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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ. Ο. ∆. Ν./Ε.Μ.Π.

Το έτος 1999 το Συντονιστικό Όργανο ∆ίωξης Ναρκωτικών /Εθνική Μονάδα Πληρο-

φοριών (Σ.Ο.∆.Ν./Ε.Μ.Π.) απoφάσισε για πρώτη φορά να συντάξει µία ετήσια Έκθεση

για την κατάσταση των ναρκωτικών στη χώρα µας από την οπτική γωνία των διωκτι-

κών Υπηρεσιών, µε σκοπό αφ’ ενός µεν να καταγράψει τη δραστηριότητα των διωκτι-

κών υπηρεσιών, αφ’ ετέρου δε η έκθεση αυτή να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για

κάθε ενδιαφερόµενο φορέα ή ερευνητή. 

Η προσπάθεια αυτή συνεχίσθηκε και τα επόµενα χρόνια και έτσι έχουµε και φέτος

την 4η κατά σειρά έκθεση για το έτος 2002, η οποία είναι προϊόν αγαστής συνεργασί-

ας των συναρµοδίων διωκτικών υπηρεσιών και περιέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη

δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα της δράσης τους, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί

στην υλοποίηση των 5ετών επιχειρησιακών τους προγραµµάτων, τα οποία συντάχθη-

καν στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου δράσης κατά των ναρκωτικών, τις νέες απειλές

από τα συνθετικά ναρκωτικά, καθώς και πληροφορίες για την κατάσταση των ναρκω-

τικών διεθνώς.

Καµία χώρα δεν είναι απρόσβλητη στον κίνδυνο των παράνοµων ναρκωτικών. Το ε-

µπόριό τους εκτρέφει το έγκληµα και καταστρέφει ζωές. Η συνεχιζόµενη παγκόσµια ζή-

τηση για παράνοµα ναρκωτικά και τα τεράστια περιθώρια κέρδους που αφήνουν είναι

οι κινητήριες δυνάµεις πίσω από την καλλιέργεια και την παραγωγή τους, που προκα-

λούν τις δραστηριότητες της οργανωµένης διακίνησης.

Το φαινόµενο «ναρκωτικά», ευνοούµενο από τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τόσο από την

αυξηµένη ελευθερία διακίνησης αγαθών και κεφαλαίων όσο και από την εκµηδένιση

των γεωγραφικών αποστάσεων, συνδέεται πλέον άρρηκτα µε την παράνοµη διεθνή ε-

µπορία, το λαθρεµπόριο παντός τύπου και το οργανωµένο έγκληµα, δραστηριότητες

που αποφέρουν τεράστια κέρδη και εξασφαλίζουν απειλητική διείσδυση στο παγκόσµιο

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

Μερικές πρόσφατες τάσεις δίνουν έµφαση στη διακίνηση από εγκληµατικές οµάδες

ecstasy αντί για ηρωίνη και κοκαΐνη. Από οικονοµική σκοπιά, αυτό θα φαινόταν λογι-

κό. Η «αµφίδροµη» χρήση, για παράδειγµα, µεταφορέων, οι οποίοι µεταφέρουν ένα εί-

δος ναρκωτικού στον προορισµό του και ένα άλλο είδος ναρκωτικού στην επιστροφή,

θα µπορούσε να διπλασιάσει την αποτελεσµατικότητά τους.

Οι εγκληµατικές οργανώσεις επωφελούνται από τη σύγχρονη τεχνολογία. Η χρησιµο-

ποίηση του Internet και των διευκολύνσεών του τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν ιδέες,

να κάνουν συµφωνίες και να ξεπλένουν τα κέρδη τους γρήγορα και αποτελεσµατικά. 
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Εκτός από τα κλασικά πλέον ναρκωτικά, που βεβαίως θα απασχολήσουν και στο
µέλλον την παγκόσµια κοινότητα, ένας νέος κίνδυνος εµφανίσθηκε όχι στον ορίζοντα
αλλά στη µέση του στερεώµατος. Τα χηµικά - φαρµακευτικά παρασκευάσµατα.

Η αµφεταµίνη και τα παράγωγά της, καθώς και τα προϊόντα πρόσµιξης αυτής. Τα

ecstasy και τύπου ecstasy κυκλοφορούν. Το φοβερό αυτό παρασκεύασµα, του οποίου

τις συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισµό ακόµη µελετά η επιστήµη (φαρµακολογία -

ψυχιατρική), γίνεται ακόµη πιο φοβερό και επικίνδυνο, χάρη σε µια µοναδική πρωτοτυ-

πία. Κάθε παρτίδα, εκτός από τη βασική ουσία, που είναι η αµφεταµίνη, προσµειγνύε-

ται µε τα πλέον παράξενα και επικίνδυνα χηµικά, ανάλογα µε το επιδιωκόµενο αποτέ-

λεσµα. Εκτιµάται ότι και στη συνέχεια η χηµική σύσταση του σκευάσµατος αυτού θα

διαφοροποιείται κάθε φορά. Αυτό αποτελεί την κύρια ανησυχία των αρχών εφαρµογής

του Νόµου σ’ όλο τον κόσµο. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ε.Ε. είναι περιοχή µείζο-

νος παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών. 

Οι συνεχείς κατασχέσεις µεγάλων ποσοτήτων αµφεταµίνης και ecstasy µαζί µε τη

µείωση των τιµών δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή προσφορά και υψηλή διαθεσιµότητα.

Συνδυαζόµενα µε την αυξανόµενη παραγωγή µεθαµφεταµίνης στην Ασία και στην Α-

µερική, τα συνθετικά ναρκωτικά είναι πιθανό να καταστούν το κύριο πρόβληµα
των ναρκωτικών σε παγκόσµιο επίπεδο αυτή τη δεκαετία.

Η σηµαντικότερη ίσως πτυχή του προβλήµατος έγκειται στο γεγονός ότι, µετα-
ξύ της νεολαίας, η χρήση των συνθετικών ναρκωτικών έχει συνδυασθεί µε τη δια-
σκέδαση, γεγονός που τα καθιστά ακόµα πιο επικίνδυνα. 

Στο πρόσφατο σεµινάριο (Φεβρουάριος 2003), που διοργανώθηκε στα πλαίσια της

Ελληνικής Προεδρίας, αναφέρθηκε ότι µόνο στην Ουκρανία το 2002 διαπιστώθηκε η

λειτουργία 142 παρανόµων εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών, εκ των οποίων πά-

νω από το 70% ήταν εξειδικευµένα στην παραγωγή ψυχοτρόπων ναρκωτικών υψηλού

κινδύνου (µεθαµφεταµίνης) και το 30% οπιοειδών. Αυτό αποτελεί από µόνο του ένα µέ-

γεθος που προσδιορίζει την έκταση του προβλήµατος.

Τη χρονιά που πέρασε το πρόβληµα των ναρκωτικών συνέχισε να παραµένει κεντρικό

σηµείο αναφοράς της εγκληµατικής δραστηριότητας στη χώρα µας. Οι διωκτικές υπηρε-

σίες συνεργάσθηκαν αρµονικά και χειρίσθηκαν µε επιτυχία σηµαντικές υποθέσεις, στις ο-

ποίες κατασχέθηκαν µεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και εξαρθρώθηκαν κυκλώµατα. Σε

πολλές από αυτές τις περιπτώσεις απαιτήθηκε κοινή δράση, συντονισµός ενεργειών και

καταµερισµός έργου, που έγινε µε την αποφασιστική συµβολή του Σ.Ο.∆.Ν./E. Μ. Π.

Οι υποθέσεις ναρκωτικών το 2002 αυξήθηκαν σε σχέση µε τα απόλυτα µεγέθη που κα-

ταγράφηκαν κατά το έτος 2001, απόρροια και της έντονης δράσης των ∆ιωκτικών Αρ-

χών. Σε σύγκριση µε το έτος 2001 παρατηρείται αύξηση στις υποθέσεις σε ποσοστό

6,4%. Πιο συγκεκριµένα, τη χρονιά που πέρασε σε απόλυτους αριθµούς οι υποθέσεις

ναρκωτικών αυξήθηκαν µέσα σε ένα έτος από 10.066 σε 10.710 (6,4%). Συνακόλουθη
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ήταν και η αύξηση (4,2%) των κατηγορηθέντων ατόµων για παραβάσεις που σχετίζονταν

µε χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ( 15.395 το 2001, 16.045 το 2002).

Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούν γενικά παραβάσεις του Νόµου Πε-
ρί «Ναρκωτικών» και σε καµία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν στατιστικά
στοιχεία που αναφέρονται σε οργανωµένη εγκληµατική δράση, είναι όµως ικανά
να καταδείξουν το µέγεθος του προβλήµατος από τη διακίνηση και τη χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών στη χώρα µας.

Σηµαντική µείωση (19,31%) σηµειώθηκε το 2002 στους επιβεβαιωθέντες
θανάτους από ναρκωτικά. Συγκεκριµένα, µετά από µια συνεχή κατ΄ έτος άνοδο του α-

ριθµού των θανάτων από ναρκωτικά την τελευταία 12ετία οι θάνατοι από ναρκωτικά τη

χρονιά που πέρασε ήταν 259 έναντι 321, που ήταν το έτος 2001.

Οι συναρµόδιες διωκτικές αρχές που µετέχουν στο ΣΟ∆N/ΕΜΠ υλοποιούν µε συνέ-

πεια τα 5ετή επιχειρησιακά τους προγράµµατα που έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του Ε-

θνικού Σχεδίου ∆ράσης κατά των ναρκωτικών, ενδυναµώνουν και επιβεβαιώνουν κα-

θηµερινά τη συνεργασία τους, µε στόχο η επόµενη χρονιά να έχει ακόµα καλύτερα α-

ποτελέσµατα και το ΣΟ∆Ν να έχει ακόµα µεγαλύτερη συνεισφορά. 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ θέλουν να εκφράσουν τις θερµές τους
ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό της ειδικής µικτής γραµµατείας του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ,
που εργάσθηκε µε ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον και συνεργάσθηκε αρµονικά για τη
σύνταξη της έκθεσης αυτής. Θέλουµε επίσης να ευχαριστήσουµε τις συναρµόδιες υ-
πηρεσίες των τριών Υπουργείων (∆ηµόσιας Τάξης, Οικονοµικών και Εµπορικής
Ναυτιλίας) για την πρόθυµη, πολύτιµη και σηµαντική βοήθεια που προσέφεραν.
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ΤΑ  ΜΕΛΗ

1. ΠΑΡ∆ΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τελωνειακός ∆ιευθυντής

2. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Πλοίαρχος Λ.Σ 

3. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τµηµατάρχης Σ∆ΟΕ

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΤΗΣ

Ταξίαρχος



Η παρούσα Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά εκπονήθηκε από τους υπηρετού-
ντες στη Μικτή Γραµµατεία του Σ.Ο.∆.Ν. - Ε.Μ.Π.

Για την Ελληνική Αστυνοµία 
Αστυνόµος Β΄ ΛΕΒΕΝΤΗ Θεώνη

Για την Τελωνειακή Υπηρεσία 
Τελωνειακός Τµηµατάρχης ΓΚΛΙΑΤΗΣ  Σπυρίδων

Για το Λιµενικό Σώµα
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΣ Κων/νος

Για το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
Υπάλληλος Σ∆ΟΕ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Βασίλειος

Για την Έκθεση συνεργάσθηκαν επίσης οι:

Ανθ/µος ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Αστυφύλακας ΤΟΛΙΑ  Παναγιώτα 

Αστυφύλακας ΚΑΠΑΡΕΛΗ Άννα

Τελωνειακός Υπάλληλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Νικολέτα

Υπάλληλος Σ∆ΟΕ ΚΑΝΑΒΟΣ Παναγιώτης
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1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ∆ΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΣΟ∆Ν)

1.1. Ίδρυση

Με τα πρώτα σηµάδια της επικείµενης εξάπλωσης του φαινοµένου των ναρκωτικών

στη χώρα µας, στις αρχές του 1980, η ελληνική κοινωνία, στην προσπάθειά της να συ-

γκροτήσει µία συστηµατική άµυνα στην αναφαινόµενη ταχύτητα εξέλιξης του φαινο-

µένου, αντέδρασε αρχικά προς δύο κατευθύνσεις: 

α) την εντατικοποίηση των µέτρων καταστολής για τον περιορισµό της διαθεσιµό-

τητας των ουσιών και

β) τη γενική ενηµέρωση του κοινού, µε βασικά κινδυνολογικό περιεχόµενο, για τον

περιορισµό της ζήτησης.

