεμάχια 989 989

Fentanyl τεμάχια 13 13

τεμάχια 1.547 36 1.583

κιλά 0,083 0,083

Τραμαδόλη χάπια 25.651 296 25.947

Φυτά υπνοφόρου μήκωνος τεμάχια 129 129

5. Διεγερτικά 

Kοκαΐνη         κιλά 1608,290 107,950 70,715 0,328 1787,283

κιλά 0,357 0,001 0,358

τεμάχια 5 5

Μεθαμφεταμίνη κιλά 0,002 0,002

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη κιλά 9,188 0,391 9,579

Captagon τεμάχια 13.291 13.291

KHAT κιλά 97,500 69,461 166,961

Μεφεδρόνη (4-MMC) κιλά 0,283 0,283

6. Παραισθησιογόνα   

τεμάχια 150 46 196

κιλά 0,001 0,001

τεμάχια 5 5

κιλά 0,509 0,043 0,552

7. Διεγερτικά & Παραισθησιογόνα

MDMA                      κιλά 1,429 0,316 0,201 1,946

XTC (MDMA) τεμάχια 518.392 914 519.306

8. Ψυχοτρόπες Ουσίες

κιλά 0,049 0,049

τεμάχια 46.959 608 47.567

Πεντοβαρβιτάλη               κιλά 0,410 0,41

Κεταμίνη                   κιλά 0,177 0,177

Υποθέσεις

Κατηγορηθέντα Άτομα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  ΟΥΣΙΩΝ KATA TΟ ETΟΣ 2020

ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Σπόροι ινδικής κάνναβης

Ηρωίνη 

Όπιο 

Προϊόντα κάνναβης λοιπά

Μεθαδόνη                   

Subutex              

Αμφεταμίνες         

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το χρόνο συμπλήρωσης του πίνακα

LSD                                        

Μανιτάρια

Ηρεμιστικά (γενικά)             
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  Πίνακας 5 - Κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, Έτη 2016 - 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020

1. 11.086 12.789 13.528 13.595 12.823

2. 15.479 18.046 18.300 18.297 16.659

3. Κάνναβη - Κανναβινοειδή
Μονάδα 

Μέτρησης

Κάνναβη σύνολο (ακατέργαστη & κατεργασμένη) κιλά 13.018,158 31.202,390 20.199,257 19.102,441 9.908,106

Κάνναβη κατεργασμένη κιλά 155,003 6.292,135 7.387,507 6.587,410 2.113,809

Κάνναβη ακατέργαστη κιλά 12.863,155 24.910,255 12.811,750 12.515,031 7.794,297

Χασισέλαιο        κιλά 1,588 11,659 3,715 3,64 9,521

Φυτά καλλιεργηθέντα                              τεμάχια 39.151 27.409 50.597 56.963 51.149

Φυτά αυτοφυή            τεμάχια 16.554 19.498 8.493 15.769 10.124

4. Οπιούχα- Οπιοειδή

κιλά 220,280 361,297 206,590 402,695 299,855

δόσεις 543 65 26 9 20

Όπιο   κιλά 7,432 0,216 5,600 0,085 10,549

κιλά 14,913 9,819 9,870 8,479 24,305

τεμάχια 698 898 310 228 191

Κωδεϊνη                       τεμάχια 2.626 3.084 1.743 413 989

τεμάχια 2.036 1.497 1.260 1.541 1.583

κιλά 0,083

Τραμαδόλη τεμάχια 26.157.399 522 225 1.954 25.947

Φυτά υπνοφώρου μήκωνος τεμάχια 624 44 3.700 208 129

5. Διεγερτικά

Kοκαίνη  κιλά 166,116 229,083 165,871 953,422 1787,283

Φύλλα κόκας κιλά 0 0,009 5,02

κιλά 1,81 0,065 0,12 0,158 0,358

τεμάχια 88 275,000 5

Μεθαμφεταμίνη κιλά 0,003 0,002 0,006 0,002

κιλά 0,773 0,402 1,429 4,961 9,579

τεμάχια

Captagon τεμάχια 655.765 3.127.360 38.495.866 13.291

Khat κιλά 4 27062 166,961

Μεφεδρόνη (4-MMC) κιλά 0,283

6. Παραισθησιογόνα     

LSD τεμάχια 455 221 248 501 196

τεμάχια 249 18

κιλά 0,446 0,124

7. Διεγερτικά & Παραισθησιογόνα

XTC (MDMA) τεμάχια 9.522 566 62.762 169.269 519.306

MDMA κιλά 2,072 6,369 5,327 1,713 1,946

8. Ψυχοτρόπες Ουσίες

κιλά 0,327 0,216 0,058 0,011 0,049

τεμάχια 57.043 52.493 42.317 36.555 47.567

9. Πρόδρομες ουσίες

BMK κιλά 3019,745

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 

Παραισθησιογόνα (γενικά)

Ηρεμιστικά (γενικά)            

Ηρωίνη 

Μεθαδόνη                   

Αμφεταμίνες 

Subutex 

Υποθέσεις 

Κατηγορηθέντα άτομα

KATA TA ETH 2016 - 2020

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
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6.4 Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες (ΟΕΟ) 

Οι κατηγορηθέντες ως μέλη ΟΕΟ σε ποσοστό 46,6% ήταν Έλληνες και ακολούθησαν οι υπήκοοι Αλβανίας 

31,77%, Αφγανιστάν 3,63% κλπ. 

 

 Γράφημα 7: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων ως μέλη ΟΕΟ, Έτος 2020 

Στο σύνολο των κατηγορηθέντων ως μέλη των ΟΕΟ, το 51,58% ήταν αλλοδαποί. Επιπροσθέτως, 

εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούν στα μέλη που είχαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, 

διαπιστώνεται ότι οι υπήκοοι Αλβανίας είχαν ρόλο ανάλογο των Ελλήνων. Από τα παραπάνω προκύπτει 

σαφώς ότι αλλοδαποί - κατά κύριο λόγο υπήκοοι Αλβανίας - που συμμετείχαν στις ΟΕΟ είχαν κυρίαρχο 

ρόλο στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών στην Ελλάδα, είτε ως απλά μέλη, είτε ως ηγετικά στελέχη 

των εγκληματικών ομάδων, δραστηριοποιούμενοι στο παράνομο εμπόριο όλων των ειδών ναρκωτικών 

ουσιών. 

Σε μια απόπειρα να σκιαγραφηθεί το προφίλ των εμπλεκομένων σε υποθέσεις διακίνησης «σημαντικών» 

ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται από το United 

Ελλάδα
308

Αλβανία
210

Αλγερία
20

Πακιστάν
9

Αφγανισταν
24

Τουρκία
5

Άγνωστη χώρα
12

Λοιπές χώρες
48

Παλαιστίνη
10

Ιράν
15
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Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)2, καθώς και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 

συλληφθέντων κατά το έτος 2020 στην Ελλάδα, ενδεικτικά διαπιστώνονται τα κάτωθι:  

 

Σημειώνεται ότι σε περιορισμένο αριθμό υποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα 

προαναφερθέντα ποσοτικά όρια που καθορίζονται από το UNODC, διαπιστώθηκε το αδίκημα της 

διακίνησης, ωστόσο τα χαρακτηριστικά των συλληφθέντων σε αυτές τις υποθέσεις δεν περιλήφθηκαν 

στον παραπάνω πίνακα. 

Γενικότερα, οι εγκληματικές ομάδες που δρουν στην Ελλάδα στο πεδίο της διακίνησης ναρκωτικών 

χαρακτηρίζονται από πολυμορφία και μεγάλη ικανότητα προσαρμογής, ευελιξίας και εξέλιξης, σύμφωνα 

με τις εκάστοτε συνθήκες αλλά και τη δυναμική της εποχής. Η δράση τους είναι πολυδιάστατη και 

εντοπίζεται σε όλους τους τομείς, ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση των ναρκωτικών ουσιών, από 

την παραγωγή τους (κάνναβη) μέχρι τη διάθεση τους στους χρήστες. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ΟΕΟ 

αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία, ενώ σε άλλες συνεργάζονται είτε μεταξύ τους είτε με ΟΕΟ 

του εξωτερικού, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους στην αλυσίδα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

Τα μέλη των ΟΕΟ εκμεταλλεύονται την τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να εφεύρουν νέες μεθόδους 

απόκρυψης και διακίνησης, και διαθέτουν ή συνεργάζονται με έμπειρα και ικανά άτομα, καθιστώντας 

ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των Διωκτικών Αρχών. Σε μεγάλο ποσοστό, οι εν λόγω εγκληματικές ομάδες 

                                                           
 

2 Κατηγοριοποίηση που εφαρμόζεται από το UNODC, με βάση τις ποσότητες, για τον χαρακτηρισμό υποθέσεων 
διακίνησης ναρκωτικών ως «σημαντικές»: 

o Όπιο, Ακατέργαστη Κάνναβη, Κατεργασμένη Κάνναβη ≥ 1 κιλό  

o Ηρωίνη, Κοκαΐνη, Μορφίνη, Ψυχοτρόπες Ουσίες ≥ 100 γραμμάρια 

Από Μέχρι Άνδρες Γυναίκες

Σύνολο 14 82 39 85% 15%

Ελλάδα 14 82 42 85% 15%

Αλβανία 19 68 35 86% 14%

Αφγανιστάν 18 29 22 92% 8%

Ιράν 28 42 32 100%

Πακιστάν 18 41 31 100%

Συρία 17 35 28 100%

Φύλο
Υπηκοότητες

Ηλικιακό Εύρος Μέσος Όρος 

Ηλικίας
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δραστηριοποιούνται στην παράλληλη διακίνηση περισσότερων της μίας ναρκωτικής ουσίας (Poly-drug 

groups) και είναι συνήθως ανομοιογενείς ως προς την εθνικότητα των μελών τους. Η δράση των ΟΕΟ 

συχνά συνδυάζεται και με άλλες εγκληματικές «δραστηριότητες» (poly–criminal groups). Ειδικότερα, 

διαπιστώνονται παράλληλα παραβάσεις/αδικήματα τελωνειακού κώδικα, κλοπές (οχημάτων, δίκυκλων, 

λοιπών αντικειμένων), βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, 

κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, αρχαιοκαπηλία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα κ.ά., ενώ στην κατοχή τους συχνά εντοπίζεται πλήθος από πολεμικά τυφέκια, φυσίγγια 

διαφόρων διαμετρημάτων, καραμπίνες, περίστροφα, πιστόλια κ.ά. 

6.5 Διακίνηση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 

Οι ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση ναρκωτικών εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, 

κινήθηκαν με ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  

Αρχικά, η εφαρμογή των προσωρινών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Ελλάδα 

και η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια (άνοιξη 2020) 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, διατάραξαν τη διαθεσιμότητα ορισμένων 

ναρκωτικών, οδηγώντας σε ελλείψεις και υψηλότερες τιμές, λόγω του περιορισμού εισόδου οχημάτων 

στα ελληνοαλβανικά και ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, καθώς και του περιορισμού στη θαλάσσια 

κυκλοφορία. Έτσι, ειδικότερα λόγω της μείωσης διαθεσιμότητας ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης 

προερχομένης από την Αλβανία, σταδιακά καταγράφηκε αύξηση των ποσοτήτων εισαγωγής 

κατεργασμένης κάνναβης και κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ωστόσο, γενικότερα, η διακίνηση χύδην ποσοτήτων ναρκωτικών μεταξύ χωρών παραγωγής, 

διαμετακόμισης και κατανάλωσης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την εμφάνιση περιπτώσεων 

εισαγωγής των ναρκωτικών με υπό κάλυψη νόμιμα φορτία αγαθών (κυρίως κοκαΐνης) και ταχυδρομικών 

αποστολών (κυρίως ηρωίνης). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZBSlrrgK_Q&feature=emb_logo
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Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν δημιούργησαν επίσης αλλαγές και στον τρόπο της περαιτέρω διακίνησης 

ναρκωτικών εντός της Ελλάδας, καθώς μέθοδοι οι οποίες είχαν καταγραφεί σε περιορισμένο βαθμό κατά 

το παρελθόν, χρησιμοποιήθηκαν πλέον πιο εντατικά. Ειδικότερα, εξαρθρώθηκαν OEO διακίνησης 

ναρκωτικών, και πιο συγκεκριμένα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και κάνναβης υδροπονικής 

καλλιέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούσαν μοτοσικλέτες υψηλών επιδόσεων και ΙΧΕ οχήματα με ειδικά 

διαμορφωμένες ηλεκτρικές κρύπτες, ώστε να μεταφέρουν τις ναρκωτικές ουσίες στις οικίες αγοραστών/ 

χρηστών σε 24ωρη βάση («delivery»), σε κάποιες περιπτώσεις με το προκάλυμμα εργασίας διανομής σε 

κατάστημα “delivery”.  
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7. ΚΟΚΑΙΝΗ 

7.1 Γενικά Στοιχεία 

Η κοκαΐνη3 παρασκευάζεται από τα φύλλα του φυτού «ερυθρόξυλο κόκα» που φύεται σε περιοχές της 

Νότιας Αμερικής και είναι θαμνώδες φυτό. Η επεξεργασία των φύλλων της κόκας δίνει την υδροχλωρική 

κοκαΐνη, που παρασκευάζεται σε παράνομα εργαστήρια και είναι μια άοσμη, λευκή, κρυσταλλική σκόνη.  

Η κοκαΐνη έχει βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, με ιδιότητες τοπικού 

αναισθητικού, συνήθως εισπνέεται από τη μύτη, μπορεί να διαλυθεί και να γίνει ενέσιμη, ενώ 

απορροφάται από όλους τους βλεννογόνους του σώματος. Η δράση της εξαρτάται από τη 

συναισθηματική φόρτιση του ατόμου και από τη δόση που χορηγείται, ενώ η διάρκεια και ο χρόνος 

δράσης της εξαρτάται και από τον τρόπο χορήγησης. Η κοκαΐνη είναι μια ουσία με χαμηλή συγκριτικά 

τοξικότητα. Τα συμπτώματα από τη χρήση της γενικά περιορίζονται στον χρόνο που η κοκαΐνη 

κυκλοφορεί στο αίμα. Μπορεί παρόλα αυτά να παραμείνουν κάποια ψυχιατρικά συμπτώματα όπως 

κρίσεις πανικού, κατάθλιψη ή συμπτωματολογία ψυχωσικού τύπου. Η εισπνοή από τη μύτη μπορεί να 

προκαλέσει χρόνια φλεγμονή, που μπορεί να προκαλέσει διάτρηση του ρινικού διαφράγματος. 

Θανατηφόρα περιστατικά χρήσης έχουν αναφερθεί, αλλά συνήθως οφείλονται σε συνδυασμό ουσιών 

(π.χ. ηρωίνη-κοκαΐνη, κοκαΐνη-αλκοόλ κ.ά.), ενώ ο θάνατος προκαλείται από αναπνευστική ή καρδιακή 

ανακοπή. 

                                                           
 

3 Στα κεφάλαια 7.1 και 7.2 περιλαμβάνονται στοιχεία από τις ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ και του EMCDDA: 
www.okana.gr/el , www.okanampa.gr και www.emcdda.europa.eu 

 

http://www.okana.gr/el
http://www.okanampa.gr/
http://www.emcdda.europa.eu/
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7.2 Παραγωγή - Διακίνηση 

Οι ποσότητες κοκαΐνης παράγονται σε χώρες της Νότιας Αμερικής και ειδικότερα κατά σειρά στην 

Κολομβία, το Περού και τη Βολιβία, από όπου μεγάλο ποσοστό της παραγωγής προορίζεται για τις 

ευρωπαϊκές αγορές.  

Η διακίνηση με προορισμό την Ευρώπη πραγματοποιείται σε μεγάλες ποσότητες, κυρίως δια θαλάσσης 

από παραθαλάσσιες περιοχές/λιμένες χωρών της Νότιας Αμερικής (Κολομβία, Βραζιλία, Παναμά, 

Εκουαδόρ, Χιλή, Βενεζουέλα, Σουρινάμ κ.ά.) και των Νησιών της Καραϊβικής. Τα εμπορευματοκιβώτια 

αποτελούν τον κύριο τρόπο μεταφοράς, με τις ποσότητες να αποκρύπτονται είτε εντός του νόμιμου 

φορτίου είτε σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη αποτελούν, επίσης, μια 

διαχρονικά προσφιλή μέθοδο παράνομης μεταφοράς κοκαΐνης.  

Τα κύρια σημεία εισόδου της κοκαΐνης που διακινείται δια θαλάσσης από την Λατινική Αμερική προς τη 

Νότια Ευρώπη, είτε απευθείας, είτε μέσω της Δυτικής Αφρικής, μέσω της Μεσογείου, είναι η Ισπανία, 

καθώς και η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Αντίστοιχα, τα σημεία εισόδου κοκαΐνης δια 

θαλάσσης στη Βόρεια Ευρώπη είναι, κυρίως, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία. Στη συνέχεια, οι 

ποσότητες προωθούνται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως με Φ/Γ οχήματα και κατά δεύτερο 

λόγο με ΙΧΕ οχήματα και δέματα. 

