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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 νούμερα που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση προέρχονται από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν 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  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 δηλώνει 

παρούσα με ενεργό και δυναμικό ρόλο 

σε κοινωνικά ζητήματα, που επιζητούν 

επίλυση. Το φαινόμενο των 

ναρκωτικών ως κοινωνικό ζήτημα 

απαιτεί μια ενιαία στρατηγική 

αποφασιστικής αντιμετώπισης και 

προάγει ως επιτακτική τη συνεργασία 

και τον συντονισμό συναρμόδιων 

φορέων και τη διαμόρφωση μιας 

συνολικής εθνικής πολιτικής με κοινούς 

στόχους και προοπτικές. 

Το θεσμικό εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, που διέπει το μείζον ζήτημα των ναρκωτικών θωρακίζει τόσο 

τους ίδιους τους χρήστες όσο και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο από την παράνομη κατοχή και 

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μέσω  της καίριας ανάπτυξης διακρατικών ευρωπαϊκών και διεθνών 

σχέσεων και συνεργασιών με Αρχές Επιβολής του Νόμου και με κύρια εφόδια τον καινοτόμο τεχνολογικό 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με τον οποίο οι Υπηρεσίες μας εφοδιάζονται, η Ελληνική Αστυνομία 

παρουσιάζει αποφασιστικά βήματα ως προς την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. 

Η Ετήσια Έκθεση του 2019 συνιστά χρήσιμο πολυμορφικό εργαλείο αξιολόγησης και εξαγωγής χρήσιμων 

επιχειρησιακών συμπερασμάτων με ειδικότερο σκοπό την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος με στόχευση την ενημέρωση και την ορθή 

πληροφόρηση των εφήβων και γενικότερα των ανηλίκων συνιστά προτεραιότητά μας ως Ελληνική 

Αστυνομία. Επίσης, για το έτος 2020 στόχευσή μας συνιστά να δοθεί νέα ώθηση στην πάταξη του 

συγκεκριμένου αρνητικού κοινωνικού φαινομένου μέσω της προώθησης και δόμησης ενός 

ολοκληρωμένου πλέγματος προστασίας από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. 

Η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας και η γόνιμη και αγαστή συνεργασία της με όλους τους 

συναρμόδιους φορείς μέσω του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας ανά την Επικράτεια, 

είμαι πεπεισμένος ότι θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη και θα επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην 
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εμπορία και τη διακίνηση των ναρκωτικών στη Χώρα μας. Το 2019 κλείνει με επιτυχίες και θετικό 

πρόσημο, αλλά το 2020 ας είναι εναρκτήριο έτος θεμελίωσης νέων αποτελεσματικών πολιτικών με 

κοινωνική αξία και προοπτική. 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ 

Αντιστράτηγος 
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Πρόλογος Γενικού Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ 

   Η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία, έχοντας δυναμική 

παρουσία σε όλες τις πύλες εισόδου της ελληνικής 

επικράτειας, χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες, μεριμνά 

διαρκώς για την προστασία του υγιούς εμπορίου και τη 

δίωξη κάθε είδους παράνομης διακίνησης προϊόντων.  

     Ένας από τους θεμελιώδεις, ιδρυτικούς σκοπούς της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας είναι η προστασία του 

κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας από το 

λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Για τον σκοπό αυτό, 

εξακολουθεί να εξοπλίζεται με κατάλληλα διωκτικά μέσα 

και να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, που εξελίσσονται διαρκώς. Παράλληλα, η Τελωνειακή 

Υπηρεσία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών 

της σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του λαθρεμπορίου γενικότερα, καθώς και των ναρκωτικών ουσιών 

και της διακίνησής τους ειδικότερα. 

     Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ, μεριμνά για την άριστη συνεργασία της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας με τις λοιπές Διωκτικές Αρχές της χώρας, καθώς και για τη διαρκή εκπροσώπησή 

της σε θεσμικά όργανα, σε  εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

     Το έτος 2019 αποτέλεσε σταθμό στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών στην Ελλάδα, λόγω των 

εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης που κατασχέθηκαν στη χώρα από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, τα οποία 

ανευρέθηκαν σε κοντέινερ που έφτασαν από τη Νότια Αμερική στα λιμάνια του Πειραιά και της 

Θεσσαλονίκης.  Η μεγάλη αυτή επιτυχία των Ελληνικών Διωκτικών Αρχών, κατέδειξε εμφατικά τον 

σπουδαίο ρόλο και την καθοριστική συμβολή του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών – Εθνικής 

Μονάδας Πληροφοριών στον άρτιο συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και στη διασφάλιση της 

άριστης συνεργασίας, επικοινωνίας και συνέργειας των τεσσάρων Διωκτικών Αρχών. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων & ΕΦΚ 

Κωνσταντίνος Μουρτίδης 
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Πρόλογος Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

Όπως είναι γνωστό το ζήτημα των ναρκωτικών συνιστά μια 

διαχρονική και πολυδιάστατη απειλή τόσο για την 

ελληνική όσο και για την παγκόσμια κοινωνία.   

Η συνεχής ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών αποτελεί 

αντικείμενο εκμετάλλευσης των εγκληματικών ομάδων 

που προσπαθούν να μεταφέρουν ποσότητες ναρκωτικών 

σε διάφορες χώρες ανά την υφήλιο, 

συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Οι εν λόγω 

ποσότητες διακινούνται, μεταξύ άλλων, επιμελώς 

κρυμμένες, είτε σε εμπορεύματα και αποσκευές, είτε σε 

ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες εντός των πλοίων.  

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, 

προσαρμοζόμενο στις προκλήσεις αυτές, καταβάλλει άοκνες προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψει 

την απειλή αυτή, που έχει ιδιαιτέρως σοβαρό αντίκτυπο στο σύνολο της κοινωνίας και κυρίως στους 

νέους της. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιτελούν καθημερινά και με αμείωτη ένταση ένα 

σημαντικό έργο ενάντια στα οργανωμένα κυκλώματα, ανακόπτοντας φορτία ναρκωτικών που 

προορίζονται για την πατρίδα μας και για άλλες χώρες.  

Η καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, όπως είναι η εμπορία και η διακίνηση 

ναρκωτικών, αποτελεί διαχρονικά για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αντικείμενο ύψιστης 

προτεραιότητας, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλονται 

συνεχείς προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.   

Παράλληλα, μέσω της καθοριστικής συμβολής του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ, ενισχύεται η ουσιαστική και μεθοδική 

συνεργασία και η έγκαιρη και έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών Αρχών της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της εξελισσόμενης μορφής 

εγκληματικότητας. 

Η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα αποτελεί μια στατιστική απεικόνιση 

της υφιστάμενης τάσης της εγκληματικής δραστηριότητας, παρέχοντας πολύ χρήσιμα στοιχεία, τα οποία 
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μέσα από την ανάλυσή τους θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα αναφορικά με τις νέες μεθόδους 

δράσεις των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, με προφανή σκοπό τον 

καλύτερο συντονισμό της Υπηρεσίας μας και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Η διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής περιορισμού της παραγωγής και 

διακίνησης των ναρκωτικών, προφανώς θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δράσης μας ενάντια 

στη μεγάλη αυτή κοινωνική και οικονομική μάστιγα.  

 

Ο Αρχηγός 

Αντιναύαρχος Λ.Σ. 

ΚΛΙΑΡΗΣ Θεόδωρος 
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Πρόλογος Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας 

Το φαινόμενο της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, όπως, 

άλλωστε και σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί ένα πεδίο το οποίο 

παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις εξελίξεις, 

αναδεικνύοντας αφενός την αξία της προσεκτικής σχεδίασης και 

αξιολόγησης των υφιστάμενων πολιτικών, και αφετέρου τη 

σημασία της συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων φορέων. 

Οι ναρκωτικές ουσίες συνδέονται με σημαντικά προβλήματα 

υγείας και ασφάλειας που προκαλούνται από τις παράνομες 

ουσίες και δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο όσον αφορά στη 

διαμόρφωση και την υλοποίηση αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων για στην αντιμετώπισή τους. Το πλήθος των ειδών 

και ουσιών που απαγορεύονται ή τελούν υπό ειδικό καθεστώς, 

το μέγεθος της συνδεόμενης παραοικονομίας και η συσχέτιση 

του φαινομένου των ναρκωτικών με το οργανωμένο έγκλημα είναι ενδεικτικό των προκλήσεων που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το φαινόμενο των ναρκωτικών επιδρά άμεσα ή έμμεσα στους στόχους 

που θέτει εν συνόλω η οργανωμένη Πολιτεία, ενώ η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις 

αποτελούν επιπλέον παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χάραξη στρατηγικών και στην 

υλοποίηση των δράσεων κατά των ναρκωτικών. 

Σε αυτά τα πλαίσια, η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών, υπηρεσία με βαρύνουσα 

σημασία και σημαντικές επιτυχίες στην αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, 

τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, την κατοχή και διακίνηση απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς 

ειδών και ουσιών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού 

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

υπόψη το σύνθετο πλαίσιο που θέτει το φαινόμενο των ναρκωτικών και διεξάγει εντατικούς ελέγχους 

υπηρετώντας την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και την καταπολέμηση του συνδεόμενου με τα 

ναρκωτικά οικονομικού εγκλήματος. 

Η στρατηγική αντιμετώπισης των ναρκωτικών απαιτεί μία σαφή αντίληψη αξιοποίησης όλων των 

διαθέσιμων μέσων και πόρων. Η σύμπραξη και η συντονισμένη δράση με την Ελληνική Αστυνομία, το 

Λιμενικό Σώμα και την Τελωνειακή Υπηρεσία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη για την αποτελεσματική 
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παρέμβαση και διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ενώ η συνεργασία με τη EUROPOL, την INTERPOL και 

τις λοιπές αλλοδαπές διωκτικές αρχές είναι απαραίτητη σε υποθέσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Σε αυτά τα πλαίσια, η χάραξη μίας σταθερής, συνεκτικής και ορθολογικής εθνικής στρατηγικής όσον 

αφορά στο φαινόμενο των ναρκωτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεπή και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση αυτού. Σε αυτή την κατεύθυνση η παρούσα έκθεση αποκτά πρόσθετη αξία για την έγκαιρη 

και έγκυρη επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης του ζητήματος των ναρκωτικών, η οποία είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των σημερινών προβλημάτων 

και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.  

 

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 

ΑΣ Αστυνομικός Σταθμός 

ΑΤ Αστυνομικό Τμήμα 

ΓΕΠΑΔ Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 

ΔΑΑ Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής 

ΔΑΘ Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 

ΔΕΑΔ Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Αττικής 

ΔΕΕ Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 

ΔΕΥ Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 

ΔΙΔΙΝΑΛ Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου 

ΔΧΕ Δημόσιας Χρήσης Επιβατηγό 

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 

ΚΑΕ Κλιμάκιο Αστυνομικών Επιχειρήσεων 

ΚΛ Κεντρικό Λιμεναρχείο 

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Λ/Χ Λιμεναρχείο 

ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 

ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ΜΟΣΔ Μεικτή Ομάδα Συνοριακής Δράσης 

ΝΨΟ Νέες ψυχοδραστικές Ουσίες 

ΟΔΝ Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
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ΟΕΟ Οργανωμένη Εγκληματική Ομάδα 

ΟΠΚΕ Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος 

Ρ/Κ Ρυμουλκό 

ΣΔΟΕ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

Τ/Χ Ταχύπλοο 

ΤΑ  Τμήμα Ασφάλειας 

ΤΑΔ Τμήμα Άμεση Δράσης 

ΤΑΕ Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων 

ΤΑΟΕ Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 

ΤΔΕ Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου 

ΤΔΝ Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 

ΤΕΕΟ Τμήμα Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων 

ΤΣΦ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης 

ΤΥ Τελωνειακή Υπηρεσία 

ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 

ΥΑΟΕΕΑ Υποδιεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων 

ΥΔΝ Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 

ΥΕΜ Υπηρεσία Εναέριων Μέσων 

Φ/Γ Φορτηγό 

    

DEA Drug Enforcement Administration 

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. 

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 έχει 4 μέλη τα οποία ορίζονται από τους συναρμόδιους επικεφαλής των Υπηρεσιών που 

απαρτίζουν 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: 

• 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: 

• 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: 

• Αντιπλοίαρχος ΛΣ Μπουλακάκης Ευάγγελος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης 

Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, Τακτικό μέλος 

o Αντιπλοίαρχος ΛΣ Σμαριανάκης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 

της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου, Αναπληρωματικό μέλος 

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

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

& Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Β’ Υποδιεύθυνσης Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ 

Αττικής, Τακτικό μέλος 

o Πόγκα Μαρία, Τελωνειακός ΔΕ/Α’, Στέλεχος του Τμήματος Θ’ Ναρκωτικών, Όπλων & Λοιπών 

Ελεγχόμενων Προϊόντων της Β’ Υποδιεύθυνσης 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 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.  

Κατά το έτος 2019 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 χώρων, 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 διακίνησης 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 2019 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, στο ΣΟΔΝ-ΕΜΠ υποβλήθηκαν 68 αιτήματα για διενέργεια Ελεγχόμενης 

Παράδοσης ναρκωτικών ουσιών, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με κάθε προηγούμενο έτος. 

 

Γράφημα 1: Αριθμός Αιτημάτων ΕΠ, Έτη 2007 - 2019 
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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 τα παραπάνω 68 αιτήματα τα 10 δεν εγκρίθηκαν από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, 4 δεν έλαβαν 

σχετική έγκριση από τις αντίστοιχες Αρχές των αλλοδαπών χωρών, σε 2 υποθέσεις δεν κατέστη δυνατή 

η ολοκλήρωση της ΕΠ και 1 αρχικό αίτημα των Γαλλικών Αρχών ακυρώθηκε μετά από σχετική ανάλυση 

της ουσίας από τη Χημική Υπηρεσία τους. Τελικά, κατά το έτος 2019 στην Ελλάδα διενεργήθηκαν 

συνολικά 51 ΕΠ ναρκωτικών ουσιών. 

Από το σύνολο των υποθέσεων στις οποίες διενεργήθηκε ΕΠ, οι 41 αφορούσαν σε κατασχέσεις 

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

Ισπανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο και χώρες της Αφρικής (Κένυα, 

Ουγκάντα, Ρουάντα, Μοζαμβίκη, Κονγκό, Τανζανία, Ν. Αφρική, Ζάμπια, Ναμίμπια, Εσουατίνι 

(Σουαζιλάνδη) και Νιγηρία), κάποια από αυτά μέσω Ην. Βασιλείου, ΗΠΑ, Βελγίου και Γαλλίας, και είχαν 

τελικό προορισμό την Ελλάδα. 

 

Γράφημα 2: Αιτήματα (68) για ΕΠ ναρκωτικών ουσιών, Έτος 2019 
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Από τις παραπάνω, ξεχωρίζουν 9 υποθέσεις που αφορούν σε επιχειρήσεις διενέργειας ΕΠ, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2019, κατόπιν αξιοποίησης 

πληροφοριών και συντονισμένων ενεργειών των τεσσάρων Ελληνικών Διωκτικών Αρχών, σε συνεργασία 

με το Γραφείο Drug Enforcement Administration (DEA) της Πρεσβείας των ΗΠΑ και των Αρχών της Γαλλίας 

και της Αλβανίας. Κατά τις επιχειρήσεις αυτές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 375,849 κιλά κοκαΐνης 

και συνελήφθησαν 2 δράστες. Τα ναρκωτικά εισήχθησαν δια θαλάσσης στην Ελλάδα, τοποθετημένα σε 

10 εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από το Εκουαδόρ, και συγκεκριμένα στους εξωτερικούς 

μηχανισμούς ψύξης των container. Οι εν λόγω υποθέσεις περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7.3.3i της 

παρούσας Έκθεσης. 

Από τις διενεργηθείσες ΕΠ ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18 συλλήψεις δραστών 

από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές και 2 συλλήψεις από τις αλβανικές Αρχές. Σε κάποιες από τις ΕΠ δεν 

επετεύχθη σύλληψη δραστών, δεδομένου ότι κανένας δεν εμφανίστηκε για την παραλαβή των 

ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω συλλήψεις αναφέρονται στα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων ΕΠ ναρκωτικών ουσιών που ξεκίνησαν το έτος 2019 και ολοκληρώθηκαν εντός του έτους. 

 

Τα 54 αιτήματα ΕΠ ναρκωτικών ουσιών υποβλήθηκαν από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, και 

συγκεκριμένα:  

• 4 από την ΕΛΑΣ, 

• 39 από την Τελωνειακή Υπηρεσία, 

• 4 από το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή, 

• 7 από το ΣΔΟΕ.  

 

Τα 14 αιτήματα ΕΠ ναρκωτικών ουσιών υποβλήθηκαν από Αρχές ξένων χωρών, και συγκεκριμένα:  

• 5 από το Γραφείο Τελωνειακού Συνδέσμου της Γαλλίας στα Βαλκάνια,  

• 5 από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, 

• 1 από την Τελωνειακή Υπηρεσία του Αεροδρομίου της Λιέγης, Βέλγιο, 

• 2 από τις Αρχές των ΗΠΑ, 

• 1 από τον Αστυνομικό Σύνδεσμο της Πρεσβείας του Καναδά στη Χάγη. 
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Γράφημα 3: Αιτήματα ΕΠ ανά Υπηρεσία,  Έτος 2019 
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• σε 28 υποθέσεις η ΕΛΑΣ, 

• σε 4 υποθέσεις η Τελωνειακή Υπηρεσία,  

• σε 5 υποθέσεις το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 

Ακτοφυλακή, 

• σε 21 υποθέσεις το ΣΔΟΕ. 
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Γράφημα 4: Συντονίστριες Αρχές ΕΠ,  Έτος 2019 
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Πίνακας 1 - Ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν με Ελεγχόμενη Παράδοση,  Έτος 2019 

Είδος Ποσότητα 

Ακατέργαστη Κάνναβη  5.726,42 γρ. 

Κατεργασμένη Κάνναβη  307,40 γρ. 

Χασισέλαιο 
150 ml 

188,50 γρ. 

3-MMC 2.007,00 γρ. 

Κοκαΐνη 376.449,30 γρ. 

KHAT 27.062,00 γρ. 

Ηρωίνη 10.133,60 γρ. 

Ηρωίνη-Μορφίνη-Κωδεΐνη 1.780,70 γρ. 

Ηρωίνη-Μορφίνη-Κωδεΐνη-Δεξτρομεθορφάνη 1.310,30 γρ. 

Ηρωίνη- Δεξτρομεθορφάνη 2.103,60 γρ. 

Λοιπά προϊόντα Κάνναβης 573,40 γρ. 

  

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω κατασχέσεις αναφέρονται στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ΕΠ 

ναρκωτικών ουσιών που ξεκίνησαν το έτος 2019 και διενεργήθηκαν εντός του έτους. 
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3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

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. 

3.1 Βασική Ισχύουσα Νομοθεσία 

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

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

2. 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: 

  

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.
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1. N.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 

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, 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).   