Από την εφαρµογή των κατασταλτικών µέτρων διαπιστώθηκε ότι ο κατακερµατι-

σµός αρµοδιοτήτων και η έλλειψη ενός Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα σε επιτελικό

επίπεδο επιδρούσε αρνητικά στη συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρ-

κωτικών στη χώρα µας. 

Στη χώρα µας το πρώτο θεσµικό µέτρο για την κατοχύρωση της συνεργασίας ανά-

µεσα στις αρµόδιες Υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών έγινε µε το Ν. 1729/87 «Για την κα-

ταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών». Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ανωτέρω

νόµου: «Η δίωξη των ναρκωτικών ασκείται από τρεις (3) Υπηρεσίες, ήτοι την Ελληνι-

κή Αστυνοµία, τις Τελωνειακές Αρχές και το Λιµενικό Σώµα, που υπάγονται αντίστοι-

χα στα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης, Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας. Καθεµία

από τις Υπηρεσίες αυτές ασκεί τα καθήκοντά της «κατά λόγο αρµοδιότητας». Ο ίδιος
Νόµος, στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 περιέλαβε ρύθµιση για σύσταση µικτού
διυπουργικού οργάνου, συγκροτούµενου από προσωπικό των τριών Υπηρεσιών,
µε αποστολή τον καλύτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων τους και την αποτε-
λεσµατικότερη αξιοποίηση των πληροφοριών στον τοµέα αυτό.

Με το Π∆ 139/89 συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο ∆ίωξης Ναρκωτικών

(Σ.Ο.∆.Ν) και καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε

τη λειτουργία του.

Με το Π∆ 126/90 το ΣΟ∆Ν ορίστηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λει-

τουργεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά. Η τελευταία ρύθµιση

ήταν αποτέλεσµα εναρµόνισης της χώρας µας µε τις οδηγίες της Ε.E. για ίδρυση τέ-

τοιων µονάδων σε όλα τα Κράτη - Μέλη, µε απώτερο σκοπό την ενιαία αντιµετώπιση

του προβλήµατος και τη διασφάλιση καλύτερου συστήµατος ανταλλαγής και αξιοποί-

ησης πληροφοριών.

Με τον Ν. 2648/98 άρθρο 33 παρ. 2, που αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 1729/87, στο

ΣΟ∆Ν συµµετέχει πλέον ισότιµα και το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ).



1.2.  Λειτουργία

Το ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ λειτουργεί από το 1990 µε έδρα το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και

το προσωπικό του προέρχεται από 3 συναρµόδια Υπουργεία. Είναι γεγονός ότι η ίδρυ-

ση του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ έφερε πιο κοντά τις συναρµόδιες Υπηρεσίες και έκανε πράξη την

ανάγκη για στενότερη συνεργασία, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, προκειµένου να

αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικότερα το πρόβληµα των ναρκωτικών.

Τα µέλη και οι αναπληρωτές του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ ορίζονται από τους συναρµόδιους Υ-

πουργούς. Η θητεία των Μελών του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ είναι διετής. Πρόεδρος του ΣΟ∆Ν/Ε-

ΜΠ είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Λοιπά µέλη είναι οι εκπρό-

σωποι των Υπουργείων Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο Πρόεδρος συµµε-

τέχει στο ∆. Σ. του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), στον οποίο έχει

ανατεθεί η ευθύνη για το σχεδιασµό, την προώθηση, το διυπουργικό συντονισµό και

την εφαρµογή της Εθνικής πολιτικής, σχετικά µε την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια

και την Τριτοβάθµια Πρόληψη κατά των ναρκωτικών (Ν.2161/93).

Στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης λειτουργεί Μικτή Γραµµατεία, στελεχωµένη από

εκπροσώπους όλων των συναρµοδίων υπηρεσιών, που έχει ως κύριο καθήκον την διεκ-

περαίωση των υποθέσεων του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ και την τήρηση των στοιχείων που

αφορούν την αποστολή και τη λειτουργία του.

Τα Μέλη του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ συνέρχονται:
����Τακτικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα, και

����Έκτακτα, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για τη συζήτηση θεµάτων 

επείγουσας φύσης.

1.3.  Αρµοδιότητες του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ

Οι αρµοδιότητες του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ είναι:
�� Η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων µεταξύ των Υπηρεσιών, που έχουν σχέ-

ση 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 πολλα-

πλής αρµοδιότητας ή µε διεθνείς προεκτάσεις, για την επίλυση των οποίων απαι-

τείται ειδικός χειρισµός και άµεση συνεργασία αυτών των υπηρεσιών.
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�� Η επίλυση τυχόν αναφυοµένων διαφορών, αναφορικά µε τη λειτουργία και τη 

δράση των συναρµοδίων υπηρεσιών.

�� Η παροχή άµεσης συνδροµής, κατά λόγο αρµοδιότητας, στα στάδια της έρευνας 

και προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα αρχή, κάθε δυνατού µέσου 

ή στοιχείου ικανού να διευκολύνει την εξιχνίαση της υποθέσεως.

�� Η αµοιβαία ενηµέρωση των συναρµαδίων υπηρεσιών για τις µεθόδους ή τους 

τρόπους δράσης των εµπόρων ναρκωτικών, προς διευκόλυνση της αποτελεσµα-

τικότερης πρόληψης και καταστολής των αδικηµάτων των ναρκωτικών.

�� Επίσης, σύµφωνα µε το Ν. 2331/95 (άρθρο 15), που αντικατέστησε το Ν. 2145/93 

(άρθρο 38 παρ. 1), το Συντονιστικό Όργανο ∆ίωξης Ναρκωτικών έχει τον έλεγχο 

και την ευθύνη των πραγµατοποιούµενων ελεγχόµενων µεταφορών ναρκωτικών, 

καθ’ όλη τη διάρκειά τους, από την είσοδο µέχρι την έξοδο των ναρκωτικών από 

τη χώρα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Σύµβασης της Βιέννης 1988 για τα Ναρκωτικά Φάρµα-

κα και τις Ψυχότροπες Ουσίες: 

«Ελεγχόµενη παράδοση» είναι η τεχνική σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται η
µεταφορά παρανόµων ή υπόπτων αποστολών εµπορευµάτων, ναρκωτικών φαρ-
µάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή υποκατάστατων ουσιών τους διά ή µέσα στην πε-
ριοχή µιας ή περισσοτέρων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρµοδίων
αρχών τους, µε σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας προσώπων αναµεµειγµέ-
νων στη διάπραξη εγκληµάτων περί Ναρκωτικών.

Είναι σαφές ότι σηµαντική συνιστώσα για την επιτυχία της κάθε διενεργούµενης ε-

λεγχόµενης µεταφοράς είναι η κινητοποίηση όλων των υφισταµένων δικαστικών και

διωκτικών υπηρεσιών των συµµετεχόντων κρατών, ο συντονισµός, η οργανωµένη επι-

κοινωνία και η συνεργασία µέσα σ’ ένα πνεύµα εµπιστοσύνης και κατανόησης σχετι-

κά µε τα νοµικά πλαίσια, τις µεθοδολογίες και τις προτεραιότητες κάθε πλευράς.

Η χώρα µας, µε την άµεση κινητοποίηση και την άριστη συνεργασία των αρµοδίων

αρχών της, έχει πραγµατοποιήσει µε επιτυχία ελεγχόµενες µεταφορές ναρκωτικών που

της έχουν αιτηθεί δίδοντας θετικές εντυπώσεις στη διεθνή κοινότητα.
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα Τακτικά και τα Αναπληρωµατικά Μέλη του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ είναι:

1. Ταξίαρχος ΣΚΟΤΗΣ Στέφανος, ∆ιευθυντής ∆ηµόσιας Ασφάλειας, Αρχηγείου

Ελληνικής Αστυνοµίας, Πρόεδρος.

2. Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, Υποδιευθυντής

∆ηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, Αναπληρωτής

Πρόεδρος.

3. ΠΑΡ∆ΟΣ ∆ηµήτριος, ∆ιευθυντής 33ης ∆ιεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τακτικό µέλος.

4. ΠΥΛΑΛΗΣ Οδυσσέας, Τελωνειακός Τµηµατάρχης του Τµήµατος Ναρκωτικών

και Όπλων της 33ης ∆ιεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµίας και

Οικονοµικών, Αναπληρωµατικό µέλος.

5. Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας

του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Τακτικό µέλος.

6. Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΕΡΓΑ∆ΗΣ Νικόλαος, Τµηµατάρχης του Τµήµατος ∆ίωξης

Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας,

Αναπληρωµατικό µέλος.

7. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ευάγγελος, Προϊστάµενος της ∆ίωξης Ναρκωτικών του Σώµατος

∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, Τακτικό µέλος.

8. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Τµηµατάρχης του Τµήµατος Όπλων και

Ναρκωτικών της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής του Σώµατος ∆ίωξης

Οικονοµικού Εγκλήµατος, Αναπληρωµατικό µέλος.
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2. ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

2.1. Γενική κατάσταση

Το πρόβληµα των ναρκωτικών παραµένει κεντρικό σηµείο αναφοράς της εγκληµα-

τικής δραστηριότητας στη χώρα µας και το έτος 2002. Η αποτελεσµατική καταπολέ-

µηση των ναρκωτικών και της σχετιζόµενης µ’ αυτά εγκληµατικότητας αποτέλεσε για

τις Υπηρεσίες Εφαρµογής του Νόµου τον κεντρικό άξονα δράσης και το έτος 2002.

Παρακολουθώντας τους στατιστικούς πίνακες που ακολουθούν στις επόµενες

σελίδες εξάγονται συµπεράσµατα για:

� την επανεξέταση των παρόντων και αναδυόµενων τάσεων της διακίνησης ναρ-

κωτικών ουσιών

� τις αλλαγές στο εγκληµατικό περιβάλλον

� τις νέες απειλές στη δηµόσια ασφάλεια 

� τη µελέτη και αξιολόγηση των νέων οδών µεταφοράς ναρκωτικών

� τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους των διακινητών, τις ικανότητες και τις προθέ-

σεις τους 

τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της. 

Τα συµπεράσµατα αυτά είναι:
� Η Ελλάδα αποτελεί κατά κύριο λόγο χώρα διέλευσης και σε δευτερεύοντα βαθ-

µό χώρα προορισµού. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι βρίσκεται στο σταυροδρόµι

των βασικών χωρών παραγωγής (Ν.∆-Ν.Α Ασίας) και των χωρών κατανάλωσης (∆υ-

τικής Ευρώπης και λιγότερο των Η.Π.Α. και Καναδά) ναρκωτικών ουσιών.

�� Η Ελλάδα ανήκει στον Νότιο Βαλκανικό Άξονα: ΤΟΥΡΚΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α, ΙΤΑ-
ΛΙΑ. Ο εν λόγω άξονας, σύµφωνα µε τα στοιχεία των κατασχέσεων των Ελληνικών

∆ιωκτικών Αρχών, του έτους 2002 έχει εν µέρει διαφοροποιηθεί ως εξής: “ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-FYROM-ΑΛΒΑΝΙΑ-ΕΛΛΑ∆Α”, αφού το 2002 παρατηρήθηκε

κάθετη πτώση στις κατασχέσεις ηρωίνης από ΤΟΥΡΚΙΑ, γεγονός που αποδεικνύει την

αλλαγή δροµολογίων της ηρωίνης από την ΤΟΥΡΚΙΑ προς τη χώρα µας. 

� Όλη η κατασχεθείσα ποσότητα ηρωίνης µεταφέρθηκε διά ξηράς µε Ι.Χ.Ε. και

φορτηγά αυτοκίνητα σε ειδικά διαµορφωµένες κρύπτες, προερχόµενη από Αλβανία σε

ποσοστό 64,90%, γεγονός που αναδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο αυτής της χώρας, ε-

κτός της διακίνησης κάνναβης, και στην ηρωίνη. Στις σηµαντικότερες υποθέσεις, η δια-

κίνηση της ηρωίνης πραγµατοποιήθηκε από µεµονωµένα άτοµα και σε µερικές περι-

πτώσεις από µικρές οµάδες (2 έως 4) ατόµων, που είχαν συστήσει σπείρες διακίνησης. 