Για μικρότερες ποσότητες κοκαΐνης, η διακίνηση προς την Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω της 

αεροπορικής οδού από τη Βραζιλία και από άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής. Οι ποσότητες κοκαΐνης 

συσκευάζονται επιμελώς και τοποθετούνται στις αποσκευές επιβατών/δραστών σε ειδικά 

διαμορφωμένες κρύπτες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα ναρκωτικά μεταφέρονται ενδοσωματικά. Επίσης, 

χρησιμοποιείται και η μέθοδος των απευθείας αποστολών στην Ευρώπη με ταχυδρομικά δέματα.  

Παραδοσιακά, κεντρικό ρόλο στη διακίνηση και διανομή κοκαϊνης στη Γηραιά Ήπειρο διαδραμάτιζαν οι 

Κολομβιανές και οι Ιταλικές ΟΕΟ. Ωστόσο, πλέον έχει διαπιστωθεί ότι βαλκανικές ΟΕΟ, κυρίως 

αλβανόφωνες, τείνουν να κυριαρχήσουν στην αλυσίδα διανομής κοκαΐνης στην Ευρώπη, έχοντας 

απευθείας διασύνδεση με οργανώσεις διακίνησης στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, 

πετυχαίνοντας έτσι την αγορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, κοντά στις περιοχές παραγωγής της, με 

χαμηλότερο κόστος. Αξιοσημείωτη θέση σε αυτή την αλυσίδα έχουν οργανώσεις που προέρχονται από 

το Βέλγιο, τη Μ. Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία κ.ά. Για την επίτευξη των στόχων τους, 

οι ΟΕΟ έχουν διεισδύσει συστηματικά σε μεγάλες εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και έτσι 

εκμεταλλεύονται τις διατλαντικές διαδρομές εμπορίας κοκαΐνης, με πρόσβαση σε διάφορους 
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ευρωπαϊκούς λιμένες. 

7.3 Διακίνηση Κοκαΐνης στην Ελλάδα 

7.3.1 Στατιστική Απεικόνιση 

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε κατά το έτος 2020 στην Ελλάδα από τις Διωκτικές Αρχές 

ήταν 1.787,283 κιλά, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019 

(+87,46%). 

 

Γράφημα 8: Κατασχέσεις κοκαΐνης (κιλά), Έτη 2015 - 2020 

Ελαφρώς αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων σε σχέση με το έτος 2019 (+1,48%). 

 

Γράφημα 9: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων κοκαΐνης, Έτη 2015 - 2020 

Αύξηση, επίσης, παρουσιάζει ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων σε σχέση με το έτος 2019 

(+16,48%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναφέρονται στο παρακάτω 
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γράφημα, περιλαμβάνονται, κυρίως, δράστες που κατηγορήθηκαν για χρήση-κατοχή, κατά κύριο λόγο 

Έλληνες, και πολύ μικρότερος αριθμός διακινητών. 

 

 Γράφημα 10: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (κοκαΐνη), Έτη 2019 - 2020 

Το ποσοστό της κατασχεμένης κοκαΐνης που εξακριβώθηκε ότι προέρχεται απευθείας από χώρες της 

Λατινικής Αμερικής ήταν συνολικά 89,06%.  

 

Γράφημα 11: Προέλευση κοκαΐνης (ποσότητες σε κιλά), Έτος 2020 
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Γράφημα 12: Κατασχεμένες ποσότητες κοκαΐνης ανά περιφερειακή ενότητα, Έτος 2020  
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Γράφημα 13: Κατασχεμένες Ποσότητες Κοκαΐνης ανά Περιφέρεια (κιλά), Έτος 2020 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα, όπου περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις 

κατασχέσεις κοκαΐνης των Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά Περιφέρεια, οι 

μεγαλύτερες (σε συνολικές ποσότητες) κατασχέσεις κοκαΐνης, πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες 

της Αττικής και ακολούθησαν αυτές της Θεσσαλονίκης και της Αχαΐας.  
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7.3.2 Διαδρομές - Μεταφορά - Απόκρυψη 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που είναι «πύλες εισόδου» στην ΕΕ, της προερχόμενης από 

τη Λατινική Αμερική, κοκαΐνης. Ωστόσο, κατά κύριο λόγο, τελικός προορισμός των εν λόγω ποσοτήτων 

κοκαΐνης είναι χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Ολλανδία, Βέλγιο κ.ά.), καθώς και άλλες μεσογειακές χώρες 

(Ισπανία, Γαλλία κ.ά.). Οι ποσότητες που διακινούνται μέσω της Ελλάδας, είτε διέρχονται transit με 

τελικό προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε προορίζονται για την εγχώρια κατανάλωση.  

Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2020 οι τρόποι και τα μέσα που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή, εξαγωγή 

και διέλευση ποσοτήτων κοκαΐνης προς, από και μέσω της Ελλάδας ήταν ως ακολούθως4: 

 με εμπορευματοκιβώτια: στον εξωτερικό μηχανισμό ψύξης και σε σάκους εντός του φορτίου, σε 

εμπορευματοκιβώτια έμφορτα με μπανάνες, προερχόμενα από το Εκουαδόρ, με το οποίο 

υπάρχει απευθείας θαλάσσια εμπορική σύνδεση.  

 με Ι/Φ σκάφος: προερχόμενο από τον Άγιο Δομίνικο, εντός σάκων.  

 με ΔΧΦ οχήματα (τράκτορας/επικαθήμενο): στον χώρο του φορτίου και στην καμπίνα του 

οδηγού, σε οχήματα από και προς την Ιταλία, μέσω του λιμένα της Πάτρας.  

 με ΙΧΕ όχημα: σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.  

 αεροπορικώς: μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» στις αποσκευές επιβατών ή 

ενδοσωματικά.  

 με ταχυδρομικά δέματα: μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε δέματα με προορισμό την Ελλάδα, 

προερχόμενα από Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Γερμανία και Αργεντινή.  

Οι παραπάνω ποσότητες κοκαΐνης με προορισμό την Ελλάδα στη συνέχεια διακινήθηκαν ή 

προωθήθηκαν από τα εγκληματικά δίκτυα στο εσωτερικό της χώρας, με τα συνήθη μέσα μαζικής 

μεταφοράς (ΚΤΕΛ, επιβατηγά πλοία κλπ.), καθώς και με ΙΧΕ οχήματα και μοτοσυκλέτες.  

7.3.3 Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες 

Στη διακίνηση κοκαΐνης στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις βαλκανικών χωρών, 

ιδιαιτέρως αλβανόφωνες, οι οποίες έχουν άμεση διασύνδεση με αντίστοιχες οργανώσεις διακίνησης της 

Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Κύριο χαρακτηριστικό της εγκληματικής δράσης τους είναι η 

ίδρυση εταιρειών «βιτρίνες» (shell companies), για τη διευκόλυνση διακίνησης των ναρκωτικών μαζί με 

εμπορεύματα αλλά και για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους. 

Ειδικότερα, οι ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση κοκαΐνης στην Ελλάδα και εξαρθρώθηκαν 



 

 

- 68 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό στην 

παράλληλη διακίνηση περισσότερων ουσιών (Poly-drug groups). Συγκεκριμένα, κάποιες από αυτές τις 

οργανώσεις διακινούσαν παράλληλα κάνναβη, ηρωίνη, XTC, MDMA, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και 

ηρεμιστικά χάπια. Σε μεγάλο ποσοστό, οι ΟΕΟ ήταν ανομοιογενείς ως προς την εθνικότητα των μελών 

τους, τα οποία ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 58%), με τους υπηκόους Αλβανίας να ακολουθούν στη 

δεύτερη θέση (περίπου 34%). Επιπροσθέτως, εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούσαν είτε σε μέλη τα 

οποία είχαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, είτε σε ομάδες αποτελούμενες από μία εθνικότητα, 

διαπιστώνεται ότι οι ημεδαποί και οι υπήκοοι Αλβανίας είχαν αντίστοιχα κυρίαρχο ρόλο. Μικρότερη 

ήταν η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (π.χ. Νιγηρίας).  

7.3.4 Τιμή Κοκαΐνης 

Η τιμή5 της κοκαΐνης στην παράνομη αγορά της Ελλάδας για το έτος 2020 κυμάνθηκε από 60 μέχρι 120 

ευρώ ανά γραμμάριο και από 35.000 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ ανά κιλό. Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία 

των κατασχεμένων από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές ποσοτήτων κοκαΐνης κατά το έτος 2020 ξεπέρασε 

το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ6, χωρίς να υπολογιστεί το όφελος που θα προέκυπτε από την 

πρόσμιξή της με άγνωστες ουσίες. 

7.3.5 Σημαντικές υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων κοκαΐνης που 

χειρίσθηκαν οι Ελληνικές Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2020. Συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικό 

φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις επιχειρήσεις εντοπισμού των ναρκωτικών ουσιών και 

τις σχετικές ενημερώσεις των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 

i. Στις 24-01-2020, στην Καλλιθέα, στο Ίλιον, στο Παγκράτι και στη Νέα Σμύρνη Αττικής και στον Αστακό 

Αιτωλοακαρνανίας, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής 

Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) και της 

Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ), συνέλαβαν 6 υπηκόους Αλβανίας, 1 υπήκοο Μολδαβίας και 

1 υπήκοο Ολλανδίας και κατάσχεσαν 1.181,048 κιλά κοκαΐνης και 100 γραμμάρια ακατέργαστης 

                                                           
 

4 Για σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο τρόπος και τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή της στην Ελλάδα. 

5 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ. 

6 Το ποσό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή γραμμαρίου. 
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κάνναβης. Προηγήθηκε συστηματική έρευνα που διήρκεσε πάνω από έξι μήνες, σε συνεργασία με το 

Γραφείο Drug Enforcement Administration (DEA) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και τις 

αστυνομικές Αρχές της Αλβανίας και της Ισπανίας, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε διυπηρεσιακή 

συνεργασία με τη ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τη Δίωξη Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής. Οι συλληφθέντες 

ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε συστηματικά, μέσω θαλάσσης με Ι/Φ σκάφος, 

σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης από την Καραϊβική, με προορισμό χώρες της Ευρώπης και της 

Βορειοδυτικής Αφρικής. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 233.150 ευρώ, 1 περίστροφο, 3 πιστόλια με 

ισάριθμους γεμιστήρες, 1 Kalashnikov με γεμιστήρα, 92 φυσίγγια και 5 ΙΧΕ οχήματα. 

        

        

ii. Στις 17-11-2020, στην Αθήνα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών/Διεύθυνση 

Ασφάλειας Θεσσαλονίκης (ΥΔΝ/ΔΑΘ) σε συνεργασία με το γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην 

Αθήνα και με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Πειραιά, στελεχών της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και 

του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών (ΓΔΝ) του Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Μυκόνου, συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 

κατάσχεσαν 254,495 κιλά κοκαΐνης. Ο συλληφθείς ανήκε σε εγκληματική οργάνωση διεθνικού 

χαρακτήρα που μετέφερε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης από το Εκουαδόρ στην Ελλάδα, με σκοπό 

τη διακίνησή τους, τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ποσότητα των ναρκωτικών 

ουσιών είχε τοποθετηθεί σε 6 σάκους, εντός εμπορευματοκιβωτίου που ήταν φορτωμένο με 

μπανάνες, προερχόμενο από το Εκουαδόρ και με τελικό προορισμό τον λιμένα του Πειραιά, από όπου 

https://www.youtube.com/watch?v=FI9brfzX9iE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DQvKuHAo_0Q&feature=emb_logo
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και παρελήφθη. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1 πιστόλι, 23 φυσίγγια διαστελλόμενου βλήματος και 

36.060 ευρώ.  

     

 

iii. Στις 27-08-2020, στον λιμένα Πάτρας, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου (ΚΛ) Πάτρας συνέλαβαν 1 

ημεδαπό και κατάσχεσαν 105,063 κιλά κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε 

στον χώρο του φορτίου και στην καμπίνα Φ/Γ οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο), το οποίο 

επρόκειτο να ταξιδέψει με επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο προς την Ανκόνα Ιταλίας.  

        

iv. Στις 23-07-2020, στον λιμένα Πειραιά, στελέχη του Γ’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά εντόπισαν στον 

μηχανισμό ψύξης εμπορευματοκιβωτίου 70,506 κιλά κοκαΐνης. Το εν λόγο εμπορευματοκιβώτιο ήταν 

https://www.youtube.com/watch?v=EKT_XiUqkbw


 

 

- 71 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

έμφορτο με μπανάνες και αφίχθη στον λιμένα Πειραιά, προερχόμενο από Εκουαδόρ, με τελικό 

προορισμό τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, μέσω της Κροατίας. 

   

v. Στις 08-01-2020, στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νέο Ικόνιο Περάματος, αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ εντόπισαν στον εξωτερικό μηχανισμό ψύξης εμπορευματοκιβωτίου 47,8 κιλά κοκαΐνης. Το 

εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο ήταν έμφορτο με μπανάνες και αφίχθη στον λιμένα Πειραιά, 

προερχόμενο από Εκουαδόρ, με τελικό προορισμό τον λιμένα της Θεσσαλονίκης. 

vi. Στις 08-12-2020, στον λιμένα Πειραιά, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ σε συνεργασία με υπαλλήλους του 

Γ΄ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, στελέχη της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και της Δίωξης Ναρκωτικών του 

ΣΔΟΕ Αττικής, εντόπισαν στον εξωτερικό μηχανισμό ψύξης εμπορευματοκιβωτίου 35 κιλά κοκαΐνης. 

Το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο ήταν έμφορτο με μπανάνες και αφίχθη στον λιμένα Πειραιά, 

προερχόμενο από Εκουαδόρ. 

  

vii. Στις 06-07-2020, στην Αθήνα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 

28,035 κιλά κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εισήχθη από την Ολλανδία και 

εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη ΙΧΕ οχήματος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 3 ΙΧΕ 

οχήματα, 1 περίστροφο και 26 φυσίγγια.  
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viii. Στις 23-12-2020, στη Λυκόβρυση Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ σε συνεργασία με στελέχη του 

ΚΛ Πάτρας, συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 14,045 κιλά κοκαΐνης και 7 γραμμάρια 

ακατέργαστης κάνναβης. Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο 

ΔΧΦ οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο), με το οποίο ο συλληφθείς ως οδηγός του εισήλθε στην 

Ελλάδα, μέσω του λιμένα Πάτρας, προερχόμενος από την Ολλανδία. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1 

ΔΧΦ όχημα και 287.060 ευρώ.  

         

ix. Στις 26-10-2020, στο Ίλιον Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 1 υπήκοο 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 4,41 κιλά κοκαΐνης και 1,455 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Οι 

ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατηγό (ΔΧΕ) όχημα (ταξί) 

και σε ισόγειο διαμέρισμα.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=pf62mQYVHJs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=szyaCJ2QBi0&feature=emb_logo
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x. Στις 07-12-2020, στην Αθήνα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 υπηκόους Νιγηρίας και 

κατάσχεσαν 4,067 κιλά κοκαΐνης και 73 γραμμάρια ηρωίνης. Οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν 

στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και 

ειδικότερα στις περιοχές της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα. Οι ποσότητες των ναρκωτικών 

ουσιών εντοπίστηκαν σε οικία στην Κυψέλη, την οποία χρησιμοποιούσαν ως χώρο απόκρυψης. 

  

xi. Στις 20-05-2020, στη Γλυφάδα Αττικής, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν και κατάσχεσαν 2,21 κιλά 

κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών βρέθηκε σε σταθμευμένο ΙΧΕ όχημα που δεν έφερε πινακίδες 

κυκλοφορίας, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή και ήταν ιδιοκτησία εταιρείας ενοικιάσεων 

αυτοκινήτων. 

 

xii. Στις 14-12-2020, στη Ν. Σμύρνη και στην Καλλιθέα Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 

1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 2,178 κιλά κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκε σε οικία στη Ν. Σμύρνη, την οποία ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε και ως χώρο 

απόκρυψης. 
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xiii. Στις 03-05-2020, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 4 υπηκόους Αλβανίας και 1 

ημεδαπό και κατάσχεσαν 1,983 κιλά κοκαΐνης, 1,133 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 501 γραμμάρια 

κατεργασμένης κάνναβης και 10 δισκία ναρκωτικά. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική 

οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή (από την Αλβανία) και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και 

κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 67.184 ευρώ, 2 

πιστόλια με γεμιστήρες, 17 φυσίγγια, 1 μοτοσυκλέτα και 3 ΙΧΕ οχήματα. 

    

xiv. Στις 08-12-2020, στην Αγία Βαρβάρα, στους Αγίους Αναργύρους, στα Άνω Λιόσια, στις Αχαρνές, στον 

Πειραιά, στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ σε συνεργασία με 

αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, της ΕΚΑΜ και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΔΑΕΑ), 

συνέλαβαν 19 ημεδαπούς και 2 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 1,899 κιλά κοκαΐνης, 

1.000 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.834 δισκία XTC και 301 δισκία φαρμακευτικά. Οι 

συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση σημαντικών 

ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, τις οποίες απέκρυπταν σε 

ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε πόρτες και ντουλάπες οικιών. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 5 ΙΧΕ 

οχήματα, 1 μοτοσυκλέτα, 2 πιστόλια, 1 πιστόλι κρότου, 46 φυσίγγια κρότου, 1 συσκευή ηλεκτρικής 

εκκένωσης, συστήματα καταγραφής εικόνας και 201.755 ευρώ.  
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xv. Στις 19-11-2020, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ 

συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 1,71 κιλά κοκαΐνης. Ο δράστης αφίχθη αεροπορικώς στην 

Ελλάδα από το Εκουαδόρ, μέσω Γαλλίας, ενώ η ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη 

σε 2 κορνίζες στην αποσκευή του. 