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI3MumHVI8pEFvSCZTgvF7W6LciaBKSspVR1UrURETkoE.
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=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8-zFLpBf_Zex5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQdi9RSGpvEG_prX_RR3WMUyZBf27mDJcJs_-5nJlq6L0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8Ohv0D7TaH5vnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTswQrqe-QSvBQn7XKZQmShwu6HMH7xfUqcdRyd_0Q-1bo.


 

 

30 
 

             Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα   2019 

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:  

«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. 

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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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 ) 

• 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. 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL87eRSME-Rrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQKdGklKkfSi7WcgSvlI6DlUEBvf6Rb1QGvEi4I6O2YZU.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIF9h1q1uGrPR3QDG8BGeXDwxX2RiHR25782pPVUOgrrI.
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3.2 Νομοθεσία έτους 2019 

Στη συνέχεια παρατίθεται το σύνολο της νομοθεσίας που εκδόθηκε κατά το έτος 2019 στην Ελλάδα. 

3.2.1 Νόμοι 

1. ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α/09-03-2019) 

α) Άρθρο 90, «Διατάξεις για συνταγογράφηση ναρκωτικών» 

Αναφορικά με θέματα συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών, με τον νόμο αυτόν 

πραγματοποιούνται: 

• τροποποίηση των: 

o παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 του ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α/04-11-

2010) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και 

παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» 

o παρ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 148/2007, 

o προσθήκη της παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ΠΔ 148/2007, 

o κατάργηση εδαφίων των παρ. 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 1 του ΠΔ 148/2007. 

β) Άρθρο 91, «Τροποποίηση του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/A/20-03-2013) περί ναρκωτικών» 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4600/2019, στον ν. 4139/2013 πραγματοποιούνται: 

• τροποποίηση των: 

o παρ. 1 του άρθρου 5  

o παρ. 1 του άρθρου 13  

o παρ. 3 του άρθρου 49,  

• προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρο 58, 

• προσθήκη της παρ. 7 στο άρθρο 22 . 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην προσθήκη της παρ. 7 στο άρθρο 22 του ν. 4139/2013, 

καθώς για πρώτη φορά εισάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία η έννοια των Χώρων Εποπτευόμενης 

Χρήσης (ΧΕΧ). 

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της εν λόγω παραγράφου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

189 του ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27 Α/07-02-2020) : 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIF9h1q1uGrPR3QDG8BGeXDwxX2RiHR25782pPVUOgrrI.
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/%25CE%2595%25CE%259A%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A0%25CE%259D/document%20(1).pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uvOCsR_YNdrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FImWKpn-euv3Sv4tp5TXmwT6KmIozHcZ1WLorl5GWfhJc.


 

 

33 
 

             Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα   2019 

«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 

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. 4601/2019, Άρθρο 155 (ΦΕΚ 44 Α/09-03-2019) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του 

νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 

δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.» 

Με το άρθρο 155 του ν. 4601/2019, αναριθμείται και αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 2Α του 

ν. 4139/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4554/2018 (αφορά σε θέματα 

καλλιέργειας κάνναβης). 

3. ν.4610/19, Άρθρο 243 (ΦΕΚ 70 Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

Σύμφωνα με το άρθρο 243 του ν. 4610/19, το εδάφιο στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 

αντικαθίσταται ως εξής: 

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIstjkdnDYHyTxJkRoSOSFBN-Q8Rub1pyRNfoMhH13E9k.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQU2YvDtf3MIZBwEPNRTw_rZjz5VBQZuwp8N-dkcEMoi0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FI6EEjjUMq8p11vpQqlCuTuLNTdPDkliB9U2Qvj2_hPhY.
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τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου 

του 0,6%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που 

διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών». 

 

3.2.2 Υπουργικές Αποφάσεις 

1. ΚΥΑ αριθ. 981/88525 (ΦΕΚ 1445 Β/24-4-2019) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού 

καταλόγου του είδους Cannabis sativa L» 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την 

καλλιέργεια και την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού 

καταλόγου του είδους Cannabis sativa L (εφεξής κάνναβη), ενώ, παράλληλα, καθιερώνεται 

σύστημα αδειοδότησης για την καλλιέργεια κάνναβης 

2. ΚΥΑ αριθ. 982/88573 (ΦΕΚ 1444 Β/24-4-2019) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

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

(ΕΕ) αριθμό 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-

2013, σ. 608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμό 809/2014 (ΕΕ L 227 της 31-7-2014, σ. 69) και 

639/2014 (ΕΕ L 181 της 20-6-2014, σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε 

τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης» 

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

εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 6 του Κανονισμού 1307/2013, του άρθρου 17 παρ. 7 του Κανονισμού 

809/2014, καθώς και των άρθρων 9, 37, καθώς και του παραρτήματος III του Κανονισμού 639/2014, 

σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους 

Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (εφεξής THC) μέχρι 0,2% (εφεξής 

ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης ενώ, παράλληλα, η χώρα 

καθιερώνει σύστημα αδειοδότησης για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης. 

3. ΥΑ αριθ. Δ2α/οικ.40101 (ΦΕΚ 2266 Β/11-06-2019), Υπ. Υγείας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8VngElbqsA6AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsqGgoh-2NcsAq5Felq57QkADyE4OapH96IEVpAqErpxs.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8VngElbqsA6B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs-OwT2zkPKOGD0rOjseAccufIupPWC_6lXpIo7bATLsY.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1588543179500&uri=CELEX:32014R0639
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL84tQ3Uej7ZmkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsl-o2jr3zI_Laa6mGEPEOBIooiiUnP6caR8MFkc3OCpA.
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Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων 

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

και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας» 

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) εκδόθηκε σε συνέχεια του ν. 4600/2019, άρθρο 91 (ΦΕΚ 

43/Α/09-03-2019), όπου πραγματοποιήθηκε η προσθήκη της παρ. 7 στο άρθρο 22, στον οποία 

εισήχθη για πρώτη φορά η έννοια των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ). 

Η ανωτέρω Απόφαση έπαψε να ισχύει με την υπ. αριθ. Δ2Α/οικ.25602 (ΦΕΚ 1607 Β/27-4-2020) 

Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με 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. 

Σύμφωνα με την ΥΑ, σκοπός λειτουργίας των ΧΕΧ είναι: 

α. Η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ναρκωτικών ουσιών. 

β. Η προστασία της δημόσιας υγείας. 

γ. Η μείωση του επιπολασμού των μεταδιδόμενων νόσων στον πληθυσμό των χρηστών 

ναρκωτικών ουσιών. 

δ. Η πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας. 

ε. Η δημιουργία επαφής με πληθυσμούς χρηστών οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν 

από άλλες Υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης. 

στ. Η κινητοποίηση των ληπτών/ριών των Υπηρεσιών των ΧΕΧ και η διασύνδεσή τους με 

προγράμματα θεραπείας. 

ζ. Η προώθηση της διασύνδεσης με δομές κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και θεραπείας. 

η. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIF9h1q1uGrPR3QDG8BGeXDwxX2RiHR25782pPVUOgrrI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xcreXeJIx8v3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs7IDf5A7hHwUf-kqME8gKgM0Kll82zdlpZGclA-6RT54.
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4. ΚΥΑ αριθ. Δ3γ/44783 (ΦΕΚ 2391 Β/19-06-2019), Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπ. Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπ. Υγείας 

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

(Κ.Ν.Ν)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 

και άλλες διατάξεις» - Ενσωμάτωση της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/369 της Επιτροπής 

της 13ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης - πλαισίου 

2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον 

ορισμό των ναρκωτικών» 

Πραγματοποιήθηκε υπαγωγή τεσσάρων νέων ουσιών στον Πίνακα Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3459/2006. 

 Ν-(1-αμινο-3,3-διμεθυλο-1-οξοβουταν-2-υλο)-1(κυκλοεξυλομεθυλ)-1Η-ινδαζολο-3-

καρβοξαμίδιο N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-

carboxamideADB-CHMINACA 

 1-(4-κυανοβουτυλο)-Ν-(2-φαινυλοπροπαν-2-υλ)-1Ηινδαζολ-3-καρβοξαμίδιο 1-(4-cyanobutyl)-N-

(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole3-carboxamideCUMYL-4CN-BINACA) 

 N-φαινυλο-Ν-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4υλ]κυκλοπροπανοκαρβοξαμίδιο N-phenyl-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4yl]cyclopropanecarboxamide 

(κυκλοπροπυλοφεντανύλη)/cyclopropylfentanyl) 

 2-μεθοξυ-Ν-φαινυλο-Ν-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4υλ] ακεταμίδιο 2-methoxy-N-phenyl-N-

[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]acetamide (μεθοξυακετυλοφεντανύλη) /methoxyacetylfentanyl) 

5. ΥΑ αριθ. Δ2α/οικ.46350 (ΦΕΚ 2463 Β/21-06-2019), Υπ. Υγείας 

Θέμα: «Καθορισμός των βασικών αρχών και προδιαγραφών, των όρων, των προϋποθέσεων, των 

δικαιολογητικών, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 58 του ν. 4139/2013» 

Ορίζονται ως Συμβουλευτικές και Θεραπευτικές Μονάδες για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης του 

άρθρου 58 του ν. 4139/2013 οι: 

α. Μονάδες Συμβουλευτικής  

β. Μονάδες Σωματικής Αποτοξίνωσης  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8CDdq5QSx9YItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs_3jiaoImjUd9H7QIUlH4txNEjtaKxhqzvndB4Mta3Es.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL821paEXBAV1q4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs4QvueF-6nGXzSzSpbos3hXKmKlI-Icd-MpqHNEYpjhk.
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γ. Μονάδες Θεραπείας Εσωτερικής Διαμονής  

δ. Μονάδες Θεραπείας Εξωτερικής Παρακολούθησης  

ε. Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης 

Επιπλέον, για τις ανωτέρω μονάδες καθορίζονται οι στόχοι και οι βασικές λειτουργίες τους καθώς 

και ο κανονισμός λειτουργίας τους, προσδιορίζονται οι λειτουργικές τους απαιτήσεις και οι 

υλικοτεχνικές τους υποδομές, θέματα στελέχωσής τους καθώς και λοιπά λειτουργικά θέματα. 

6. ΚΥΑ αριθ. Δ3γ/οικ.49037 (ΦΕΚ 2711 Β/02-07-2019), Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Υπ. Υγείας 

Θέμα: «Συμπλήρωση και τροποποίηση των πινάκων ναρκωτικών ουσιών του ν. 3459/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013» 

Πραγματοποιήθηκε προσθήκη στον Πίνακα Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδικας 

Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)» των:  

α. φαρμάκων που περιέχουν κανναβινοειδή, τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες 

ελεγχόμενων ουσιών, και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 

φαρμακευτικής νομοθεσίας  

β. τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, όπως αυτά ορίζονται στην αριθ. Δ3(γ)52588/2018 

(ΦΕΚ 2840 Β/16-07-2018) «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία 

τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης», τους ορισμούς, του όρους και τις προϋποθέσεις 

που αυτή θέτει για την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην 

Ελλάδα». 

7. ΚΥΑ αριθ. Δ3γ/οικ.52303 (ΦΕΚ 4435 Β/03-12-2019), 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» 

Πραγματοποιήθηκε υπαγωγή πέντε νέων ουσιών στον Πίνακα Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 

3459/2006, και συγκεκριμένα των: 

 Parafluorobutyrylf rentanyl 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8fo8RzP0rtD4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTssCwmdgus2uNBTT69Icpvcr3KKZr9PiW4TzpkazrgB6c.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8OefyJx-9-XTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsUk2-hhRYPB0ozzFoUfD-1SkHniXUIxavijyd6wnYUcI.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8e4xWJmBu4XMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs21vgG7bciw8vq2ltQkugVPubNyCliu4oRa9yaajWv5o.
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 orthofluorofentanyl 

 ADB-FUBINACA 

 FU B-AMB (MMB-FUBINACA, AMBFUBINACA) 

 N-ethylnorpentylone (ephylone) 

Σημειώνεται ότι έχει εντοπιστεί σφάλμα στο όνομα της ανωτέρω (i) ουσίας, της οποίας η ορθή 

ονομασία είναι parafluorobutyrylfentanyl. Αναμένεται δημοσίευση με σχετική διόρθωση του 

τυπογραφικού λάθους. 

 

3.2.3 Εγκύκλιοι 

1. Εγκύκλιος αριθ. πρωτ.: 18010/12-2-2019, Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΑΔΑ ΩΝΥ0465ΧΙ8-ΨΚΩ 

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

αριθ.: οικ.51483/700/Φ.15/14.05.2018 (ΦΕΚ Β 1692/15-5-2018), Όροι και προϋποθέσεις για την 

καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» 

2. Εγκύκλιος αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Α/Π60/1/οικ.17217, ΕΟΠΥΥ, ΑΔΑ 6Α7ΠΟΞ7Μ-ΙΕΔ 

Θέμα: «Σχετικά με τη συνταγογράφηση ναρκωτικών» 

Παρέχονται οδηγίες, διευκρινήσεις και επισημάνσεις σε θέματα αναφορικά με τη συνταγογράφηση 

ναρκωτικών ουσιών σε συνέχεια των διατάξεων: 

o ν. 4600/2019, άρθρο 90 (ΦΕΚ 43 Α/09-03-2019) 

o ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α/04-11-2010) 

o ΠΔ 148/2007 (ΦΕΚ 191 Α/10-08-2007) 

  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%A50465%CE%A7%CE%998-%CE%A8%CE%9A%CE%A9?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%917%CE%A0%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%99%CE%95%CE%94?inline=true
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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)) 

• ΥΑ ΔΥΓ3γ/οικ. 33399/11, ΔΥΓ3γ/οικ.33402 (ΦΕΚ 695 Β/29-04-2011, Αποφάσεις (9),(10))  

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.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8euOdSIwklWNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs60BKbGKPwQ27xzUGfMP6LzQEQDm7i-4HwADQAdeefDo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL8z1uCRhYSV33nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs7S4kf594pxz1tDeKKdbJLuwf0UdAxd7KDVZk9Aj5fMw.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8fo8RzP0rtD55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQF7C_vooKnrV5IfcUHuMDIv_h_0GpzJKvXMrT_xR2oYo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL81PFDXzfLqwR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQbZnTuXZNsp2_WRfRxRfGWiJw0fV5_elpsHxggbjZyho.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL86YZDJ1zXwe55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQzVoNTZD1F4LUgJMZmnASalQAD6VZaAXCPjchORIQPsE.
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• 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)) 

• ΚΥΑ Γ5γ/οικ. 49690/17 (ΦΕΚ 2238 Β/29-06-2017, Απόφαση (1)) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8-11WGLkYj8bNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTskNXYQvHc5Izn7nAmDIY9zzXUOhOv1w1DqzDr49Cgh7Q.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8ulSU3Qvcpf8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTskNTcWN-5sPraZoPOYBmskxuOQ3P5ORTBO8Yqbv_tkag.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8obvBd5I1pcJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsasJge8XVHpnLsib2lwswkN0Hwq2ws88uTc77-EOjHWk.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8-0KKDGXACJV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs9nHHTfovGccc6omiHG_L9JUZ1umRYx4w5f7rqU2YA7o.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8VEb8I_pMnDR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQD1RJkL-XEZ-L5FC6fsB8VyfvV37gy6Io1wnROrq8Qdg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8r_t-tPq24FRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsb91ARzb24DGStCsJQyHaGy--NWsHZfTQksg37OMh-JM.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL87ZvTgFsPnU33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdBt4SMmIk9aehzjfZlSGdifgdLJ_0udAyZgylQMRRvZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8ttouwEb4QoR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsvGzhgjbyaY-rvs2JAMrsFnfFlZjlXhvJcs4IceWW0a4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8O3ZSlWmxqUB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNwkGuGcnUatv2gXQxoKcpScX3HgwRuZZaVdc1SbJ_h0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL8O3ZSlWmxqUB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNwkGuGcnUatv2gXQxoKcpScX3HgwRuZZaVdc1SbJ_h0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL82yh7yZjcHfv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsW-Efp0OxWCRrGLf-KAAVP7J-NY6ziCuY9HoOj5g2HH0.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8_HmSec05-Bpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsxeZX5eGV8Hg6oYvtpse0XqkVJ5sqLhkZjTb9nf0Mywg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL876xBhf1pktB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQvc2rCPtqw73GEcNntfjRGJRGcWtg7euoTz9ISYyPYZE.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8H_tSNe0fWH9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsH6H6kmh7W2qmp_XwsM7tdB58DacTg-GRzsFlouz2QkA.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8acpNRWcE-SnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs_Zt9ow5xjG9fASfFy9GXPGQk6lshbQjYJqv2kZs4EZM.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8obvBd5I1pcJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs-qlBataRESeXhXqgQYZjkvLahAoFcZd6wB-FaDCX9L4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8LGY32-REUlEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsjaMYRBSzcAqqBcR615yKh8eKEiyM3a_GMVXtbxdXxG4.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8bsgmZEpdfDDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTstchcZrqpmqrQHOOKSxKtWpYqGKlDOKfTmiy6e9U6nLs.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQnU-e4LXI5lfqdJC4zmduQwndHEpkV5KnsMYpIw-s-SQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8bosJUVk07kJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQWFEwT3xkGt7G_jModEoI29iHSI1JwnIp_KuOoh_FRRs.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL84tQ3Uej7ZmkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsfU1SichFxyiZFWIPUNmdVTdPyWJLZJhROjyPClf8UOc.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8GlsHHQzxqLl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsD9qo1NfcSj8O3jdxL6LIAuAx19U7dEwmuL2iosWybbg.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8r8vpvR2eNoPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsCkWLNqKWd469EfcmgP-TyN3reZCpESDKNZF-vwEmwpo.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8yVPidM3SOKdp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs73yqK35gx7eO7_jf3BD_JLko_Xg3J_aTbxJgvQS3a-o.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs7sPQTKbke6G-QkicsGcrLqbSBw1KPeQg9tS0cfHlsSQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8spS4zjE-kwu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsSFuHdLQk4aZxbiaRCkdE3rHB3X--97aEpTnapaAPHKQ.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL83aRZBf87AmV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQCLpf6KJj8M0JYtS9c3d-vKbhXWfILwQerk77cg8RPmY.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsNe17VFf0uBCox86FVbGkzyAAHXjgAcxaa51H7F2G25o.
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• 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)) 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8TTszIedoeRPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsI4P1CxifjjNW3CxsmK_HLC5SYGC2VCwhBMmyXh2Rxh8.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8PRudGEa0465_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsIeefViqaaWET8w3CnLIwvz4GG_tB11qkgh9F6obxlac.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8CDdq5QSx9YItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs_3jiaoImjUd9H7QIUlH4txNEjtaKxhqzvndB4Mta3Es.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8fo8RzP0rtD4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTssCwmdgus2uNBTT69Icpvcr3KKZr9PiW4TzpkazrgB6c.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8e4xWJmBu4XMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs21vgG7bciw8vq2ltQkugVPubNyCliu4oRa9yaajWv5o.
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4. ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

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 στην 

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 της 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 

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 

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
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
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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. 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». 

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». 