�� Όσον αφορά την κοκαΐνη, η πηγή προέλευσης της κατασχεθείσας ποσότητας ή-

ταν κυρίως η Νότια Αµερική (91,87%). Η διακίνηση της κοκαΐνης στη χώρα µας διά
θαλάσσης (µε πλοία) είχε πρωτεύοντα ρόλο και το 2002, αφού συγκέντρωσε ποσοστό
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(91,98%) της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας, λόγω της πολύ σηµαντικής υπό-

θεσης κατάσχεσης 220 κιλών κοκαΐνης, ενώ το 7,34% διακινήθηκε οδικώς. Χαρακτη-

ριστική είναι η ολοένα και µεγαλύτερη εµπλοκή Αλβανών διακινητών και στη διακί-

νηση κοκαΐνης, εκτός της κάνναβης και της ηρωίνης. 

Η Αλβανία εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προέλευσης και εισαγωγής κάν-
ναβης στη χώρα µας. Σχετικά µε την κατασχεθείσα ποσότητα κατεργασµένης κάννα-

βης το 2002, το µεγαλύτερο ποσοστό (73,02%) προήρθε από την Αλβανία. Από την
ίδια χώρα προήλθε επίσης το 70,91% της κατασχεθείσας ακατέργαστης κάνναβης

και το 29,09% από διάφορες χώρες. Όλη η ποσότητα κατεργασµένης κάνναβης διακι-

νήθηκε διά ξηράς, ενώ για την ακατέργαστη κάνναβη το 92,30% διά ξηράς και το

7,70% διά θαλάσσης. Η διακίνηση κάνναβης διενεργήθηκε:

�� κυρίως από Έλληνες και Αλβανούς σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους φορ-
τηγών και ΙΧΕ αυτοκινήτων που προέρχονταν από Αλβανία, µέσω των µεθορια-
κών διαβάσεων στα βόρεια σύνορα της χώρας,

�� από Αλβανούς λαθροµετανάστες µέσω αφύλακτων και δύσβατων ορεινών
περιοχών της Ελληνοαλβανικής µεθορίου, που εισήλθαν παράνοµα στη χώρα και
προώθησαν τα ναρκωτικά στο εσωτερικό µε τη συνεργασία και Ελλήνων υπηκό-
ων, καθώς και

�� διά θαλάσσης µε ταχύπλοα σκάφη από την Αλβανία στις Ελληνικές ακτές.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της κατάσχεσης από τις Ελληνικές ∆ιωκτικές Αρχές

το 2001 και το 2002 µεγάλου αριθµού ψυχοφαρµάκων (ιδιαίτερα ηρεµιστικών και υ-

πνωτικών), που καταδεικνύει ότι υπάρχει µεγαλύτερη διάδοση απ’ αυτή που δικαιολο-

γούν οι ενδείξεις για θεραπευτική τους χρήση. Σ’ αυτό συντελεί η σχετικά εύκολη α-

πόκτηση της ιατρικής συνταγής, αλλά και η καλλιεργηµένη στον πληθυσµό αντίληψη

πως πρόκειται για φάρµακα που δεν βλάπτουν. Ένας άλλος παράγοντας που συντέλε-

σε στη διακίνηση αυτών των φαρµάκων είναι η µαζική παραγωγή νέων ουσιών από τις

φαρµακευτικές βιοµηχανίες, χαρακτηρίζοντας έτσι τη σύγχρονη κοινωνία ως «φαρµα-

κευτική». Η υγεία και η προσαρµογή των ατόµων εξαρτάται όλο και περισσότερο από

τις φαρµακευτικές ουσίες, µε αποτέλεσµα αυτά να καταφεύγουν από τη δικαιολογηµέ-

νη χρήση στην κατάχρηση (χρήση χωρίς ιατρική σύσταση).

Τέλος, σηµαντικό είναι το γεγονός της µείωσης των θανάτων από ναρκωτικά το
2002, για πρώτη φορά από το έτος 1993, το οποίο ερµηνεύεται και ως στροφή των
χρηστών από τα παραδοσιακά ναρκωτικά (ηρωίνη, κοκαΐνη) στη νέα µάστιγα του
21ου αιώνα, τα συνθετικά ναρκωτικά. Γι’ αυτά γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ξεχωρι-
στό κεφάλαιο στην παρούσα έκθεση. 
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2.2. Νοµικό Πλαίσιο

� Ισχύει ο βασικός Νόµος 1729/1987, «Για την Καταπολέµηση της διάδοσης των

ναρκωτικών, Προστασία των νέων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τους

Νόµους:

� Ν. 2161/1993, «Για την Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, Προστα-

σία των νέων και άλλες διατάξεις» και

� Ν. 2648/1998, «Περί ρυθµίσεων δασµολογικού και φορολογικού περιεχοµένου,

τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας και άλλες διατάξεις».

� Ο Ν. 2145/1993, «Ρύθµιση θεµάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκ-

συγχρονισµού των διαδικασιών απονοµής της ∆ικαιοσύνης και άλλων θεµάτων», όπως

αντικαταστάθηκε από το Ν. 2331/95, «Για την Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµο-

ποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις»,

ρυθµίζει την «Ελεγχόµενη Μεταφορά ναρκωτικών», που γίνεται πλέον µε την ευθύ-

νη και τον έλεγχο του Συντονιστικού Οργάνου ∆ίωξης Ναρκωτικών (ΣΟ∆Ν).

� Ο Ν. 2943/2001 που προβλέπει αυστηρότερα µέτρα για την εκτέλεση της ποινής

των εµπόρων ναρκωτικών.

� Ο Ν. 2928/2001 που αναφέρεται σε τροποποίηση των διατάξεων του Π.Κ. και του

Κ.Π.∆, µε τον οποίο εντάσσονται στην οργανωµένη εγκληµατική δράση µεταξύ άλλων

κακουργηµάτων και εκείνα που προβλέπονται στη Νοµοθεσία περί Ναρκωτικών.

� Ο Ν. 2955/2001 όπως τροποποιεί το Ν. 2161/1993, σύµφωνα µε τον οποίο, ο

Πρόεδρος του ΣΟ∆Ν, ή ο Αναπληρωτής του, συµµετέχει στο 7µελές ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

2.3. ∆ραστηριότητα των ∆ιωκτικών Αρχών-
Αναλυτική Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων

Η δραστηριότητα των διωκτικών Αρχών κατά το έτος 2002 και συγκριτικά τα έτη

1995-2002 απεικονίζονται στους παρακάτω 2 συγκεντρωτικούς στατιστικούς Πίνακες:
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Α. ΗΡΩΙΝΗ

Η κατάσταση της ηρωίνης, όπως φαίνεται από τις συνολικές κατασχέσεις των

∆ιωκτικών Αρχών της χώρας µας, έχει ως ακολούθως: 

1. Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα µας το έτος 2002

ανέρχεται σε 324 κιλά και 2 γραµ., έναντι 329 κιλών και 725 γραµ. το έτος 2001.

Παρατηρείται δηλαδή µείωση κατά 1,6% σε σχέση µε το έτος 2001.
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2. Πηγή προέλευσης:

α. 64,90 % ( 210 κιλά 186 γραµ. ) από ΑΛΒΑΝΙΑ.
β. 1,10% ( 3 κιλά 756 γραµ. ) από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
γ. 34 % ( 110 κιλά 060 γραµ. ) από διάφορες χώρες και άγνωστης προέλευσης.

3. Μέθοδοι µεταφοράς:

Όλη η ποσότητα µεταφέρθηκε διά ξηράς.

Σε 23 σηµαντικές υποθέσεις στις οποίες κατασχέθηκε ηρωίνη Αλβανικής προέλευ-

σης, συνελήφθησαν και παραπέµφθηκαν στη δικαιοσύνη 38 Αλβανοί υπήκοοι, 9 Έλ-

ληνες και 2 άλλων εθνικοτήτων.

Σε 11 υποθέσεις στις οποίες κατασχέθηκε ηρωίνη Βουλγαρικής προέλευσης, συνε-

λήφθησαν και παραπέµφθηκαν στη δικαιοσύνη 19 Έλληνες υπήκοοι, 7 Βούλγαροι και

3 άλλων εθνικοτήτων.

Ο συνολικός αριθµός υποθέσεων για την ηρωίνη που απασχόλησε τις ∆ιωκτικές Αρχές

της χώρας µας το 2002 ήταν 3.665 και κατηγορήθηκαν 5.658 άτοµα, εκ των οποίων 4.200
άτοµα για χρήση ηρωίνης και οι υπόλοιποι για εµπορία. Από τα κατηγορηθέντα άτοµα,

5.100 περίπου ήταν Έλληνες υπήκοοι και 558 αλλοδαποί. Απ’ αυτούς ξεχωρίζουν 250 Αλ-

βανοί, 51 Γεωργιανοί, 23 Ιρακινοί, 19 Ρώσοι, 17 Βούλγαροι και 14 Ιρανοί.
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4. Οι µεγαλύτερες επιτυχείς επιχειρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 
έτος 2002 είναι οι ακόλουθες:

α. Την 20-02-2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς κατασχέθηκαν 17 κιλά και 695 γραµ-
µάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα σε ειδικές κρύπτες στις πλευρές του χώ-

ρου επιβατών των πίσω καθισµάτων I.X.Ε. αυτοκινήτου. Το όχηµα προερχόταν από

Αλβανία και ο οδηγός του, επίσης Αλβανικής υπηκοότητας, συνελήφθη. 

β. Την 28-03-2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς κατασχέθηκαν 11 κιλά και 700 γραµ-
µάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν επιµελώς κρυµµένα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

µάρκας MERCEDES, µε Ελληνικές πινακίδες, σε ειδικά κατασκευασµένη κρύπτη στο

ρεζερβουάρ. Συνελήφθη ο Αλβανός οδηγός του οχήµατος. 

γ. Την 16-04-2002 στο ∆ελβινάκι Ιωαννίνων περιπολούντες συνοριοφύλακες ανα-

κάλυψαν ταξιδιωτικό σάκο κρυµµένο σε θάµνους, ο οποίος περιείχε 3 κιλά και 700
γραµµάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά πιθανόν εγκαταλείφθηκαν εκεί από Αλβανούς λα-

θροµετανάστες.

δ. Την 04-05-2002 στην παλαιά Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς σε έλεγχο που διενήργησαν

αστυνοµικοί σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ανακάλυψαν ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους

9 κιλών και 761 γραµµαρίων. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα στην αριστερή πίσω πόρ-

τα του οχήµατος. Συνελήφθησαν ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου, Αλβανοί

υπήκοοι.

ε. Την 22-05-2002 Τελωνειακοί Υπάλληλοι κατέσχεσαν στο Τελωνείο Κακαβιάς

ποσότητα ηρωίνης βάρους 12 κιλών και 616 γραµµαρίων. Η ποσότητα των ναρκωτι-

κών ήταν επιµελώς κρυµµένη στο ρεζερβουάρ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και εντοπίσθηκε α-

πό αστυνοµικούς σκύλους-ανιχνευτές ναρκωτικών. To όχηµα προερχόταν από Αλβα-

νία και συνελήφθησαν 2 Αλβανοί υπήκοοι.

στ. Την 23-05-2002 κατασχέθηκαν από Τελωνειακούς Υπαλλήλους στο Τελωνείο

Κακαβιάς 14 κιλά και 77 γραµµάρια ηρωίνης. Η ποσότητα των ναρκωτικών ήταν ε-

πιµελώς κρυµµένη στο ρεζερβουάρ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και εντοπίσθηκε από αστυνο-

µικούς σκύλους-ανιχνευτές ναρκωτικών. To όχηµα προερχόταν από Αλβανία και συ-

νελήφθη ο Αλβανός οδηγός του.

ζ. Την 29-05-2002 Αστυνοµικοί του Τ.∆.Ν. Πατρών σε έρευνα που διενήργησαν

σε οικία εντόπισαν και κατέσχεσαν 10 κιλά και 391 γραµµάρια ηρωίνης. Συνελή-

φθησαν ένας Αλβανός και ένας Έλληνας.