   

xvi. Στις 03-12-2020, στη Βούλα, στον Βύρωνα, στη Ν. Σμύρνη, στην Άνω Γλυφάδα και στον Αυλώνα 

Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, του Τμήματος 

Δίωξης Ναρκωτικών (ΤΔΝ) Πάτρας, στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής και τη 

συνεργασία του Γραφείου DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ, συνέλαβαν 7 υπηκόους Αλβανίας και 1 

υπήκοο Γερμανίας και κατάσχεσαν 1.845 δενδρύλλια κάνναβης, 43,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης 

και 1,544 κιλά κοκαΐνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη 

συστηματική και επαγγελματική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο και 

την περαιτέρω διακίνησή τους στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Η ίδια εγκληματική ομάδα 

ειδικευόταν επίσης στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία και τη διακίνησή της 

στην ελληνική επικράτεια, παράλληλα με ποσότητες κοκαΐνης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 6 ΙΧΕ 

οχήματα, 1 πιστόλι, 1 περίστροφο, 56 φυσίγγια και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας που 

https://www.youtube.com/watch?v=O7bJsUc-Xtc&feature=emb_logo
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εντοπίστηκε σε πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο επαγγελματικής μορφής, εντός 

οικήματος σε ερημική αγροτική περιοχή του Αυλώνα Αττικής.  

       

       

xvii. Στις 02-06-2020, στον λιμένα Μυκόνου, στελέχη του Λ/Χ Μυκόνου συνέλαβαν 1 υπήκοο 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 1,348 κιλά κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε 

εντός ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά την 

αποβίβαση από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από Πειραιά. 

          

https://www.youtube.com/watch?v=oSFgpdQ4LkI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=m0P938vKCqs
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xviii. Στις 19-06-2020, στην Αθήνα, στο Ίλιον, στην Πετρούπολη και τη Νέα Ιωνία Αττικής, αστυνομικοί 

της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 6 υπηκόους Αλβανίας και 8 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 1,277 κιλά 

κοκαΐνης και 4,233 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική 

οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης στην 

ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, του Ιλίου, της Πετρούπολης και της Νέας Ιωνίας 

Αττικής και των Τρικάλων Θεσσαλίας. Για την επίτευξη των σκοπών τους άλλαζαν συχνά χώρους 

αποθήκευσης, διέθεταν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σχεδόν σε όλα τα οχήματα, αγόραζαν 

μοτοσικλέτες υψηλών επιδόσεων και για τη διακίνηση χρησιμοποιούσαν το προκάλυμμα της 

εργασίας διανομής σε κατάστημα delivery. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 8 ΙΧΕ οχήματα, 5 

μοτοσυκλέτες και 1 πιστόλι. 

  

xix. Στις 16-02-2020, στη Νέα Σμύρνη Αττικής, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν 1 υπήκοο 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 1,095 κιλά κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε 

ΙΧΕ όχημα, με το οποίο ο δράστης τη μετέφερε.  

 

xx. Στις 15-03-2020, στα Εξάρχεια Αττικής, αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ συνέλαβαν 1 υπήκοο Τουρκίας 

και κατάσχεσαν 1,070 κιλά κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε εντός 

εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου ο δράστης την είχε τοποθετήσει κάτω από απορρίμματα. 
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8. ΚΑΝΝΑΒΗ 

8.1 Γενικά στοιχεία 

Η κάνναβη7 είναι φυτό αυτοφυές και καλλιεργούμενο, το οποίο αναπτύσσεται σε υγρό έδαφος, σε όλες 

σχεδόν τις κλιματολογικές συνθήκες, με ελάχιστους «φυσικούς εχθρούς», φθάνοντας σε ύψος μέχρι και 

τα 7 μέτρα. Αποτελεί γένος φυτών στο οποίο ανήκει η ινδική κάνναβη που διακρίνεται για τη μεγάλη της 

προσαρμοστικότητα.  

Στην παράνομη αγορά ναρκωτικών η κάνναβη εντοπίζεται κυρίως σε 3 διαφορετικές μορφές: 

 την ακατέργαστη κάνναβη (φυτική/μαριχουάνα) που παράγεται από αποξηραμένα άνθη, 

στελέχη και φύλλα του φυτού,  

 την κατεργασμένη κάνναβη (ρητίνη/χασίς/σοκολάτα) που παρασκευάζεται με διάφορους 

τρόπους, που κατά κανόνα περιλαμβάνουν την αποξήρανση των ανθών, το τρίψιμο και το 

κοσκίνισμα τους, και στη συνέχεια τη συμπύκνωσή τους σε "πλάκες". Το τελικό προϊόν έχει 

ποικίλα χρώματα, από σκούρο πράσινο έως καφέ ή μαύρο, ανάλογα με τη συγκεκριμένη τεχνική 

παρασκευής του, τον τόπο προέλευσης και την ποιότητά του, και  

                                                           
 

7 Στα κεφάλαια 8.1 και 8.2 περιλαμβάνονται στοιχεία από τις ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ και του EMCDDA: 
www.okana.gr/el , www.okanampa.gr και www.emcdda.europa.eu 

 

http://www.okana.gr/el
http://www.okanampa.gr/
http://www.emcdda.europa.eu/
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 το χασισέλαιο, το οποίο είναι ένα παχύρρευστο κολλώδες υγρό.  

Η κύρια ψυχοτρόπος ουσία της κάνναβης είναι η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, γνωστή ως THC, η οποία 

επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Η περιεκτικότητα της ουσίας THC στο φυτό της κάνναβης, 

καθορίζει την ισχύ του ναρκωτικού, και επηρεάζεται από τις συνθήκες ανάπτυξης, τη χρήση σύγχρονων 

μεθόδων καλλιέργειας και τις βελτιωμένες ποικιλίες κάνναβης, οι οποίες έχουν πολύ υψηλότερα 

επίπεδα THC από ό,τι στο παρελθόν. 

Η επικινδυνότητα της χρήσης της κάνναβης έχει συχνά αμφισβητηθεί, ωστόσο αυξανόμενος αριθμός 

επιστημονικών μελετών δείχνει ότι η χρήση της δεν είναι ακίνδυνη. Η συστηματική και χρόνια χρήση της 

επιδρά σε διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες, ενώ μελέτες δείχνουν ότι ίσως σχετίζεται με κάποια είδη 

καρκίνου καθώς και με διαταραχές στο αναπνευστικό, ανοσοποιητικό και γεννητικό σύστημα. Η χρήση 

της κάνναβης δημιουργεί ψυχολογική εξάρτηση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε μια σχεδόν 

καταναγκαστικά επαναλαμβανόμενη συχνή χρήση, ενώ παράλληλα ενδέχεται να λειτουργήσει ως 

προθάλαμος στην επαφή και με άλλες παράνομες ουσίες, κυρίως για τα νεαρά άτομα.  

Το χασίς και η μαριχουάνα, καπνίζονται συνήθως σε ναργιλέ, τσιγάρο (μαζί με καπνό) και διάφορα είδη 

πίπας. Καταναλώνονται επίσης μαζί με αφεψήματα, κυρίως τσάι και χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε 

διάφορα φαγητά και γλυκά. Τα συμπτώματα όσων βρίσκονται υπό την επήρεια κάνναβης, εκτείνονται 

από τάση για γέλωτα, μείωση του συντονισμού του σώματος, λογοδιάρροια, υπερκινητικότητα, 

παραισθήσεις, αλλοίωση της πραγματικότητας, μείωση των αντανακλαστικών, διαταραχή στην 

αντίληψη του χρόνου, διαταραχή στην προσοχή και στη μνημονική λειτουργία. 

8.2 Παραγωγή - Διακίνηση 

Η ακατέργαστη κάνναβη στην Ευρώπη παράγεται είτε σε εξωτερικές καλλιέργειες στην ύπαιθρο, είτε σε 

καλλιέργειες εσωτερικού χώρου, με προορισμό την εγχώρια κατανάλωση ή/και την προώθησή της σε 

άλλες γειτονικές χώρες. Στην παραγωγή κάνναβης εξωτερικής καλλιέργειας εντοπίζεται δραστηριότητα 

σε πολλές, κυρίως μεσογειακές, χώρες της Ευρώπης, ωστόσο η κυριότερη παραγωγός χώρα κάνναβης 

εξωτερικής καλλιέργειας εντός της Ευρώπης είναι η Αλβανία, η οποία αποτελεί σημαντικό προμηθευτή 

των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου. Για τον σκοπό της μεταφοράς της κάνναβης χρησιμοποιούνται Φ/Γ 

οχήματα διεθνών μεταφορών, ΙΧΕ οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, Ι/Φ και Τ/Χ σκάφη κ.ά. 

Η καλλιέργεια κάνναβης εσωτερικού χώρου πραγματοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Η 

τεχνολογική εξέλιξη παρέχει τη δυνατότητα στις εγκληματικές ομάδες να δημιουργήσουν σε 
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εσωτερικούς χώρους συνθήκες που προσομοιάζουν ή είναι καλύτερες από το εξωτερικό περιβάλλον, στο 

οποίο συνήθως αναπτύσσονται τα φυτά κάνναβης. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη των 

φυτών παρέχονται με λιπάσματα, τα οποία προστίθενται και στις εξωτερικές καλλιέργειες, ενώ οι 

απαραίτητες λοιπές συνθήκες ανάπτυξης των δενδρυλλίων εξασφαλίζονται με τεχνικά μέσα. Έτσι, ο 

φωτισμός του φυτωρίου εσωτερικής καλλιέργειας παρέχεται από διαφόρων ειδών λυχνίες (νατρίου, 

φθορισμού, αλογόνου), οι οποίες εξομοιώνουν τον τεχνητό φωτισμό με το χρωματικό φάσμα του 

ηλιακού φωτός κατά τις διάφορες εποχές του έτους. Επίσης, στις καλλιέργειες εσωτερικού χώρου 

χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές και εργαλεία όπως ανεμιστήρες, συσκευές εξαερισμού, ιονιστές, 

αφυγραντήρες χώρου, όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας κλπ. Με τον τρόπο αυτό οι 

εγκληματικές ομάδες μειώνουν το ρίσκο εντοπισμού τους από τις Διωκτικές Αρχές, αυξάνουν την 

ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών και βελτιώνουν την ποιότητα του παράνομου προϊόντος. Παράλληλα 

βέβαια, αυξάνεται το κόστος παραγωγής, άρα και η τιμή διάθεσής του.  

Οι σημαντικότερες ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης στην Ευρώπη, προέρχονται από χώρες της 

βόρειας Αφρικής (κυρίως από το Μαρόκο) και από χώρες της Μέσης Ανατολής (Συρία και Λίβανος). Για 

τον σκοπό της μεταφοράς της χρησιμοποιούνται εμπορικά πλοία και αλιευτικά σκάφη, ενώ οι μεγάλης 

κλίμακας μεταφερόμενες ποσότητες καταλήγουν αρχικώς σε ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και 

ακολούθως πραγματοποιείται η περαιτέρω διανομή τους. 

Το εμπόριο κάνναβης αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στην 

ΕΕ, η δράση των οποίων επεκτείνεται τόσο στη διακίνηση περισσότερων του ενός τύπου ναρκωτικών 

ουσιών, όσο και σε άλλα εγκληματικά πεδία. Οι αλβανόφωνες εγκληματικές οργανώσεις έχουν κυρίαρχο 

ρόλο στην εξωτερική καλλιέργεια φυτών κάνναβης και ανάλογη θέση στη διακίνηση και διανομή αυτών, 

βασιζόμενες στο δίκτυο διακινητών που βρίσκεται στις κοινότητες ομοεθνών τους που διαμένουν στην 

υπόλοιπη Ευρώπη.  

8.3 Διακίνηση Κάνναβης στην Ελλάδα 

8.3.1 Στατιστική Απεικόνιση 

Η συνολική ποσότητα κάνναβης, κατεργασμένης και ακατέργαστης, που κατασχέθηκε κατά το έτος 2020 

στην Ελλάδα από τις Διωκτικές Αρχές ήταν 9.908,106 κιλά, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το έτος 

2019 (-48,13%). 
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Γράφημα 14: Κατασχέσεις κάνναβης (ποσότητες σε κιλά), Έτη 2015 - 2020 

Μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων σε σχέση με το έτος 2019 (-16,34%). 

 

Γράφημα 15: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων κάνναβης, Έτη 2015 - 2020 

Ο συνολικός αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων μειώθηκε σε σχέση με το έτος 2019 (-20,42%). Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναφέρονται στο παρακάτω γράφημα, 

περιλαμβάνονται κυρίως δράστες που κατηγορήθηκαν για χρήση - κατοχή, κατά κύριο λόγο Ελλήνων, 

και πολύ μικρότερος αριθμός διακινητών. 
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Γράφημα 16: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (κάνναβη), Έτη 2019 - 2020 

 

Γράφημα 17: Προέλευση ακατέργαστης κάνναβης, Έτος 2020 

Όπως φαίνεται και στο προηγούμενο γράφημα, το ποσοστό της κατασχεμένης ακατέργαστης κάνναβης 

με προέλευση την Αλβανία ήταν 48%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό άγνωστης προέλευσης ήταν 42%. Σε 

σημαντικό αριθμό υποθέσεων από αυτές που δεν προέκυψε σαφώς η προέλευση της κάνναβης, αυτή 

πιθανολογείται ότι ήταν κυρίως η Αλβανία, καθώς οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που 

βρίσκονται κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
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Στα ακόλουθα γραφήματα περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις κατασχέσεις κάνναβης των 

Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά Περιφέρεια. 

 

Γράφημα 18: Κατασχεμένες ποσότητες κάνναβης ανά περιφερειακή ενότητα, Έτος 2020 
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Γράφημα 19: Κατασχεμένες Ποσότητες Κάνναβης ανά Περιφέρεια (κιλά), Έτος 2020 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα, οι μεγαλύτερες (σε συνολικές ποσότητες) κατασχέσεις 

κάνναβης πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες της Αττικής και ακολούθησαν αυτές της Θεσπρωτίας 

(λόγω της εγγύτητας με την Αλβανία) και της Λακωνίας (αφορούν κυρίως σε ποσότητες που επιχειρήθηκε 

να μεταφερθούν από την Αλβανία στην Τουρκία με Τ/Χ σκάφος) . 
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8.3.2 Στατιστική Απεικόνιση – Καλλιέργεια κάνναβης 

Ο συνολικός αριθμός καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα από τις 

Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2020 ήταν 51.149 τεμάχια, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το έτος 2019 

(-10,21%). Μείωση, επίσης, διαπιστώθηκε στις κατασχέσεις αυτοφυών δενδρυλλίων (-35,8%). 

 

Γράφημα 20: Κατασχέσεις φυτών κάνναβης, Έτη 2017 - 2020 

Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων κατασχέσεων (καλλιεργηθέντα), σε σχέση 

με το έτος 2019 (+21,03%). 

 

Γράφημα 21: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων φυτών κάνναβης, Έτη 2015 - 2020 
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Αυξημένος, επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων, σε σχέση με το έτος 2019 

(+15,42%). 

 

Γράφημα 22:Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (καλλιέργεια κάνναβης), Έτη 2019 - 2020 

 

Γράφημα 23: Κατασχεμένα δενδρύλλια κάνναβης ανά Περιφερειακή Ενότητα, Έτος 2020 
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Γράφημα 24: Κατασχεμένα καλλιεργηθέντα δενδρύλλια κάνναβης ανά Περιφέρεια (αριθμός), Έτος 2020 

Στα δύο γραφήματα που προηγήθηκαν περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις κατασχέσεις 

καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης των Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά 
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των Χανίων, της Καρδίτσας, του Ρεθύμνου, της Άρτας, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας και της Θεσπρωτίας. 
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8.3.3 Διαδρομές – Μεταφορά - Απόκρυψη 

Η Ελλάδα αποτέλεσε χώρα παραγωγής ποσοτήτων κάνναβης, τόπο προορισμού ποσοτήτων από το 

εξωτερικό για εγχώρια κατανάλωση, αλλά και χώρα διαμετακόμισης της ουσίας.  

Ειδικότερα, η ακατέργαστη κάνναβη (φυτική/μαριχουάνα) που κατασχέθηκε στη χώρα, εισήχθη, μέσω 

των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την Αλβανία και 

ακολούθως από τη Βόρεια Μακεδονία και την Ισπανία (skunk) και είχε ως τελικό προορισμό:  

 την Ελλάδα για εγχώρια κατανάλωση, 

 χώρες της Ευρώπης, 

 την Τουρκία 

Οι ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (ρητίνη/χασίς/σοκολάτα) που κατασχέθηκαν κατά το έτος 2020, 

διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και είχαν ως τελικό προορισμό, κυρίως τη Λιβύη και την Τουρκία. 

Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2020 οι τρόποι και τα μέσα που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή, εξαγωγή 

και διέλευση ποσοτήτων κάνναβης προς, από και μέσω της Ελλάδας ήταν ως ακολούθως8: 

 μέσω αφύλακτων διαβάσεων στα βόρεια σύνορα της χώρας: μέλη εγκληματικών ομάδων 

μετέφεραν ταξιδιωτικούς σάκους με ακατέργαστη κάνναβη, πεζοί ή με οχήματα, σε δασώδεις, 

δύσβατες και ερημικές περιοχές των συνόρων, κυρίως με την Αλβανία, και κατά δεύτερο λόγο 

με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Στη συνέχεια, συνεργάτες τους αναλάμβαναν την 

περαιτέρω προώθηση της κάνναβης προς το εσωτερικό της Ελλάδας, 

 

                                                           
 

8 Για σημαντικές ποσότητες κάνναβης δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο τόπος καλλιέργειάς της 
(Ελλάδα ή εξωτερικό), ούτε ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε περίπτωση που αυτή εισήχθη στην 
Ελλάδα. 

https://www.youtube.com/watch?v=O5huHte9XGA&feature=emb_logo
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 με ΙΧΕ και ΙΧΦ οχήματα: στον χώρο αποσκευών ή σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες οχημάτων 

προερχόμενων κυρίως από τα ελληνοαλβανικά σύνορα ή από περιοχές κοντά σε αυτά, μέσω του 

οδικού δικτύου της Βορειοδυτικής & Δυτικής Ελλάδας. Σε κάποιες περιπτώσεις τα μέσα 

μεταφοράς ήταν ενοικιασμένα, κλεμμένα, με πινακίδες παραποιημένες ή άλλου οχήματος και 

σε κάποιες άλλες προπορευόταν άλλο όχημα, ως προπομπός, 

 με ΔΧΦ οχήματα (τράκτορας/επικαθήμενο): στον χώρο του φορτίου με προορισμό την Ελλάδα 

και προέλευση είτε την Αλβανία, είτε την Ισπανία (υδροπονικής καλλιέργειας), 

 με μεταφορική εταιρία: εντός νόμιμου εμπορεύματος με προέλευση την Ισπανία, 

 αυτοκινούμενο τροχόσπιτο (camber): σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, 

 με ταχύπλοο σκάφος: ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη από την Αλβανία με προορισμό 

την Τουρκία, μέσω των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το σκάφος διέθετε μεγάλου κυβισμού 

μηχανές προκειμένου να αναπτύσσει πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ παράλληλα είχε μεγάλες 

ποσότητες καυσίμων, ώστε να μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, 

 με εμπορευματοκιβώτιο: κατεργασμένη κάνναβη κρυμμένη επιμελώς μέσα σε πολτό από 

χουρμάδες. Το εμπορευματοκιβώτιο εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, προερχόμενο από τη 

Βηρυτό, με τελικό προορισμό τη Λιβύη, 

 με βάρκες μέσω του ποταμού Έβρου: ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης επιχειρήθηκε να 

μεταφερθούν από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Επίσης, εισήχθησαν από την Τουρκία στην 

Ελλάδα ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, από ομάδες παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών, 

 με jet ski και λέμβο: από την Αλβανία στην Κέρκυρα, 

 με μοτοσυκλέτα: εντός σάκου, 

 με ταχυδρομικά δέματα: μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών σε δέματα με 

προορισμό ή προέλευση τη χώρα. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SaOGFX_Tlio
https://www.youtube.com/watch?v=Z3lfuLRVlhE
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Οι ποσότητες κάνναβης με προορισμό την Ελλάδα διακινήθηκαν ή προωθήθηκαν από τα εγκληματικά 

δίκτυα στο εσωτερικό της χώρας με τα συνήθη μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, επιβατηγά πλοία κλπ.), 

μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών, καθώς και με ΙΧΕ οχήματα, ταξί, μοτοσυκλέτες κ.ά. 

Οι κατασχέσεις καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης κατά το έτος 2020 παρουσίασαν μείωση. 

Εντοπίστηκαν φυτείες δενδρυλλίων σε δυσπρόσιτες χαράδρες και σε δασικές περιοχές με πυκνή 

βλάστηση, διαμορφωμένες κατάλληλα, ύστερα από επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Συχνά, 

περιμετρικά υπήρχε περίφραξη αποτελούμενη από σύρμα και κλαδιά δένδρων, ώστε να αποτρέπεται η 

είσοδος ζώων. Οι παράνομοι καλλιεργητές είχαν αναπτύξει ελαστικούς υδροσωλήνες ανάμεσα στα 

καλλιεργούμενα φυτά, εξασφαλίζοντας νερό από αυτοσχέδιες δεξαμενές, πηγές και ποτάμια, σε κάποιες 

περιπτώσεις με τη χρήση αντλίας και γεννήτριας και από παράνομες συνδέσεις στους αγωγούς ύδρευσης 

των περιοχών. Παράλληλα είχαν κατασκευάσει πρόχειρα καταλύματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη 

διαβίωσή τους, αλλά και ως παρατηρητήρια για τη φύλαξη των φυτειών. Διαπιστώθηκαν επίσης 

καλλιέργειες φυτών κάνναβης σε αυλές οικιών, αποθήκες, αγροτεμάχια, αγροκτήματα, ποιμνιοστάσια 

και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Τέλος, εντοπίστηκαν οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια εσωτερικής 

καλλιέργειας κάνναβης σε οικίες, όπου για την καλλιέργεια των φυτών και την περαιτέρω επεξεργασία 

τους διατίθετο πλήρης εξοπλισμός, όπως σωλήνες εξαερισμού, λαμπτήρες, αφυγραντήρες, 

μετασχηματιστές, ηλεκτρολογικοί πίνακες, συστήματα αυτόματου ποτίσματος, λιπάσματα, ζυγαριές 

ακριβείας, πρέσες κ.ά. 

 

8.3.4 Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες 

Οι ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση κάνναβης στην Ελλάδα και εξαρθρώθηκαν από τις 

Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό στην 

παράλληλη διακίνηση περισσότερων ουσιών (Poly-drug groups). Συγκεκριμένα, πολλές από αυτές τις 

https://www.youtube.com/watch?v=L4I3ZvD_M-Y
https://www.youtube.com/watch?v=6jdXGm2oW34&feature=emb_logo
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εγκληματικές οργανώσεις διακινούσαν παράλληλα κοκαΐνη, ηρωίνη, XTC, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, 

MDMA και ηρεμιστικά δισκία. Σε μεγάλο ποσοστό, οι ΟΕΟ ήταν ανομοιογενείς ως προς την εθνικότητα 

των μελών τους, τα οποία ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 51%), με τους υπηκόους Αλβανίας να 

ακολουθούν στη δεύτερη θέση (περίπου 31%). Επιπροσθέτως, εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούσαν 

είτε σε μέλη τα οποία είχαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, είτε σε ομάδες αποτελούμενες από 

μία εθνικότητα, διαπιστώνεται ότι οι ημεδαποί και οι υπήκοοι Αλβανίας είχαν αντίστοιχα κυρίαρχο ρόλο. 

Μικρότερη ήταν η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Αλγερία, Παλαιστίνη κ.ά.). 

Επιπλέον, για τις υποθέσεις καλλιέργειας κάνναβης προκύπτει ότι οι ΟΕΟ απαρτίζονταν κυρίως από 

υπηκόους Αλβανίας (63%) και κατά δεύτερο λόγο από ημεδαπούς (34%). 

 

8.3.5  Τιμή Κάνναβης 

Η τιμή9 της κάνναβης στην παράνομη αγορά της Ελλάδας ποικίλλει ανάλογα με την προέλευση, την 

επεξεργασία της και την περιοχή διάθεσής της.  

Πίνακας 6 - Τιμές κάνναβης, Έτος 2020 

Είδος ναρκωτικού Ελάχιστη τιμή (€) Μέγιστη τιμή (€) 

Κάνναβη κατεργασμένη (ανά γρ.) 15 35 

Κάνναβη ακατέργαστη ευρωπαϊκής προέλευσης (ανά γρ.)  20 30 

Κάνναβη ακατέργαστη αλβανικής προέλευσης (ανά γρ.) 15 30 

Κάνναβη κατεργασμένη (ανά κιλό) 5.000 10.000 

Κάνναβη ακατέργαστη ευρωπαϊκής προέλευσης (ανά κιλό)  4.500 8.000 

Κάνναβη ακατέργαστη ελληνικής προέλευσης (ανά κιλό) 3.000 4.000 

Κάνναβη ακατέργαστη αλβανικής προέλευσης (ανά κιλό) 2.000 3.000 

 

Η εκτιμώμενη συνολική «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων κάνναβης κατά το έτος 2020 

                                                           
 

9 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ. 
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ξεπέρασε το ποσό των 230 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις και παραδοχές:  

 χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή γραμμαρίου. Στις περιπτώσεις της ακατέργαστης κάνναβης 

χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή της προερχόμενης από την Αλβανία.  

 στα έσοδα δεν μπορεί να υπολογιστεί το οικονομικό όφελος από τα κατασχεμένα δενδρύλλια 

κάνναβης, καθώς αυτά εντοπίστηκαν σε διάφορα μεγέθη (από εκατοστά του μέτρου μέχρι 

πλήρους αναπτύξεως δένδρα) και δεν είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση ή η ομαδοποίηση τους, 

ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις σημαντικές ποσότητες παράγωγων 

(ακατέργαστη, κατεργασμένη, χασισέλαιο κλπ.) που θα προέκυπταν. 

 

8.3.6 Σημαντικές Υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων κάνναβης 

(ακατέργαστης, κατεργασμένης και δενδρυλλίων) που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 από τις 

Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ενώ συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικό φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό 

από τις επιχειρήσεις εντοπισμού των ναρκωτικών ουσιών και τις σχετικές ενημερώσεις των εκπροσώπων 

των ΜΜΕ. 

 

8.3.6.1 Υποθέσεις Ακατέργαστης και Κατεργασμένης Κάνναβης 

 Στις 16-01-2020, στον λιμένα Πειραιά, στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής σε 

συνεργασία με αστυνομικούς της ΥΔΝ/ΔΑΑ και τη συνδρομή υπαλλήλων του Γ’ Τελωνείου Εισαγωγής 

Πειραιά και στελεχών της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Γραφείου 

DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κατάσχεσαν 1.257,535 κιλά κατεργασμένης κάνναβης. Η 

ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε στο φορτίο εμπορευματοκιβωτίου. Τα ναρκωτικά 

είχαν περιτυλιχθεί με διάφανη μεμβράνη και αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) και, στη συνέχεια, είχαν 

τοποθετηθεί μέσα σε πολτό από χουρμάδες, για την αποφυγή εντοπισμού από μηχάνημα X – Ray 

Scanner ή σκύλους ανιχνευτές. Το εμπορευματοκιβώτιο είχε αναχωρήσει με πλοίο από τη Βηρυτό – 

Λιβάνου, με τελικό προορισμό την Μισράτα – Λιβύης. 
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 Στις 08-10-2020, σε δύσβατη βραχώδη περιοχή πλησίον του Ακρωτηρίου Ταίναρου εντός του 

Μεσσηνιακού κόλπου, εντοπίστηκαν υπό τον συντονισμό στελεχών της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τη 

συνδρομή στελεχών του Λ/Χ Καλαμάτας, του Λ/Χ Γυθείου και της Μονάδας Υποβρυχίων 

Αποστολών/Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), 810,35 κιλά κατεργασμένης κάνναβης και 374,96 κιλά 

ακατέργαστης κάνναβης, επιμελώς συσκευασμένης σε σάκους ταξιδιού. Οι ποσότητες των 

ναρκωτικών ουσιών είχαν μεταφερθεί με ταχύπλοο σκάφος, το οποίο βρέθηκε ημιβυθισμένο στην 

περιοχή και έμφορτο με 8 δοχεία καυσίμων, ενώ είχε προηγηθεί καταδίωξή του από περιπολικό 

σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Στις 11 και 13-10-2020 συνελήφθησαν 3 υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι είχαν 

παραλάβει τις ναρκωτικές ουσίες από περιοχή της Αλβανίας, με τελικό προορισμό την Τουρκία. 

           

 Στις 07-03-2020, στην Ηγουμενίτσα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 υπηκόους Ιταλίας και 

κατάσχεσαν 1.144,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 4,068 κιλά κατεργασμένης κάνναβης και 916 

γραμμάρια χασισέλαιου. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην 

εισαγωγή από την Αλβανία μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, με 

σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην 

Τουρκία. Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, 

https://www.youtube.com/watch?v=LbPdmBuejuA
https://www.youtube.com/watch?v=3ry-p94VlI8
https://www.youtube.com/watch?v=rlbiN39uUXs
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εντός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου (camber) που έφερε πλαστή άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, 

το οποίο εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του διασυνοριακού σταθμού στο Μαυρομάτι Ηγουμενίτσας. 

       

 Στις 24-02-2020, στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ηγουμενίτσας συνέλαβαν 2 

ημεδαπούς και κατάσχεσαν 793,774 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι ανωτέρω δράστες επέβαιναν 

σε Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό (ΙΧΦ) όχημα και η ποσότητα κάνναβης βρέθηκε σε ειδικά 

διαμορφωμένη κρύπτη στο κάτω μέρος της καρότσας.  

           

 Στις 27-01-2020, σε περιοχές της Σπάρτης Λακωνίας, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας (ΤΑ) 

Τρίπολης, με τη συνδρομή αστυνομικών του ΤΑ Σπάρτης και της ΟΠΚΕ Αρκαδίας και Λακωνίας, 

συνέλαβαν 6 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 652,187 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες 

ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην καλλιέργεια, μεταφορά, αποθήκευση, 

επεξεργασία και πώληση ακατέργαστης κάνναβης σε περιοχές της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της 

Αχαΐας, της Αττικής, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 5 κυνηγετικά όπλα 

(άνευ αδείας) και πλήθος φυσιγγίων.  

https://www.youtube.com/watch?v=njzcXTGSh6Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xn1L_AycR_o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8CvnI0Wbd9g&feature=emb_logo
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 Στις 27-12-2020, στη Δασιά Κέρκυρας, αστυνομικοί του ΤΔΝ Κέρκυρας συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας 

και κατάσχεσαν 322,402 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή, όπου μεταφέρθηκε από άγνωστους δράστες μέσω θαλάσσης 

από την Αλβανία, με 2 ταχύπλοα σκάφη τύπου jet ski. 

          

 Στις 31-12-2020, στη Θεσσαλονίκη, στελέχη της ΠΟΔΙΝ του ΚΛ Θεσσαλονίκης κατόπιν αξιοποίησης 

πληροφοριών της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και της ΠΟΔΙΝ του ΚΛ Ηγουμενίτσας, κατάσχεσαν 255,074 

κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε ενοικιαζόμενη 

γεωργική αποθήκη και σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkfrYUvdA1I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nQpkyPkSU9A&feature=emb_logo
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 Στις 06-08-2020, στην Κινέτα Αττικής, στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής συνέλαβαν 

1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 205,42 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των 

ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε εξοχική κατοικία, όπου επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 

υλικά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία της ακατέργαστης κάνναβης. 

 

 Στις 10-10-2020, στην Τούμπα και τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ σε 

συνεργασία με αστυνομικούς του ΤΑ Κιλκίς, συνέλαβαν 2 ημεδαπούς και 3 υπηκόους Αλβανίας και 

κατάσχεσαν 139,333 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 511,14 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 

354 γραμμάρια χασισέλαιου. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν 

στην εισαγωγή από τη Β. Μακεδονία μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης 

κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας. Μεταξύ άλλων, 

κατασχέθηκαν 6 ΙΧΕ οχήματα, 1 όπλο τύπου flobert, 88 φυσίγγια και σύστημα καλλιέργειας 

δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μεθόδου. 

  



 

 

- 97 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

 Στις 20-09-2020, στον Μαραθώνα Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 1 

υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 122,59 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή, από την Ισπανία στην Ελληνική Επικράτεια, 

σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς επίσης τη μεταφορά, 

αποθήκευση και εν συνεχεία την περαιτέρω διακίνηση της στην εγχώρια αγορά. Η ποσότητα των 

ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε ΙΧΦ και ΔΧΦ όχημα και είχαν εισαχθεί μέσω του λιμένα 

Ηγουμενίτσας, με το προκάλυμμα της νόμιμης μεταφοράς φορτίου (μπισκότα και τσιπς). 

  

 Στις 21-08-2020, στην Ελευσίνα Αττικής και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ κατάσχεσαν 121,64 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκε σε εγκαταστάσεις μεταφορικών εταιριών, η προέλευσή της ήταν η Ισπανία και ήταν 

ειδικά συσκευασμένη και τοποθετημένη εντός πλαστικών κουβάδων με περιεχόμενο ελιές και 

πιπεριές, επάνω σε παλέτες. 