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
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
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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 2019 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(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 2019  

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 αυτήν 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, 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. Η διαδικασία καταγραφής 

αυτών των θανάτων απαιτεί την ύπαρξη καλής ποιότητας πηγών πληροφοριών, ιδίως γενικών μητρώων 

θνησιμότητας και / ή ειδικών μητρώων θνησιμότητας.  

Το 3ο Τμήμα Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο, 

από πλευράς Διωκτικών Αρχών, για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στους θανάτους από ναρκωτικά 

στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των 

τοξικολογικών αναλύσεων που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς (Εργαστήρια Ιατροδικαστικής 

και Τοξικολογίας των ΑΕΙ και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης) σε περιπτώσεις 

θανάτων. 

Τα αναλυτικά στοιχεία στους παρακάτω Πίνακες αφορούν μόνο στους βεβαιωθέντες από ναρκωτικά 

θανάτους και όχι στο σύνολο των αναφερθέντων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των Πινάκων 

εξακολουθούν να είναι υπό επεξεργασία και ότι συνολικά ερευνώνται ακόμα 5 θάνατοι που 

αναφέρθηκαν κατά το έτος 2017, 21 θάνατοι που αναφέρθηκαν κατά το έτος 2018 και 48 θάνατοι που 

αναφέρθηκαν κατά το έτος 2019. 
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Πίνακας 2 - Θάνατοι από ναρκωτικά, Έτος 2019 

    Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

A Αναφερθέντες θάνατοι 67 5 72 

          

B Βεβαιωθέντες θάνατοι 23 1 24 

Ηλικία (έτη)       

  έως 15   - -  - 

  15-19   - -  - 

  20-24  1 -  1 

  25-29  5 -  5 

  30-34   - -  - 

  35-39  8 -  8 

  40-44  5 -  6 

  45-49  2 -  2 

  50-54  1 -  1 

  55-59  1 -  1 

  60-64  -  -  -  

  65 και άνω -  -  -  

  Άγνωστη -  -  -  

Μέση ηλικία θανόντων 29 41 29 

Υπηκοότητα       

  Ελληνική 22 1 23 

  Άλλης χώρας ΕΕ -  -  -  

  Χώρας εκτός ΕΕ 1 -  1 

Περιοχή     -  

  Αττική 1 -  1 

  Θεσσαλονίκη 11 1 12 

  Λοιπή χώρα 11 -  11 

Οικογενειακή κατάσταση     
 

  Άγαμοι  13 1 14 

  Έγγαμοι 3 -  3 

  Διαζευγμένοι 7 -  7 

  Άγνωστη -  -  -  

Γραμματικές Γνώσεις       

  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  6 -  6 

  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4 -  4 

  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 -  1 

  Άγνωστης βαθμίδας 12 1 13 

 Επαγγέλματα       

  Άνεργοι 10 -  10 

  Τεχνίτες-Εργάτες-Οικοδόμοι 1 -  1 

  Άγνωστο 12 1 13 

 Ουσία που σχετίζεται με τον θάνατο:    

  • ηρωίνη ή άλλη οπιούχα ουσία: 5 - 5 

  • ηρωίνη ή άλλη οπιούχα ουσία σε συνδυασμό με:       

  o κοκαΐνη 1 - 1 

  o βενζοδιαζεπίνες 14 1 15 

  o οινόπνευμα 1 - 1 

  o κοκαΐνη – βενζοδιαζεπίνες 1 - 1 

  • άλλη ουσία (εκτός από οπιούχα):       

  o αμφεταμίνες 1 - 1 
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Πίνακας 3 - Θάνατοι από ναρκωτικά, Έτη 2012-2019 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A Αναφερθέντες θάνατοι 78 75 76 94 78 62 90 72 

               

Β Θάνατοι όχι από ναρκωτικά 4 5 13 16 11 4 6 - 

               

Γ Θάνατοι από απροσδιόριστη αιτία 1 - - 1 1 1 2 - 

               

Δ Βεβαιωθέντες θάνατοι 73 70 63 77 66 52 61 24 

Ηλικία (έτη)         

  έως 19 1 1 - 2 1 - 1 - 

  20 -19  21 12 9 13 12 7 3 6 

  30 και άνω 51 57 54 62 53 45 57 18 

 Φύλο         

  Άνδρες 66 60 56 71 58 46 56 23 

  Γυναίκες 7 10 7 6 8 6 5 1 

 Υπηκοότητα         

  Ελληνική 68 63 55 69 60 49 56 23 

 Ξένη 5 6 8 8 6 3 5 1 

  Άγνωστη - 1 - - - - - - 

 Περιοχή         

  Αττική 26 29 30 15 18 7 8 1 

  Θεσσαλονίκη 15 19 15 33 22 17 25 12 

  Λοιπή χώρα 32 22 18 29 26 28 28 11 

 Οικογενειακή κατάσταση         

  Άγαμοι  51 44 43 51 31 26 31 14 

  Έγγαμοι 2 4 2 8 6 1 6 3 

 Διαζευγμένοι - 1 - 2 4 2 2 - 

  Άγνωστη 20 21 18 16 25 23 22 7 

Γραμματικές Γνώσεις         

  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  4 8 7 17 16 10 13 6 

  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 9 10 4 8 17 5 9 4 

 Ανώτερης εκπαίδευσης - 1 - 3 - 1 - 1 

  Ανώτατης εκπαίδευσης - - - - - - 1 - 

  Άγνωστης βαθμίδας 60 51 52 49 33 36 37 13 

  Αγράμματοι - - - - - - 1 - 

 Επαγγέλματα         

  Άεργοι-Άνεργοι 28 21 22 43 29 17 32 10 

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

 Ιδιωτικοί υπάλληλοι - 1 2 - 2 2 1 - 

 Σπουδαστές-Μαθητές - 1 - - 1 - - - 

 Δημόσιοι υπάλληλοι - - 1 - - 2 1 - 

  Στρατιωτικοί - - - - - 1 - - 

 Λοιποί - 1 - 3 4 1 - - 

  Άγνωστο 44 45 37 31 30 27 26 13 

 Ουσία που σχετίζεται με τον θάνατο:         

  Ηρωίνη-Μορφίνη 64 58 53 69 63 46 55 23 

  Ψυχοτρόπες ουσίες 6 8 4 4 2 6 3 - 

  Κοκαΐνη 3 2 4 2 1 - 3 - 

  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 δε 

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

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

εκτεταμένη 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 στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

 

Σχήμα 2: Κύριες ροές ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα 
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Ειδικότερα, η Ελλάδα γειτνιάζει με την Αλβανία, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο προμηθευτή 

ακατέργαστης κάνναβης των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου, και μέσω των χερσαίων και θαλασσίων 

συνόρων των δύο χωρών εισέρχονται στον 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, με τις χώρες 

της βορειοδυτικής Ευρώπης, που είναι σημαντικότατες καταναλώτριες των παραγόμενων ναρκωτικών 

ουσιών. Τέλος, η εισαγωγή φορτίων κοκαΐνης που προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής 

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

ταυτόχρονα και σύνορα και της ΕΕ. 

 

6.2 Περίληψη σημαντικότερων στοιχείων και διαπιστώσεων για το έτος 2019 

Παρουσιάζονται ακολούθως συνοπτικά τα βασικότερα ευρήματα στη διακίνηση ναρκωτικών στην 

Ελλάδα για το έτος 2019, 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 

συγκριτική ανάλυση με την κατάσταση που αναφέρθηκε κατά το προηγούμενο έτος. 

 

 Τα μέλη των ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν γενικά στη διακίνηση

ναρκωτικών στην Ελλάδα ήταν σε ποσοστό περίπου 46,3% ημεδαποί, 45,9%

αλλοδαποί και 7,8 % άγνωστης υπηκοότητας.

 Μεταξύ των αλλοδαπών κυρίαρχος ήταν ο ρόλος των υπηκόων Αλβανίας, σε

όλα τα είδη ναρκωτικών ουσιών.

 Η συνολική εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων

ναρκωτικών ξεπέρασε το ποσό των 1,13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
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 Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα κατά το έτος 2019

ήταν 953,422 κιλά, αυξημένη κατά 474,8% σε σχέση με το έτος 2018.

 Σε ποσοστό 74,4% η προέλευση της κοκαΐνης η οποία κατασχέθηκε ήταν το

Εκουαδόρ και ως μέσα μεταφοράς χρησιμοποιήθηκαν container έμφορτα με

μπανάνες, που είχαν προορισμό (τελικό ή ενδιάμεσο) τους λιμένες Πειραιά και

Θεσσαλονίκης.

 Μικρότερες ποσότητες κοκαΐνης εισήχθησαν στη χώρα μέσω ταχυδρομικών

δεμάτων, μέσω αποσκευών ή ενδοσωματικώς σε επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα

«Ελ. Βενιζέλος», και σε μία μεμονωμένη υπόθεση μέσω Φ/Γ οχήματος.

 Τα μέλη των ΟΕΟ ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 53%) και υπήκοοι Αλβανίας

(περίπου 33%).

 Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία κατασχεμένων ποσοτήτων κοκαΐνης ξεπέρασε το

ποσό των 81 εκατομμυρίων ευρώ.

 Η συνολική ποσότητα κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης) που

κατασχέθηκε στην Ελλάδα κατά το έτος 2019 ήταν 19.102,441 κιλά, μειωμένη κατά

5,43% σε σχέση με το έτος 2018.

 Η αναλογία ακατέργαστης προς κατεργασμένη κάνναβη ήταν 65,5% προς 34,5%

αντίστοιχα.

 Το 52,4% της ακατέργαστης κάνναβης εξακριβώθηκε ότι προερχόταν από την

Αλβανία.

 Εισήχθη στη χώρα μέσω των χερσαίων (αφύλακτες διαβάσεις) και των θαλάσσιων

συνόρων, κυρίως με οχήματα (ΙΧΕ, Φ/Γ), Ι/Φ και Τ/Χ σκάφη.

 Το 99,6% της κατεργασμένης κάνναβης εξακριβώθηκε ότι προερχόταν από τη Συρία,

με Ρ/Κ πλοίο και τελικό προορισμό τη Λιβύη.

 Τα μέλη των ΟΕΟ διακίνησης κάνναβης ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 46%) και

υπήκοοι Αλβανίας (περίπου 27%).

 Ο συνολικός αριθμός δενδρυλλίων κάνναβης (καλλιεργηθέντα) που κατασχέθηκε

στην Ελλάδα ήταν 56.963, αυξημένος κατά 12,58% σε σχέση με το έτος 2018.

 Τα μέλη των ΟΕΟ καλλιέργειας κάνναβης ήταν σχεδόν αποκλειστικά ημεδαποί και

υπήκοοι Αλβανίας, σε ποσοστό περίπου 50% για έκαστη εθνικότητα.

 Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων κάνναβης ξεπέρασε

το ποσό των 352 εκατομμυρίων ευρώ.
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6.3 Συνολική στατιστική απεικόνιση 

Ο αριθμός των υποθέσεων κατάσχεσης ναρκωτικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν από τις Ελληνικές 

Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2019 ήταν 13.595, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το έτος 

2018 (+0,5%). Παρατηρείται, ωστόσο, σημαντική αύξηση σε σχέση με προγενέστερα έτη που φτάνει στο 

30% (έτος 2013). Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν δικογραφίες που σχηματίστηκαν κυρίως για κατοχή 

- χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατά δεύτερο λόγο για διακίνηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 

υποθέσεις στις οποίες κατασχέθηκαν «σημαντικές» ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την 

 Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στην Ελλάδα ήταν 402,695 κιλά,

αυξημένη κατά 94,92% σε σχέση με το έτος 2018

 Η προέλευση της ηρωίνης ήταν σε ποσοστό 35% από την Τουρκία, 11% από το

Ιράν, 6% από χώρες της Αφρικής και 4% από το Πακιστάν.

 Η ηρωίνη εισήχθη στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, μέσω αποσκευών

επιβατών στους Διεθνείς Αερολιμένες και μέσω ΙΧΕ οχημάτων.

 Τα μέλη των ΟΕΟ ήταν κυρίως ημεδαποί (περίπου 53%) και υπήκοοι Αλβανίας

(περίπου 26%).

 Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων ηρωίνης ξεπέρασε

το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ.

 Η Ελλάδα αποτέλεσε κυρίως τόπο διέλευσης μεγάλων ποσοτήτων συνθετικών

ναρκωτικών, μέσω της θαλάσσιας οδού και των εμπορικών λιμένων της χώρας.

 Κατασχέθηκαν συνολικά 38.495.866 δισκία Captagon, 169.269 δισκία XTC, 4,961

κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 36.555 δισκία ηρεμιστικών ουσιών.

 Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο κατάσχεση δισκίων

Captagon (33.078.150 δισκία), στον λιμένα Πειραιά, μέσα σε 3 container

προερχόμενα από Συρία.

 Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων συνθετικών

ναρκωτικών ξεπέρασε το ποσό των 690 εκατομμυρίων ευρώ.
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κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται από το United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)1– 

δηλαδή κατηγοριοποίηση που εφαρμόζεται σε υποθέσεις κυρίως διακίνησης ναρκωτικών ουσιών– 

αντιστοιχούν στο 5,5% του συνόλου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε περιορισμένο αριθμό υποθέσεων, ενώ 

διαπιστώθηκε το αδίκημα της διακίνησης, οι κατασχεθείσες ποσότητες ήταν μικρότερες από τα 

αντίστοιχα όρια που καθορίζονται από το UNODC. 

 

Γράφημα 5: Αριθμός Υποθέσεων Κατασχέσεων Ναρκωτικών,  Έτη 2013 - 2019 

Ο αριθμός των κατηγορηθέντων κατά το έτος 2019 ήταν 18.297 άτομα, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα 

σε σχέση με το έτος 2018 (-0,02%). Οι κατηγορηθέντες σε ποσοστό 64,02% ήταν έλληνες υπήκοοι και σε 

ποσοστό 31,74% ήταν αλλοδαποί, και πιο συγκεκριμένα υπήκοοι Αλβανίας 7,69%, Πακιστάν 5,95%, 

Αφγανιστάν 2,70%, Συρίας 2,22%, Αλγερίας 2,08%, Ιράκ 1,16%, Ιράν 1,00% και λοιπές υπηκοότητες 

 
1 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 
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8,94%. 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 6: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων, Έτος 2019 

Οι κατηγορηθέντες ως μέλη Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων (ΟΕΟ) σε ποσοστό 46,3% ήταν 

Έλληνες και ακολούθησαν οι υπήκοοι Αλβανίας 29%, Αφγανιστάν 4,5%, Πακιστάν 3,6%, Βουλγαρίας 1,4% 

κλπ. 

 

Γράφημα 7: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων ως μέλη ΟΕΟ, Έτος 2019 

Ελλάδα 11714
Αλβανία 1407
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Ιράκ 213
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1718
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Αλβανία 227

Βουλγαρία 11
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Συρία 7
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Πακιστάν 28

Τουρκία 7 Αφγανιστάν 35
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Στο σύνολο των κατηγορηθέντων ως μέλη των ΟΕΟ, το 46,2% ήταν αλλοδαποί, ποσοστό σχεδόν 

ισοδύναμο με αυτό των ημεδαπών. Επιπροσθέτως, εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούν τα μέλη που 

είχαν τον ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, διαπιστώνεται ότι οι υπήκοοι Αλβανίας είχαν κυρίαρχο 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. 

Αν επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του «διακινητή», κάνοντας χρήση της 

κατηγοριοποίησης του UNODC που προαναφέρθηκε, καθώς και των στοιχείων που προέκυψαν κατά το 

τρίτο τετράμηνο του έτους 2019, διαπιστώνουμε ενδεικτικά τα κάτωθι:  

• Το ηλικιακό εύρος συνολικά κυμάνθηκε από τα 12 μέχρι τα 78 έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 36 

έτη. Το 90% περίπου ήταν άνδρες. 

• Το ηλικιακό εύρος των Ελλήνων κυμάνθηκε από τα 12 μέχρι τα 72 έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 

40 έτη. Το 85% περίπου ήταν άνδρες. 

• Το ηλικιακό εύρος των υπηκόων Αλβανίας κυμάνθηκε από τα 19 μέχρι τα 60 έτη, με μέσο όρο 

ηλικίας τα 33 έτη. Το 90% περίπου ήταν άνδρες. 

• Το ηλικιακό εύρος των υπηκόων Πακιστάν (όλοι άνδρες) κυμάνθηκε από τα 14 μέχρι τα 63 έτη, 

με μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη. 