η. Την 07-06-2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς κατασχέθηκαν από Τελωνειακούς

Υπαλλήλους 16 κιλά και 612 γραµµάρια ηρωίνης, προερχόµενα από Αλβανία. Τα

ναρκωτικά βρέθηκαν επιµελώς κρυµµένα σε ειδικά διασκευασµένη κρύπτη στους µα-

σπιέδες Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Συνελήφθη ο οδηγός, Αλβανικής υπηκοότητας.

θ. Την 14-06-2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς κατασχέθηκαν 25 κιλά και 324 γραµ-
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µάρια ηρωίνης, προερχόµενα από Αλβανία. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν επιµελώς κρυµ-

µένα στα εσωτερικά πλαϊνά τοιχώµατα Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Συνελήφθη ο Αλβανός ο-

δηγός, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι ιδιοκτήτρια του οχήµατος ήταν µία Γερµα-

νίδα υπήκοος.

ι. Την 24-06-2002 σε περιοχή παρακείµενη της µεθορίου µε την Αλβανία και ύ-

στερα από σχεδιασµένη αστυνοµική επιχείρηση κατασχέθηκαν 3 κιλά και 770 γραµ-
µάρια ηρωίνης. Οι 2 Αλβανοί συλληφθέντες επιχείρησαν να πουλήσουν τα ναρκωτι-

κά σε αστυνοµικό, που παρουσιάσθηκε ως αγοραστής.

ια. Την 19-07-2002 στη Θεσ/νίκη και ύστερα από σχεδιασµένη αστυνοµική επι-

χείρηση κατασχέθηκαν 7 κιλά και 656 γραµµάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά προέρχο-

νταν από Αλβανία µε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και οι 2 δράστες, Αλβανοί υπήκοοι, συνε-

λήφθησαν. 

ιβ. Την 04-08-2002 στην Κακαβιά (στο χώρο των Τελωνείων), Τελωνειακοί κατέ-

σχεσαν 19 κιλά και 304 γραµµάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα σε ειδι-

κή κρύπτη µέσα στους πλαϊνούς θόλους των πίσω τροχών I.X.Ε. αυτοκινήτου και ε-

ντοπίσθηκαν από αστυνοµικούς σκύλους-ανιχνευτές ναρκωτικών. Το όχηµα προερχό-

ταν από Αλβανία και ο οδηγός του Αλβανός υπήκοος, συνελήφθη. Σε µετέπειτα έρευ-

να συνελήφθη ένας ακόµη Αλβανός υπήκοος.

ιγ. Την 10-08-2002 στην Κακαβιά (στο χώρο των Τελωνείων), σε συνεργασία Α-

στυνοµικών-Τελωνειακών υπαλλήλων και µε τη συνδροµή σκύλων-ανιχνευτών

ναρκωτικών των δύο Υπηρεσιών, κατασχέθηκαν 22 κιλά και 42 γραµµάρια ηρωί-

νης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα σε ειδική κρύπτη στο ρεζερβουάρ Ι.Χ.Φ. αυτο-

κινήτου που προερχόταν από Αλβανία. Ο Αλβανός οδηγός του, που κατείχε πλαστό

διαβατήριο, συνελήφθη. 

ιδ. Την 12-08-2002 στην Κακαβιά (στο χώρο των Τελωνείων), κατασχέθηκαν από

Τελωνειακούς 11 κιλά και 264 γραµµάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα σε

ειδικά διασκευασµένη κρύπτη στο ρεζερβουάρ I.X.Ε. αυτοκινήτου που προερχόταν α-

πό Αλβανία και συνελήφθησαν 3 Αλβανοί υπήκοοι.
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ιε. Την 02-10-2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς Τελωνειακοί κατέσχεσαν 17 κιλά και
539 γραµµάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα σε ειδική κρύπτη στο ρεζερ-

βουάρ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και εντοπίσθηκαν από σκύλο-ανιχνευτή ναρκωτικών. Το

όχηµα προερχόταν από Αλβανία και ο Αλβανός οδηγός του συνελήφθη. 

ιστ. Την 25-11-2002 Αστυνοµικοί της Υ.∆.Ν. της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,

σε έλεγχο που διενήργησαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε οικία, εντόπισαν και κατέ-

σχεσαν συνολικά 4 κιλά και 350 γραµµάρια ηρωίνης. Τα ναρκωτικά προέρχονταν

από Αλβανία και συνελήφθησαν 4 Αλβανοί υπήκοοι, ενώ αναζητείται ένας ακόµη.

5. Η ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στους αερολιµένες της χώρας µας ήταν

αµελητέα. 

6. Το 2002 διαπιστώθηκαν 256 θάνατοι από υπερβολική δόση ηρωίνης, έναντι 321

το 2001. 

7. Η καθαρότητα της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας ηρωίνης στη χώρα µας,

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γ.Χ.Κ, κυµαινόταν ανάλογα µε την ποσότητα από 10%

έως 80%.

8. Η χονδρική τιµή πώλησής της κυµάνθηκε από 12.000 € - 21.000 € το κιλό για

την καφέ και από 15.000 € - 26.000 € για την λευκή.
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Β. KOKAΪNH

1. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα µας το έτος 2002
από τις Ελληνικές ∆ιωκτικές Αρχές ανέρχεται σε 239 κιλά και 449 γραµµάρια,
έναντι 297 κιλών και 287 γραµµαρίων το έτος 2001, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση

(24,15%) το 2002, σε σχέση µε το 2001.
Οι ∆ιωκτικές Αρχές επιλήφθηκαν 406 υποθέσεων και παρέπεµψαν στη ∆ικαιοσύνη

735 άτοµα. 
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2. Η πηγή προέλευσης της κατασχεθείσας κοκαΐνης από τις αρµόδιες διωκτικές

Υπηρεσίες είναι:

α. Από Νότια Αµερική: 220 κιλά (91,87%).

β. Από Αλβανία: 4,475 κιλά (1,87%).

γ. Από Βουλγαρία: 1,741 κιλά (0,73%).

δ. Άγνωστης προέλευσης και από λοιπές χώρες: 13,233 κιλά (5,53%).

3. Μέθοδοι µεταφοράς:

α. 7,34% διά ξηράς (17,578 κιλά).

β. 91,98% διά θαλάσσης (220,245 κιλά) και 

γ. 0,68% αεροπορικώς (1,626 κιλά).

4. Η υπηκοότητα των διακινητών κοκαΐνης ήταν:

519 Έλληνες ( 70,6 %).

91 Αλβανοί ( 12,38 %).

12 Βούλγαροι (1,63%).

113 λοιπών Χωρών (15,39%).
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5. Σηµαντικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα το 2002:

α) Την 08/01/2002, στη µεγαλύτερη υπόθεση, το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών της

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής του Σ∆ΟΕ, σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση

∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής της Ελληνικής Αστυνοµίας,

το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εµπορι-

κής Ναυτιλίας, το Ε’ Τελωνείο Πειραιά και το Γραφείο της Αµερικανικής Υπηρεσίας

∆ίωξης Ναρκωτικών (DEA) στην Αθήνα, µετά από διενεργηθέντα έλεγχο σε εµπο-

ρευµατοκιβώτιο βρήκαν και κατέσχεσαν 2 σάκους που περιείχαν 200 πακέτα µε κο-

καΐνη συνολικού βάρους 220 κιλών.
Το εν λόγω εµπορ/τιο, µε νόµιµο φορτίο 25 τόνους ρύζι, είχε ως φερόµενο αποστο-

λέα εταιρεία µε έδρα την Μπαρανγκουίλα ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ, απ’ όπου και φορτώθηκε

στις αρχές Νοεµβρίου σε πλοίο µεταφοράς εµπορ/τίων, εκφορτώθηκε στο λιµάνι ΒΑ-

ΛΕΝΤΣΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ και εκεί φορτώθηκε σε άλλο πλοίο µεταφοράς εµπορ/τίων, για

να φθάσει στον Πειραιά την 13/12/2001. Ως παραλήπτης του φορτίου φερόταν εται-

ρία µε έδρα την Καλλιθέα Αττικής.

Σε διενεργηθείσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν γραφεία της εταιρείας αυ-

τής στην Καλλιθέα (είχε κλείσει από το Νοέµβριο του 2001). Επειδή το συγκεκριµέ-
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νο φορτίο κρίθηκε ύποπτο λόγω της χαµηλής αξίας και της χώρας προέλευσης, σε

συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι εµπορικές δραστηριότητες της φερόµενης ως παρα-

λήπτριας εταιρείας είχαν γίνει αντικείµενο έρευνας, αφού στις αποθήκες της είχαν δε-

σµευτεί το Νοέµβριο του 2001 κλεµµένα εµπορεύµατα, µε την εκφόρτωση του ε-

µπορ/τίου στο λιµάνι του Πειραιά, αυτό τέθηκε σε 24ωρη παρακολούθηση.

Η µη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον εκτελωνισµό του εµπορ/τίου και το γεγονός

ότι οι υπεύθυνοι της φερόµενης ως παραλήπτριας εταιρείας είχαν εξαφανισθεί από τα

µέσα Νοεµβρίου 2001 είχαν ως αποτέλεσµα τον εξονυχιστικό έλεγχο του εµπορ/τίου

και την κατάσχεση µίας από τις µεγαλύτερες (αν όχι τη µεγαλύτερη) ποσότητες κοκα-

ΐνης στη χώρα µας.

Αναζητούνται οι υπεύθυνοι της φεροµένης ως παραλήπτριας εταιρείας και διεξάγο-

νται έρευνες για τυχόν συµµετοχή και άλλων ατόµων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Την 07/02/2002 σε αστυνοµική επιχείρηση της ∆ΑΑ/Υ∆Ν στην Κάτω Κηφισιά

Αττικής συνελήφθησαν ένας Βούλγαρος κι ένας υπήκοος του Ουζµπεκιστάν, διότι στην

κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κιλό και 55 γραµµάρια κοκαΐνης, που είχε ει-

σαγάγει ο πρώτος µε αυτοκίνητο από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ µέσω Προµαχώνα Σερρών.

γ) Την 07/02/2002 συνελήφθη στον Πειραιά από αστυνοµικούς της Ασφάλειας Πει-

ραιώς ένας ΄Ελληνας για κατοχή 5 γραµµαρίων κοκαΐνης και σ’ επακολουθείσα έρευ-

να στην οικία του στην Καλλιθέα Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθη-

καν σε µεταλλικό χρηµατοκιβώτιο κρυµµένο µέσα σε έπιπλο τηλεόρασης και κατα-

σχέθηκαν, 979 γραµµάρια κοκαΐνης. Συνελήφθη επίσης η σύνοικος Ουκρανή υπήκο-

ος ενώ δεν διαπιστώθηκε η προέλευση των ναρκωτικών.

δ) Την 16/02/2002 στην αγροτική περιοχή Ν. Ρυσίου Θεσ/νίκης, σε χώρο φιλοξε-

νίας τροχόσπιτων, ύστερα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας, αστυνοµικοί του

Α/Τ Επανοµής Θεσ/νίκης βρήκαν µέσα σε τροχόσπιτο και κατέσχεσαν 1 κιλό και 100
γραµµάρια κοκαΐνης. Συνελήφθη ο κάτοχος του τροχόσπιτου, Αλβανός υπήκοος, ε-

νώ δεν διαπιστώθηκε η προέλευση των ναρκωτικών. 
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ε) Την 29/03/2002 σε διενεργηθέντα έλεγχο Αστυνοµικών του Τ∆Ν Ιωαννίνων και

Α.Τ. Κακαβιάς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, µετά από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας του

Τ∆Ν Πατρών, βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη του ρεζερβουάρ του οχήµατος και κατα-

σχέθηκαν 3 δέµατα µε κοκαΐνη, βάρους 1 κιλού και 300 γραµµαρίων, Αλβανικής

προέλευσης. Συνελήφθησαν οι 4 Αλβανοί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

στ) Την 11/04/2002 από Αστυνοµικούς της ∆ΑΑ/Υ∆Ν συνελήφθη στη Λεωφόρο Σου-

νίου, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, ένας Έλληνας, διότι κατείχε 10 γραµµάρια κοκαΐ-

νης. Σ’ επακολουθείσασα έρευνα στην οικία του στην Ανάβυσσο Αττικής κατείχε από

κοινού µε σύνοικο Ελληνίδα, η οποία επίσης συνελήφθη, 1 κιλό και 144 γραµµάρια κο-

καΐνης, τα οποία κατασχέθηκαν. ∆εν διαπιστώθηκε η προέλευση των ναρκωτικών.