 Στη 01-10-2020, σε περιοχές της Αττικής, της Αρκαδίας και της Κορινθίας αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, 

με τη συνδρομή αστυνομικών του ΤΔΝ Λάρισας, του ΤΑ Τριπόλεως, του ΤΑ Κορίνθου, του ΤΑ Άργους, 

της ΕΚΑΜ, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ) και της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών 

Μηχανισμών (ΥΕΕΜ) και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, συνέλαβαν 3 ημεδαπούς, 6 υπηκόους 

Αλβανίας και 1 υπήκοο Γεωργίας και κατάσχεσαν 116,953 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 622 

δενδρύλλια κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην 

καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε ορεινές δύσβατες περιοχές σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση τους. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκε 1 ΙΧΕ όχημα, υλικά 

και εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας και εξοπλισμός διαβίωσης. 
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 Στις 14-10-2020, στην Κρανούλα Ιωαννίνων, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ιωαννίνων συνέλαβαν 2 υπηκόους 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 114,95 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκε σε ΙΧΦ όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο) σε ταξιδιωτικούς σάκους στην καρότσα του, 

ενώ δεύτερο ΙΧΦ όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο) λειτουργούσε ως προπομπός.  

  

 Στις 24-01-2020, στην Κόνιτσα και το Καλπάκι Ιωαννίνων, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ιωαννίνων συνέλαβαν 

1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 108,44 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς ανήκε σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ακατέργαστης 

κάνναβης από την Αλβανία. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε οικία και σε 

ΙΧΕ όχημα, το οποίο ο οδηγός του εγκατέλειψε πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και την ορεινή 

μορφολογία της περιοχής. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bK89AnrpZeA&feature=emb_logo


 

 

- 99 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

 Στις 12-04-2020, στον Σταθμό Διοδίων Ανάληψης Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος 

Τροχαίας (ΤΤ) Λητής συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 100,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η 

ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε ΙΧΕ όχημα και ο δράστης επρόκειτο να τη 

μεταφέρει στα Ελληνοτουρκικά σύνορα πλησίον του ποταμού Έβρου. 

 

 Στις 21-06-2020, στον Λούρο Πρέβεζας, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών 

(ΟΔΝ) Πρέβεζας, συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 97,582 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 

7,161 κιλά κατεργασμένης κάνναβης. Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε ΙΧΕ 

όχημα, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή και έφερε πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματος. 

  

 Στις 10-07-2020, στον Ράγιο Θεσπρωτίας, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ηγουμενίτσας συνέλαβαν 1 ημεδαπό 

και κατάσχεσαν 94,45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 0,2 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι ποσότητες των 

ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε ΙΧΕ όχημα το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ενώ ο 

ανωτέρω δράστης συνελήφθη κατόπιν έρευνας, καθώς αρχικά είχε εγκαταλείψει το όχημα. 
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 Στις 29-04-2020, στη Βροντισμένη Ιωαννίνων, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ιωαννίνων συνέλαβαν 1 ημεδαπό 

και κατάσχεσαν 93,25 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκε στον χώρο της καμπίνας και των αποσκευών ΙΧΕ οχήματος, ιδιοκτησίας εταιρείας 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων. 

 

 Στις 24-06-2020, στην Ηγουμενίτσα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ με τη συνδρομή αστυνομικών της ΥΑ 

Ηγουμενίτσας, συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 81 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα 

των ναρκωτικών ουσιών είχε παραληφθεί πλησίον αφύλακτης διάβασης των Ελληνοαλβανικών 

συνόρων και εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, στην πλάτη των καθισμάτων και στο 

αμάξωμα, ΙΧΦ οχήματος. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GbOTUFz1cQs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u6X0l-jmYok&feature=emb_logo
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 Στις 06-11-2020, στο Περιστέρι, αστυνομικοί της ΟΔΝ Κομοτηνής με τη συνδρομή αστυνομικών της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ, συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 74,458 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 

3,233 κιλά χασισέλαιο. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε στην οικία του 

συλληφθέντα. 

 

 Στις 28-10-2020, στο Ασπροκκλήσι Θεσπρωτίας, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ηγουμενίτσας συνέλαβαν 

2 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 72,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα των ναρκωτικών 

ουσιών εντοπίστηκε στον χώρο των αποσκευών ΙΧΕ οχήματος, ιδιοκτησίας ενός εκ των 

συλληφθέντων. 
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8.3.6.2 Υποθέσεις Δενδρυλλίων Κάνναβης 

i. Στις 16-07-2020, σε δύσβατη δασική και ημιορεινή περιοχή των Γρεβενών, αστυνομικοί του ΤΑ και της 

ΟΠΚΕ Γρεβενών, σε συνεργασία με αστυνομικούς των ΟΠΚΕ Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, της 

ΕΚΑΜ Βορείου Ελλάδας, της ΥΕΜ, της ομάδας πυροτεχνουργών του ΤΑ Κοζάνης, και τους συνοδούς 

των αστυνομικών σκύλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων (ΑΔ) Κοζάνης και Καστοριάς, κατάσχεσαν 

13.852 δενδρύλλια κάνναβης και 108,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σχηματίσθηκε 

δικογραφία σε βάρος 2 υπηκόων Αλβανίας και αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία 

τουλάχιστον 4 ακόμα μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Η φυτεία των δενδρυλλίων κάνναβης 

εκτείνονταν σε περίπου 8 στρέμματα, τα οποία είχαν αποψιλωθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε 

να καταστούν πλήρως καλλιεργήσιμα, και διέθετε ειδικό σύστημα ποτίσματος, αποτελούμενο από 

λάστιχα ποτίσματος μήκους 10 χιλιομέτρων περίπου συνδεδεμένα σε αυτοσχέδια δεξαμενή, η οποία 

τροφοδοτούνταν με νερό από παρακείμενο ποτάμι με τη χρήση αντλίας και γεννήτριας. 

Εντοπίσθηκαν, επίσης, 5 πρόχειρα παραπήγματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους δράστες για 

τη διαβίωσή τους, αλλά και ως παρατηρητήρια για τη φύλαξη της φυτείας. 

        

  

ii. Στις 14 και 25-07-2020, σε περιοχές της Πρέβεζας και της Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ, με τη 

συνδρομή αστυνομικών του ΤΑ Άρτας, της ΕΚΑΜ, του Τμήματος Συνοδών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης 

Ειδικών Δυνάμεων (ΥΕΔ) Βορείου Ελλάδος, της ΟΠΚΕ Άρτας, του ΤΑ Πρέβεζας, της ΟΔΝ Πρέβεζας, του 

https://www.youtube.com/watch?v=CmWUbGwMwE0&feature=emb_logo
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ΤΔΝ Αλεξανδρούπολης, αστυνομικών συνοδών σκύλων των ΤΑ Άρτας και Ιωαννίνων και του Γραφείου 

DEA Αθηνών, συνέλαβαν 2 ημεδαπούς και 6 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 4.547 δενδρύλλια 

κάνναβης και 4.552 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική 

οργάνωση που ειδικευόταν στη συστηματική και επαγγελματική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, 

καθώς και στην περαιτέρω διακίνηση τους στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών και ευρύτερα στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 5 ΙΧΕ οχήματα, 1 βενζινοκίνητη 

εξωλέμβια μηχανή, 25 φυσίγγια και πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδροδότησης 

της φυτείας. 

            

  

iii. Στις 23-06-2020, σε ορεινή δασική έκταση περιοχής του Δήμου Κισάμου Χανίων, αστυνομικοί του ΤΔΝ 

Χανίων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) και ΟΠΚΕ 

Χανίων και εναερίου μέσου της ΕΛΑΣ, κατάσχεσαν 2.180 δενδρύλλια κάνναβης. Συγκεκριμένα, 

εντοπίστηκε φυτεία που εκτείνονταν σε 6 ανισόπεδους χώρους, οι οποίοι ήταν εκχερσωμένοι και 

κατάλληλα διαμορφωμένοι.  

https://www.youtube.com/watch?v=gDonNeiU-C4&feature=emb_logo
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iv. Στις 18-06-2020, στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας, αστυνομικοί του ΤΑ Άρτας εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.935 

δενδρύλλια κάνναβης. Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκε σε δασώδη περιοχή οργανωμένη φυτεία 

δενδρυλλίων κάνναβης, κατά τη διάρκεια εξερεύνησης αυτοσχέδιου τούνελ, το οποίο οδηγούσε σε 

αυτή. Στον χώρο της φυτείας βρέθηκε και κατασχέθηκε ειδικό σύστημα ποτίσματος με αντλία νερού, 

καθώς και καλλιεργητικά σύνεργα για την περιποίηση των δενδρυλλίων. 

  

v. Στις 28-08-2020, στην Τραγάνα Φθιώτιδας, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, με τη συνδρομή αστυνομικών 

της ΥΕΕΜ, της ΕΚΑΜ, της Υποδιεύθυνσης ασφάλειας (ΥΑ) Λαμίας, των Συνοδών αστυνομικών σκύλων 

και της ΥΕΜ εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.900 δενδρύλλια κάνναβης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε 

φυτεία σε ορεινό σημείο εντός χαράδρας, η οποία υδροδοτούνταν με πλαστικούς σωλήνες από πηγή 

σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από αυτήν, και φυλασσόταν από ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=erJ8KOYCpqc&feature=emb_logo
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vi. Στις 03-12-2020, στη Βούλα, στον Βύρωνα, στη Νέα Σμύρνη, στην Άνω Γλυφάδα και στον Αυλώνα 

Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, του ΤΔΝ 

Πάτρας και στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής, καθώς και τη συνεργασία του 

Γραφείου DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ, συνέλαβαν 7 υπηκόους Αλβανίας και 1 υπήκοο Γερμανίας και 

κατάσχεσαν 1.845 δενδρύλλια κάνναβης, 43,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 1,544 κιλά κοκαΐνης. 

Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη συστηματική και 

επαγγελματική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο και στην περαιτέρω 

διακίνησης τους στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Η ίδια εγκληματική ομάδα ειδικευόταν, επίσης, 

στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης (από την Αλβανία) και στη διακίνησή της στην ελληνική 

επικράτεια, παράλληλα με ποσότητες κοκαΐνης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 6 ΙΧΕ οχήματα, 1 

πιστόλι, 1 περίστροφο, 56 φυσίγγια και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, που εντοπίστηκε σε 

πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο επαγγελματικής μορφής, εντός οικήματος σε 

ερημική αγροτική περιοχή του Αυλώνα Αττικής. 

        

    

https://www.youtube.com/watch?v=oSFgpdQ4LkI&feature=emb_logo
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vii. Στις 28-08-2020, σε αγροτική περιοχή του Δήμου Δοξάτου Δράμας, αστυνομικοί του ΟΔΝ Δράμας 

εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.784 αυτοφυή δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 40 εκατοστά έως 2,50 

μέτρα. 

viii. Στις 15-07-2020, στη Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας, αστυνομικοί του ΤΑ Καρδίτσας με τη συνδρομή της 

ΥΕΜ, εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.210 δενδρύλλια κάνναβης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε φυτεία σε 

δύσβατη δασώδη και ειδικά διαμορφωμένη περιοχή. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκε πλήρης 

εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδροδότησης της φυτείας και είδη διαβίωσης των 

συντηρητών - καλλιεργητών της φυτείας. 
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9. ΗΡΩΙΝΗ 

9.1 Γενικά στοιχεία 

Η ηρωίνη10 ή διακετυλομορφίνη [diacetylmorphine (INN)] είναι κατασταλτική ψυχοδραστική ουσία που 

ανήκει στην κατηγορία των οπιοειδών και είναι συνήθως λευκή ή καφέ κρυσταλλική πούδρα/σκόνη. Το 

όπιο είναι ο αποξηραμένος γαλακτώδης χυμός (ρητίνη) που προέρχεται από την παπαρούνα υπνοφόρου 

μήκωνος και περιέχει πλήθος αλκαλοειδών ουσιών, μεταξύ των οποίων και τη μορφίνη. Η χημική 

επεξεργασία της μορφίνης σε κατάλληλα εργαστήρια, με τη χρήση των κατάλληλων χημικών ουσιών, 

παράγει την ηρωίνη. 

Η ηρωίνη εντάσσεται στην κατηγορία των «σκληρών ναρκωτικών», καθώς είναι εξαιρετικά εθιστική 

ουσία, παρουσιάζει έντονη εξάρτηση (σωματική και ψυχική) και συμπτώματα στέρησης πολύ επώδυνα. 

Παρασκευάστηκε αρχικά ως παυσίπονο κατά τη διάρκεια πολέμων για να αντικαταστήσει τη μορφίνη. 

Τα αποτελέσματα όμως ήταν αντίθετα των αρχικών επιδιώξεων και έτσι η ηρωίνη, ούσα τρεις φορές πιο 

ισχυρή ουσία από τη μορφίνη, ενέπλεκε τον χρήστη σε ένα φαύλο κύκλο εξάρτησης. 

Η χρήση της ηρωίνης γίνεται με διάφορους τρόπους, συνήθως ενδοφλέβια, αλλά και ρινικά ή με εισπνοή 

των καπνών της. Η χρήση της καταστέλλει γρήγορα το ανοσοποιητικό σύστημα και προκαλεί σοβαρότατα 

και, συνήθως, μη αναστρέψιμα προβλήματα υγείας, όπως εξασθένηση των μυών, μερική παράλυση, 

ασθένειες του αναπνευστικού, απώλεια μνήμης και διανοητικής λειτουργίας, κατάθλιψη κ.ά. 

                                                           
 

10 Στα κεφάλαια 9.1 και 9.2 περιλαμβάνονται στοιχεία από τις ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ και του EMCDDA: 
www.okana.gr/el , www.okanampa.gr και www.emcdda.europa.eu 

 

http://www.okana.gr/el
http://www.okanampa.gr/
http://www.emcdda.europa.eu/
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9.2 Παραγωγή - Διακίνηση 

Η μαζική παραγωγή ηρωίνης, σε αντίθεση με άλλα ναρκωτικά που ως βάση τους έχουν φυτά, 

περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές και χώρες. Η κυριότερη χώρα παραγωγής ηρωίνης είναι το 

Αφγανιστάν και ακολουθούν χώρες όπως η Μυανμάρ, το Πακιστάν, το Μεξικό κ.ά.  

Η διακίνηση με προορισμό την Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω του δικτύου οδικών, θαλάσσιων και 

εναέριων μεταφορών. Οι ιδιαίτερα μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των περιοχών παραγωγής και 

κατανάλωσης της ηρωίνης καθιστούν, ειδικότερα για τη μετακίνησή της δια της χερσαίας οδού, 

απαραίτητη τη μεταφορά της μέσω διαφορετικών χωρών. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η διαδρομή μέσω 

του «Βαλκανικού Άξονα», όπου οι ποσότητες ηρωίνης μεταφέρονται μέσω της Τουρκίας προς τις 

βαλκανικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τελικό προορισμό τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης. Για μικρότερες ποσότητες η διακίνηση προς την Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω της 

αεροπορικής οδού από ασιατικές (Πακιστάν, Αφγανιστάν κ.ά.) και αφρικανικές χώρες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι ποσότητες συσκευάζονται επιμελώς και είτε τοποθετούνται στις αποσκευές 

επιβατών/δραστών σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, είτε μεταφέρονται ενδοσωματικά, ενώ έχει 

διαπιστωθεί και παράνομη διακίνησή τους μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.  

9.3 Διακίνηση Ηρωίνης στην Ελλάδα 

9.3.1 Στατιστική Απεικόνιση 

Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε κατά το έτος 2020 στην Ελλάδα από τις Διωκτικές Αρχές 

ήταν 299,855 κιλά, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το έτος 2019 (-25,54%). 

 

Γράφημα 25: Κατασχέσεις ηρωίνης (κιλά), Έτη 2015 - 2020 
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Αυξημένος εμφανίστηκε ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων κατασχέσεων ηρωίνης σε σχέση με το έτος 

2019 (+20,47%). 

 

Γράφημα 26: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων ηρωίνης, Έτη 2015 - 2020 
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πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναφέρονται στο παρακάτω γράφημα, 

περιλαμβάνονται, κυρίως, δράστες που κατηγορήθηκαν για χρήση - κατοχή, στην πλειοψηφία τους 

Έλληνες, και πολύ μικρότερος αριθμός διακινητών. 

 

Γράφημα 27: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (ηρωίνη), Έτη 2019 - 2020 
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Για το μεγαλύτερο ποσοστό της ηρωίνης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα δεν εξακριβώθηκε η προέλευσή 

της (87%). Για τις υπόλοιπες ποσότητες, που ταυτοποιήθηκε ο τόπος προέλευσης, διαπιστώθηκε ότι αυτή 

ήταν κυρίως η Αλβανία, η Τουρκία και χώρες της Αφρικής (με ταχυδρομικά δέματα). 