Παρατίθενται κατωτέρω στατιστικοί πίνακες οι οποίοι αναφέρονται στις κατασχέσεις ναρκωτικών 

ουσιών από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2019, καθώς και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με 

προηγούμενα έτη. 
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Πίνακας 4 – Κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, Έτος 2019 (*) 

ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Υποθέσεις 13.013 506 54 22 13.595 

2. Κατηγορηθέντα άτομα 17.681 596 14 6 18.297 

3. Κάνναβη – Κανναβινοειδή 
Μονάδα 
μέτρησης 

          

  Κάνναβη κατεργασμένη κιλά 24,440 6562,663 0,307   6.587,410 

  Κάνναβη ακατέργαστη κιλά 11.224,115 1.250,504 40,149 0,263 12.515,031 

  Αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης τεμάχια 332 62     394 

  Χασισέλαιο κιλά 3,480 0,009 0,151   3,640 

  Σπόροι ινδικής κάνναβης 
τεμάχια 3.994 494     4.488 

κιλά 2,291       2,291 

  Προϊόντα κάνναβης λοιπά 
τεμάχια 216       216 

κιλά 9,732 55,912 0,573   66,217 

  Φυτά καλλιεργηθέντα  τεμάχια 56.298 68   597 56.963 

  Φυτά αυτοφυή τεμάχια 15.769       15.769 

4. Οπιούχα – Οπιοειδή              

  Ηρωίνη  
κιλά 388,141 1,226 7,736 5,592 402,695 

δόσεις 9       9 

  Όπιο κιλά 0,085       0,085 

  Μεθαδόνη 
κιλά 8,194 0,285     8,479 

τεμάχια 228       228 

  Κωδεΐνη τεμάχια 413       413 

  Μορφίνη κιλά     6,743   6,743 

  Fentanyl τεμάχια 281       281 

  Subutex 
τεμάχια 1.541       1.541 

κιλά 0,145       0,145 

  Τραμαδόλη χάπια 1.944       1.944 

  Φυτά υπνοφόρου μήκωνος  τεμάχια 208       208 

5. Διεγερτικά              

  Κοκαΐνη  κιλά 253,834 198,778 393,815 106,995 953,422 

  Αμφεταμίνη κιλά 0,15 0,008     0,158 

  Μεθαμφεταμίνη κιλά   0,006     0,006 

  Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη κιλά 4,941 0,02     4,961 

  Captagon τεμάχια 4.790.171 627.545   33.078.150 38.495.866 

  KHAT κιλά     27,062   27,062 

  3-MMC κιλά 2,007       2,000 

6. Παραισθησιογόνα             

  LSD 
τεμάχια 484 17     501 

κιλά 0,002 0,017     0,019 

  Μανιτάρια 
τεμάχια 278       278 

κιλά 0,03 0,016     0,046 

  Παραισθησιογόνα (γενικά) κιλά         0,000 

7. Διεγερτικά & Παραισθησιογόνα             

  MDMA  κιλά 1,332 0,381     1,713 

  XTC (MDMA) τεμάχια 2.723 166.546     169.269 

8. Ψυχοτρόπες ουσίες             

  Ηρεμιστικά (γενικά) 
κιλά 0,011       0,011 

τεμάχια 35.015 1.540     36.555 

  Κεταμίνη  κιλά 0,005       0,005 

(*) Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το χρόνο έκδοσης της Έκθεσης 
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Πίνακας 5 - Κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, Έτη 2013 - 2019 

  ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Υποθέσεις 10.461 10.854 10.787 11.086 12.789 13.528 13.595 

2. Κατηγορηθέντα άτομα 14.138 14.589 14.722 15.479 18.046 18.300 18.297 

3. Κάνναβη – Κανναβινοειδή 
Μονάδα 
μέτρησης               

  Κάνναβη κατεργασμένη κιλά 8,110 35,760 329,897 155,003 6.292,135 7.387,507 6.587,410 

  Κάνναβη ακατέργαστη κιλά 20.941,865 19.567,625 2.487,298 12.863,155 24.910,255 12.811,750 12.515,031 

  Χασισέλαιο κιλά 0,261 5,228 38,357 1,588 11,659 3,715 3,64 

  Φυτά καλλιεργηθέντα  τεμάχια 23.008 52.284 49.400 39.151 27.409 50.597 56.963 

  Φυτά αυτοφυή τεμάχια     11.522 16.554 19.498 8.493 15.769 

4. Οπιούχα – Οπιοειδή                  

  
Ηρωίνη  

κιλά 235,504 2.528,738 566,639 220,280 361,297 206,590 402,695 

δόσεις 134 142 311 543 65 26 9 

  Όπιο κιλά 3,137 0,479 0,030 7,432 0,216 5,600 0,085 

  
Μεθαδόνη 

κιλά 5,087 11,692 11,565 14,913 9,819 9,870 8,479 

τεμάχια 694 53 3803 698 898 310 228 

  Κωδεΐνη τεμάχια 1.324 1.060 1.237 2.626 3.084 1.743 413 

  Subutex  τεμάχια 1.852 1600 2.315 2.036 1.497 1.260 1.541 

  Τραμαδόλη χάπια       26.157.399 522 225 1.944 

  Φυτά υπνοφόρου μήκωνος  τεμάχια 706,078 144 145 624 44 3.700 208 

5. Διεγερτικά                  

  Κοκαΐνη  κιλά 706,078 297,221 101,531 166,116 229,083 165,871 953,422 

  Φύλα κόκας  κιλά 5,555     0 0,009 5,02   

  
Αμφεταμίνη 

κιλά 1,175 1,387 1,966 1,81 0,065 0,12 0,158 

τεμάχια 1   10 88   275   

  Μεθαμφεταμίνη κιλά 0,001   0,004 0,003   0,002 0,006 

  Κρυσταλ. μεθαμφεταμίνη κιλά 14,58 4,872 0,673 0,773 0,402 1,429 4,961 

  Captagon τεμάχια         655.765 3.127.360 38.495.866 

  KHAT κιλά 1324 493,946 543,133     3,665 27.062 

6. Παραισθησιογόνα                 

  LSD τεμάχια 6 99 812 455 221 248 501 

  
Παραισθησιογόνα (γενικά) 

τεμάχια 1 30 6 249   18   

κιλά 5,527 0,429 0,259 0,446 0,124     

7. 
Διεγερτικά & 
Παραισθησιογόνα                 

  
XTC (MDMA) 

τεμάχια 34.579 102.299 163 9.522 566 62.762 169.269 

κιλά 0,398 9,398           

  MDMA κιλά   9,398 0,133 2,072 6,369 5,327 1,713 

8. Ψυχοτρόπες ουσίες                 

  
Ηρεμιστικά (γενικά) 

κιλά 0,001 0,621 0,025 0,327 0,216 0,058 0,011 

τεμάχια 15 49.045 65.340 57.043 52.493 42.317 36.555 

9. Πρόδρομες ουσίες                 

  BMK  κιλά           3.019,745   
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6.4 Γενικά Χαρακτηριστικά Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων (ΟΕΟ) 

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 την έντονη δυναμική της εποχής, και επενδύουν στην ειδίκευση των μελών τους. Τα 

μέλη των Οργανωμένων Εγκληματικών Ομάδων (ΟΕΟ) εκμεταλλεύονται την τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε 

να εφεύρουν νέες μεθόδους απόκρυψης, και έχουν στη διάθεσή τους έμπειρα και ικανά στελέχη, 

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

εγκληματικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην παράλληλη διακίνηση περισσότερων της μίας 

ναρκωτικής ουσίας (Poly-drug groups). Επίσης, οι ομάδες αυτές συνήθως είναι ανομοιογενείς ως προς 

την εθνικότητα των μελών τους, αποτελούμενες κυρίως από ημεδαπούς και αλβανούς υπηκόους. 

Φαίνεται ότι η δράση των ΟΕΟ συχνά συνδυάζεται και με άλλες εγκληματικές «δραστηριότητες» (poly–

criminal groups). Ειδικότερα, διαπιστώνονται να συνυπάρχουν παραβάσεις/αδικήματα τελωνειακού 

κώδικα, κλοπές (οχημάτων, δικύκλων, λοιπών αντικειμένων), βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, 

απόπειρες ανθρωποκτονίας, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, αρχαιοκαπηλία, νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κα, ενώ στην κατοχή τους συχνά εντοπίζεται πλήθος από 

πολεμικά τυφέκια, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, καραμπίνες, περίστροφα, πιστόλια κ.ά. 

Οι ΟΕΟ λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας για τα μέλη τους, για τις ναρκωτικές ουσίες που 

κατέχουν και διακινούν, καθώς και για τα περιουσιακά τους στοιχεία που έχουν προκύψει από παράνομα 

κέρδη. Έτσι, σε οικίες που χρησιμοποιούν ως χώρους αποθήκευσης ή εργαστήρια, οι εν λόγω ομάδες 

συχνά εγκαθιστούν συστήματα καταγραφής εικόνας και ήχου περιμετρικά του εξωτερικού χώρου, ενώ 

παράλληλα εφαρμόζουν μέτρα αντιπαρακολούθησης με «τσιλιαδόρους», οχήματα προπομπούς, 

συσκευές ασύρματης επικοινωνίας κλπ. Επίσης, τα μέλη των ΟΕΟ αλλάζουν συχνά τηλεφωνικές 

συνδέσεις, οι οποίες συνήθως δεν είναι δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά κυρίως σε 

στοιχεία υπηκόων τρίτων χωρών. Επιπλέον, τα μέλη των ΟΕΟ κατά τις συνομιλίες τους συχνά μιλούν 

κωδικοποιημένα, με συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις «κλειδιά», και παράλληλα χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένες εφαρμογές του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, έχει διαπιστωθεί 

ότι οι ΟΕΟ προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους, μεταξύ άλλων, 

εκμεταλλεύονται/συστήνουν εμπορικές εταιρίες, χρησιμοποιούν κερδισμένα δελτία ΟΠΑΠ κλπ. 

Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια, αναφέρονται επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά 

με τη δράση των εγκληματικών ομάδων στην Ελλάδα, για κάθε ναρκωτική ουσία ξεχωριστά. 
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7. ΚΟΚΑΙΝΗ 

7.1 Γενικά Στοιχεία 

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

Νότιας Αμερικής. 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 κοκαΐνης 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. 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. 

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 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 ναρκωτικών ουσιών. Ενδεικτική των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι ΟΕΟ, 

είναι η απόπειρα μεταφοράς μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης με τη χρήση υποβρυχίου και προορισμό την 

Ισπανία.  

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

ποσότητες προωθούνται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως με φορτηγά (Φ/Γ) οχήματα και κατά 

δεύτερο λόγο με Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατηγά (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.  

Σχήμα 3: Διαδρομή κοκαΐνης 

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 οι 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 

ευρωπαϊκούς λιμένες. 
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7.3 Διακίνηση Κοκαΐνης στην Ελλάδα 

7.3.1 Στατιστική Απεικόνιση 

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε κατά το έτος 2019 στην Ελλάδα από τις Ελληνικές 

Διωκτικές Αρχές ήταν 953,422 κιλά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2018 (+474,8%). 

 

Γράφημα 8: Κατασχέσεις κοκαΐνης (κιλά),  Έτη 2014 - 2019 

Αυξημένος εμφανίζεται και ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων σε σχέση με το έτος 2018 (+4,38%). 

 

Γράφημα 9: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων κοκαΐνης, Έτη 2015 - 2019 

Στα ίδια επίπεδα εμφανίζεται ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων σε σχέση με το έτος 2018 (+1,87%). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναφέρονται στο Γράφημα 10, 

0

200

400

600

800

1.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

297,221

101,531
166,116

229,083
165,871

953,422

0

200

400

600

800

1.000

2015 2016 2017 2018 2019

476
527

595

777
811



 

 

62 
 

             Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα   2019 

περιλαμβάνονται, κυρίως, δράστες που κατηγορήθηκαν για χρήση-κατοχή, κατά κύριο λόγο Έλληνες, και 

πολύ μικρότερος αριθμός διακινητών. 

 

Γράφημα 10: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (κοκαΐνη), Έτη 2018 - 2019 

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

Λατινικής Αμερικής ήταν συνολικά 78,62%.  

 

Γράφημα 11: Προέλευση κοκαΐνης (ποσότητες σε κιλά),  Έτος 2019 
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Στα ακόλουθα γραφήματα περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις κατασχέσεις κοκαΐνης των 

Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά Περιφέρεια. 

 

Γράφημα 12: Κατασχεμένες ποσότητες κοκαΐνης ανά περιφερειακή ενότητα, Έτος 2019  
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Γράφημα 13: Κατασχεμένες Ποσότητες Κοκαΐνης ανά Περιφέρεια (κιλά και ποσοστό επί του συνόλου),  Έτος 2019 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα, οι μεγαλύτερες (σε συνολικές ποσότητες) κατασχέσεις 
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Διωκτικές Αρχές (ΕΛΑΣ, ΤΥ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΣΔΟΕ) και αφορούσαν σε κατασχέσεις στους αντίστοιχους 

εμπορικούς λιμένες, σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από Εκουαδόρ. 

7.3.1.1 Διαδρομές - Μεταφορά - Απόκρυψη 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που είναι «πύλες εισόδου» της κοκαΐνης στην ΕΕ, 
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• με εμπορευματοκιβώτια: οι συσκευασίες κοκαΐνης ήταν τοποθετημένες κυρίως στο χώρο ψύξης, 

αλλά και στα εσωτερικά τους τοιχώματα, σε εμπορευματοκιβώτια έμφορτα με μπανάνες 

προερχόμενα από το Εκουαδόρ και με τελικό προορισμό την Ελλάδα (Πειραιάς– Θεσσαλονίκη) 

και την Αλβανία. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία διακίνησης κοκαΐνης απασχόλησε πλήθος 

ευρωπαϊκών χωρών, 

• αεροπορικώς: μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» με τις ποσότητες κοκαΐνης να 

αποκρύπτονται στις αποσκευές επιβατών ή ενδοσωματικά, 

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

προερχόμενα από Βραζιλία, Νότιο Αφρική και Τρινιντάντ & Τομπάγκο. Σε μία εκ των υποθέσεων 

η ποσότητα κοκαΐνης διαπιστώθηκε ότι ήταν εμποτισμένη σε αποξηραμένα φρούτα ACAI, 

• με ιστιοφόρο σκάφος: οι συσκευασίες της κοκαΐνης επρόκειτο να μεταφερθούν από τη Ρόδο στο 

Ισραήλ δια θαλάσσης, 

• με φορτηγό όχημα: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην 

οροφή Φ/Γ οχήματος προερχόμενου από Ιταλία, 

• με ΙΧΕ οχήματα: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. 

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, κυρίως, με ΙΧΕ οχήματα.  

7.3.1.2 Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες 

Στη διακίνηση κοκαΐνης στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις βαλκανικών χωρών, 

ιδιαιτέρως από την Αλβανία, 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 

τα εμπορεύματά τους αλλά και για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους. 

Ειδικότερα, οι ΟΕΟ που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση κοκαΐνης 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 

οργανώσεις διακινούσαν παράλληλα κάνναβη, ηρωίνη, XTC, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και μεθαδόνη. 

Σε μεγάλο ποσοστό, οι ΟΕΟ ήταν ανομοιογενείς ως προς την εθνικότητα των μελών τους, τα οποία ήταν 

κυρίως ημεδαποί (περίπου 53%), με τους υπηκόους Αλβανίας να ακολουθούν στη δεύτερη θέση 

(περίπου 33%). Επιπροσθέτως, εξετάζοντας τα στοιχεία που αφορούσαν είτε σε μέλη τα οποία είχαν τον 
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ηγετικό ρόλο σε αυτές τις ομάδες, είτε σε ομάδες αποτελούμενες από μία εθνικότητα, διαπιστώνεται ότι 

οι υπήκοοι Αλβανίας είχαν κυρίαρχο ρόλο. Μικρή ήταν η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών 

(Αφγανιστάν, Πακιστάν κ.ά.).  

7.3.2 Τιμή Κοκαΐνης 

Η τιμή2 της κοκαΐνης στην Ελλάδα για το έτος 2019 κυμάνθηκε από 50 μέχρι 120 ευρώ ανά γραμμάριο 

και από 28.000 ευρώ μέχρι 48.000 ευρώ ανά κιλό. Η εκτιμώμενη «εμπορική» αξία των κατασχεμένων 

από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές ποσοτήτων κοκαΐνης κατά το έτος 2019 ξεπέρασε το ποσό των 81 

εκατομμυρίων ευρώ3, χωρίς να υπολογιστεί το όφελος που θα προέκυπτε από την πρόσμιξή της με 

άγνωστες ουσίες. 

7.3.3 Σημαντικές υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων κοκαΐνης που 

χειρίσθηκαν οι Ελληνικές Διωκτικές Αρχές κατά το έτος 2019. Συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικό 

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

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

 Κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του έτους 2019, κατόπιν αξιοποίησης 

πληροφοριών και συντονισμένων ενεργειών των Ελληνικών Διωκτικών Αρχών (Υποδιεύθυνση Δίωξης 

Ναρκωτικών/Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής (ΥΔΝ/ΔΑΑ), Υποδιεύθυνση Δίωξης 

Ναρκωτικών/Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης (ΥΔΝ/ΔΑΘ), Γ’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, Α΄ 

Τελωνείο Εισαγωγών–Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και 

Λαθρεμπορίου/Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ), Κεντρικά Λιμεναρχεία (ΚΛ) Πειραιά και 

Θεσσαλονίκης, ΣΔΟΕ Αττικής), σε συνεργασία με το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ και των 

Αρχών της Γαλλίας και της Αλβανίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 709,381 κιλά κοκαΐνης, τα 

οποία εισήχθησαν δια θαλάσσης στην Ελλάδα τοποθετημένα σε 16 εμπορευματοκιβώτια 

προερχόμενα από το Εκουαδόρ. Υπάλληλοι του Γ’ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά συνέλαβαν 4 

ημεδαπούς και οι Αρχές της Αλβανίας 2 υπηκόους Αλβανίας. Με το modus operandi που 

χρησιμοποιήθηκε από τα εγκληματικά δίκτυα ήταν αδύνατη η σύνδεση του παραλήπτη του νόμιμου 

φορτίου (μπανάνες) με τον παραλήπτη των ναρκωτικών ουσιών, καθώς οι συσκευασίες κοκαΐνης 

είχαν τοποθετηθεί στους εξωτερικούς μηχανισμούς ψύξης των container, όπου η πρόσβαση δεν ήταν 

 
2Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ 
3Το ποσό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή γραμμαρίου 
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εφικτή μέσω του εσωτερικού χώρου τοποθέτησης του νόμιμου φορτίου. Εξαίρεση ως προς το σημείο 

απόκρυψης αποτέλεσε μόνο μία υπόθεση, όπου οι ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν στα εσωτερικά 

τοιχώματα του εμπορευματοκιβωτίου. Σημειώνεται ότι ο λιμένας Πειραιά αποτέλεσε τόπο είτε 

τελικού προορισμού, είτε transit με τελικό προορισμό τους λιμένες Θεσσαλονίκης και Δυρραχίου 

στην Αλβανία. Ακολουθήθηκε η διαδικασία της Ελεγχόμενης Παράδοσης σε 9 από τις υποθέσεις. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 6, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.  

Πίνακας 6 - Στοιχεία υποθέσεων κατάσχεσης κοκαΐνης,  Έτος 2019 

Ημερομηνία 

κατάσχεσης 

Ποσότητα 

κοκαΐνης 

σε 

γραμμάρια 

Υπηρεσία 

που 

κατάσχεσε 

την ποσότητα 

Προέλευση Transit Προορισμός 

Συλληφθέντες Ελεγχόμενη 

Παράδοση Αριθμός Εθνικότητα 

2/8/2019 51.931,60 
ΚΛ 

Θεσσαλονίκης 
Εκουαδόρ 

Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
   

10/8/2019 24.024,60 
ΚΛ 

Θεσσαλονίκης 
Εκουαδόρ 

Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
  ✓ 

16/8/2019 53.830,00 ΚΛ Πειραιά Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
  ✓ 

20/8/2019 83.712,00 ΣΔΟΕ Αττικής Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
  ✓ 

20/8/2019 34.198,00 ΥΔΝ/ΔΑΑ Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
  ✓ 

22/8/2019 66.404,60 

Γ' Τελωνείο 

Εισαγωγής 

Πειραιά 

Εκουαδόρ  
Λιμένας 

Πειραιά 
  ✓ 

23/8/2019 20.570,00 

Γ' Τελωνείο 

Εισαγωγής 

Πειραιά 

Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας 

Δυρραχίου 

(Αλβανία) 

  ✓ 

23/8/2019 25.231,00 

Γ' Τελωνείο 

Εισαγωγής 

Πειραιά 

Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας 

Δυρραχίου 

(Αλβανία) 

2 

Αλβανίας                               

(Σύλληψη 

από Αρχές 

Αλβανίας) 

✓ 

26/8/2019 35.300,00 

Α' Τελωνείο 

Εισαγωγών -

Εξαγωγών 

Θεσσαλονίκης 

Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
   

26/8/2019 69.801,00 

Α' Τελωνείο 

Εισαγωγών -

Εξαγωγών 

Θεσσαλονίκης 

Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
   

27/8/2019 47.964,00 

Α' Τελωνείο 

Εισαγωγών -

Εξαγωγών 

Θεσσαλονίκης 

Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας  

Θεσσαλονίκης 
   

28/8/2019 25.108,50 

Γ' Τελωνείο 

Εισαγωγής 

Πειραιά 

Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας 

Δυρραχίου 

(Αλβανία) 
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Ημερομηνία 

κατάσχεσης 

Ποσότητα 

κοκαΐνης 

σε 

γραμμάρια 

Υπηρεσία 

που 

κατάσχεσε 

την ποσότητα 

Προέλευση Transit Προορισμός 

Συλληφθέντες Ελεγχόμενη 

Παράδοση Αριθμός Εθνικότητα 

4/9/2019 44.596,00 ΚΛ Πειραιά Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας 

Δυρραχίου 

(Αλβανία) 

    ✓ 

5/9/2019 23.283,00 ΣΔΟΕ Αττικής Εκουαδόρ 
Λιμένας 

Πειραιά 

Λιμένας 

Δυρραχίου 

(Αλβανία) 

    ✓ 

9/9/2019 103.427,00 

Γ' Τελωνείο 

Εισαγωγής 

Πειραιά 

Εκουαδόρ   
Λιμένας 

Πειραιά 
4 Ελλάδας   

 

 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j6egtTZhv6o
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 Στις 30-10-2019, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, σε συνεργασία με το 

Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ, συνέλαβαν 2 υπηκόους Αλβανίας και 1 υπήκοο Κροατίας και 

κατάσχεσαν 104,114 κιλά κοκαΐνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που 

ειδικευόταν στην αγορά, αποθήκευση και διανομή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής. Οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες σε διαμέρισμα, το 

οποίο οι δράστες χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 828.000 ευρώ 

και 2 ΙΧΕ οχήματα.  