ζ) Την 16/05/2002 Αστυνοµικοί της ∆ΑΑ/Υ∆Ν συνέλαβαν στο Περιστέρι Αττικής

4 Αλβανούς για κατοχή 1 κιλού και 80 γραµµαρίων κοκαΐνης άγνωστης προέλευσης,

καθώς επίσης 2 κιλών και 530 γραµµαρίων ηρωίνης.

η) Την 07/06/2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς Τελωνειακοί υπάλληλοι βρήκαν σε

ειδικά διασκευασµένη κρύπτη στους µασπιέδες φορτηγού αυτοκινήτου, προερχόµε-

νου από ΑΛΒΑΝΙΑ, και κατέσχεσαν 941 γραµµάρια κοκαΐνης. Συνελήφθη ο Αλβα-

νός οδηγός του φορτηγού. 
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6. Σηµαντικές κατασχέσεις κοκαΐνης που διακινήθηκαν στη χώρα µας 
αεροπορικώς κατά το έτος 2002:

α) Την 02/03/2002 σ’ ελεγχόµενο χώρο των αναχωρήσεων EXTRA SHENGEN του

∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», µέσα στις ανδρικές

τουαλέτες βρέθηκε από υπάλληλο αεροπορικής εταιρίας ανδρικό µπουφάν, στη φόδρα

του οποίου ήταν επιµελώς ραµµένα 4 αυτοσχέδια τεµάχια, τυλιγµένα µε νάιλον ταινία,

που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 739 γραµµαρίων, άγνωστης προέλευσης. ∆εν εντοπί-

στηκαν οι δράστες.

β) Την 11/11/2002 συνελήφθησαν ένας Ολλανδός, 2 Έλληνες κι ένας Ρουµάνος υπή-

κοος, επειδή σε διενεργηθέντα έλεγχο σε µισθωµένο όχηµα, που οδηγούσε ο πρώτος στη

Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο, βρέθηκε και κατασχέθηκε κοκαΐνη βάρους

500 γραµµαρίων, ενώ σε έρευνα στην οικία, που διέµεναν από κοινού ο Ολλανδός και

ο Ρουµάνος στην Αθήνα, βρέθηκε και κατασχέθηκε κοκαΐνη βάρους 180 γραµµαρίων.
Τα ναρκωτικά προµήθευσε στον Ολλανδό συµπατριώτης του, που αναζητείται, κάτοικος

Άµστερνταµ Ολλανδίας και εισήλθαν στη χώρα µας από την Ολλανδία αεροπορικώς.

γ) Την 27/11/2002 στα πλαίσια πραγµατοποίησης Ελεγχόµενης Μεταφοράς ναρκω-

τικών, κατόπιν αιτήµατος των Ολλανδικών Αρχών, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έ-

νας Έλληνας, ως παραλήπτης δέµατος µε αποστολέα Ολλανδή υπήκοο, κάτοικο του

Άµστερνταµ Ολλανδίας. Το δέµα στάλθηκε αεροπορικώς στον Αερολιµένα «Μακεδο-

νία» της Θεσ/νίκης και περιείχε ένα παιδικό παιχνίδι, 5 ψηφιακούς δίσκους (CD) και

2 συσκευασίες µε καραµέλες. Μέσα στο παιχνίδι ήταν επιµελώς κρυµµένη κοκαΐνη

βάρους 207 γραµµαρίων. Ο συλληφθείς αρνήθηκε την παραλαβή του δέµατος, ισχυ-

ρίστηκε ότι δεν γνώριζε για την αποστολή του και ανέφερε ότι ταξιδεύει συχνά στην

Ολλανδία για εµπορία ψηφιακών δίσκων (CD).Την Ολλανδή την είχε γνωρίσει στην

Ολλανδία και είχε σχέση µαζί της κατά την εκεί παραµονή του.

7. α. ∆εν διαπιστώθηκε χρήση κρακ στην χώρα µας.
β. Βεβαιώθηκε ο θάνατος δύο ατόµων από χρήση κοκαΐνης το 2002.

8. Η καθαρότητα της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης κατά το έτος 2002 ή-

ταν από 62% µέχρι 76% περίπου.

9. Η τιµή πώλησης της κοκαΐνης κυµάνθηκε από 35.000 € έως 67.000 € το κιλό

στη χονδρική.



32 Ó.Ï.Ä.Í. / Å.Ì.Ð.

Γ. KANNABH

1.α. Η συνολική ποσότητα κατεργασµένης κάνναβης που κατασχέθηκε στη χώρα

µας από τις διωκτικές Αρχές το έτος 2002 ήταν 201 κιλά και 148 γραµµάρια, έναντι

270 κιλών και 780 γραµµαρίων το 2001 (µείωση 34,62%).
β. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκε στην Ελλά-

δα το έτος 2002 από τις διωκτικές µας Αρχές ανέρχεται σε 13 τόνους 942 κιλά και 940
γραµµάρια, έναντι 11 τόνων 653 κιλών και 193 γραµµαρίων το 2001 (αύξηση
19,65%).

2. Ενδιαφέρουσες υποθέσεις κατάσχεσης σηµαντικών ποσοτήτων κάνναβης, είναι οι

εξής:

Α. Κατεργασµένη Κάνναβη

Ι. Την 17-01-2002, στη δασώδη περιοχή Ιωαννίνων (2) άγνωστοι, πιθανόν Αλβανοί,

έπεσαν σε ενέδρα Συνοριακών Φυλάκων και µετά από συµπλοκή µε πυροβόλα όπλα ε-

τράπησαν σε φυγή, εγκαταλείποντας δέµατα κατεργασµένης κάνναβης βάρους 9 κιλών
και 960 γραµµαρίων. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά προέρχονταν από την Αλβανία.

ΙΙ. Την 18-01-2002, στο 7ο χιλιόµετρο της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, συνελήφθησαν

από Αστυνοµικούς του Τ∆Ν Ιωαννίνων 2 Έλληνες που επέβαιναν µαζί µε τα τέσσερα

ανήλικα τέκνα τους σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, γιατί µετά από έλεγχο στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (12) τεµάχια κατεργασµένης κάνναβης βά-

ρους 3 κιλών.
ΙΙΙ. Την 1-02-2002, στην αγροτική περιοχή Στρυµονοχωρίου Προµαχώνα Σερρών

συνελήφθη από συνοριακούς φύλακες ένας Βούλγαρος λαθροµετανάστης, ο οποίος

µετέφερε µέσα σε ταξιδιωτικό σάκο 4 κιλά και 900 γραµµάρια κατεργασµένης κάν-

ναβης. Τα ναρκωτικά προέρχονταν από τη Βουλγαρία.

IV. Tην 26-02-2002, στην πιο σηµαντική υπόθεση, συνελήφθη στο Τελωνείο Κακα-

βιάς από Τελωνειακούς υπαλλήλους ένας Αλβανός, οδηγός φορτηγού βυτίου µεταφο-

ράς υγραερίου, καθώς σε ειδικά κατασκευασµένη κρύπτη στην οροφή του βυτίου, µε-

τά από αφαίρεση ειδικής τάπας (άνοιγµα), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 132 κιλά και
80 γραµµάρια κατεργασµένης κάνναβης (σε πακέτα σοκολάτας). Τα ναρκωτικά ήταν

Αλβανικής προέλευσης.

V. Την 17-04-2002, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης άγνωστοι εγκατέλειψαν στο

οδόστρωµα έναν ταξιδιωτικό σάκο, ο οποίος ανεβρέθηκε από περιπολούντες αστυνο-
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µικούς του οικείου Α/Τ, και περιείχε 11 πλάκες κατεργασµένης κάνναβης βάρους 6 κι-
λών. ∆εν εξακριβώθηκε η προέλευση των ναρκωτικών.

VI. Την 20-08-2002, σε επιχείρηση Αστυνοµικών της ∆ΑΘ/Υ∆Ν συνελήφθησαν

στην Θεσσαλονίκη 3 Έλληνες, αφού στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 44

δέµατα κατεργασµένης κάνναβης συνολικού βάρους 13 κιλών και 854 γραµµαρίων.
∆εν εξακριβώθηκε το σηµείο εισόδου των ναρκωτικών στην χώρα.

VII. Την 26-09-2002, στο 140ο χιλιόµετρο Αθηνών-Τριπόλεως συνελήφθη από Α-

στυνοµικούς του Τ.Α Άργους ένας Αλβανός, επειδή σε διενεργηθέντα έλεγχο στο

Ι.Χ.Ε. που οδηγούσε, ιδιοκτησίας του πατρός του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16

πλάκες κατεργασµένης κάνναβης, βάρους 7 κιλών και 650 γραµµαρίων, τα οποία

προέρχονταν από την Αλβανία.

VIII. Την 11-10-2002, στην Λευκίµµη Κέρκυρας Αστυνοµικοί του Τ∆Ν Ιωαννίνων

και Τ∆Ν Κέρκυρας συνέλαβαν έναν Έλληνα, διότι σε έρευνα που διενήργησαν σε α-

ποθήκη πλησίον της οικίας του, µε τη συνδροµή αστυνοµικού σκύλου-ανιχνευτή, βρή-

καν και κατέσχεσαν 3 τάπερ που περιείχαν κατεργασµένη κάνναβη σε 29 επιµέρους

συσκευασίες, συνολικού βάρους 7 κιλών και 250 γραµµαρίων. ∆εν εξακριβώθηκε η

προέλευση των ναρκωτικών.
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Β. Ακατέργαστη Κάνναβη

Ι. Την 11-01-2002 στη Μάνδρα Αττικής µετά από έλεγχο Υπαλλήλων του Τ∆Ν Ατ-

τικής του Σ∆ΟΕ µε τη συνεργασία Αστυνοµικών της ∆ΑΑ/Υ∆Ν, σε αποθήκη την ο-

ποία είχε ενοικιάσει ένας Έλληνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 706 κιλά και 665
γραµµάρια ακατέργαστης κάνναβης άγνωστης προέλευσης.

ΙΙ. Την 24-01-2002 στην νέα εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων άγνωστος δράστης,

οδηγώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη. Μετά από έ-

λεγχο που διενήργησαν Αστυνοµικοί του Α/Τ Μεσολογγίου, βρήκαν και κατέσχεσαν

650 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία ήταν σε συσκευασίες του ενός κιλού, το-

ποθετηµένα σε 26 χειραποσκευές και 9 πλαστικά τσουβάλια. Η προέλευση των ναρ-

κωτικών δεν εξακριβώθηκε.

ΙΙΙ. Την 17-02-2002 σε κατ’ οίκον έρευνα ενός Έλληνα στην Θεσσαλονίκη από Α-

στυνοµικούς της ∆ΑΘ/Υ∆Ν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 σάκοι, περιέχοντες 674

δέµατα ακατέργαστης κάνναβης άγνωστης προέλευσης συνολικού βάρους 668 κιλών
και 150 γραµµαρίων. Συνελήφθησαν 2 Έλληνες και ένας Αλβανός, ενώ αναζητείται

ακόµη ένας Αλβανός.

IV. Στην πιο σηµαντική υπόθεση, την 26-02-2002 στο Τελωνείο Κακκαβιάς Τελω-

νειακοί υπάλληλοι κατέσχεσαν 3 τόνους, 435 κιλά και 600 γραµµάρια ακατέργαστης

κάνναβης, σε διάφορες συσκευασίες και σε σακιά. Τα ναρκωτικά ήταν τοποθετηµένα

σε φορτηγό-βυτίο µεταφοράς υγραερίου. Το αυτοκίνητο προερχόταν από την Αλβανία

και το οδηγούσε ένας Αλβανός υπήκοος. Τα ναρκωτικά τοποθετήθηκαν στο βυτίο, α-

φού αφαιρέθηκε ειδική τάπα (άνοιγµα) στην οροφή του βυτίου. Στο χώρο του βυτίου

βρέθηκαν επίσης ένα όπλο KALASHNIKOV, 2 γεµιστήρες, 300 φυσίγγια και ένα α-

γαλµατίδιο άγνωστης αρχαιολογικής αξίας.