 

Γράφημα 28: Χώρες προέλευσης κατασχεθείσας ηρωίνης (ποσότητες σε κιλά), Έτος 2020 
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Γράφημα 29: Κατασχεμένες ποσότητες ηρωίνης ανά Περιφερειακή Ενότητα,  Έτος 2020 
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Γράφημα 30: Κατασχεμένες ποσότητες ηρωίνης ανά Περιφέρεια (κιλά),  Έτος 2020 
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προορισμού ηρωίνης για εγχώρια κατανάλωση.  

Αναλυτικότερα, οι τρόποι και τα μέσα που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή και διέλευση ποσοτήτων 

ηρωίνης προς και μέσω της χώρας κατά το έτος 2020, ήταν ως ακολούθως11:  

 με οχήματα ΙΧΕ και φορτηγό: σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.  

 με πεζούς δράστες: προερχόμενοι από Τουρκία, είτε μέσω θεσμοθετημένου σημείου εισόδου, 

είτε μέσω του ποταμού Έβρου. 

 

 με λέμβο: μέσω του ποταμού Έβρου από την Τουρκία. 

 με ταχυδρομικά δέματα: μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών σε δέματα με 

προορισμό την Ελλάδα, προερχόμενα από Ουγκάντα, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Κονγκό, 

Ν. Αφρική, Ρουάντα και Κένυα. 

 

Ακολούθως, οι ποσότητες ηρωίνης με προορισμό την Ελλάδα διακινήθηκαν ή προωθήθηκαν από τα 

εγκληματικά δίκτυα στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως με ΙΧΕ οχήματα, καθώς και με τα συνήθη μέσα 

μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, επιβατηγά πλοία κλπ.).  

                                                           
 

11 Για σημαντικές ποσότητες ηρωίνης δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο τρόπος και τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή της στην Ελλάδα. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAMIV6r-OeM&feature=emb_logo
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9.3.3 Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες 

Οι ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση ηρωίνης στην Ελλάδα και εξαρθρώθηκαν από τις 

Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό στην 

παράλληλη διακίνηση περισσότερων ουσιών (Poly-drug groups). Συγκεκριμένα, κάποιες από αυτές τις 

εγκληματικές οργανώσεις διακινούσαν παράλληλα κάνναβη, κοκαΐνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και 

ηρεμιστικά χάπια. Σε μεγάλο ποσοστό οι ΟΕΟ ήταν ανομοιογενείς ως προς την εθνικότητα των μελών 

τους, τα οποία ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 44%), με τους υπηκόους Αλβανίας να ακολουθούν στη 

δεύτερη θέση (περίπου 26%). Επιπροσθέτως, εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούσαν είτε σε μέλη τα 

οποία είχαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, είτε σε ομάδες αποτελούμενες από μία εθνικότητα, 

διαπιστώνεται ότι οι ημεδαποί (οι μισοί, περίπου, εκ των οποίων ήταν Ρομά) είχαν κυρίαρχο ρόλο. 

Μικρότερη ήταν η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν κ.ά.).  

9.3.4 Τιμή Ηρωίνης - Οπίου 

Η τιμή12 της ηρωίνης στην παράνομη αγορά της Ελλάδας για το έτος 2020, ανάλογα με τον τύπο της, 

κυμάνθηκε:  

 Η καφέ ηρωίνη από 12 ευρώ μέχρι 25 ευρώ ανά γραμμάριο και από 12.000 ευρώ μέχρι 

24.000 ευρώ ανά κιλό,  

 Η λευκή ηρωίνη από 20 ευρώ μέχρι 30 ευρώ ανά γραμμάριο και από 15.000 ευρώ μέχρι 

25.000 ευρώ ανά κιλό. 

Επίσης, η τιμή του οπίου στην παράνομη αγορά της Ελλάδας για το έτος 2020 κυμάνθηκε από 3 ευρώ 

μέχρι 10 ευρώ ανά γραμμάριο και από 3.000 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ ανά κιλό.  

Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές ποσοτήτων 

ηρωίνης κατά το έτος 2020 ξεπέρασε το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ13, χωρίς να υπολογιστεί το 

όφελος που θα προέκυπτε από την πρόσμιξή της με άγνωστες ουσίες.  

                                                           
 

12 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ. 

13 Το ποσό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή γραμμαρίου. 
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9.3.5 Σημαντικές Υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων ηρωίνης που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ενώ συμπεριλαμβάνεται 

ενδεικτικό φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις επιχειρήσεις εντοπισμού των ναρκωτικών 

ουσιών και τις σχετικές ενημερώσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ. 

i. Στις 11-10-2020, στην Αθήνα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ κατάσχεσαν 103,05 κιλά ηρωίνης. Η 

ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών που προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση στο κέντρο της Αθήνας 

και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, εντοπίσθηκε σε διαμέρισμα που είχε ενοικιαστεί με τη μέθοδο 

Airbnb από άγνωστους δράστες. 

    

ii. Στις 23-01-2020, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ κατόπιν 

συνεργασίας με το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και τη συνδρομή αστυνομικών 

της ΥΑ Αθηνών, συνέλαβαν 3 ημεδαπούς και 2 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 23,655 κιλά 

ηρωίνης και 414 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που 

ειδικευόταν στην εισαγωγή (από την Αλβανία), κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, νόθευση, 

επανατυποποίηση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 2 ΙΧΕ οχήματα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός 

αυτοσχέδιου εργαστηρίου νόθευσης, ζύγισης και επανατυποποίησης ναρκωτικών. 

https://www.youtube.com/watch?v=hhmsa3Ype1k&feature=emb_logo
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iii. Στις 18-06-2020, στα διόδια Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ με τη συνδρομή 

αστυνομικών της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης, της ΟΠΚΕ και της ΥΑ Κατερίνης, 

συνέλαβαν 4 ημεδαπούς (Ρομά) και κατάσχεσαν 13,773 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην προμήθεια, μεταφορά και διακίνηση μεγάλων 

ποσοτήτων ηρωίνης, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, προερχόμενης από 

Αθήνα. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε στο πορτμπαγκάζ ΙΧΕ οχήματος, ενώ άλλο 

όχημα λειτουργούσε ως προπομπός. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 3 ΙΧΕ οχήματα. 

    

iv. Στις 24-02-2020, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 1 υπήκοο 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 13,145 κιλά ηρωίνης και 879 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι συλληφθέντες 

ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση 

ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Οι ποσότητες των 

ναρκωτικών ουσιών εντοπίσθηκαν σε έρευνα χειραποσκευής στην περιοχή του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης, 

κατά την αποβίβασή των δραστών από αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη.  
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v. Στις 25-10-2020, στις Αχαρνές Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ με τη συνδρομή αστυνομικών της 

ΟΠΚΕ Άνω Λιοσίων και της ομάδας ΔΙΑΣ Ανατολικής Αττικής, συνέλαβαν 4 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 

12,427 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην 

κατοχή, απόκρυψη, αποθήκευση και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην ελληνική 

επικράτεια και κυρίως στην Αττική. Κατόπιν έρευνας σε τριώροφη κατοικία που διέμεναν οι 

συλληφθέντες, εντοπίσθηκε η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών επιμελώς κρυμμένη σε 

αποθηκευτικό χώρο της ταράτσας και στο εσωτερικό πλαστικής δεξαμενής πετρελαίου. 

  

vi. Στις 28-06-2020, στον λιμένα Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων 

και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και 

Εμπορίας Ανθρώπων (ΥΑΟΕΕΑ) της ΔΑΑ, με τη συνδρομή στελεχών της ΠΟΔΙΝ του ΚΛ Πειραιά, 

συνέλαβαν 1 ημεδαπή και 1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 11,225 κιλά ηρωίνης. 

Συγκατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση τυγχάνουν 6 επιπλέον άτομα, εκ των οποίων 3 ήταν 

υπήκοοι Αλβανίας, έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης. Οι κατηγορηθέντες ανήκαν σε εγκληματική 
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οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τουλάχιστον στη Ρόδο και στην Κρήτη, 

υπό τον συντονισμό των προαναφερόμενων κρατούμενων.  

    

vii. Στις 18-12-2020, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, αστυνομικοί του ΤΑ Χαλκίδας συνέλαβαν 

1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 11,134 κιλά ηρωίνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε 

επιμελώς κρυμμένη στον χώρο των αποσκευών ΙΧΕ οχήματος, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε 

κατόπιν καταδίωξης και πρόκλησης σύγκρουσης από την πλευρά του δράστη με υπηρεσιακό όχημα. 

     

viii. Στις 30-01-2020, στον λιμένα Ηγουμενίτσας, στελέχη του ΚΛ Ηγουμενίτσας συνέλαβαν 1 υπήκοο Ιράν 

και κατάσχεσαν 10,22 κιλά οπίου. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε σε ειδικά 

διαμορφωμένη κρύπτη στο σασί ΙΧΕ οχήματος, το οποίο επρόκειτο να ταξιδέψει με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο 

προς λιμένα της Ιταλίας.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXd9xRF_Fco&feature=emb_logo
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ix. Στις 18-09-2020, στα διόδια Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ, με τη συνδρομή 

αστυνομικών του ΤΤ αυτοκινητοδρόμων, συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 8,585 κιλά ηρωίνης. 

Ο συλληφθείς ανήκε σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην μεταφορά και διακίνηση 

μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η 

ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίσθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε ΙΧΕ όχημα στο 

όποιο επέβαινε ως οδηγός, προερχόμενος από Αθήνα, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.  

 

x. Στις 24-10-2020, στον Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου, υπάλληλοι του Τελωνείου Κήπων, 

συνέλαβαν 1 ημεδαπή και κατάσχεσαν 5,508 κιλά ηρωίνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκε κατόπιν σωματικού ελέγχου, επιμελώς κρυμμένη σε υφασμάτινη κρύπτη γύρω από τη 

μέση της κατηγορουμένης, κατά την είσοδο της στην ελληνική επικράτεια, προερχόμενη από την 

Τουρκία. 

  

xi. Στις 03-12-2020, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, αστυνομικοί του ΤΑ Κορίνθου με τη συνδρομή 

αστυνομικών της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ, συνέλαβαν 2 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 5,099 κιλά ηρωίνης και 

165 γραμμάρια κοκαΐνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών εντοπίσθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη 

κρύπτη σε ΙΧΕ όχημα στο όποιο επέβαιναν. 
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xii. Στις 26-05-2020, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 2 ημεδαπούς (Ρομά) και 

κατάσχεσαν 5,087 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που 

ειδικευόταν στη μεταφορά, απόκρυψη, αποθήκευση και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στα 

πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίσθηκε κατόπιν έρευνας ταξιδιωτικού σάκου στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κατά την αποβίβαση του 

ενός εκ των δραστών από λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 

 

xiii. Στις 19-05-2020, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 1 ημεδαπό (Ρομά) και 

κατάσχεσαν 5,068 κιλά ηρωίνης και 104 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο συλληφθείς ανήκε σε εγκληματική 

οργάνωση που ειδικευόταν στη μεταφορά και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών 

στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίσθηκαν, κατόπιν έρευνας σακιδίου στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κατά την αποβίβαση του δράστη 

από λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 
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xiv. Στις 10-07-2020, στην Αρτέμιδα Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και 

κατάσχεσαν 5,05 κιλά ηρωίνης. Ο δράστης ήταν δραπέτης από Κατάστημα Κράτησης, στο οποίο δεν 

επέστρεψε μετά από άδεια που έλαβε και στο οποίο εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης. 

 

xv. Στις 17-02-2020, στο Ζεφύρι Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 ημεδαπούς (Ρομά) και 

κατάσχεσαν 4,911 κιλά ηρωίνης και 732,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίσθηκαν σε παράπηγμα (παράγκα), εντός μεταλλικού δοχείου σε ειδικά διαμορφωμένη 

επιδαπέδια κρύπτη. 

        

xvi. Στις 06-07-2020, σε περιοχές της Λάρισας, αστυνομικοί του ΤΔΝ Λάρισας συνέλαβαν 4 υπηκόους 

Αλβανίας και 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 3,072 κιλά ηρωίνης και 77 δισκία ναρκωτικά. Οι 

συλληφθέντες ανήκαν σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που ειδικεύονταν στη διακίνηση μεγάλων 

ποσοτήτων ηρωίνης και στη διάπραξη κλοπών – ληστειών σε περιοχές της Θεσσαλίας. Η δικογραφία 

που σχηματίστηκε περιλάμβανε 30 ταυτοποιημένους δράστες. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 4 ΙΧΕ 

οχήματα και 2 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων.  

https://www.youtube.com/watch?v=NtFAhA60V9U&feature=emb_logo
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10. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

10.1 Γενικά στοιχεία 

Στην κατηγορία των συνθετικών ναρκωτικών14 εντάσσεται πλήθος ουσιών που παρασκευάζονται εξ 

ολοκλήρου σε παράνομα εργαστήρια. Οι πιο δημοφιλείς μεταξύ αυτών είναι οι αμφεταμίνες, 

μεθαμφεταμίνες, MDMA, LSD, συνθετικές εκδοχές της κάνναβης και οπιοειδών κ.ά. και έχουν ταυτιστεί 

με τη νυκτερινή ζωή και διασκέδαση σε χώρους μαζικής κυρίως διασκέδασης ή άλλων εκδηλώσεων, αλλά 

και σε ιδιωτικούς χώρους. 

 

 

 

 

 

Η αμφεταμίνη (amphetamine) με τη χημική ονομασία alpha-methylbenzeneethanamine είναι ένα 

συνθετικό διεγερτικό του Κεντρικού και του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, που παρουσιάζει 

ομοιότητες με τη δράση της κοκαΐνης. Στην παραγωγή, διακίνηση και χρήση της η αμφεταμίνη ξεπερνάει 

κάθε άλλη συνθετική διεγερτική ουσία στην Ευρώπη. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μορφή χαπιού ή 

κάψουλας, εντοπίζεται, όμως, και σε μορφή άσπρης, κίτρινης και ροζ σκόνης ή σε μικρά συμπαγή 

κομμάτια, και συχνά είναι αναμεμειγμένη με άλλες σκόνες που μοιάζουν με αυτή. Η αμφεταμίνη 

λαμβάνεται από το στόμα, αλλά μπορεί να εισπνευσθεί από τη μύτη, να καπνιστεί αναμειγμένη με καπνό 

ή να θρυμματιστεί και να διαλυθεί στο νερό, ώστε να γίνει ενέσιμο διάλυμα. Η συστηματική χρήση της 

προκαλεί ανοχή και ψυχική εξάρτηση, ενώ η διακοπή της οδηγεί σε συμπτώματα στέρησης. Ειδικότερα, 

η υδροχλωρική φαινετυλλίνη, που έγινε γνωστή με την εμπορική ονομασία Captagon, είναι μία 

συνθετική αμφεταμίνη σε μορφή χαπιού. Τα τελευταία 30 χρόνια, ψευδεπίγραφα φάρμακα με την 

εμπορική ονομασία Captagon, δίχως να έχει εξακριβωθεί η ακριβής σύσταση τους, χρησιμοποιούνται 

                                                           
 

14 Στα κεφάλαια 10.1 και 10.2 περιλαμβάνονται στοιχεία από τις ιστοσελίδες του ΟΚΑΝΑ και του EMCDDA: 
www.okana.gr/el , www.okanampa.gr και www.emcdda.europa.eu 
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ευρέως ως ψυχοτρόπες ουσίες. Λόγω των διεγερτικών του ιδιοτήτων, η χρήση του Captagon έχει 

διασυνδεθεί με άτομα που συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή και στη 

Βόρεια Αφρική, καθώς θεωρείται ότι τα βοηθά να νικούν τον φόβο, την κούραση και τον πόνο, ενώ 

παράλληλα προσδίδει πλαστή ευφορία.  

Η μεθαμφεταμίνη (methamphetamine ή meth) με τη χημική ονομασία N-methyl-l-phenylpropan-2-amine 

είναι ένα συνθετικό διεγερτικό που λειτουργεί στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, το οποίο είναι ισχυρότερο 

και παράγεται ευκολότερα από την αμφεταμίνη. Κυκλοφορεί σε μορφή κυρίως λευκής αλλά και καφέ, 

γκριζοκίτρινης, πορτοκαλί και ροζ κρυσταλλικής σκόνης, η οποία είναι άοσμη, πικρή και διαλύεται 

εύκολα σε νερό ή αλκοόλ και μπορεί να ληφθεί εισπνεόμενη, να καπνιστεί ή να χορηγηθεί ενέσιμα. 

Επιπρόσθετα εντοπίζεται και σε συμπιεσμένη μορφή χαπιού. Το κρυσταλλικό στερεό συχνά αποκαλείται 

‘ice’ ή ‘crystal meth’ λόγω της εμφάνισής του. Η χρήση μεθαμφεταμίνης εγκυμονεί σημαντικό κίνδυνο 

για τη δημόσια υγεία, καθώς έχει υψηλό δυναμικό εξάρτησης.  