 

  

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZmOUoSkl10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=up5uvEPPEyA
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 Στις 08-01-2019, σε περιοχές της Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 6 ημεδαπούς και 

κατάσχεσαν 36 κιλά αποξηραμένου φρούτου ACAI εμποτισμένου με κοκαΐνη. Οι συλληφθέντες 

ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, που ειδικευόταν στη μεταφορά 

σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Βραζιλία στην ελληνική επικράτεια, με αποστολές 

ταχυδρομικών δεμάτων μέσω εταιρειών αερομεταφορών. 

 

  

 

 Στις 05-12-2019, στη Μάνδρα Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και 

κατάσχεσαν 22,048 κιλά κοκαΐνης. Οι ποσότητες των ναρκωτικών εντοπίστηκαν στην κατοχή του 

δράστη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη Φ/Γ οχήματος, με το οποίο οι ουσίες μεταφέρθηκαν από 

την Ιταλία μέσω του λιμένα της Πάτρας. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1 Φ/Γ όχημα, 1 πιστόλι με 

γεμιστήρα, λευκή σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης, ορθογώνια μεταλλικά καλούπια διαφόρων 

διαστάσεων με ανάγλυφα αποτυπώματα και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα για την 

επανατυποποίηση ναρκωτικών.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hp-8m1a_OS8
https://www.youtube.com/watch?v=w5DRyiH0oSs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6jbgU1TKgbk&feature=emb_logo
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 Στη 01-04-2019, στον λιμένα Ρόδου, στελέχη του ΚΛ Ρόδου, με τη συνδρομή υπαλλήλων της ΤΥ 

Ρόδου, συνέλαβαν 1 υπήκοο Ρωσίας και 3 υπηκόους Ισραήλ και κατάσχεσαν 20,501 κιλά κοκαΐνης 

και 166.317 δισκία XTC. Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν σε ΙΧΕ όχημα στο οποίο 

επέβαιναν οι 2 από τους δράστες, κατά τον κατάπλου Επιβατηγού-Οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, 

αφού προηγήθηκε καταδίωξη. Η προέλευσή τους ήταν η Ολλανδία και ο τελικός τους προορισμός το 

Ισραήλ, όπου θα μεταφέρονταν με Ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος σημαίας Ισραήλ, το οποίο εντοπίστηκε 

στη Νέα Μαρίνα Ρόδου και κατασχέθηκε. 

 

  



 

 

72 
 

             Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα   2019 

 Στις 25-03-2019, στο Μοσχάτο, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και 

κατάσχεσαν 13,118 κιλά κοκαΐνης και 510 γραμμάρια ηρωίνης. Οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν 

σε οικία, την οποία ο δράστης χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ως χώρο αποθήκευσης. 

  

 Στις 23-04-2019, σε περιοχές της Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 υπηκόους 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 817,72 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 7,435 κιλά κοκαΐνης. Οι 

συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή, προμήθεια, 

αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατηγό 

(ΔΧΕ) ταξί (το οποίο κατασχέθηκε) στα διόδια Ελευσίνας, σε διαμέρισμα της Αθήνας και σε αποθήκη 

στα Μέγαρα Αττικής.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yXTHC0eH1Tk
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 Στις 11 και 12-02-2019, στην Αττική, στη Θεσπρωτία, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Βελεστίνο Μαγνησίας 

και στο Ναύπλιο Αργολίδας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου 

Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων (ΥΑΟΕΕΑ)/ΔΑΑ, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος 

Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΤΑΟΕ) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης (ΓΕΠΑΔ) Κρήτης, των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Πειραιά, Αθηνών, Βορειοανατολικής 

Αττικής, Βόλου και του ΤΑ Ναυπλίου, συνέλαβαν 8 ημεδαπούς, 12 υπηκόους Αλβανίας και 1 υπήκοο 

Ιράκ και κατάσχεσαν 142,553 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 3,309 κιλά κοκαΐνης, 84,7 γραμμάρια 

ηρωίνης, 98 δισκία ναρκωτικά και 314 χάρτινα αποκόμματα εμποτισμένα με τη ναρκωτική ουσία 

LSD. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων κάνναβης από την Αλβανία, μέσω των χερσαίων ελληνοαλβανικών συνόρων που 

εκτείνονται κατά μήκος του νομού Θεσπρωτίας, και, στη συνέχεια, την περαιτέρω διακίνηση αυτής 

στην Αττική. Επιπλέον, η εν λόγω οργάνωση ειδικευόταν και στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και 

ηρωίνης στην Αττική και σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας (Βόλο, Άμφισσα, 

Ναύπλιο, Φθιώτιδα, Κρήτη, Σαντορίνη, Σκιάθο και Μυτιλήνη). Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1 

πιστόλι, 9 φυσίγγια, 1 ΙΧΕ όχημα, 2 μοτοσυκλέτες και 1 τρέιλερ. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UHit0ea0w0k
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8. ΚΑΝΝΑΒΗ 

8.1 Γενικά στοιχεία 

H κάνναβη είναι γένος φυτών στο οποίο ανήκει η ινδική κάνναβη που διακρίνεται για τη μεγάλη της 

προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Κατόπιν επεξεργασίας, σε κατάλληλα 

εργαστήρια, παράγονται από αυτήν κυρίως η μαριχουάνα (ακατέργαστη κάνναβη) και το χασίς 

(κατεργασμένη κάνναβη), ουσίες ψυχοτρόπες που επιδρούν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Η κύρια 

ψυχοτρόπος ουσία της κάνναβης είναι η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, γνωστή ως THC.  

Η επικινδυνότητά της χρήσης της κάνναβης έχει συχνά αμφισβητηθεί, ωστόσο αυξανόμενος αριθμός 

επιστημονικών μελετών δείχνει ότι η χρήση της δεν είναι ακίνδυνη. Φαίνεται ότι 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.  

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 τον σημαντικότερο 

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 

ταχύπλοα (Τ/Χ) σκάφη κ.ά. 

Η καλλιέργεια εσωτερικού χώρου πραγματοποιείται στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Η τεχνολογική 

εξέλιξη παρέχει τη δυνατότητα στις εγκληματικές ομάδες να δημιουργήσουν σε 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 
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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 

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, αυξάνεται το κόστος παραγωγής, άρα και η τιμή διάθεσής του.  

 

Σχήμα 4: Διαδρομή κάνναβης 

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 
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ουσιών, όσο και σε άλλα εγκληματικά πεδία. Οι αλβανικές 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 2019 

στην Ελλάδα από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές ήταν 19.102,441 κιλά, εμφανίζοντας μικρή μείωση σε 

σχέση με το έτος 2018 (-5,43%). 

 

Γράφημα 14: Κατασχέσεις κάνναβης (ποσότητες σε κιλά), Έτη 2014 - 2019 

Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων σε σχέση με το έτος 2018 (+4,47%). 
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Γράφημα 15: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων κάνναβης, Έτη 2015 - 2019 

Ο συνολικός αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων αυξήθηκε σε σχέση με το έτος 2018 (+3,21%). 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. 

 

Γράφημα 16: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (κάνναβη), Έτη 2018 - 2019 
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Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, το ποσοστό της κατασχεμένης ακατέργαστης κάνναβης με 

προέλευση την Αλβανία ήταν 52,40%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό άγνωστης προέλευσης ήταν 40,91%. 

Σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων από αυτές που δεν προέκυψε σαφώς η προέλευση της κάνναβης, αυτή 

πιθανολογείται ότι ήταν η Αλβανία, καθώς οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που 

βρίσκονται κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. 

 

Γράφημα 17: Προέλευση ακατέργαστης κάνναβης,  Έτος 2019 

 

Στα ακόλουθα γραφήματα περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις κατασχέσεις κάνναβης των 

Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά Περιφέρεια. 
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Γράφημα 18: Κατασχεμένες ποσότητες κάνναβης ανά περιφερειακή ενότητα, Έτος 2019 
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Γράφημα 19: Κατασχεμένες Ποσότητες Κάνναβης ανά Περιφέρεια (κιλά και ποσοστό), Έτος 2019 
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έτος 2018 (+12,58%). Αύξηση, επίσης, διαπιστώθηκε στις κατασχέσεις αυτοφυών δενδρυλλίων 

(+85,67%). 
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Γράφημα 20: Κατασχέσεις φυτών κάνναβης, Έτη 2017 - 2019 

Μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων κατασχέσεων (καλλιεργηθέντα), σε σχέση 

με το έτος 2018 (-4,26%). 

 

Γράφημα 21: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων φυτών κάνναβης, Έτη 2015 - 2019 
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Αυξημένος, αντίθετα, εμφανίζεται ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων, σε σχέση με το έτος 2018 

(+19,48%). 

 

Γράφημα 22: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (καλλιέργεια κάνναβης), Έτη 2018 - 2019 

Στα ακόλουθα γραφήματα περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις κατασχέσεις 

καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης των Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά 

Περιφέρεια. 

 

Γράφημα 23: Κατασχεμένα καλλιεργηθέντα δενδρύλλια κάνναβης ανά Περιφέρεια (αριθμός και ποσοστό),  Έτος 2019 
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Γράφημα 24: Κατασχεμένα δενδρύλλια κάνναβης ανά Περιφερειακή Ενότητα,  Έτος 2019 
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Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Φθιώτιδας, περιοχές που παραδοσιακά εμφανίζουν αυξημένη σχετική 

δραστηριότητα. 

8.3.3 Διαδρομές – Μεταφορά - Απόκρυψη 

Η Ελλάδα αποτέλεσε χώρα παραγωγής περιορισμένων ποσοτήτων κάνναβης, τόπο προορισμού 

ποσοτήτων από το εξωτερικό για εγχώρια κατανάλωση, αλλά και χώρα διαμετακόμισης της ουσίας.  

Ειδικότερα, η ακατέργαστη κάνναβη που κατασχέθηκε στη χώρα, εισήχθη, μέσω των χερσαίων και 

θαλάσσιων συνόρων της, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την Αλβανία και είχε ως τελικό προορισμό:  

▪ χώρες της Ευρώπης, 

▪ την Τουρκία, από τα χερσαία (Έβρος) και θαλάσσια σύνορα. Εξακριβώθηκε ότι συχνά 

πραγματοποιείται στην Τουρκία ανταλλαγή ποσοτήτων κάνναβης προερχόμενων από την 

Αλβανία (μέσω Ελλάδος), με ποσότητες ηρωίνης, 

▪ και την Ελλάδα, για εγχώρια κατανάλωση. 

Οι ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης που κατασχέθηκαν κατά το έτος 2019 διατηρήθηκαν σε υψηλά 

για τη χώρα επίπεδα. Σε ποσοστό 99,6% εντοπίστηκαν σε Ρ/Κ σκάφος προερχόμενο από τη Συρία με 

προορισμό τη Λιβύη. 

Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2019 οι τρόποι και τα μέσα που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή, εξαγωγή 

και διέλευση κάνναβης προς, από και μέσω της Ελλάδας ήταν ως ακολούθως: 

• μέσω αφύλακτων διαβάσεων στα βόρεια σύνορα της χώρας: μέλη ομάδων που είχαν το ρόλο 

του μεταφορέα έκρυβαν επιμελώς ταξιδιωτικούς σάκους με κάνναβη σε δασώδεις, δύσβατες και 

ερημικές περιοχές των συνόρων κυρίως με την Αλβανία, και κατά δεύτερο λόγο με τη 

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Οι ποσότητες μεταφέρονταν με πεζά άτομα, με οχήματα 

και με μουλάρια. Στη συνέχεια, μέλη εγκληματικών ομάδων αναλάμβαναν την περαιτέρω 

προώθησή τους προς το εσωτερικό της χώρας, 

• με ΙΧΕ οχήματα: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες στον χώρο των αποσκευών, στα καθίσματα 

και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, εντός οχημάτων προερχόμενων κυρίως από τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα, μέσω του οδικού δικτύου της Βορειοδυτικής & Δυτικής Ελλάδας. Σε 

κάποιες περιπτώσεις προπορευόταν έτερο όχημα ως προπομπός, ενώ τα μέσα μεταφοράς ήταν 

συχνά ενοικιασμένα, 

• με ταχύπλοα σκάφη: τα μέσα αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων 

ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία στην Τουρκία, μέσω των ελληνικών χωρικών υδάτων, 



 

 

85 
 

             Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα   2019 

διέθεταν μεγάλου κυβισμού μηχανές προκειμένου να αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες, 

ενώ παράλληλα είχαν μεγάλη αυτονομία καυσίμων, ώστε να μπορούν να διανύουν μεγάλες 

αποστάσεις, 

• με ρυμουλκό σκάφος: απέπλευσε από τις ακτές της Συρίας με τελικό προορισμό τη Λιβύη 

μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, επιμελώς κρυμμένες σε στεγανά 

διαμερίσματα, τα οποία ήταν επικαλυμμένα και σφραγισμένα με σκυρόδεμα πάχους 

10 εκατοστών. 

• με ιστιοφόρο σκάφος: το μέσο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων 

ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία στην Τουρκία, μέσω των ελληνικών χωρικών υδάτων. 

• με λέμβο μέσω του ποταμού Έβρου προς την Τουρκία, 

• με φορτηγό βυτίο: οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη 

σε όχημα το οποίο επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα από τα σύνορα με τη Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας, 

• με ΙΧ φορτηγό: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε όχημα τύπου κλούβα, το οποίο ήταν 

κλεμμένο και έφερε επίσης κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, 

• με όχημα τύπου «γουρούνα»: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε τρέιλερ το οποίο 

μεταφερόταν από όχημα τύπου «γουρούνα», που επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα από 

αφύλακτη διάβαση στα σύνορα με τη Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας, 

• με ταχυδρομικά δέματα: μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών σε δέματα με 

προορισμό ή προέλευση τη χώρα. 

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) 

καθώς και με ΙΧΕ οχήματα, ταξί, μοτοσυκλέτες κ.ά. 

Οι κατασχέσεις καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης κατά το έτος 2019 παρουσίασαν αύξηση. 

Εντοπίστηκαν μεγάλες φυτείες δενδρυλλίων σε δυσπρόσιτες 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 χρησιμοποιούσαν, κυρίως, τη μέθοδο του αυτόματου ποτίσματος, 

αναπτύσσοντας ελαστικούς υδροσωλήνες ανάμεσα στα καλλιεργούμενα φυτά, εξασφαλίζοντας νερό 

είτε από αυτοσχέδιες δεξαμενές, είτε από παράνομη σύνδεση στους αγωγούς ύδρευσης των περιοχών, 

πλησίον των χώρων της καλλιέργειας. Επίσης, στις παράνομες καλλιέργειες βρέθηκαν σκηνές ή 
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αυτοσχέδια καταλύματα, τα οποία είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές για να εξασφαλίζουν τη διαμονή 

τους στον χώρο, καθώς και διάφορα αντικείμενα απαραίτητα για τη διαμονή τους, ενώ βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν καλλιεργητικοί και αρδευτικοί εξοπλισμοί και χώροι αποξήρανσης κάνναβης. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, οι δράστες αντιλαμβανόμενοι την προσέγγιση του προσωπικού και των διωκτικών μέσων 

των Αρχών, και εκμεταλλευόμενοι τη γνώση της περιοχής καθώς και τη μορφολογία του εδάφους, 

διέφυγαν της σύλληψης. Επίσης, οι δράστες συχνά έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονταν και άτομα που είχαν αποδράσει από Σωφρονιστικά Καταστήματα.  

Επιπροσθέτως, εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις που ειδικεύονταν στην εγκατάσταση και 

δημιουργία «γραμμής παραγωγής» σε οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια εσωτερικής 

καλλιέργειας κάνναβης σε κατοικίες, σε θερμοκήπια και σε βιομηχανικό κτίριο. Για την καλλιέργεια των 

φυτών και την περαιτέρω επεξεργασία τους διατίθετο πλήρης εξοπλισμός, όπως σωλήνες εξαερισμού, 

λαμπτήρες, αφυγραντήρες, αυτόματο πότισμα, 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 

οργανώσεις διακινούσαν παράλληλα κοκαΐνη, ηρωίνη, XTC, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και μεθαδόνη. 

Σε μεγάλο ποσοστό, οι ΟΕΟ ήταν ανομοιογενείς ως προς την εθνικότητα των μελών τους, τα οποία ήταν 

κυρίως ημεδαποί (περίπου 46%), με τους υπηκόους Αλβανίας να ακολουθούν στη δεύτερη θέση 

(περίπου 27%). 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 υπήκοοι Αλβανίας είχαν κυρίαρχο ρόλο. Μικρή ήταν η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών 

(Αφγανιστάν, Πακιστάν, Γουινέα, Β. Μακεδονία, Συρία, Τουρκία κ.ά.). 

Επιπλέον, για τις υποθέσεις καλλιέργειας κάνναβης προκύπτει ότι οι ΟΕΟ απαρτίζονταν αποκλειστικά 

από ημεδαπούς ή/και υπηκόους Αλβανίας, σε συνολικό ποσοστό κατηγορηθέντων περίπου 50% για 

εκάστη εθνικότητα. 
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8.3.5 Τιμή Κάνναβης 

Η τιμή4 της κάνναβης στην Ελλάδα ποικίλλει ανάλογα με την προέλευση, την επεξεργασία της και την 

περιοχή διάθεσής της. Η εκτιμώμενη συνολική «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων κάνναβης 

κατά το έτος 2019 ξεπέρασε το ποσό των 352 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 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. 