Τα ναρκωτικά, το όπλο, οι γεµιστήρες, τα φυσίγγια, το αγαλµατίδιο, καθώς και το αυτο-

κίνητο κατασχέθηκαν και συνελήφθη ο οδηγός. Ο πιο πάνω τρόπος απόκρυψης και µετα-
φοράς είναι πρωτόγνωρος για τα Ελληνικά δεδοµένα και σε µεγάλο βαθµό επικίνδυνος.
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V. Την 21-03-2002 στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της νήσου Άγιος Νικόλαος Πάρ-

γας εντοπίσθηκε από περιπολικό σκάφος του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηγουµενίτσας

άγνωστο ταχύπλοο σκάφος να κινείται ύποπτα κοντά στις ακτές. Όταν το περιπολικό

κινήθηκε για αναγνώριση-έλεγχο του ταχυπλόου, αυτό ανέπτυξε µεγάλη ταχύτητα και

κατάφερε να διαφύγει, παρά την καταδίωξη. Κατά την καταδίωξη ρίχτηκαν στη θάλασ-

σα από το ταχύπλοο σκάφος 14 ταξιδιωτικοί σάκοι, οι οποίοι περισυλλέγησαν από το

περιπολικό και διαπιστώθηκε ότι περιείχαν 480 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης

και 2,704 κιλά χασισέλαιου.

VI. Την 23-04-2002 σε αποθήκη στο 12ο χλµ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου υπάλληλοι

του Τ∆Ν Αττικής του Σ∆ΟΕ βρήκαν και κατέσχεσαν 333 κιλά και 820 γραµµάρια
ακατέργαστης κάνναβης. Τα ναρκωτικά βρίσκονταν σε 54 τόπια ύφασµα, στο εσω-

τερικό των οποίων είχαν τοποθετηθεί 322 δέµατα ακατέργαστης κάνναβης, Αλβανικής

προέλευσης. Συνελήφθη ένας Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Αθηνών.
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VII. Την 05-05-2002 στο Τελωνείο Κακαβιάς, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν Τε-

λωνειακοί υπάλληλοι σε φορτηγό αυτοκίνητο-ψυγείο που προερχόταν από την Αλβα-

νία, εντόπισαν σε ειδικά κατασκευασµένη κρύπτη, στην µπροστινή πλευρά του θαλά-

µου-ψυγείου σε δέµατα, 1 τόνο, 926 κιλά και 400 γραµµάρια ακατέργαστης κάννα-

βης. Το αυτοκίνητο οδηγούσε Αλβανός υπήκοος, ο οποίος και συνελήφθη. Τα ναρκω-

τικά και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν.

VIII. Την 07-07-2002 στην Αθήνα συνελήφθησαν από Αστυνοµικούς της ∆ΑΑ/Υ∆Ν,

2 Έλληνες για κατοχή µέσα σε αποθήκη, σε ρυµουλκούµενο τροχόσπιτο και ΙΧΦ αυτο-

κίνητο, καθώς και στην οικία του ενός από τους δράστες 912 κιλών και 100 γραµµαρί-
ων ακατέργαστης κάνναβης. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα όπλα. Τα ναρ-

κωτικά ήταν Αλβανικής προέλευσης και αναζητείται ένας Αλβανός υπήκοος.
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ΙΧ. Κατά το χρονικό διάστηµα από 21/07/2002 έως 01/08/2002 εντοπίστηκαν και κα-

τασχέθηκαν, µετά από εκτεταµένες έρευνες του Υπολιµεναρχείου Κυλλήνης στην ευρύ-

τερη περιοχή αρµοδιότητάς του, συνολικά 101 δέµατα µε ακατέργαστη κάνναβη βάρους

269,900 κιλών. Περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν από ξηρά και θάλασσα είχαν αρ-

νητικό αποτέλεσµα ως προς τον εντοπισµό δραστών ή επιπλέον ναρκωτικών ουσιών.

Χ. Κατά την 31-07-2002 και 01-08-2002 εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, µετά από

εκτεταµένες έρευνες του Υπολιµεναρχείου Κατακώλου στη θαλάσσια περιοχή Βαρθολο-

µιού Ηλείας, συνολικά 46 δέµατα που περιείχαν ακατέργαστη ινδική κάνναβη συνολικού

βάρους 120 κιλών και 100 γραµµαρίων. Από τις επισταµένες έρευνες που διενεργήθη-

καν από ξηρά και θάλασσα δεν βρέθηκε άλλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην ευρύ-

τερη περιοχή και δεν εντοπίστηκαν δράστης ή δράστες.

XI. Την 09-08-2002 στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν

Τελωνειακοί υπάλληλοι σε φορτηγό αυτοκίνητο, ανακάλυψαν σε ειδικά διασκευασµένη

κρύπτη στην οροφή της καρότσας, 339 δέµατα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 431 κι-
λών. Το αυτοκίνητο προερχόταν από την Αλβανία και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.
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3. Κύρια πηγή προέλευσης της κάνναβης

I. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ.
α. Από ΑΛΒΑΝΙΑ: 73,02% (146 κιλά 881γραµ.)

β. Από ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: 2,44% (4 κιλά 901 γραµ.)

γ. Άγνωστης προέλευσης και από άλλες χώρες: 24,54% (49 κιλά 366 γραµ.)

II. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
α. Από ΑΛΒΑΝΙΑ: 70,91% (9 τόνοι, 887 κιλά και 385 γραµ.).

β. Άγνωστης προέλευσης και από άλλες χώρες: 29,09% (4 τόνοι, 55 κιλά και 562

γραµ.).

4. Μέθοδοι µεταφοράς της κάνναβης

I. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
∆ιά ξηράς: 100% (201 κιλά και 148 γραµ).

II. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
α. ∆ιά ξηράς: 92,30% (12 τόνοι, 868 κιλά και 761 γραµ.)

β. ∆ιά θαλάσσης: 7,70% (1 τόνος, 74 κιλά και 186 γραµ.)
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5. Υπηκοότητες των διακινητών κάνναβης

I. ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

α. Σε 9 σηµαντικές υποθέσεις διακινήθηκαν 188 κιλά και 164 γραµµάρια κατεργα-

σµένης κάνναβης (93,55% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας).

� Σε 3 υποθέσεις διακινήθηκαν από 6 Έλληνες 24 κιλά και 104 γραµµάρια
(11,98% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας).

� Σε 2 υποθέσεις διακινήθηκαν από 2 Αλβανούς 140 κιλά και 450 γραµµάρια
(69,82% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας).

� Επίσης, σε 4 υποθέσεις βρέθηκαν 23 κιλά και 610 γραµµάρια (11,74% της συ-

νολικής ποσότητας), τα οποία διακινήθηκαν από άγνωστους δράστες.

β. Στις υπόλοιπες 309 υποθέσεις διακινήθηκαν 16 κιλά και 440 γραµµάρια κατερ-

γασµένης κάνναβης (8,17% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας) από 374 Έλλη-

νες, 14 Αλβανούς, καθώς 103 υπηκόους άλλων χωρών ή άγνωστης υπηκοότητας.

II. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

α. Σε 59 σηµαντικές υποθέσεις διακινήθηκαν 12 τόνοι, 738 κιλά και 601 γραµµά-
ρια ακατέργαστης κάνναβης (91,36% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας).

� Σε 14 υποθέσεις διακινήθηκαν 6 τόνοι, 327 κιλά και 457 γραµµάρια (45,38%
της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας) από 43 Αλβανούς.

� Σε 11 υποθέσεις διακινήθηκαν 1 τόνος 109 κιλά και 365 γραµµάρια (7,96%
της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας), από 17 Έλληνες.

� Σε 8 υποθέσεις διακινήθηκαν 2 τόνοι, 162 κιλά και 581 γραµµάρια (15,51%
της συνολικής ποσότητας) µε τη συνεργασία 14 Ελλήνων και 16 Αλβανών.

� Επίσης, σε 25 υποθέσεις διακινήθηκαν 2 τόνοι, 805 κιλά και 378 γραµµάρια
(20,12% της συνολικής ποσότητας), τα οποία βρέθηκαν σε ακτές, εκβράσθηκαν από τη

θάλασσα ή εγκαταλείφθηκαν στην ξηρά από άγνωστους δράστες.

β. Στις υπόλοιπες 5.840 υποθέσεις διακινήθηκαν 1 τόνος, 538 κιλά και 167 γραµ-
µάρια (11,03% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας) από 8.388 Έλληνες, 239

Αλβανούς και 648 υπηκόους άλλων χωρών και άγνωστης υπηκοότητας.

6. α) Η τιµή πώλησης της κατεργασµένης κάνναβης το έτος 2002 κυµάνθηκε από

3€ έως 6€ το γραµµάριο στη λιανική.

β) Η τιµή πώλησης της ακατέργαστης κάνναβης το έτος 2002 κυµάνθηκε από 1,5€
έως 3€ το γραµµάριο στη λιανική.
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7. Το 2002, όσον αφορά τη διακίνηση της κάνναβης στην ΕΛΛΑ∆Α, παρατηρή-
θηκαν τα εξής:

α) Η ΑΛΒΑΝΙΑ εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή προέλευσης και εισαγωγής
κάνναβης στην ΕΛΛΑ∆Α.

β) Σηµειώθηκε αύξηση 19,65% στη συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

που κατέσχεσαν οι ∆ιωκτικές µας Αρχές (13 τόνοι, 942 κιλά και 947 γραµ.), σε σχέ-

ση µε το 2001 (11 τόνοι, 653 κιλά και 193 γραµ.).
γ) Σηµειώθηκε µείωση 34,62% στη συνολική ποσότητα κατεργασµένης κάνναβης

που κατέσχεσαν οι ∆ιωκτικές µας Αρχές (201 κιλά και 148 γραµ.) σε σχέση µε το

2001 (270 κιλά και 780 γραµ.). 
δ) Η κατασχεθείσα ποσότητα κατεργασµένης κάνναβης που προερχόταν από την Αλ-

βανία ανήλθε σε 146 κιλά και 881 γραµ. (73,02% της συνολικής κατασχεθείσας ποσό-

τητας), ενώ το 2001 ήταν 210 κιλά και 175 γραµ. (77,61% της συνολικής ποσότητας).

ε) Η κατασχεθείσα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που προερχόταν από την Αλβανία α-

νήλθε σε 9 τόνους, 887 κιλά και 385 γραµ. (70,91% της συνολικής κατασχεθείσας ποσότη-

τας), ενώ το 2001 ήταν 9 τόνοι, 705 κιλά και 554 γραµ. (83,29 % της συνολικής ποσότητας).

στ) Τα αναφερθέντα στο (δ) επιβεβαιώνουν την τάση, που παρατήθηκε το 2001, ε-

πεξεργασίας της κάνναβης από Αλβανούς σε ειδικές εγκαταστάσεις-εργαστήρια.

ζ) Το 2002 δεν παρατηρήθηκαν νέοι οδοί διακίνησης κάνναβης στη χώρα µας.

8. ∆εν έχουν εξακριβωθεί στη χώρα µας υδροπονικές καλλιέργειες κάνναβης.

9. ∆εν γίνεται νόµιµη καλλιέργεια φυτών κάνναβης στην ΕΛΛΑ∆Α.

10. Το έτος 2002 εντοπίσθηκαν κι εκριζώθηκαν 16.343 παρανόµως καλλιεργηθέντα

φυτά (δενδρύλλια) ινδικής κάνναβης, τα οποία καταστράφηκαν νοµότυπα.

Καλλιέργεια ∆ενδρυλλίων Ινδικής Κάνναβης.
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∆. ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κατά το 2002 η Τελωνειακή Υπηρεσία εξακολούθησε να παρακολουθεί µε ενδιαφέ-

ρον τις εξελίξεις στο αντικείµενο των προδρόµων ουσιών. Συµµετείχε επίσης ενεργά

στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 10 του Καν. ( ΕΟΚ ) 3677/90 για τις πρό-

δροµες ουσίες.

Κατά το 2002, υπήρξαν εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς ψηφίστηκε ο Καν.