Το MDMA, με τη χημική ονομασία 3,4-MethyleneDioxyMethylAmphetamine, είναι ένα από τα πιο ισχυρά 

ψυχοκινητικά διεγερτικά. Συναντάται κυρίως σε μορφή χρωματιστών χαπιών με διάφορα σχέδια, κοινώς 

γνωστό ως έκσταση (ecstasy) ή XTC, αλλά και σε σκόνη. Η χρήση του έχει τα αποτελέσματα τόσο των 

παραισθησιογόνων, όσο και των αμφεταμινών. Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ασφυξίας, μείωση 

της εφίδρωσης, κράμπες στα πόδια και στα χέρια, ζαλάδες, εμετό, ψυχολογική σύγχυση, κατάθλιψη, 

αϋπνία, έντονο άγχος και ψυχωσικά συμπτώματα. Η μακροχρόνια χρήση καταστρέφει περιοχές του 

εγκεφάλου σημαντικές για τη μνήμη και τη σκέψη. 

Το LSD (Lysergic Acid Diethylamide) είναι η πιο γνωστή παραισθησιογόνος ουσία. Κυκλοφορεί σε μορφή 

χαπιού, κάψουλας, κύβου ζάχαρης, στυπόχαρτου ή και σε αυτοκόλλητο με σχέδια. Η χρήση της προκαλεί, 

μεταξύ άλλων, αλλοίωση των αντιλήψεων, διαστρεβλωμένες εικόνες, έντονα χρώματα, φαντασιώσεις, 

παραισθήσεις, αλλοιώσεις στην ακοή και στην αίσθηση του χρόνου και του χώρου, αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης, όπως και του ρυθμού της καρδιάς και της θερμοκρασίας του σώματος. 

Τα συνθετικά κανναβινοειδή είναι μια ομάδα ουσιών που μιμούνται τα αποτελέσματα της (-)-trans-Δ9-

τετραϋδροκανναβινόλης (THC), η οποία είναι η κυρίως υπεύθυνη ουσία για τα σημαντικότερα 

ψυχοδραστικά αποτελέσματα της κάνναβης. Ο μεγάλος αριθμός των συνθετικών κανναβινοειδών, η 

ποικιλομορφία στη χημική τους σύσταση και η ταχύτητα εμφάνισής τους καθιστούν την παρακολούθηση 

και την ανίχνευσή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι χαρακτηριστική η ταχύτητα με την οποία εμφανίζεται ο 

«νόμιμος» αντικαταστάτης κάθε ουσίας που καταχωρείται στις ελεγχόμενες από τις Αρχές ουσίες, και 
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που παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια δράση. Προϊόντα που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή πωλούνται 

ως καπνιζόμενα φυτικά μείγματα ή αρωματικά χώρου από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και, ενώ δεν 

περιέχουν κάνναβη, παράγουν παρόμοια αποτελέσματα. Σήμερα διατίθεται παρανόμως ένα ευρύ 

φάσμα αυτών των προϊόντων, τα οποία προσφέρονται τόσο μέσω διαδικτύου, όσο και μέσω φυσικών 

καταστημάτων. Τα συνθετικά οπιοειδή, μεταξύ των οποίων η μεθαδόνη (methadone), η βουπρενορφίνη 

(buprenorphine), η τραμαδόλη (tramadol) και τα παράγωγα φαιντανύλης (fentanyl) είναι ουσίες που 

μιμούνται τα αποτελέσματα της ηρωίνης και έχουν υψηλή δραστικότητα (βλέπε και Κεφάλαιο 11). 

Ιδιαίτερα η φαιντανύλη είναι ένα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές που μιμείται τις επιδράσεις της μορφίνης 

στο ανθρώπινο σώμα, ενώ αυτή και τα ανάλογά της αναμειγνύονται με την ηρωίνη για αύξηση της 

δραστικότητας. Η φαιντανύλη, η οποία εντοπίζεται σε σκόνη, δισκία, υγρή μορφή, patches και μορφή 

ψεκασμού, λόγω των ιδιοτήτων της, αποτελεί κίνδυνο για την υγεία τόσο των χρηστών, όσο και των 

υπαλλήλων (Διωκτικών Αρχών, Δημόσιας Υγείας κλπ.) που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με αυτή.  

10.2 Παραγωγή – Διακίνηση 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μια εκθετική αύξηση της παραγωγής, της διακίνησης και της 

κατανάλωσης συνθετικών ναρκωτικών στην ΕΕ. Χώρες της ΕΕ διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο σε 

παγκόσμια κλίμακα στην παράνομη παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών, όπως, κυρίως, η Ολλανδία και 

το Βέλγιο, ενώ έχουν εντοπιστεί παράνομα εργαστήρια και σε πλήθος άλλες χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και στη Σκανδιναβία.  

Η αμφεταμίνη που παράγεται στα κράτη μέλη διακινείται, κυρίως, στο εσωτερικό της Ευρώπης, ενώ το 

MDMA και η μεθαμφεταμίνη, των οποίων η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική παγκόσμια πηγή, 

διακινούνται στην παγκόσμια αγορά, όπως στη Νότια Αμερική, στη Νοτιοανατολική Ασία, στην 

Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στην Ιαπωνία. Ειδική κατηγορία αποτελούν οι Νέες Ψυχοδραστικές 

Ουσίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας Έκθεσης. 

Η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών πραγματοποιείται σε παράνομα εργαστήρια που εγκαθίστανται 

κυρίως σε ιδιωτικές κατοικίες, δωμάτια ξενοδοχείων, διαμερίσματα, αποθήκες, γκαράζ, βιομηχανικούς 

χώρους, εμπορευματοκιβώτια κ.ά. Επιλέγονται συνήθως αραιοκατοικημένες περιοχές και λαμβάνονται 

αυξημένα μέτρα αποτροπής ελέγχου, κυρίως με κάμερες παρακολούθησης. Χρησιμοποιείται ευρύ 

φάσμα εργαστηριακών και άλλων εξειδικευμένων μηχανημάτων–εξοπλισμού, που μπορεί να έχει 

παραχθεί εμπορικά για νόμιμη βιομηχανική χρήση ή να έχει κατασκευαστεί κατά παραγγελία, 
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προκειμένου να ανταποκρίνεται στον σκοπό και να πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους 

χειριστές. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός που συναντάται σε χώρους παράνομης παραγωγής συνθετικών 

ναρκωτικών, παράγεται συνήθως από ειδικούς μηχανικούς, οι οποίοι συχνά συνεργάζονται με τις 

εγκληματικές οργανώσεις και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχία των εργασιών παρασκευής 

συνθετικών ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας.  

Ωστόσο, αν και ο εξοπλισμός φαίνεται επαγγελματικός, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει 

κανένας έλεγχος ποιότητας ή ασφαλείας. Η εργασία με τέτοιο εξοπλισμό ή η αποσυναρμολόγησή του 

(από τις Διωκτικές Αρχές) απαιτεί τεχνικές δεξιότητες και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι 

πληροφορίες–«συνταγές» για την παρασκευή των ναρκωτικών, οι οποίες εκτελούνται ακόμα και από μη 

επαγγελματίες χημικούς–δράστες, διατίθενται ευρέως από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο, σε βιβλία κ.ά.  

Απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών είναι η προμήθεια πρόδρομων 

χημικών ουσιών. Πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται ως νόμιμες ουσίες σε πολλούς φαρμακευτικούς 

και βιομηχανικούς κλάδους όπως στην παρασκευή αρωμάτων, βαφών, χρωστικών κ.ά. και επομένως 

είναι εύκολα προσβάσιμες και σχετικά φθηνές στην αγορά. Οι παραγωγοί συνθετικών ναρκωτικών, 

προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, συχνά χρησιμοποιούν μη ελεγχόμενες χημικές ουσίες για την 

παραγωγή πρόδρομων ουσιών (προ-πρόδρομες). Η βασική προέλευση των πρόδρομων χημικών ουσιών 

που απαιτούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών είναι η Κίνα, η Ινδία και ακολουθούν χώρες  

της ανατολικής Ευρώπης. Οι πρόδρομες ουσίες μεταφέρονται κυρίως δια θαλάσσης, με κύρια σημεία 

εισόδου στην Ευρώπη εμπορικούς λιμένες της Ολλανδίας και του Βελγίου. 

Μία επιπλέον επιβλαβής παρενέργεια της παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών είναι η απόρριψη των 

επικίνδυνων αποβλήτων-υλικών και του εξοπλισμού, τα οποία μπορούν να ζυγίζουν έως και αρκετούς 

τόνους. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαλύτες, αντιδραστήρια, υποπροϊόντα και ίχνη των ίδιων των 

ναρκωτικών, πολλά εκ των οποίων είναι εύφλεκτα, διαβρωτικά και μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις. 

Οι εγκληματικές ομάδες αγνοούν ή αδιαφορούν για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους 

για τη δημόσια υγεία και συχνά απορρίπτουν τα απόβλητα στις αποχετεύσεις, στο χώμα, σε δάση και σε 

πηγές νερού. Η παραγωγή και διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών στις χώρες της ΕΕ βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο κυρίως αυτοχθόνων ΟΕΟ, οι οποίες διατηρούν το πλεονέκτημα όσον αφορά στην τεχνογνωσία 

και στη χρήση τεχνολογίας. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει ισχυρά δίκτυα για την προώθηση των 

παράνομων ουσιών χρησιμοποιώντας τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, τις υπηρεσίες 

ταχυμεταφορών και το διαδίκτυο. Ωστόσο, αυξητική τάση έχει στις προαναφερόμενες διαδικασίες η 
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εμπλοκή αλλοδαπών που διαμένουν στις χώρες αυτές. 

10.3 Διακίνηση Συνθετικών Ναρκωτικών στην Ελλάδα 

10.3.1 Στατιστική Απεικόνιση 

Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα σημαντικότερα συνθετικά ναρκωτικά που κατασχέθηκαν στην 

Ελλάδα από τις Διωκτικές Αρχές, κατά το έτος 2020, καθώς και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τα 

προηγούμενα 5 έτη. 

Πίνακας 7 - Κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών ουσιών, Έτη 2015-2020 

 

ΕΤΟΣ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Μεθαδόνη 
κιλά 11,565 14,913 9,819 9,870 8,479 24,305 

τεμάχια 3.803 698 898 310 228 191 

Κωδεΐνη τεμάχια 1.237 2.626 3.084 1.743 413 989 

Subutex τεμάχια 2.315 2.036 1.497 1.260 1.541 1583 

Αμφεταμίνη 
κιλά 1,966 1,810 0,065 0,120 0,158 0,358 

τεμάχια 10 88 - 275 - 5 

Μεθαμφεταμίνη κιλά 0,004 0,003 - 0,002 0,006 0,002 

Κρυστ. 

Mεθαμφεταμίνη 
κιλά 0,673 0,773 0,402 1,429 4,961 

9,579 

Captagon τεμάχια - - 655.765 3.127.360 38.495.866 13.291 

LSD τεμάχια 812 455 221 248 501 196 

XTC (MDMA) τεμάχια 163 9.522 566 62.762 169.269 519.306 

MDMA κιλά 0,133 2,072 6,369 5,327 1,713 1,946 

Ηρεμιστικά (γενικά) 
κιλά 0,025 0,327 0,216 0,058 0,011 0,049 

τεμάχια 65.340 57.043 52.493 42.317 36.555 47.567 

 

Στο ακόλουθο γράφημα εμφανίζεται ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων για το έτος 2020. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι μεταξύ των ατόμων στα οποία αναφέρεται το παρακάτω γράφημα, περιλαμβάνονται, 

κυρίως, δράστες που κατηγορήθηκαν για χρήση - κατοχή, κατά κύριο λόγο Ελλήνων, και πολύ μικρότερος 

αριθμός διακινητών. 
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Γράφημα 31: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (συνθετικά ναρκωτικά),   Έτος 2020 

 

10.3.2 Διαδρομές - Μεταφορά - Απόκρυψη 

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, η διακίνηση των συνθετικών ναρκωτικών δε βρίσκεται στα επίπεδα άλλων 

κρατών, καθώς η χώρα λειτουργεί, κυρίως, ως τόπος διέλευσης και δευτερευόντως ως χώρα προορισμού 

για εγχώρια κατανάλωση.  

Η σημαντικότερη κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός 

δισκίων XTC, τα οποία μεταφέρθηκαν από την εγκληματική οργάνωση με ΙΧΦ και ΙΧΕ οχήματα. 

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε η εισαγωγή δισκίων Captagon μέσω του ποταμού Έβρου, από παράνομα 

εισερχόμενους στην Ελλάδα αλλοδαπούς.  

10.3.3 Τιμή Συνθετικών Ναρκωτικών 

Η τιμή15 των συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα κατά το έτος 2020 κυμάνθηκε σύμφωνα με τον κάτωθι 

πίνακα:  

                                                           
 

15 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ. 
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Πίνακας 8 - Τιμές συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα,  Έτος 2020 

 

Είδος ναρκωτικού Ελάχιστη τιμή (€) Μέγιστη τιμή (€) 

Αμφεταμίνη (ανά γρ.) 5 15 

XTC (ανά δισκίο)  3 8 

MDMA (ανά γρ.) 50 80 

LSD (ανά δόση)  5 15 

Αμφεταμίνη(ανά κιλό) 4.000 5.000 

XTC (1000 δισκία)  2.500 3.500 

MDMA (ανά κιλό) 20.000 30.000 

 

Η εκτιμώμενη συνολική «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων συνθετικών ναρκωτικών κατά 

το έτος 2020 ξεπέρασε το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ16. 

10.3.4 Σημαντικές Υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων συνθετικών ναρκωτικών 

που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ενώ συμπεριλαμβάνεται 

ενδεικτικό φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις σχετικές ενημερώσεις των εκπροσώπων των 

ΜΜΕ. 

i. Στις 25-09-2020, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του ΤΑ Κομοτηνής με τη συνδρομή 

αστυνομικών της ΥΔΝ/ΔΑΘ, συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 2 υπηκόους Ιράκ και κατάσχεσαν 500.000 

δισκία XTC. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη μεταφορά και 

διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Πρόκειται για τη 

μεγαλύτερη ποσότητα δισκίων XTC που έχει κατασχεθεί στην Ελλάδα (τα τελευταία 30 χρόνια) και 

εντοπίστηκε μέσα σε 1 ΙΧΕ όχημα και 1 ΙΧΦ όχημα, τα οποία κατασχέθηκαν. 

                                                           
 

16 Το ποσό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή γραμμαρίου ή δισκίου. 
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ii. Στις 22-09-2020, στα Εξάρχεια Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ με τη συνδρομή αστυνομικών της 

ΟΠΚΕ Αττικής, συνέλαβαν 4 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 5.552 δισκία XTC, 48,406 κιλά ακατέργαστης 

κάνναβης, 574 γραμμάρια κοκαΐνης και 88 φιαλίδια χασισέλαιου. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην 

Πλατεία Εξαρχείων, καθώς και στους πέριξ δρόμους. Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών 

εντοπίστηκαν σε οικίες και χώρους αποθήκευσης τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι δράστες. 

  

iii. Στις 07-01-2020, στην Αθήνα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 υπηκόους Ιράν και 1 υπήκοο 

Ρουμανίας και κατάσχεσαν 3,454 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 60 δισκία μεθαδόνης. Οι 

συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν οικία στο κέντρο της Αθήνας ως εργαστήριο παρασκευής και 

αποθήκευσης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ( SHISHA ), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Μεταξύ 

άλλων κατασχέθηκαν 41 ταξιδιωτικά έγγραφα, 1 πιστόλι ρέπλικα, 4 φυσίγγια, 2 άδειες ικανότητας 
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οδήγησης ως προϊόντα κλοπής και εξοπλισμός εργαστηρίου παρασκευής κρυσταλλικής 

μεθαμφεταμίνης. 

        

iv. Στις 08-12-2020, στην Αγία Βαρβάρα, στους Αγίους Αναργύρους, στα Άνω Λιόσια, στις Αχαρνές, στον 

Πειραιά, στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ σε συνεργασία με 

αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, της ΕΚΑΜ και της ΔΑΕΑ, συνέλαβαν 19 ημεδαπούς και 2 υπηκόους Αλβανίας 

και κατάσχεσαν 1,899 κιλά κοκαΐνης, 1.000 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.834 δισκία XTC 

και 301 δισκία φαρμακευτικά. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν 

στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, 

τις οποίες απέκρυπταν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε πόρτες και ντουλάπες οικιών. Μεταξύ 

άλλων κατασχέθηκαν 5 ΙΧΕ οχήματα, 1 μοτοσυκλέτα, 2 πιστόλια, 1 πιστόλι κρότου, 46 φυσίγγια 

κρότου, 1 συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, συστήματα καταγραφής εικόνας και 201.755 ευρώ. 

      

v. Στις 09-09-2020, στη Μύκονο, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ κατόπιν συνεργασίας με στελέχη του Λ/Χ 

Μυκόνου, συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 1.394 δισκία XTC, 8,528 

κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2,27 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, 585,22 γραμμάρια κοκαΐνης, 

https://www.youtube.com/watch?v=524t70zBWkU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O7bJsUc-Xtc&feature=emb_logo


 

 

- 132 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

432,24 γραμμάρια MDMA, 167,09 γραμμάρια Κεταμίνης και 61,72 γραμμάρια Tucibi. Ο αλλοδαπός 

ήταν ηγετικό στέλεχος οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο 

νησί της Μυκόνου. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 180.100 ευρώ, 1 πιστόλι και 7 φυσίγγια.  