Πίνακας 7 - Τιμές κάνναβης,  Έτος 2019 

Είδος ναρκωτικού Ελάχιστη τιμή (€) Μέγιστη τιμή (€) 

Κάνναβη κατεργασμένη (ανά γρ.) 15 35 

Κάνναβη ακατέργαστη ευρωπαϊκής προέλευσης (ανά γρ.)  15 25 

Κάνναβη ακατέργαστη αλβανικής προέλευσης (ανά γρ.) 10 20 

Κάνναβη κατεργασμένη (ανά κιλό) 5.000 10.000 

Κάνναβη ακατέργαστη ευρωπαϊκής προέλευσης (ανά κιλό)  3.500 8.000 

Κάνναβη ακατέργαστη ελληνικής προέλευσης (ανά κιλό) 2.000 4.000 

Κάνναβη ακατέργαστη αλβανικής προέλευσης (ανά κιλό) 1.500 2.500 

 

 

4 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ 
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8.3.6 Σημαντικές Υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων κάνναβης 

(ακατέργαστης, κατεργασμένης και δενδρυλλίων) που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 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 Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 

8.3.6.1 Υποθέσεις Ακατέργαστης και Κατεργασμένης Κάνναβης 

 Στις 14-01-2019, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εντοπίσθηκαν εντός 

του Ρ/Κ πλοίου “ANDREAS”, το οποίο ήταν κατασχεμένο και φυλασσόμενο στον λιμένα της Αγίας 

Γαλήνης στην Κρήτη, 6.561,7 κιλά κατεργασμένης κάνναβης και 258.000 δισκία Captagon. Οι 

ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, σε σημείο 

μη ανιχνεύσιμο και προσβάσιμο, σε χώρο που είχε σφραγισθεί με σκυρόδεμα πάχους 10 εκατοστών. 

Το εν λόγω πλοίο είχε εντοπισθεί στις 06-12-2017 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης να 

μεταφέρει 6.177,8 κιλά κατεργασμένης κάνναβης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών 

ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. 
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 Στις 25-09-2019 και 29-09-2019, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Ψαρών και στη θαλάσσια περιοχή 

του Αγκιστρίου Αττικής αντίστοιχα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, κατόπιν συνεργασίας με το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 

τη FRONTEX, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ) της ΕΛΑΣ και τη συνδρομή των Αστυνομικών 

Διευθύνσεων (ΑΔ) Λέσβου και Μαγνησίας, συνέλαβαν 4 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 

1.172,15 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που 

ειδικευόταν στη θαλάσσια μεταφορά ακατέργαστης κάνναβης, από την Αλβανία προς την Τουρκία 

μέσω της Ελλάδας, και ακολούθως τη μεταφορά ποσοτήτων ηρωίνης, από την Τουρκία προς την 

Αλβανία, επίσης μέσω της Ελλάδας, με τη χρήση Τ/Χ σκαφών. Τα 2 σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν 

παρείχαν τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, διέθεταν 

μηχανές μεγάλου κυβισμού, προκειμένου να αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ παράλληλα 

είχαν μεγάλη αυτονομία καυσίμων, έτσι ώστε να μπορούν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Οι 

ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων, σε σπήλαιο της 

ακατοίκητης βραχονησίδας Πιπέρι, βορειοανατολικά της Αλοννήσου. 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxdTM-l-2yg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rz3IXmdCCwM
https://www.youtube.com/watch?list=PLE70A9FB3E6CAFCD0&v=RRsvHIkaLww
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 Στις 21-08-2019, στη θαλάσσια περιοχή εντός του όρμου Πόρτο Κάγιο της ανατολικής Μάνης 

εντοπίστηκε από στελέχη του Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Γυθείου το Ι/Φ σκάφος ‘MY DREAM’, σημαίας 

Delaware (Ντέλαγουερ ΗΠΑ), το οποίο μετέφερε 1.067,75 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, επιμελώς 

συσκευασμένα σε σάκους ταξιδιού. Συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Ουκρανίας, όλοι μέλη του 

πληρώματος. Οι δράστες είχαν παραλάβει τις ναρκωτικές ουσίες από περιοχή της Αλβανίας και ο 

τελικός προορισμός τους ήταν η Τουρκία.  

  

 

 Στις 13-09-2019, στη διασταύρωση Ελεούσας Ιωαννίνων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης 

Ναρκωτικών (ΤΔΝ) Ιωαννίνων, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης (ΤΑΔ) 

και του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 951,65 κιλά 
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ακατέργαστης κάνναβης. Ο ανωτέρω δράστης επέβαινε σε κλεμμένο Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό 

(ΙΧΦ) όχημα τύπου κλούβα, που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο εσωτερικό του οποίου 

εντοπίστηκαν οι ποσότητες κάνναβης.  

  

 

 Στις 23-04-2019, σε περιοχές της Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 2 υπηκόους 

Αλβανίας και κατάσχεσαν 817,72 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 7,435 κιλά κοκαΐνης. Οι 

συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή, προμήθεια, 

αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην 

ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν σε ΔΧΕ ταξί (το οποίο 

κατασχέθηκε) στα διόδια Ελευσίνας, σε διαμέρισμα της Αθήνας και σε αποθήκη στα Μέγαρα Αττικής.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXTHC0eH1Tk
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 Στις 17-11-2019, σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, με τη 

συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) και της Άμεσης Δράσης, 

συνέλαβαν 4 υπηκόους Αλβανίας και 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 560,62 κιλά ακατέργαστης 

κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην αποθήκευση 

και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στις περιοχές της Αττικής και της 

Κορίνθου. Οι ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν σε ΙΧΕ όχημα, που ήταν ιδιοκτησίας 

εταιρίας ενοικιάσεων, στον Σταθμό Διοδίων Ελευσίνας καθώς και σε υπόγειο χώρο κατοικίας στην 

Αρχαία Κόρινθο. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 3 ΙΧΕ οχήματα. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R5I_hxIKMPI&feature=emb_logo
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 Στις 12-06-2019, στην περιοχή Γρεβενών, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΟΔΝ) 

Κομοτηνής, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας (ΤΑ) και της Ομάδας 

Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Γρεβενών, συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και 

κατάσχεσαν 271,36 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Ο ανωτέρω δράστης είχε αποθηκεύσει τις 

αλβανικής προέλευσης ναρκωτικές ουσίες στο εσωτερικό παραπήγματος. 

 
 Στις 23-04-2019, στα Εξάρχεια Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 3 υπηκόους Αλβανίας 

και κατάσχεσαν 155,401 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική 

οργάνωση που ειδικευόταν στην αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης 

στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς και όμορων περιοχών του κέντρου της Αθήνας.  
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 Στις 11 και 12-02-2019, σε περιοχές της Αττικής, της Θεσπρωτίας, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο 

Βελεστίνο Μαγνησίας και στο Ναύπλιο, αστυνομικοί της ΥΑΟΕΕΑ/ΔΑΑ, με τη συνδρομή αστυνομικών 

του ΤΑΟΕ της ΓΕΠΑΔ Κρήτης, των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Πειραιά, Αθηνών, Βορειοανατολικής 

Αττικής, Βόλου και του ΤΑ Ναυπλίου, συνέλαβαν 8 ημεδαπούς, 12 υπηκόους Αλβανίας και 1 υπήκοο 

Ιράκ και κατάσχεσαν 137,366 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 3,309 κιλά κοκαΐνης, 84,7 γραμμάρια 

ηρωίνης, 98 δισκία ναρκωτικών ουσιών και 314 χάρτινα αποκόμματα εμποτισμένα με τη ναρκωτική 

ουσία LSD. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν α) στην εισαγωγή 

μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης από την Αλβανία, μέσω των χερσαίων ελληνοαλβανικών συνόρων 

που εκτείνονται κατά μήκος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και στην περαιτέρω 

διακίνηση αυτής στην Αττική, και β) στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ηρωίνης στην Αττική και 

σε πόλεις και ευρύτερες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας (Βόλο, Άμφισσα, 

Ναύπλιο, Φθιώτιδα, Κρήτη, Σαντορίνη, Σκιάθο και Μυτιλήνη). Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1 

πιστόλι, 9 φυσίγγια, 1 ΙΧΕ όχημα, 2 μοτοσυκλέτες και 1 τρέιλερ. 

 

  
 Στις 03-07-2019, στην Αιτωλοακαρνανία, αστυνομικοί του ΤΔΝ Πύργου, με τη συνδρομή 

αστυνομικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 

Αγρινίου και του ΤΑ Μεσολογγίου, συνέλαβαν 6 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 138,965 κιλά 

ακατέργαστης κάνναβης. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονταν 1 κρατούμενος φυλακών και 

https://www.youtube.com/watch?v=UHit0ea0w0k
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1 αστυνομικός ο οποίος υπηρετούσε σε περιοχή της Αττικής. Οι ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν εντός 

σάκων επιμελώς κρυμμένων σε δασική περιοχή στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σε κοντινή 

απόσταση εντοπίστηκε χώρος εγκαταλελειμμένης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης. Μεταξύ άλλων, 

κατασχέθηκαν 1 πολεμικό τυφέκιο, 32 πολεμικά φυσίγγια και 50 φυσίγγια πιστολιού. 

  

 Στις 14-02-2019, στην Επαρχιακή Οδό Φιλιατών – Αγίου Νικολάου (περιοχή Μαυρονέρι Θεσπρωτίας) 

αστυνομικοί του ΤΔΝ Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Συνοριακής 

Φύλαξης (ΤΣΦ) Φιλιατών, συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 127,9 κιλά ακατέργαστης 

κάνναβης. Ο ανωτέρω δράστης επέβαινε σε ΙΧΕ όχημα και οι ποσότητες κάνναβης βρέθηκαν στον 

χώρο των αποσκευών, στη ρεζέρβα και στην καμπίνα των επιβατών. 

  
 Στις 18-03-2019, στις Περιφέρειες Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορίνθου και Αττικής, 

αστυνομικοί του ΤΑ Ήλιδας, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΔΑΑ, των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας 

Πύργου και Πατρών και των ΤΑ Μεσολογγίου και Κορίνθου, συνέλαβαν 14 ημεδαπούς και 

κατάσχεσαν 124,841 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 162 γραμμάρια κοκαΐνης και 114 γραμμάρια 

ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση 
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ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης, σε περιοχές της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ 

άλλων, κατασχέθηκαν 4 πιστόλια, 1 περίστροφο, 145 φυσίγγια και 3 ΙΧΕ οχήματα. 

 

  
 Στις 25-04-2019, σε ορεινή δασική περιοχή στην Κρυόβρυση Θεσπρωτίας, αστυνομικοί του ΤΔΝ και 

Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας συνέλαβαν 3 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 122,75 κιλά 

ακατέργαστης κάνναβης. Οι ανωτέρω δράστες μετέφεραν πεζή τις ναρκωτικές ουσίες σε 

ταξιδιωτικούς σάκους, ενώ για έναν εξ αυτών εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος 

Schengen, καθώς και καταδικαστικές αποφάσεις Ελληνικών Δικαστικών Αρχών.  

  

 Στις 28-01-2019, στην περιοχή Μελιγγών Ιωαννίνων, αστυνομικοί της Μεικτής Ομάδας Συνοριακής 

Δράσης (ΜΟΣΔ) Ιωαννίνων συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 122,15 κιλά 

ακατέργαστης κάνναβης. Ο ανωτέρω δράστης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, 

εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό να οδηγεί ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας εταιρίας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb5JHweFTtg
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με το οποίο μετέφερε τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Ο δράστης, προκειμένου να αποφύγει τον 

αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και, ακολούθως, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην 

όμως συνελήφθη από τους αστυνομικούς.  

  

8.3.6.2 Υποθέσεις Δενδρυλλίων Κάνναβης 

 Στις 10 και 11-06-2019, στην περιοχή της Στεφάνης Βοιωτίας, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, σε 

συνεργασία με Υπηρεσίες της ΑΔ Βοιωτίας (ΤΑ Θηβών - ΟΠΚΕ) και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ/ΔΑΑ, 

της ΕΚΑΜ, της ΥΕΜ της ΕΛΑΣ, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών 

Αστυνομικών Σκύλων της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (ΔΕΑΔ) Αττικής και της 

Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), συνέλαβαν 7 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 

10.100 δενδρύλλια κάνναβης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν 

στην συστηματική και επαγγελματική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, έχοντας εγκαταστήσει 

μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε δυσπρόσιτο, δύσβατο και ημικρημνώδη χώρο. Μεταξύ 

άλλων, κατασχέθηκαν 5 κυνηγετικά όπλα, 1 πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, 1 πιστόλι, 

75 φυσίγγια, πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδροδότησης της φυτείας και είδη 

διαμονής και προσωπικής υγιεινής των συντηρητών - καλλιεργητών της φυτείας. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AdZkFFsgQ68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oy_lwjwh2yU
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 Στις 20-06-2019, στην ευρύτερη αγροτική περιοχή βορειοδυτικά της λίμνης Κορώνειας Λαγκαδά, 

αστυνομικοί του ΤΑ Λαγκαδά εντόπισαν και εκρίζωσαν 3.897 αυτοφυή δενδρύλλια κάνναβης ύψους 

από 40 εκατοστά έως 2,70 μέτρα. 

 Στις 11-10-2019, σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Φαιστού, αστυνομικοί του Αστυνομικού 

Τμήματος (ΑΤ) Φαιστού συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 3.259 δενδρύλλια κάνναβης και 14,8 

γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Τα φυτά εντοπίστηκαν σε 2 θερμοκήπια και στην οικία του 

δράστη. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqxTWP0VuUs
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 Στις 02-07-2019, σε δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μυλωνιανά του Δήμου Χανίων, αστυνομικοί του 

ΤΔΝ Χανίων, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) 

Χανίων και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) Αποκορώνου, συνέλαβαν 2 ημεδαπούς 

και κατάσχεσαν 2.840 δενδρύλλια κάνναβης και 72,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Επιπροσθέτως, 

κατασχέθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποξήρανσης των δενδρυλλίων. 

   
 Στις 29-08-2019, σε αγροτική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμπακίου του Δήμου 

Δοξάτου Δράμας, αστυνομικοί της ΟΔΝ Δράμας εντόπισαν και εκρίζωσαν 2.825 αυτοφυή δενδρύλλια 

κάνναβης ύψους από 60 εκατοστά έως 2,50 μέτρα. 

 Στις 10-06-2019, σε ορεινή περιοχή στον Ασπρόπυργο Αττικής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης 

Ασφάλειας Δυτικής Αττικής εντόπισαν και εκρίζωσαν 2.700 δενδρύλλια κάνναβης. Από την 

εξερεύνηση που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΕ ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας υπήκοος Αλβανίας, 

ο οποίος αναζητείται.  

 Στις 13-09-2019, στα Γεράνεια Όρη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με 

τη συνδρομή εναερίου μέσου της ΕΛΑΣ, εντόπισαν και εκρίζωσαν 2.402 δενδρύλλια κάνναβης. 
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Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν σε δύσβατη περιοχή, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δασικής έκτασης, 

3 χώροι που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και που τροφοδοτούνταν από τον ίδιο 

κεντρικό σωλήνα ύδρευσης, στους οποίους καλλιεργούντο δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 

30 εκατοστά έως 2,50 μέτρα. Επίσης, στις φυτείες βρέθηκε εξοπλισμός ορεινής διαβίωσης και χώρος 

αποξήρανσης κάνναβης. 

   
 Στις 19-06-2019, σε δασική περιοχή στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας, 

αστυνομικοί του ΤΔΝ Καλαμάτας, με τη συνδρομή της ΥΕΜ της ΕΛΑΣ, εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.665 

δενδρύλλια κάνναβης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 8 διαδοχικοί ανισόπεδοι χώροι, οι οποίοι ήταν 

εκχερσωμένοι, κατάλληλα διαμορφωμένοι και περιφραγμένοι με κλαδιά δέντρων και σύρμα, καθώς 

και σύστημα αυτόματου ποτίσματος, που αντλούσε νερό από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές παράνομα 

συνδεδεμένες με κεντρικό αγωγό ύδρευσης της περιοχής. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι καλλιεργητές 

διέμεναν σε αυτοσχέδια σκηνή, όπου εντοπίστηκαν ατομικά σακίδια, ποσότητες τροφίμων, 

ρουχισμός, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα και εργαλεία που σχετίζονται με την καλλιέργεια 

των φυτών.  
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 Στις 21-08-2019, σε δύσβατη δασική περιοχή στα Βίλια Αττικής, αστυνομικοί του ΤΔΝ Πατρών, σε 

συνεργασία με αστυνομικούς ΥΔΝ και της ΟΠΚΕ Πατρών, συνέλαβαν 2 υπηκόους Αλβανίας και 

κατάσχεσαν 1.660 δενδρύλλια κάνναβης και 23,34 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η φυτεία 

εκτείνονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκτασης περίπου 2 στρεμμάτων, ενώ τα δενδρύλλια 

κάνναβης ήταν σε πλήρη ανάπτυξη και το ύψος τους έφτανε μέχρι και τα 2,5 μέτρα. Οι καλλιεργητές 

είχαν εγκαταστήσει δίπλα από την φυτεία πρόχειρα παραπήγματα, που τους επέτρεπαν τη μακρά 

παραμονή τους στον χώρο, και μια δεξαμενή ποτίσματος χωρητικότητας 5 τόνων. 

 

  

 Στις 19-08-2019, σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας Φθιώτιδας, 

αστυνομικοί της ΟΔΝ Λιβαδειάς, με τη συνδρομή της ΥΕΜ της ΕΛΑΣ, των ΤΑ Θηβών και Λαμίας, της 

ΟΠΚΕ & της ΟΕΠΤΑ Βοιωτίας και της ΟΠΚΕ Φθιώτιδας, εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.600 δενδρύλλια 

κάνναβης. Η φυτεία εκτείνονταν σε ειδικά διαμορφωμένο – εκχερσωμένο χώρο με εμφυτευμένα 

δενδρύλλια κάνναβης σε 7 επίπεδα, ενώ εντός αυτού υπήρχαν 2 χώροι κατόπτευσης αυτής 

(παρατηρητήρια). Επιπλέον, εντοπίστηκαν 2 αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού μεγάλης χωρητικότητας, 

διάφορα σκαπτικά εργαλεία και λάστιχα για το πότισμα και την περιποίηση των δενδρυλλίων, καθώς 

και 3 αυτοσχέδια καταλύματα για την ανάπαυση των καλλιεργητών. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z67ZH5SDRc
https://www.youtube.com/watch?v=_krfveNILqg
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 Στις 25-07-2019, σε δασική περιοχή της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας, αστυνομικοί της 

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του ΑΤ Τεμπών, συνέλαβαν 2 

ημεδαπούς και κατάσχεσαν 1.491 δενδρύλλια κάνναβης και 1,58 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι 

συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων 

κάνναβης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 1 δίκαννο κυνηγετικό όπλο, 16 φυσίγγια, 3 μαχαίρια, 

διάφορα υλικά πρόσφορα για καλλιεργητικές εργασίες (ψεκαστήρας, φτυάρια, κλαδευτήρια κ.ά.) 

και υλικά διαβίωσης (κλινοσκεπάσματα, ρούχα, σκηνές κ.ά.). 