(ΕΚ) 988/2002 του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ ) 3677/90,

για τη θέσπιση µέτρων πρόληψης της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών στην παράνοµη

παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Με τον Κανονισµό αυτό γίνεται διά-

κριση µεταξύ των διατάξεων που αφορούν τη γνωστοποίηση πριν από την εξαγωγή

προδρόµων ουσιών και εκείνων που αφορούν την έκδοση άδειας εξαγωγής. Ο µηχανι-

σµός της γνωστοποίησης πριν από την εξαγωγή ουσιών της κατηγορίας 1 είναι πολύ

σηµαντικός καθώς δίνει τη δυνατότητα επαλήθευσης της νοµιµότητας των αποστολών

πριν από την πραγµατοποίησή τους. 

� Επίσης, στα πλαίσια της Επιτροπής ψηφίστηκε ο Κανονισµός 1232/2002 για την

αντικατάσταση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) 3677/90 του Συµβουλίου,

για τη θέσπιση µέτρων πρόληψης της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών στην παράνοµη

παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και για την τροποποίηση του Καν. (

ΕΟΚ) αρ. 3769/92.

Με τον κανονισµό αυτό επιτυγχάνεται:

� η µεταφορά του υπερµαγγανικού καλίου από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 2,

προκειµένου να εφαρµοστεί η απόφαση που εξέδωσε το Μάρτιο 2001 η Επιτροπή των Η-

νωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά, για να περιληφθεί ο οξικός ανυδρίτης και το υπερµαγ-

γανικό κάλιο στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του παραρτήµατος της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών

του 1988,

� η καθιέρωση µηχανισµού γνωστοποίησης πριν από την εξαγωγή για τις ουσίες

της κατηγορίας 2, που έχουν προορισµό µία από τις χώρες που αναφέρονται στους κα-

ταλόγους των ευαίσθητων χωρών, οι οποίοι δηµοσιεύονται στο τεύχος C στην Επίση-

µη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο κατάλογος αυτός των χωρών ενηµε-

ρώνεται συχνά. Η τελευταία δηµοσίευση έγινε στο τεύχος 2002/ C 164/02. 
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Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τα συνθετικά ναρκωτικά είναι ουσίες που παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν µέ-

ρει µε την εφαρµογή διαφόρων χηµικών µεθόδων (∆ιεγερτικά- Παραισθησιογόνα- Κα-

τασταλτικά).

Η αυξηµένη ζήτηση συνθετικών ναρκωτικών οδήγησε στη διόγκωση του προβλήµα-

τος των παρανόµων εργαστηρίων. Η αύξηση του αριθµού τέτοιων εργαστηρίων οφείλε-

ται κυρίως στα µεγάλα κέρδη τα οποία αποκοµίζουν οι εµπλεκόµενοι. Σ΄ αυτό ωστόσο

συµβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ευκολία ανεύρεσης των απαιτούµενων χη-

µικών ουσιών, συσκευών και οργάνων χαµηλού κόστους, καθώς και οι συνήθως απλές

χηµικές διαδικασίες, οι οποίες δεν προϋποθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων ή ιδιαίτερο

τεχνολογικό εργαστηριακό εξοπλισµό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρασκευή συνθετι-

κών ναρκωτικών µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη και µέσα σε µικρό χώρο. 

Πληροφορίες και έρευνες για το θέµα καταδεικνύουν ότι έχει αρχίσει η αναβάθµιση

του επιπέδου τόσο του εξοπλισµού όσο και των ικανοτήτων των ανθρώπων που ασχο-

λούνται µε την παράνοµη παρασκευή, οι οποίοι είναι καλά πληροφορηµένοι για τις νέες

µεθόδους από βιβλιογραφία που κυκλοφορεί, είτε παράνοµα είτε µέσω του ∆ιαδικτύου.

Η παρασκευή των ναρκωτικών ουσιών απαιτεί τη χρησιµοποίηση χηµικών ουσιών

οι οποίες είναι απαραίτητες και στη νόµιµη παρασκευή πλήθους βιοµηχανικών και

φαρµακευτικών προϊόντων.

Η καταγραφή των ουσιών που βρίσκονται στους χώρους ενός παράνοµου εργαστη-

ρίου κατά τη διαδικασία εξάρθρωσης, καθώς και οι φυσικοχηµικές διαδικασίες που α-

κολουθούνται αποτελούν πολύ σηµαντικά δεδοµένα για τη µετέπειτα έρευνα των διω-

κτικών αρχών. Είναι τα βασικά στοιχεία για τη διαπίστωση αφ’ ενός του είδους των

ναρκωτικών που παρασκευάζονται, και αφ’ ετέρου των πιθανών προµηθευτών και

διαύλων εκτροπής των Προδρόµων ουσιών. Η εκτροπή των Προδρόµων ουσιών από

το νόµιµο εµπόριο παραµένει το κύριο µέσο που χρησιµοποιείται από τις εγκληµατι-

κές οργανώσεις, για ν’ αποκτηθούν τα χηµικά που απαιτούνται για την παράνοµη πα-

ρασκευή των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών.

Η Αµφεταµίνη αντιπροσωπεύει τη βασική µοριακή δοµή µίας µεγάλης σειράς συν-

θετικών ψυχοδιεγερτικών ναρκωτικών. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό µόριο, που έχει την

ικανότητα να επιδεικνύει πληθώρα φαρµακολογικών δράσεων και η µελέτη της δοµής

του χρησιµεύει στην ανάπτυξη της σύνθεσης άλλων ναρκωτικών.

� Τα παράγωγα της Αµφεταµίνης είναι ελκυστικά και κυρίως αναφερόµαστε σ΄

αυτά, όταν µιλάµε για συνθετικά ναρκωτικά.

� Όλοι οι τύποι ναρκωτικών αυτής της κατηγορίας µπορούν να ληφθούν από το

στόµα (έχουν καλή απορρόφηση στην κυκλοφορία του αίµατος).

� Τα δισκία είναι εύκολα στη χρήση-διάθεση (κυρίως στους χώρους νυχτερινής
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διασκέδασης των νέων) και σχετικά φθηνά.

� Η προµήθεια των Προδρόµων ουσιών και του εξοπλισµού που χρειάζονται για

την παραγωγή τους είναι εύκολη και συνήθως χαµηλού κόστους.

� Θεωρούνται εσφαλµένα από τους χρήστες «ασφαλή» ναρκωτικά σε σχέση µε τα

άλλα και έχουν καλή εικόνα στους χρήστες.

� Το εµπόριό τους αποδίδει µεγάλα κέρδη. 

� Οι κίνδυνοι κατά τη διακίνησή τους είναι περιορισµένοι. 

� Τέλος, τα δισκία είναι µοντέρνα προϊόντα και οι καταναλωτές τ’ αναγνωρίζουν

ανάλογα µε το σχέδιο ή το λογότυπό τους.

Στην παράνοµη αγορά οι µορφές µε τις οποίες κυκλοφορούν τα παράγωγα της Αµ-

φεταµίνης είναι σκόνες, υγρά, κρύσταλλοι, δισκία και κάψουλες. Ένα δισκίο είναι η

συνήθης µορφή δόσης και υπάρχει µεγάλη ποικιλία σε µεγέθη, σχήµατα, χρώµατα και

τυπωµένα λογότυπα (logos). Γενικά αποκαλούνται ΕΚΣΤΑΣΗ (Ecstasy, XTC).
Ο ιδιαίτερος κίνδυνος κατά τη λήψη δισκίων ΧΤC, ανεξάρτητα από την εκάστοτε

µορφή εµφάνισής τους, έγκειται στο ότι δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων στους χρή-

στες ποια ουσία καταναλώνουν εκείνη τη στιγµή. Η εν µέρει ελαφρά διαφορετική δρά-

ση, την οποία ο χρήστης, στις περισσότερες περιπτώσεις, µπορεί να κατατάξει µόνο

στις κατηγορίες διεγερτική, ηρεµιστική ή παραισθησιογόνο, δεν επιτρέπει στο κάθε ά-

τοµο τον επακριβή προσδιορισµό της ουσίας που περιέχεται.

Με σκοπό να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε κατασχέσεις χα-

πιών ΕΚΣΤΑΣΗ µεταξύ των Υπηρεσιών ∆ίωξης των Κρατών-Μελών και να εκτιµη-

θούν οι τρέχουσες και µελλοντικές τάσεις και εξελίξεις, η Ευρωπόλ εφαρµόζει το επο-

νοµαζόµενο Πρόγραµµα «LOGO PROJECT». 

Η χώρα µας συµµετέχει ενεργά στο Πρόγραµµα αυτό, που αφορά την καταγραφή

και φωτογράφηση των κατασχεµένων δισκίων από τις Υπηρεσίες ∆ίωξης ναρκωτικών

και την αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στην ΕΥΡΩΠΟΛ, η οποία τις α-

ναλύει και συντάσσει καταλόγους που αφορούν τις κατασχέσεις δισκίων ΕΚΣΤΑΣΗ σε

ολόκληρη την Ε.Ε. Οι κατάλογοι αυτοί ενηµερώνονται περιοδικά, διατίθενται για δια-

νοµή, µέσω των Εθνικών Μονάδων της Ευρωπόλ, στις Υπηρεσίες ∆ίωξης στα Κ-Μ

και συνδράµουν τις Υπηρεσίες αυτές στην αναγνώριση των ήδη καθιερωµένων ή νέων

λογοτύπων των δισκίων.

Η συνολική ποσότητα δισκίων ECSTASY που κατασχέθηκε στη χώρα µας από τις

διωκτικές αρχές το έτος 2002 ήταν 28.780, έναντι 58.845 δισκίων το 2001 (µείωση

51,09%).
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Σηµαντικές Υποθέσεις 

α) Την 4/5/2002 στην Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κιλκίς συνελήφθησαν από Αστυνοµικούς

της ∆ΑΘ/Υ∆Ν 2 άτοµα Αλβανικής υπηκοότητας να κατέχουν επιµελώς κρυµµένα σε

διαµορφωµένη κρύπτη στο ρεζερβουάρ Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο ένας απ’

αυτούς, 4.634 δισκία ECSTASY Αλβανικής προέλευσης, µε σκοπό την εµπορία.

β) Την 21/6/2002 στο Περιστέρι Αττικής συνελήφθησαν από Αστυνοµικούς της

∆ΑΑ/Υ∆Ν 2 Έλληνες για κατοχή στην οικία τους και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησί-

ας του ενός, 5.000 δισκίων ECSTASY άγνωστης προέλευσης, µε σκοπό την εµπορία.

γ) Την 22/6/2002 από Λιµενικούς του Υπολιµεναρχείου Μυκόνου συνελήφθη στον

οικείο Λιµένα ένας Έλληνας για κατοχή 145 δισκίων ECSTASY, ο οποίος είχε επιβι-

βασθεί σε πλοίο από τον Πειραιά µε προορισµό τη Μύκονο.

δ) Την 29/7/2002 στη Ρόδο Αστυνοµικοί του Α/Τ Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης,

µετά από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας, συνέλαβαν έναν Έλληνα και έναν Ιταλό

για κατοχή 1.190 δισκίων ECSTASY, τα οποία είχε προµηθευτεί Έλληνας φοιτητής

από τη Μ. Βρετανία, όπου φοιτούσε. Αναζητούνται ο φοιτητής και άλλος ένας ΄Ελλη-

νας υπήκοος.

ε) Την 12/8/2002 στην περιοχή Λιµένα Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, συνελήφθησαν

από Αστυνοµικούς 2 αλλοδαποί και ένας Έλληνας για κατοχή 1.144 δισκίων ECSTASY,

από τα οποία τα 1.070 βρέθηκαν µέσα σε ψυγείο της οικίας τους, µε σκοπό την εµπορία.
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στ) Την 20/8/2002 στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αστυνοµικοί του Α/Τ Αλµυ-

ρού Βόλου συνέλαβαν 2 Έλληνες, οι οποίοι µετέφεραν µε ταξί που οδηγούσε ο ένας

απ’ αυτούς 3.922 δισκία ECSTASY, µε σκοπό την εµπορία.