   

vi. Στις 15-12-2020, στην παρέβρια περιοχή Γεμιστής Έβρου, αστυνομικοί της ΟΔΝ Κομοτηνής συνέλαβαν 

1 υπήκοο Συρίας και κατάσχεσαν 8.000 δισκία XTC. Ο συλληφθείς είχε προηγουμένως εισέλθει 

παράνομα στην Ελλάδα κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού και ανήκε σε κύκλωμα διακίνησης 

ναρκωτικών και όπλων προς την ελληνική επικράτεια. Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν 10 πιστόλια και 6 

φυσίγγια.  

 

vii. Στις 06-07-2020, στην παρέβρια περιοχή Τυχερού στο ύψος του οικισμού του Φυλακτού Έβρου, 

αστυνομικοί της ΥΑ Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 2 υπηκόους Συρίας και κατάσχεσαν 489 γραμμάρια 

κατεργασμένης κάνναβης και 4.925 δισκία Captagon. Οι συλληφθέντες ήταν μέλη ομάδας 14 

παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι είχαν μόλις εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα προερχόμενοι από 

την Τουρκία, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με βάρκα. 
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viii. Στις 12-08-2020, στον δυτικό κόμβο ΕΟ Σουφλίου - Διδυμότειχου, αστυνομικοί του ΟΔΝ Κομοτηνής 

συνέλαβαν 1 υπήκοο Αιγύπτου και κατάσχεσαν 3.997 δισκία Captagon. Ο συλληφθείς είχε εισέλθει 

παράνομα στην Ελλάδα προερχόμενος από την Τουρκία. 

 

ix. Στις 31-07-2020, στην παρέβρια περιοχή Τυχερού στο ύψος του οικισμού του Φυλακτού Έβρου, 

αστυνομικοί της ΥΑ Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 1 υπήκοο Συρίας και κατάσχεσαν 353,1 γραμμάρια 

κατεργασμένης κάνναβης και 1.413 δισκία Captagon. Ο συλληφθείς είχε εισέλθει παράνομα στην 

Ελλάδα προερχόμενος από την Τουρκία. 

 



 

 

- 134 - 
 
 

                                            Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα                                                       2020 

x. Στις 26-10-2020, στο Ίλιον Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 1 υπήκοο 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 4,41 κιλά κοκαΐνης και 1,455 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Οι 

ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε ΔΧΕ όχημα (ταξί) και σε ισόγειο διαμέρισμα. 

  

xi. Στις 03-11-2020, στην Αθήνα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 υπήκοο Αιγύπτου και 1 

Γεωργίας και κατάσχεσαν 24.416 δισκία ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η ποσότητα των 

ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε εντός καταστήματος λιανικής πώλησης ιδιοκτησίας τους και στην 

οικία τους. 

              

  

https://www.youtube.com/watch?v=MfDQkziL9mI&feature=emb_logo
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11. ΝΕΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΝΨΟ) 

11.1 Γενικά στοιχεία 

Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ) ονομάζονται όλες οι ψυχοτρόπες ουσίες οι οποίες δεν ελέγχονται 

από την Ενιαία Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το 

πρωτόκολλο του 1972, ή από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1971 

αλλά ενδέχεται να συνιστούν κινδύνους για την υγεία ή την κοινωνία παρόμοιους με εκείνους από τις 

ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στις εν λόγω Συμβάσεις. Ο έλεγχος των ΝΨΟ από τις Διωκτικές Αρχές 

εισήχθη επισήμως στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2103 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (βλ. Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης). 

Η διαδικασία για την υπαγωγή ΝΨΟ στον ορισμό των «ναρκωτικών» πραγματοποιείται βάσει 

αξιολόγησης κινδύνου που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 5γ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1920/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζει η 

παράγραφος 2 της Απόφασης-Πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου (βλ. Κεφάλαιο 2 της Έκθεσης). 

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω τροποποιείται κάθε φορά το Παράρτημα της εν λόγω Απόφασης-

Πλαισίου προκειμένου να προστεθούν οι ΝΨΟ σε αυτό και να οριστεί ότι οι ουσίες αυτές υπάγονται στον 

ορισμό των «ναρκωτικών». Παρά όλα αυτά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με το άρθρο 1β της 

Απόφασης-Πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, πολλές ΝΨΟ δύναται να ελέγχονται σε κάποια 

κράτη μέλη όταν αυτό προβλέπεται από τη εθνική νομοθεσία τους, όπως, για παράδειγμα, η καθινόνη 

και η τραμαδόλη οι οποίες ελέγχονται στην Ελλάδα (Πίνακες ν. 3459/2006). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την «Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2021/802 της Επιτροπής της 12ης 

Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου» οι ουσίες MDMB-4en-PINACA και 4F-MDMB-BICA θα υπάγονται πλέον και αυτές στον 

ορισμό των «ναρκωτικών»». Η Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2021/802 της Επιτροπής δημοσιεύθηκε 

στις 20-5-2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προβλεπόμενη ημερομηνία θέσης 

                                                           
 

17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΫΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 
2006 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1920  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021L0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32021L0802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
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της σε ισχύ είναι στις 09-06-2021, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής τα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφωθούν με την Οδηγία το αργότερο στις 9 Δεκεμβρίου 2021. 

11.2 Παραγωγή – Διακίνηση ΝΨΟ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ΝΨΟ παράγονται σε χύδην ποσότητες από επιχειρήσεις χημικών και 

φαρμακευτικών προϊόντων στην Κίνα. Από εκεί μεταφέρονται στην Ευρώπη, όπου μεταποιούνται σε 

προϊόντα, συσκευάζονται και πωλούνται, ενίοτε μάλιστα και απροκάλυπτα σε συμβατικά καταστήματα. 

Παρότι οι περιοριστικοί όροι έχουν μειώσει την απροκάλυπτη πώληση των προϊόντων αυτών σε κάποιες 

χώρες, δεν αποκλείεται να συνεχίζουν να διατίθενται πιο συγκεκαλυμμένα. Επίσης, μπορούν να 

αγοραστούν από ηλεκτρονικά καταστήματα ή από το σκοτεινό δίκτυο, καθώς και από σημεία πώλησης 

παράνομων ουσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να πωλούνται υπό το όνομά τους ή ως άλλες 

παράνομες ουσίες, όπως ηρωίνη, κοκαΐνη, MDMA ή ψυχοδραστικά φάρμακα, ή αναμεμειγμένες με τις 

ουσίες αυτές.18 

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά του EMCDDA για το 

έτος 202019, ο ρυθμός εισαγωγής ΝΨΟ στην αγορά έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, 

πάνω από 50 ΝΨΟ εξακολουθούν να εντοπίζονται για πρώτη φορά κάθε χρόνο από το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ. Επιπλέον, κάθε χρόνο σχεδόν 400 ήδη αναφερθείσες ΝΨΟ εντοπίζονται στην 

                                                           
 

18 «Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, Τάσεις και Εξελίξεις» 2019, 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ELN_PDF.pdf  

19 «Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, EMCDDA 2020: Σημαντικά ζητήματα», 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439ELN.pdf  

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ELN_PDF.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439ELN.pdf
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ευρωπαϊκή αγορά. Οι ουσίες αυτές προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ειδών ναρκωτικών και δεν 

ελέγχονται από τη διεθνή νομοθεσία για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Περιλαμβάνουν διεγερτικές ουσίες, 

συνθετικά κανναβινοειδή, βενζοδιαζεπίνες, οπιοειδή, παραισθησιογόνα και τα διασχιστικά. 

Τα κύρια ευρήματα που αναφέρονται στην παραπάνω Έκθεση είναι τα παρακάτω: 

 Στα τέλη του έτους 2019, το EMCDDA παρακολουθούσε πάνω από 790 νέες ψυχοδραστικές 

ουσίες, εκ των οποίων 53 αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το έτος 2019. 

 Από το έτος 2015, σχεδόν 400 ήδη αναφερθείσες νέες ψυχοδραστικές ουσίες εντοπίζονται κάθε 

χρόνο.  

 Στη διάρκεια του έτους 2018, οι Διωκτικές Αρχές όλων των ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν σχεδόν 

64.800 κατασχέσεις νέων ψυχοδραστικών ουσιών μέσω του συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ. Εξ αυτών, οι 40.200 κατασχέσεις αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη της 

ΕΕ, σημειώνοντας ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το έτος 2017. 

 Το έτος 2018, πάνω από 5,6 τόνοι νέων ψυχοδραστικών ουσιών, κυρίως υπό μορφή σκόνης, 

αναφέρθηκαν διά του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, εκ των οποίων 4,4 τόνοι 

από κράτη μέλη. Επιπλέον, 4.212 λίτρα σε υγρή μορφή και 1,6 εκατομμύρια δισκία και καψάκια 

διαπιστώθηκε ότι περιείχαν νέες ψυχοδραστικές ουσίες.  

 Στις κατασχέσεις νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην Ευρώπη κυριαρχούν συνήθως τα συνθετικά 

κανναβινοειδή και οι καθινόνες, τα οποία από κοινού αντιπροσωπεύουν το 77% του συνολικού 

αριθμού των κατασχέσεων που αναφέρθηκαν το έτος 2018 (το 64% στα κράτη μέλη της ΕΕ). 

 Οι έρευνες στον γενικό πληθυσμό, όπου διατίθενται, δείχνουν χαμηλά ποσοστά χρήσης νέων 

ψυχοδραστικών ουσιών στις ευρωπαϊκές χώρες.  

 Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες αντιπροσώπευαν το 5% 

του συνόλου των ουσιών τις οποίες μεμονωμένα άτομα υπέβαλαν προς δοκιμή σε ένα δίκτυο 

παροχής υπηρεσιών ελέγχου ναρκωτικών ουσιών το οποίο λειτουργεί σε 11 χώρες. 

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο της αγοράς. 

11.3 Κατασχέσεις ΝΨΟ 

Στην Ελλάδα, οι ΝΨΟ που κατασχέθηκαν κατά το έτος 2020 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές ήταν οι 

παρακάτω: 
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(Σημειώνεται ότι καταγράφονται και οι σχετικά μικρές ποσότητες ΝΨΟ που κατασχέθηκαν, με σκοπό να 

φανεί η γενικότερη τάση κατασχέσεων ΝΨΟ στην Ελλάδα): 

Α) Οπιοειδή 

 Τραμαδόλη 

33 υποθέσεις κατασχέσεων συνολικής ποσότητας 25.947 δισκίων/κάψουλες. 

Φορείς κατασχέσεων: ΔΑΑ/ΥΔΝ, ΑΤ Αγ. Δημητρίου, Αγ. Παντελεήμονα, Αγρινίου, Αχίλλειων, 

Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Βόλου, Ελασσόνας, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κω, Μαραθώνα, 

Μυτιλήνης, Ξάνθης, Ομόνοιας, Σπάρτης, Φλώρινας, Χανίων, Χίου, ΤΤ Ήλιδας. 

Σχετικά με τις κατασχέσεις τραμαδόλης κατά το έτος 2020 παρατηρήθηκαν τα παρακάτω: 

o Οι κατασχεθείσες ποσότητες τραμαδόλης κατά το έτος 2020 ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερες (25.947 δισκία/κάψουλες) σε σύγκριση με το έτος 2019 (1.954 δισκία), 

λόγω μίας μεγάλης κατάσχεσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (24.148 

δισκία/κάψουλες στις 03-11-2020). 

o Άλλες κατασχέσεις τραμαδόλης κατά το έτος 2020: 1) στην Αθήνα 

(437 δισκία/κάψουλες), 2) στα Χανιά (343 δισκία/κάψουλες), 3) στη Χίο 

(246 δισκία/κάψουλες) και 4) στη Μυτιλήνη (240 δισκία/κάψουλες).  

o 11 από τις 35 κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής και 5 στη Μυτιλήνη.  

Τραμαδόλη - Στοιχεία για τα έτη 2017-2020 

Έτος Αριθμός Κατασχέσεων Κατασχεθείσα ποσότητα (δισκία) 

2017 10 522 

2018 15 225 

2019 32 1.954 

2020 33 25.947 

Β) Συνθετικά Κανναβινοειδή  

 4F-MDMB-BINACA, 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB), MEP-FUBINACA  

1 υπόθεση κατάσχεσης 8,9 γραμμαρίων 4F-MDMB-BINACA, 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB), MEP-

FUBINACA, που περιέχονταν σε 11 συσκευασίες, από το ΤΔΝ Ρόδου, στις 13/03/2020. 

(Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα πράσινου χρώματος.) 
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Σημειώνεται ότι η ουσία 4F-MDMB-BINACA (άλλη ονομασία: 4-fluoro-MDMB-BUTINACA), η 

οποία ελέγχεται στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του έτους 2018 (Πίνακας Α’, ν. 4139/2013), 

ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στη χώρα το έτος 2020. Στο EMCDDA διερευνάται, επίσης, εάν η 

MEP-FUBINACA αφορά σε νέα ουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αξιολόγησης. 

 MDMB-4en-PINACA  

2 υποθέσεις κατασχέσεων συνολικού βάρους 7,7 γρ. (0,4 γρ. και 7,3 γρ.) από το ΤΑ Λαμίας και το 

ΤΔΝ Ρόδου, στις 12/07/2020 και στις 16/07/2020 αντίστοιχα. 

(Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα πράσινου χρώματος.) 

1η υπόθεση: Στη Λαμία βρέθηκαν 0,4 γρ. MDMB-4en-PINACA στην κατοχή δύο ατόμων. 

2η υπόθεση: Στη Ρόδο, βρέθηκαν 7,3 γρ.MDMB-4en-PINACA στην οικία ατόμου. 

Σημειώνεται ότι η ουσία MDMB-4en-PINACA ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έτος 

2020.  

 4F-MDMB-BINACA, MDMB-4en-PINACA  

1 υπόθεση κατάσχεσης 0,26 γραμμαρίων 4F-MDMB-BINACA, MDMB-4en-PINACA σε 

αυτόκλειστο σακουλάκι από το ΤΔΝ Σερρών, στις 25/05/2020. 

(Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα.)  

 MDMB-4en-PINACA 

1 υπόθεση κατάσχεσης 2,2 γραμμαρίων MDMB-4en-PINACA (κοινή ονομασία του συνθετικού 

ναρκωτικού ή της νέας ουσίας «ΒΟΟΜ») σε δύο αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες (τεμάχιο 

σκληρού χαρτιού) από το ΤΑ Δυτικής Αχαΐας, στις 19/11/2020. 

(Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα πράσινου-λαδί χρώματος.) 

Γ) Arylalkylamines 

 2C-B-Fly 

1 υπόθεση κατάσχεσης 51 δισκίων, τα οποία περιέχονταν σε 2 πλαστικές συσκευασίες με την 

ένδειξη «2C-B-Fly 10 mg Pellets», από τη ΔΑΑ/ΥΔΝ, στις 20-06-2020. 

(Μορφή: Δισκία πράσινου χρώματος. Λογότυπο: Στη μία πλευρά έφεραν την ένδειξη LL και στην 

άλλη εγκάρσια τομή.) 

Συγκεκριμένα, εγκληματική οργάνωση, της οποίας τα μέλη διακινούσαν ψυχοδραστικές ουσίες 

στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ. Μετά από αστυνομική έρευνα 
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σε διαμέρισμα και σε αυτοκίνητο της οργάνωσης κατασχέθηκαν ποσότητες 2.829,1 γρ. 

ακατέργαστης κάνναβης, 0,9 γρ. κατεργασμένης κάνναβης, 369 γρ. παραισθησιογόνων 

μανιταριών, 7,2 γρ. κοκαΐνης, 311,5 γρ. MDMA, 125 δισκία XTC, 100 χάρτινα τεμάχια LSD, 85 γρ. 

αμφεταμίνης, 1,6 γρ. κρυσταλλικής αμφεταμίνης και 51 δισκία 2C-B-Fly. Οι ψυχοδραστικές 

ουσίες εισήχθησαν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων 

από χώρες του εξωτερικού. Κατασχέθηκαν, επίσης, όπλα, χρήματα, κινητά τηλέφωνα, υλικά 

συσκευασίας κλπ.  

Σημειώνεται ότι η ουσία 2C-B-Fly ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έτος 2020. 

Δ) Arylcyclohexylamines 

 Κεταμίνη 

Έξι υποθέσεις κατασχέσεων συνολικού βάρους 176,73 γραμμαρίων από τις ΔΑΘ/ΥΔΝ, και 

ΔΑΑ/ΥΔΝ, και τα ΑΤ Κολωνού, Σάμου, Αγ. Παρασκευής, Κιλκίς.  

Η μεγαλύτερη σε ποσότητα κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την ΔΑΘ/ΥΔΝ 

(165,63 γρ.). 

Ε) Φαιναιθυλαμίνες  

 2C-B 

1 υπόθεση κατάσχεσης 2 χαπιών τυλιγμένων σε αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία (σελοφάν) 

και σε πλαστικό σακουλάκι του εμπορίου, από το ΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, στις 24-08-2020. 

(Μορφή: Στρογγυλά χάπια διαμέτρου 0,8εκ. με διαμετρική χαραγή στη μια τους όψη, χωρίς 

λογότυπο.) 
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