  

 Στις 21-09-2019, σε δασική περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας, αστυνομικοί του ΤΑ 

Τρίπολης, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Αρκαδίας, εντόπισαν και εκρίζωσαν 1.415 δενδρύλλια 

κάνναβης. Η φυτεία εκτείνονταν σε 2 ειδικά διαμορφωμένους και κατάλληλα εκχερσωμένους 

χώρους, όπου εντοπίστηκαν, επίσης, 3 αυτοσχέδια παραπήγματα, καθώς και καλλιεργητικός 

εξοπλισμός. 
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 Στις 26-06-2019, σε αγροτική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Χρωμοναστήρι του Δήμου Ρεθύμνης, 

αστυνομικοί του ΤΔΝ Ρεθύμνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του ΤΑΕ Ρεθύμνης, συνέλαβαν 

2 ημεδαπούς και 1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 1.337 δενδρύλλια κάνναβης. Η φυτεία 

εκτείνονταν σε 8 ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα. 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=LXDf1kGJlmM
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9. ΗΡΩΙΝΗ 

9.1 Γενικά στοιχεία 

Η ηρωίνη ή διακετυλομορφίνη [diacetylmorphine (INN)] ανήκει στην κατηγορία των οπιοειδών, όπως το 

όπιο και η μορφίνη, και προέρχεται από τον πυκνόρρευστο χυμό του φυτού της παπαρούνας. Η 

παρασκευή της πραγματοποιείται σε εργαστήρια, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας και χρήσης των 

κατάλληλων χημικών ουσιών. 

Η ηρωίνη εντάσσεται στην κατηγορία των «σκληρών ναρκωτικών», καθώς είναι εξαιρετικά εθιστική 

ουσία και τα συμπτώματα στέρησης αυτής πολύ επώδυνα. 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.  

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 Μιανμάρ, το Πακιστάν, το Μεξικό κ.ά. 

 

Σχήμα 5: Διαδρομή ηρωίνης 
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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, 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 2019 στην Ελλάδα από τις Ελληνικές 

Διωκτικές Αρχές ήταν 402,695 κιλά, εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με το έτος 2018 (94,92%). 

 

Γράφημα 25: Κατασχέσεις ηρωίνης (κιλά), Έτη 2014 - 2019 
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Στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων κατασχέσεων ηρωίνης σε σχέση με το 

έτος 2018 (-1,17%). 

 

Γράφημα 26: Αριθμός υποθέσεων κατασχέσεων ηρωίνης, Έτη 2015 - 2019 

Μειωμένος ήταν ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων σε σχέση με το έτος 2018 (-8,43%). 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. 

 

Γράφημα 27: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (ηρωίνη), Έτη 2018 - 2019 
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Οι ποσότητες ηρωίνης που κατασχέθηκαν στην Ελλάδα εισήχθησαν από την Τουρκία, το Ιράν, το 

Πακιστάν και χώρες της Αφρικής (με ταχυδρομικά δέματα), ενώ για σημαντικό ποσοστό αυτών δεν 

προέκυψε η προέλευσή τους. 

 

Γράφημα 28: Χώρες προέλευσης κατασχεθείσας ηρωίνης (ποσότητες σε κιλά), Έτος 2019 

Στα ακόλουθα γραφήματα περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στις κατασχέσεις ηρωίνης των 

Διωκτικών Αρχών, κατά Περιφερειακή Ενότητα και κατά Περιφέρεια.  

 

Γράφημα 29: Κατασχεμένες ποσότητες ηρωίνης ανά Περιφέρεια (κιλά και ποσοστό),  Έτος 2019 
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Γράφημα 30: Κατασχεμένες ποσότητες ηρωίνης ανά Περιφερειακή Ενότητα,  Έτος 2019 

Όπως φαίνεται στα παραπάνω γραφήματα, οι μεγαλύτερες σε συνολικές ποσότητες κατασχέσεις 

πραγματοποιήθηκαν, κυρίως, στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή στην Αττική και στη 

Θεσσαλονίκη, και, κατά δεύτερο λόγο, στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου (σημείο εισόδου από 

Τουρκία), Ρόδου, Λάρισας, Ροδόπης (πλησίον σημείου εισόδου από Τουρκία), Ηρακλείου και Αχαΐας. 

Κατασχεμένες Ποσότητες Ηρωίνης κατά Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρωίνη (σε κιλά)

20,001 + 

5,001 έως 20

1,001 έως 5

0,101 έως 1

0 έως 0,1

Ηρωίνη (σε κιλά)

20,001 + 

5,001 έως 20

1,001 έως 5

0,101 έως 1

0 έως 0,1



 

 

110 
 

             Ετήσια Έκθεση του ΣΟΔΝ-ΕΜΠ για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα   2019 

9.3.2 Διαδρομές – Μεταφορά - Απόκρυψη 

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε έναν από τους κυριότερους δρόμους διακίνησης οπιούχων ναρκωτικών, 

τον λεγόμενο «Νότιο Βαλκανικό Άξονα», και έτσι αποτελεί κατεξοχήν χώρα διέλευσης (transit) της 

ηρωίνης που παράγεται στην Ασία και προορίζεται για την Ευρώπη. Επίσης, η χώρα αποτελεί και τόπο 

προορισμού ηρωίνης για εγχώρια κατανάλωση.  

Αναλυτικότερα, οι τρόποι και τα μέσα που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή και διέλευση της ηρωίνης 

προς και μέσω της χώρας κατά το έτος 2019, ήταν ως ακολούθως:  

• με οχήματα ΙΧΕ: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες στον χώρο των αποσκευών ή σε ειδικά 

διαμορφωμένες κρύπτες. 

• αεροπορικώς: μέσω των Διεθνών Αερολιμένων της χώρας, με τις ποσότητες να αποκρύπτονται 

στις αποσκευές επιβατών. 

• με ταχυδρομικά δέματα: μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών σε δέματα με 

προορισμό την Ελλάδα, προερχόμενα από Ουγκάντα, Μοζαμβίκη, Τανζανία, Ζάμπια, Ινδία, 

Ναμίμπια, Ν. Αφρική, Ρουάντα, Κονγκό, Σουατίνι (Σουαζιλάνδη) και Κένυα. 

• λεωφορείο: προερχόμενο από τη Βουλγαρία.  

• πεζός: από μη θεσμοθετημένο σημείο εισόδου των συνόρων μεταξύ της Ελλάδας και της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. 

Ακολούθως, οι ποσότητες ηρωίνης με προορισμό την Ελλάδα διακινήθηκαν ή προωθήθηκαν από τα 

εγκληματικά δίκτυα στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως και ΙΧΕ οχήματα, καθώς και με τα συνήθη μέσα 

μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ, επιβατηγά πλοία κλπ). 

9.3.2.1 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 

οργανώσεις διακινούσαν παράλληλα κάνναβη, κοκαΐνη, XTC, 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 53%), 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, 
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διαπιστώνεται ότι οι ημεδαποί (οι μισοί περίπου εκ των οποίων ήταν Ρομά) είχαν κυρίαρχο ρόλο. Μικρή 

ήταν η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Βουλγαρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν κ.ά.).  

9.3.3 Τιμή Ηρωίνης - Οπίου 

Η τιμή5 της ηρωίνης στην Ελλάδα για το έτος 2019, 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 Ελλάδα για το έτος 2019 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 2019 ξεπέρασε το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ6, χωρίς να υπολογιστεί το 

όφελος που θα προέκυπτε από την πρόσμιξη της με άγνωστες ουσίες.  

9.3.4 Σημαντικές Υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων ηρωίνης που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 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. 

 Στη 01-07-2019, σε διαμέρισμα στα Πατήσια Αθηνών, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, κατόπιν 

συνεργασίας με το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και τη συνδρομή αστυνομικών 

της ΕΚΑΜ, συνέλαβαν 2 υπηκόους Πακιστάν και κατάσχεσαν 82,724 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες 

ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης 

από την Τουρκία, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνησή τους, εντός της ελληνικής επικράτειας, 

καθώς και διαμετακόμισή τους σε χώρες της Ευρώπης.  

 
5 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ 
6 Το ποσό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή γραμμαρίου 
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 Στις 18-09-2019, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ΟΔΝ Κομοτηνής συνέλαβαν 2 υπηκόους 

Αλβανίας και 4 Βουλγαρίας και κατάσχεσαν 42,120 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε 2 

εγκληματικές οργανώσεις που ειδικεύονταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης από την 

Τουρκία στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, στη μεταφορά τους στην Αθήνα, με σκοπό την πώληση. 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i90TzsrE3YY
https://www.youtube.com/watch?v=uN5IEdHKbX8
https://www.youtube.com/watch?v=S1FJvQOKdmQ
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 Στη 01-07-2019, στο Ίλιον, στη Ζωφριά, στην Κυψέλη, τη Δάφνη και στα Σεπόλια, αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, συνέλαβαν 5 υπηκόους Αλβανίας και κατάσχεσαν 

40,475 κιλά ηρωίνης και 10,8 κιλά σκόνης κατάλληλης για νόθευση ναρκωτικών ουσιών. Οι δράστες, 

ένας εκ των οποίων ήταν ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης, ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση 

διεθνικού χαρακτήρα, που ειδικευόταν στην εισαγωγή από το Ιράν μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης σε 

πρωτογενή μορφή, με σκοπό τη νόθευση, επανατυποποίηση και διοχέτευσή της στην εγχώρια 

παράνομη αγορά ναρκωτικών. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης πρόκυψε ότι τα μέλη της 

οργάνωσης δραστηριοποιούνταν, επίσης, στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης 

κάνναβης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 4 ΙΧΕ οχήματα, 1 μοτοσυκλέτα, 1 πιστόλι και 2 πλήρως 

εξοπλισμένα εργαστήρια νόθευσης, επανατυποποίησης και συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yXTHC0eH1Tk
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 Στις 27-02-2019, στο Αιγάλεω, στο Χαϊδάρι, στα Μελίσσια και στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης 

Κακαβιάς, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 4 υπηκόους Αλβανίας και 1 ημεδαπή και 

κατάσχεσαν 21,399 κιλά ηρωίνης, 1 γραμμάριο κοκαΐνης και 2,6 γραμμάρια ακατέργαστης 

κάνναβης. Οι αλλοδαποί συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στην 

διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης. 

  

 

 Στις 17-02-2019, σε περιοχές της Ημαθίας και της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ 

συνέλαβαν 4 ημεδαπούς (Ρομά) και κατάσχεσαν 13,752 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση εντός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης, προερχόμενης από 

Αθήνα. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 3 ΙΧΕ οχήματα. 
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 Στις 10-10-2019, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανέων Έβρου, αστυνομικοί του ΤΔΝ 

Ορεστιάδας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Σταθμού (ΑΣ) Καστανέων και 

υπαλλήλων Τελωνείου Καστανέων, συνέλαβαν 1 υπήκοο Τουρκίας και κατάσχεσαν 10,708 κιλά 

ηρωίνης. Οι ποσότητες των ναρκωτικών εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένη 

κρύπτη στον χώρο αποσκευών ΙΧΕ οχήματος, με το οποίο ο δράστης πραγματοποίησε είσοδο στην 

ελληνική επικράτεια προερχόμενος από την Τουρκία.  

  

 

 Στις 02-12-2019, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 υπήκοο Πακιστάν και 1 Μεγάλης Βρετανίας και κατάσχεσαν 9,246 κιλά 

ηρωίνης. Οι δράστες αφίχθησαν αεροπορικώς στην Ελλάδα από το Πακιστάν, μέσω Ντόχα, Κατάρ, 

ενώ η ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε σε διπλό πάτο της αποσκευής τους. 
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 Στις 17-02-2019, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 2 

ημεδαπούς (Ρομά) και κατάσχεσαν 8,851 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε εγκληματική 

οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης, εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 2 ΙΧΕ οχήματα. 

  
 Στις 06-08-2019, στα Μάλγαρα, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 

6,502 κιλά ηρωίνης. Ο ανωτέρω δράστης, που προερχόταν από την Αθήνα, εντοπίστηκε στην Εθνική 

Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να οδηγεί ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας εταιρίας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, με 

το οποίο μετέφερε την ποσότητα ηρωίνης. 
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 Στις 16-10-2019, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ, με τη συνδρομή 

αστυνομικών της ΟΠΚΕ, συνέλαβαν 4 υπηκόους Αλβανίας και 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 6,314 κιλά 

ηρωίνης, 9,145 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 94 γραμμάρια κοκαΐνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν 

σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών 

από την Αλβανία και διακίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκε 

αυτοσχέδιο εργαστήριο νόθευσης και επανατυποποίησης ναρκωτικών ουσιών, 2 ΙΧΕ οχήματα, 1 

πιστόλι και 12 φυσίγγια. 

 
 Στις 05-08-2019, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης–Κομοτηνής, αστυνομικοί της ΟΔΝ Κομοτηνής 

συνέλαβαν 2 υπηκόους Τουρκίας και κατάσχεσαν 6,2 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες ανήκαν σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης από την 

Τουρκία στην Ελλάδα. 
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 Στις 03-10-2019, στην Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του ΤΔΝ Λάρισας συνέλαβαν 

1 υπήκοο Αλβανίας και κατάσχεσαν 6,218 κιλά ηρωίνης, 210,4 γραμμάρια κοκαΐνης και 3,5 

γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Οι συσκευασίες των ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν 

επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη του αερόσακου του συνοδηγού στο ΙΧΕ όχημα 

στο οποίο επέβαινε ο δράστης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 5 φυσίγγια και  1 ΙΧΕ 

όχημα.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2G-skMyhkIU
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 Στις 12-07-2019, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 υπήκοο Καναδά και κατάσχεσαν 6,12 κιλά ηρωίνης. Ο δράστης αφίχθη 

αεροπορικώς στην Ελλάδα από το Πακιστάν, μέσω Ντόχα, Κατάρ, ενώ η ποσότητα ηρωίνης 

εντοπίστηκε σε διπλό πάτο της αποσκευής του. 

  

 

 Στις 14-12-2019, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, 

αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 5,672 κιλά ηρωίνης και 

154 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο δράστης, που προερχόταν από την Αθήνα, μετέφερε τις ποσότητες 

ναρκωτικών με ΙΧΕ όχημα, επιμελώς κρυμμένες στην ταπετσαρία της πίσω αριστερής πόρτας, με 

σκοπό την παράδοσή τους σε έτερα μέλη του κυκλώματος, για την περαιτέρω διακίνησή τους εντός 

του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. 
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 Στις 17-08-2019, στα διόδια Μαλγάρων, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ, με τη συνδρομή αστυνομικών 

του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων (ΤΕΕΟ), συνέλαβαν 2 ημεδαπούς (Ρομά) και 

κατάσχεσαν 5,591 κιλά ηρωίνης. Οι συλληφθέντες, που προέρχονταν από την Αθήνα, ανήκαν σε 

εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκαν σε ΙΧΕ όχημα, με το οποίο μετέφεραν την ποσότητα ηρωίνης 

επιμελώς κρυμμένη σε σημείο του αμαξώματος. 

  

 

 Στις 02-06-2019, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 5,214 κιλά ηρωίνης. Ο δράστης αφίχθη 

αεροπορικώς στην Ελλάδα από το Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρικής, μέσω Ζυρίχης, ενώ η ποσότητα 

ηρωίνης εντοπίστηκε στα τοιχώματα της αποσκευής του. 
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 Στη 01-04-2019, στα Πατήσια Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 3 υπηκόους Αλβανίας 

και 1 ημεδαπό και κατάσχεσαν 4,791 κιλά ηρωίνης και 1,01 κιλά κοκαΐνης. Οι δράστες ειδικεύονταν 

στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. 

  

 

 Στις 23-05-2019, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 υπήκοο Γερμανίας και κατάσχεσαν 4,27 κιλά ηρωίνης. Ο δράστης αφίχθη 

αεροπορικώς στην Ελλάδα από το Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρικής, μέσω Ντουμπάι, ενώ η 

ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στα τοιχώματα της αποσκευής του.  
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 Στις 02-10-2019, στον λιμένα Ρόδου, αστυνομικοί του ΤΔΝ Ρόδου συνέλαβαν 1 υπήκοο Αλβανίας και 

κατάσχεσαν 4,17 κιλά ηρωίνης. Οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στις αποσκευές του δράστη, 

κατά την αποβίβασή του από πλοίο της γραμμής Πειραιάς–Ρόδος. 

 

 

 Στις 16-11-2019, στην περιοχή του Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ Μακεδονίας, αστυνομικοί της 

ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 5 ημεδαπούς και κατάσχεσαν 4,165 κιλά ηρωίνης. Η ποσότητα ναρκωτικών 

εντοπίστηκε σε χειραποσκευή, την οποία μία εκ των συλληφθέντων παρέλαβε από τον αποθηκευτικό 

χώρο λεωφορείου, που είχε αφιχθεί από την Αθήνα. 
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 Στις 20-01-2019, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ συνέλαβαν 1 ημεδαπή 

και κατάσχεσαν 4,12 κιλά ηρωίνης και 200 γραμμάρια σκόνης κατάλληλης για νόθευση ναρκωτικών 

ουσιών. Η δράστης, σε συνεργασία με αλλοδαπό συνεργό της ο οποίος αναζητείται, ειδικευόταν στη 

διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών στην εγχώρια αγορά. 

 

 

 Στις 14-02-2019, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της ΟΔΝ Καβάλας συνέλαβαν 2 υπηκόους Αλβανίας 

και κατάσχεσαν 3,901 κιλά ηρωίνης και 9,557 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες 

δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 2 ΙΧΕ οχήματα, 1 χειροβομβίδα και 1 κυνηγετικό όπλο. 
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 Στις 23-07-2019, στον Δενδροπόταμο, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΘ συνέλαβαν 1 ημεδαπή (Ρομά) και 

κατάσχεσαν 3,091 κιλά ηρωίνης. Η δράστης ανήκε σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στη 

διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης. 

 

 Στις 06-08-2019, στο Μαρκόπουλο Αττικής, στελέχη του ΣΔΟΕ Αττικής συνέλαβαν 1 υπήκοο Νιγηρίας 

και κατάσχεσαν 3,01 κιλά ηρωίνης. Η εν λόγω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε από τις 

Γαλλικές Αρχές σε δέμα με τελικό προορισμό την Ελλάδα και, κατόπιν διενέργειας Ελεγχόμενης 

Παράδοσης, συνελήφθη ο παραλήπτης, ο οποίος χρησιμοποιούσε πλαστή άδεια παραμονής. 
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10. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

10.1 Γενικά στοιχεία 

Στην κατηγορία συνθετικά ναρκωτικά 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.  

Η αμφεταμίνη (amphetamine) με τη χημική ονομασία alpha-

methylbenzeneethanamine είναι ένα συνθετικό διεγερτικό του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Στην παραγωγή, διακίνηση 

και χρήση της, η αμφεταμίνη ξεπερνάει κάθε άλλη συνθετική 

διεγερτική ουσία στην Ευρώπη. Το πιο κοινό άλας αμφεταμίνης 

είναι το θειικό άλας, μια λευκή ή υπόλευκη διαλυτή σκόνη σε 

νερό. Η αμφεταμίνη μπορεί να καταποθεί, να εγχυθεί ή να 

εισπνευσθεί από τη μύτη. 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 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. Είναι άσπρη και άοσμη και μπορεί να ληφθεί σε 

μορφή χαπιού, με ένεση, με εισπνοή από τη μύτη ή και να 

καπνιστεί. Το κρυσταλλικό στερεό συχνά αποκαλείται ‘ice’ ή 

‘crystal meth’ λόγω της εμφάνισής του. Η χρήση 
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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.  

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. Προκαλεί, μεταξύ άλλων, 

αλλοίωση των αντιλήψεων, φαντασιώσεις και 

παραισθήσεις.  

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 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 που παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια δράση.  
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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. Αυτές είναι, κυρίως, η Ολλανδία 

και το Βέλγιο, ωστόσο, έχουν εντοπιστεί παράνομα εργαστήρια 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 
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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 την τεχνογνωσία και τη χρήση 

τεχνολογίας. Παράλληλα έχουν δημιουργήσει ισχυρά δίκτυα για την προώθηση των παράνομων ουσιών 

χρησιμοποιώντας τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Ωστόσο, 

αυξητική τάση έχει στις προαναφερόμενες διαδικασίες η εμπλοκή αλλοδαπών που διαμένουν στις χώρες 

αυτές.  

10.3 Διακίνηση Συνθετικών Ναρκωτικών στην Ελλάδα 

10.3.1 Στατιστική Απεικόνιση 

Ο Πίνακας 8 συγκεντρώνει τα σημαντικότερα συνθετικά ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από τις Ελληνικές 

Διωκτικές Αρχές, κατά το έτος 2019, καθώς και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα 6 έτη. 

Πίνακας 8 - Κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών ουσιών, Έτη 2013-2019 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Μεθαδόνη 
κιλά 5,087 11,692 11,565 14,913 9,819 9,870 8,479 

τεμάχια 694 53 3.803 698 898 310 228 

Κωδεΐνη τεμάχια 1.324 1.060 1.237 2.626 3.084 1.743 413 

Subutex τεμάχια 1.852 1.600 2.315 2.036 1.497 1.260 1.541 

Αμφεταμίνη 
κιλά 1,175 1,387 1,966 1,810 0,065 0,120 0,158 

τεμάχια 1 - 10 88 - 275 - 

Μεθαμφεταμίνη κιλά 0,001 - 0,004 0,003 - 0,002 0,006 
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ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Κρυσταλ. 

Μεθαμφεταμίνη 
κιλά 14,580 4,872 0,673 0,773 0,402 1,429 4,961 

Captagon τεμάχια - - - - 655.765 3.127.360 38.495.866 

LSD τεμάχια 6 99 812 455 221 248 501 

XTC (MDMA) 
τεμάχια 34.579 102.299 163 9.522 566 62.762 169.269 

κιλά 0,398 9,398 - - - - - 

MDMA κιλά  9,398 0,133 2,072 6,369 5,327 1,713 

Ηρεμιστικά (γενικά) 
κιλά 0,001 0,621 0,025 0,327 0,216 0,058 0,011 

τεμάχια 15 49.045 65.340 57.043 52.493 42.317 36.555 

 

Στο Γράφημα 31 εμφανίζεται ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων για το έτος 2019. 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. 

 

Γράφημα 31: Υπηκοότητες κατηγορηθέντων (συνθετικά ναρκωτικά),   Έτος 2019 
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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. Ειδικότερα, από την Ελλάδα διήλθαν, μέσω της θαλάσσιας οδού και των 

εμπορικών λιμένων, μεγάλες ποσότητες συνθετικών ναρκωτικών Captagon, τοποθετημένες σε ειδικά 

διαμορφωμένες κρύπτες σε: 

• εμπορευματοκιβώτια και στο φορτίο αυτών, 

• ΙΧΕ οχήματα με προορισμό το εξωτερικό, μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης, 

• ρυμουλκό σκάφος, προερχόμενο από Συρία και τελικό προορισμό τη Λιβύη. 

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι εγκληματική ομάδα επιχείρησε να εισάγει μεγάλο αριθμό χαπιών XTC και 

κοκαΐνης από την Ολλανδία στη χώρα και, εν συνεχεία, να τα μεταφέρει με ιστιοφόρο σκάφος από τη 

Ρόδο στο Ισραήλ.  

Επίσης, καταγράφηκε μικρότερης κλίμακας διακίνηση ποσοτήτων, που προορίζονταν για την εγχώρια, 

κυρίως, κατανάλωση, μέσω των ταχυδρομικών εταιριών. Οι παραγγελίες πραγματοποιήθηκαν μέσω 

διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων και ως χώρα προέλευσης ήταν, κυρίως, η Ολλανδία.  

10.3.3 Τιμή Συνθετικών Ναρκωτικών 

Η τιμή7 των συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα κατά το έτος 2019 κυμάνθηκε σύμφωνα με τον κάτωθι 

πίνακα:  

Πίνακας 9 - Τιμές συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα,  Έτος 2019 

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 

 

7 Στοιχεία της ΥΔΝ/ΔΑΑ 
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Η εκτιμώμενη συνολική «εμπορική» αξία των κατασχεμένων ποσοτήτων συνθετικών ναρκωτικών κατά 

το έτος 2019 ξεπέρασε το ποσό των 690 εκατομμυρίων ευρώ8. 

10.3.4 Σημαντικές Υποθέσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι σημαντικότερες υποθέσεις κατασχέσεων συνθετικών ναρκωτικών 

που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές, ενώ συμπεριλαμβάνεται 

ενδεικτικό φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις σχετικές ενημερώσεις των εκπροσώπων των 

ΜΜΕ. 

 Στις 26-06-2019, στον λιμένα Πειραιά, στελέχη του ΣΔΟΕ Αττικής, κατόπιν συνεργασίας με το Γραφείο 

DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και τη συνδρομή της ΥΔΝ/ΔΑΑ και της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 

κατάσχεσαν 33.078.150 δισκία Captagon. Τα συνθετικά ναρκωτικά δισκία εντοπίστηκαν επιμελώς 

κρυμμένα μέσα σε σανίδες MDF, οι οποίες ήταν έμφορτες σε 3 εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα 

από τη Λαττάκεια της Συρίας, με τελικό προορισμό την Κίνα και ενδιάμεσο σταθμό (transit) τον 

λιμένα του Πειραιά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα δισκίων Captagon που έχει ποτέ 

κατασχεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 
8 Το ποσό υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή γραμμαρίου ή δισκίου 
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 Στις 07-01-2019, στον λιμένα Πειραιά, αστυνομικοί της ΥΔΝ/ΔΑΑ, κατόπιν συνεργασίας με τις 

ομόλογες Αρχές της Τουρκίας και συνδρομής της ΤΥ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και του ΣΔΟΕ Αττικής, κατάσχεσαν 

544 ράβδους μολύβδου, εντός των οποίων εντοπίστηκαν 4.790.171 δισκία Captagon. Οι ράβδοι 

εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από τη Λαττάκεια Συρίας και με τελικό 

προορισμό την Κροατία, με ενδιάμεσο σταθμό τον λιμένα του Πειραιά. Σημειώνεται ότι οι ράβδοι 

ήταν ειδικά κατασκευασμένες για την απόκρυψη των ναρκωτικών, καθώς ο μόλυβδος προκαλεί 

δυσχέρειες στις συσκευές ανίχνευσης X-Ray. 
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 Στις 30-03-2019, στον λιμένα Ηγουμενίτσας και στον Προμαχώνα, στελέχη του ΚΛ Ηγουμενίτσας, με 

τη συνδρομή αστυνομικών του ΑΤ Προμαχώνα, συνέλαβαν 3 υπηκόους Βουλγαρίας και κατάσχεσαν 

369.545 δισκία Captagon. Οι ανωτέρω δράστες, που προέρχονταν από τη Βουλγαρία, επέβαιναν σε 

2 ΙΧΕ οχήματα με προορισμό την Ιταλία, εκ των οποίων το ένα ήταν συνοδευτικό και στο άλλο είχαν 

τοποθετηθεί οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εντός φιάλης υγραερίου στον χώρο αποσκευών. 

Σημειώνεται ότι 2 από τα παραπάνω άτομα επιχείρησαν να επιστρέψουν στη Βουλγαρία με το 

συνοδευτικό όχημα, εξερχόμενοι από την Ελλάδα μέσω του Συνοριακού Σταθμού του Προμαχώνα, 

όπου και συνελήφθησαν. 

  
 Στις 14-01-2019, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΔΙΔΙΝΑΛ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εντοπίσθηκαν εντός 

του Ρ/Κ πλοίου “ANDREAS”, το οποίο ήταν κατασχεμένο και φυλασσόμενο στον λιμένα της Αγίας 

Γαλήνης στην Κρήτη, 6.561,7 κιλά κατεργασμένης κάνναβης και 258.000 δισκία Captagon. Οι 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp-8m1a_OS8
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ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, σε σημείο 

μη ανιχνεύσιμο και μη προσβάσιμο, σε χώρο που είχε σφραγισθεί με σκυρόδεμα πάχους 10 

εκατοστών. Το εν λόγω πλοίο είχε εντοπισθεί στις 06-12-2017 στη θαλάσσια περιοχή νότια της 

Κρήτης να μεταφέρει 6.177,8 κιλά κατεργασμένης κάνναβης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των 

ναρκωτικών ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. 

  
 Στη 01-04-2019, στον λιμένα Ρόδου, στελέχη του ΚΛ Ρόδου, με τη συνδρομή υπαλλήλων της 

ΤΥ Ρόδου, συνέλαβαν 1 υπήκοο Ρωσίας και 3 υπηκόους Ισραήλ και κατάσχεσαν 20,501 κιλά κοκαΐνης 

και 166.317 δισκία XTC. Μετά από καταδίωξη, κατά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, εντοπίστηκαν οι 

ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών σε ΙΧΕ όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 2 εκ των δραστών. Η 

προέλευση τους ήταν η Ολλανδία και ο τελικός τους προορισμός το Ισραήλ, όπου θα μετέβαιναν με 

Ι/Φ σκάφος σημαίας Ισραήλ, το οποίο εντοπίστηκε στη Νέα Μαρίνα Ρόδου και κατασχέθηκε. 
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 Στις 18-12-2019, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, αστυνομικοί της ΟΔΝ Κομοτηνής, με τη 

συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου (ΤΔΕ) Κήπων και του ΤΔΝ 

Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν 2 υπηκόους Τουρκίας και κατάσχεσαν 2,279 κιλά κρυσταλλικής 

μεθαμφεταμίνης. Οι συλληφθέντες, που προέρχονταν από την Τουρκία, επιχείρησαν να εισάγουν τις 

ναρκωτικές ουσίες με ΙΧΦ όχημα στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν ένα 1 ΙΧΦ όχημα και 

220 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. 
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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 για τα ναρκωτικά του 1961 ή τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών του 1971 αλλά ενδέχεται να απειλούν τη δημόσια υγεία εξίσου σοβαρά με τις ουσίες οι οποίες 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω Συμβάσεις.  

Σημειώνεται ότι πολλές ΝΨΟ, οι οποίες στην παράνομη αγορά κυκλοφορούν ως «νόμιμα διεγερτικά» 

(“legal highs”), δύναται να ελέγχονται σε κάποια κράτη, όταν αυτό προβλεφθεί από τη νομοθεσία τους, 

όπως για παράδειγμα η καθινόνη και η τραμαδόλη, οι οποίες ελέγχονται στην Ελλάδα. Η υψηλή 

δραστικότητα των ΝΨΟ περιπλέκει την ανίχνευσή τους, επειδή οι συγκεντρώσεις τους στο αίμα είναι 

πολύ χαμηλές, και παράλληλα δυσχεραίνει το έργο των Διωκτικών Αρχών, αφού ακόμη και 

μικροποσότητες των ουσιών αυτών μπορούν να μετατραπούν σε μεγάλο αριθμό δόσεων.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 

(EMCDDA), κατά το έτος 2018 στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning System) της ΕΕ για 

τις ΝΨΟ αναφερόταν περίπου μία νέα ουσία την εβδομάδα. Οι ΝΨΟ που εντοπίστηκαν το 2018 ανήλθαν 

σε 55, αριθμός ανάλογος με αυτόν του 2017, πλην όμως σημαντικά μικρότερος έναντι του 2013 και του 

2014. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να φανερώνει ύφεση της καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα, 

επισημαίνεται πάντως ότι πολυάριθμες ουσίες που κοινοποιήθηκαν στο παρελθόν, συνεχίζουν να 

εμφανίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών κάθε χρόνο, το οποίο σημαίνει ότι οι ουσίες μπορεί 

να παραμένουν σε κυκλοφορία επί μακρόν.  

11.2 Παραγωγή – Διακίνηση ΝΨΟ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ΝΨΟ παράγονται μαζικά εκτός της ΕΕ και εισάγονται στα κράτη-μέλη, 

όπου στη συνέχεια μεταποιούνται, συσκευάζονται και πωλούνται. Πολλές ΝΨΟ παράγονται και 

πωλούνται απροκάλυπτα από χημικές και φαρμακευτικές εταιρίες της Κίνας. Σε μικρότερο βαθμό, η Ινδία 

αποτελεί πηγή ΝΨΟ, κυρίως αυτών που πωλούνται ως φαρμακευτικά σκευάσματα. Επιπλέον, παράνομα 

εργαστήρια παραγωγής πολλών τύπων ΝΨΟ έχουν εντοπιστεί στην Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη. 
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Οι κύριες ομάδες των νέων ψυχοδραστικών περιλαμβάνουν τα συνθετικά κανναβινοειδή και τις 

συνθετικές καθινόνες. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες ουσίες καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη, καθώς η 

διαθεσιμότητά τους γίνεται κυρίως μέσα από το διαδίκτυο (από ηλεκτρονικά καταστήματα ή από το 

«darknet»), αλλά και μέσω εμπορικών καταστημάτων (“head shops”, “smart shops”, καταστήματα 

ψιλικών και καπνοπωλεία) ή αυτοσχέδιων καταστημάτων σε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, μπορεί να πωλούνται υπό το όνομά τους ή ως άλλες παράνομες ουσίες, όπως 

ηρωίνη, κοκαΐνη, MDMA ή ψυχοδραστικά φάρμακα, ή αναμεμειγμένες με τις ουσίες αυτές. 

11.3 Κατασχέσεις ΝΨΟ 

Στη διάρκεια του 2017, οι Διωκτικές Αρχές όλων των ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν σχεδόν 

64.160 κατασχέσεις ΝΨΟ μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ. Εξ αυτών, οι 

39.115 κατασχέσεις αναφέρθηκαν από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.  

Στην Ευρώπη, στις κατασχέσεις νέων ψυχοδραστικών ουσιών κυριαρχούν συνήθως τα συνθετικά 

κανναβινοειδή και οι καθινόνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη 

διαφοροποίηση, με συχνότερη εμφάνιση άλλων ομάδων ουσιών. Για παράδειγμα, φαίνεται να έχει 

αυξηθεί η ποσότητα των οπιοειδών και των βενζοδιαζεπινών. 

Στην Ελλάδα, οι ΝΨΟ που κατασχέθηκαν κατά το έτος 2019 από τις Ελληνικές Διωκτικές Αρχές ήταν οι 

παρακάτω: 

(Σημειώνεται ότι καταγράφονται και οι σχετικά μικρές ποσότητες ΝΨΟ που κατασχέθηκαν, διότι έχει 

αξία η παρατήρηση του φαινομένου συνολικά και ποιοτικά και όχι μόνο ποσοτικά): 

Α) Παράγωγα Συνθετικών Καθινονών  

• 3-CMC 

1 υπόθεση κατάσχεσης 8,5 γραμμαρίων 3-CMC από το ΤΔΝ Ρόδου, στις 10-01-2019. 

(Άλλα δραστικά συστατικά: 4-CMC. Μορφή: Ροζ-μπεζ στερεή κρυσταλλική ουσία.) 

• 3-MMC 

1 υπόθεση κατάσχεσης μεικτού βάρους 2.007 γραμμαρίων 3-MMC (2 πλαστικές σακούλες) από 

το ΤΑ Θηβών, στις 18-01-2019. 

(Μορφή: Συσσωματώματα υπόλευκης κρυσταλλικής ουσίας) 
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Β) Συνθετικά Κανναβινοειδή  

• 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)  

1 υπόθεση κατάσχεσης 1,3 γραμμαρίων 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) από το ΤΑ Χαϊδαρίου, στις 

06/11/2019. 

(Μορφή: 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο με φυτικά αποσπάσματα.) 

• 5F-MDMB-PINACA, AB-FUBINACA, 5F-MDMB-PICA 

2 υποθέσεις κατασχέσεων συνολικού βάρους 0,35 γραμμαρίων από τη ΔΑΑ/ΥΔΝ και από το 

ΤΑ Λαμίας, στις 14/02/2019 και στις 11/05/2019 αντίστοιχα. 

(Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα πράσινου χρώματος.) 

Σημειώνεται ότι η ουσία 5F-MDMB-PICA ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στις 

14/02/2019 στην κατάσχεση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.  

• AMB-FUBINACA (FUB-AMB), 5F-MDMB-PICA  

1 υπόθεση κατάσχεσης 1,2 γραμμαρίων AMB-FUBINACA (FUB-AMB), 5F-MDMB-PICA σε 

4 χάρτινες συσκευασίες από το ΤΑ Νίκαιας, στις 09-08-2019. 

(Μορφή: Φυτικά αποσπάσματα πράσινου χρώματος.) 

Γ) Arylcyclohexylamines 

• Κεταμίνη  

Δύο υποθέσεις κατασχέσεων συνολικού βάρους 5,36 γραμμαρίων από τη ΔΑΘ/ΥΔΝ και το ΑΤ 

Ζακύνθου, στις 15-07-2019 και 14-08-2019 αντίστοιχα. 

Δ) Οπιοειδή 

• Τραμαδόλη 

31 υποθέσεις κατασχέσεων συνολικής ποσότητας 1.944 δισκίων. 

Φορείς κατασχέσεων: ΑΤ/TA Μυτιλήνης, Βέροιας, Κω, Μουδανιών, Λέρου, Καστοριάς, Σάμου, 

Αιγιαλείας, Κέρκυρας, Ερμούπολης Σύρου, Κήπων, Ύδρας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ομόνοιας, 

Αλεξανδρούπολης και Χαλκίδας, ΔΑΑ/ΥΑ Νοτιοανατολικής Αττικής, ΔΑΘ/ΥΔΝ. 

Σχετικά με τις κατασχέσεις τραμαδόλης κατά το έτος 2019 παρατηρήθηκαν τα παρακάτω: 

o Σημαντική αύξηση στον αριθμό κατασχέσεων καθώς και στις κατασχεθείσες ποσότητες 

τραμαδόλης σε σχέση με τα 2 προηγούμενα έτη, 

o 9 από τις 31 κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν στην Μυτιλήνη, 
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o οι 2 μεγαλύτερες κατασχέσεις έγιναν α) στους Κήπους του Έβρου (800 δισκία) και β) στη 

Σάμο (490 δισκία). 
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