ζ) Την 19/8/2002 και την 22/8/2002, σε συνδυασµένες κοινές επιχειρήσεις ανδρών

του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εµπο-

ρικής Ναυτιλίας, ανδρών ασφαλείας του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά και του Λι-

µεναρχείου Λαυρίου, µε τη συνδροµή Αστυνοµικού σκύλου-ανιχνευτή ναρκωτικών,

που διενεργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Λιµένα Λαυρίου, εντοπίσθηκαν ναρκωτι-

κές ουσίες σε συνολικά 33 περιπτώσεις και συνελήφθησαν 37 άτοµα (32 άνδρες - 5 γυ-

ναίκες). Οι συλληφθέντες θα επιβιβάζονταν σε πλοίο µε προορισµό τη Σαµοθράκη, για

να συµµετάσχουν σε µουσικό φεστιβάλ, όπου θα κατανάλωναν τα ναρκωτικά. Κατα-

σχέθηκαν συνολικά: 101 δισκία Ecstasy, 1043 γραµ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης,

46 γραµ. κατεργασµένης κάνναβης, 3 γραµ. χασισέλαιο, 4 γραµ. κοκαΐνης και 10 γραµ.

Ψυχοτρόπων ουσιών. 
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Ζ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εγκληµατικότητα που σχετίζεται µε τα ναρκωτικά είναι µια έννοια δύσκολη να

προσδιοριστεί επακριβώς, είναι ιδιαίτερα ευρεία και σοβαρή, γιατί µπορεί να συνδέε-

ται και µε το οργανωµένο έγκληµα και γενικώς έχει πολλές επιµέρους εκφάνσεις. Πα-

ράλληλα, η εγκληµατικότητα που συνδέεται µε το εξαρτηµένο άτοµο αποτελεί σηµα-

ντική πραγµατικότητα, διότι η εξάρτηση, αφ’ ενός οδηγεί το άτοµο σε σωρεία αξιόποι-

νων πράξεων, αφ’ ετέρου συντηρεί το κύκλωµα διακίνησης των ναρκωτικών και δη-

µιουργεί νέους χρήστες, τους οποίους οδηγεί στο µονόδροµο των ναρκωτικών.

Το εξαρτηµένο άτοµο, προκειµένου να εξασφαλίσει την καθηµερινή του δόση,

µπαίνει σε µια διαδικασία παρανοµίας, αφού τόσο η χρήση-κατοχή όσο και η αγορά-

διακίνηση-εµπορία ναρκωτικών είναι πράξεις που απαγορεύονται και τιµωρούνται

σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία περί Ναρκωτικών. Επιπλέον, από τη στιγµή που ο χρήστης

εµπλέκεται µε τα ναρκωτικά και χρειάζεται ένα µεγάλο ποσό χρηµάτων, καθηµερινά

οδηγείται αναγκαστικά και σε άλλες µορφές εγκληµατικής δράσης.

1. Ένα από τα βασικότερα συµπεράσµατα που προκύπτει από τη µελέτη και α-
νάλυση των στοιχείων που συνθέτουν το πρόβληµα της µικροεγκληµατικότητας
είναι το ότι τα εξαρτηµένα άτοµα αποτελούν σηµαντικό τροφοδότη της.

2. Η συµµετοχή των εξαρτηµένων ατόµων στη µικροεγκληµατικότητα δείχνει να εί-
ναι δρόµος χωρίς γυρισµό, καθότι η εµπλοκή τους αρχίζει, όταν οι διαθέσιµοι πόροι τό-
σο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους, έχουν πλήρως εξαντληθεί και η απόκτηση
της ηµερήσιας δόσης τους δεν µπορεί να εξασφαλισθεί µε άλλους νόµιµους τρόπους.

3. Η έλλειψη των οικονοµικών πόρων όχι µόνο για την απόκτηση της ναρκωτι-
κής ουσίας αλλά και για την κάλυψη των αναγκών της, καθηµερινής τους επιβίω-
σης, οδηγεί τα άτοµα αυτά σε δύο παράνοµες επιλογές:

� Στη συµµετοχή τους στην µικροεγκληµατικότητα (αρπαγές τσαντών, µικρολη-

στείες, κλοπές κ.λπ.), τις οποίες δεν θα τελούσαν ποτέ υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλ-

λά υποχρεώνονται λόγω της εξάρτησης.

� Στην εµπλοκή τους στη µικροδιακίνηση (βαποράκια), αναζητώντας συνεχώς νέ-

ους χρήστες, αλλά και στη χρησιµοποίησή τους ως ασπίδες των πραγµατικών εµπόρων

ναρκωτικών.

4. Με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω δηµιουργείται ένας «φαύλος κύ-
κλος», ο οποίος έχει 2 παραµέτρους: τη µόνιµη εµπλοκή των ατόµων αυτών µε τις
διωκτικές αρχές ως παραβατικά άτοµα και την αδυναµία τους να επιλύσουν µε νό-
µιµο τρόπο το πρόβληµά τους. ∆ηµιουργείται έτσι η αίσθηση στην κοινωνία ότι η ε-

πίλυση των προβληµάτων αυτών είναι υπόθεση των διωκτικών αρχών και µόνο, ενώ τα

άτοµα αυτά έχουν ανάγκη περίθαλψης και θεραπείας ως ασθενείς και όχι ποινικής

µεταχείρισης. 
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5. Η παραβατικότητα των ατόµων αυτών δηµιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες, µε

αποτέλεσµα η κοινωνία από τη µία µεριά να ζητά από τις διωκτικές αρχές περισσότερα

κατασταλτικά µέτρα και από την άλλη να ωθεί τα άτοµα αυτά ακόµα περισσότερο στην

περιθωριοποίηση.

6. Το πρόβληµα εντοπίζεται εντονότατο στην περιοχή της Αττικής, αφού στην πε-
ριφέρεια και στις µικρές κοινωνίες η αντίδραση και ο στιγµατισµός των εξαρτη-
µένων ατόµων είναι ιδιαίτερα έντονος και τα εξαναγκάζει, όταν πλέον το πρόβλη-
µά τους έχει αναδειχθεί, να µετακοµίζουν στην Αθήνα, είτε για λόγους ανωνυµίας
είτε αναζητώντας συµµετοχή σε προγράµµατα χορήγησης υποκατάστατων.

2.4. Θάνατοι από Ναρκωτικά

Ένας από τους πλέον χρήσιµους δείκτες για την ανάλυση του προβλήµατος των

Ναρκωτικών είναι και οι θάνατοι που οφείλονται σε αυτά.

Τη συστηµατική συλλογή των στοιχείων για τους θανάτους έχει αναλάβει το 3ο

Τµήµα Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου ∆ηµόσιας

Τάξης. Ως θάνατοι από Ναρκωτικά νοούνται αυτοί που σχετίζονται άµεσα µε τη
χρήση ναρκωτικών.

Μέχρι σήµερα δεν γίνεται ειδική καταγραφή θανάτων που έχουν ως έµµεση αιτία τα

ναρκωτικά (π.χ. τροχαία, αυτοκτονίες και λοιπά ατυχήµατα), παρά το γεγονός ότι τό-

σο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη σχέση οδικών

τροχαίων ατυχηµάτων και χρήσης ναρκωτικών και αναζητούνται τρόποι τόσο της ανά-

δειξης-µελέτης αλλά και αντιµετώπισης του προβλήµατος.

Ο µηχανισµός και οι γενεσιουργές αιτίες του θανάτου λόγω χρήσης ναρκωτικών εί-

ναι µία σύνθετη διαδικασία, που πρέπει να αναλύεται εξατοµικευµένα.

Οι θάνατοι από ναρκωτικά παρουσίαζαν αυξητική πορεία από το 1991 έως και το

2001 και ιδιαίτερα τα έτη 1996-2001.
Το έτος 2002 οι θάνατοι από Ναρκωτικά µειώθηκαν για πρώτη φορά µετά το

1993. Συγκεκριµένα, το έτος 2002 βεβαιώθηκαν 259 θάνατοι που οφείλονταν στα ναρ-

κωτικά, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση κατά 19,31% σε σχέση µε το 2001 (321 θάνατοι).

Αναλύοντας τα δηµογραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά των θανόντων από ναρκω-

τικά, καθώς και τις τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε τον

παρακάτω πίνακα θανάτων από ναρκωτικά προκύπτουν τα ακόλουθα:

� Οι άνδρες εξακολουθούν να κατέχουν την πλειοψηφία των θανάτων από ναρκω-

τικά και το έτος 2002, σε ποσοστό 93,4 % (242), ενώ οι γυναίκες κατέχουν το 6,6% (17). 

� Τη µεγάλη πλειοψηφία των θανόντων εξακολουθούν να κατέχουν Έλληνες υ-
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πήκοοι, σε ποσοστό 95,3% (247), ενώ οι αλλοδαποί κατέχουν το υπόλοιπο 4,7% (12). 
� Η ηρωίνη εξακολουθεί να είναι η ουσία στην οποία οφείλεται σχεδόν το σύνο-

λο των θανάτων από ναρκωτικά και για το 2002. Από τους 259 θανάτους, οι 256 ο-
φείλονται στην ηρωίνη, 1 οφείλεται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και 2 στη χρή-
ση κοκαΐνης. 

Ωστόσο, σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, σε σχέση µε το 2001, όλη η µείωση ση-

µειώθηκε στους θανάτους από ηρωίνη (256 το 2002 έναντι 318 το 2001), ενώ οι θά-
νατοι από ψυχότροπες ουσίες και κοκαΐνη ήταν οι ίδιοι (ένας και 2 αντίστοιχα, τό-

σο το 2001 όσο και το 2002).

� Η ηλικιακή οµάδα 21-30 ετών, είχε το 2002, όπως το 1999, το 2000 και το
2001, το µεγαλύτερο αριθµό θανόντων (140), ακολούθησε η οµάδα 31 ετών και ά-
νω, µε 91 θανόντες και στη συνέχεια η οµάδα µέχρι 20 ετών, µε 28 θανόντες.

Αξιοσηµείωτη είναι η περίπου ισοκατανεµηµένη µείωση των θανόντων και στις 3 η-

λικιακές οµάδες το 2002 σε σχέση µε το 2001 (18 λιγότεροι θανόντες στην οµάδα µέ-

χρι 20 ετών και στην οµάδα 21-30 ετών, ενώ στην οµάδα πάνω από 31 ετών 16 λι-
γότεροι θανόντες).

Η πλειοψηφία των θανόντων ήταν άγαµοι σε ποσοστό 93,8% (243), ενώ οι έγγαµοι

4,6% (12) και οι διαζευγµένοι µόλις 1,6% (4).

� Στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) είχαµε το

81,4% των θανάτων από ναρκωτικά (211), παρατηρείται δηλαδή µία µικρή µείωση σε

σχέση µε το 2001 που είχαµε 82,5% (265).

Το 2002 παρατηρείται µείωση θανάτων κατά 23,7% στην Αθήνα (161 έναντι 211 το

2001), ενώ η αντίστοιχη µείωση στη Θεσσαλονίκη είναι 7,4% (50 έναντι 54 το 2001)

και στην υπόλοιπη χώρα 14,3% (48 έναντι 56 το 2001).

Το 2002 παρατηρείται σηµαντική µείωση (31,4%) στους θανάτους ατόµων µέσης
εκπαίδευσης (133 έναντι 194 το 2001), ενώ στις άλλες οµάδες τα ποσοστά διατηρή-

θηκαν σε σταθερά επίπεδα.
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2.5. Παράνοµη ∆ιάθεση από Φαρµακεία ουσιών που υπάγονται στα ναρκωτικά

Οι Ελληνικές διωκτικές Αρχές, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλουν ν’

αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των ναρκωτικών σε όλες τις πτυχές του, ανέπτυξαν τα 2

τελευταία χρόνια έντονη δραστηριότητα στον τοµέα του ελέγχου της διακίνησης των

φαρµακευτικών ναρκωτικών, που πωλούνται από τις φαρµακευτικές εταιρείες, τις

φαρµακαποθήκες και τα φαρµακεία της χώρας 

Οι δυνατότητες που έχουν οι διωκτικές υπηρεσίες που απαρτίζουν το Σ.Ο.∆.Ν. από

το νοµικό τους οπλοστάσιο είναι ικανές, ώστε να µπορέσουν να παρακολουθήσουν και

να ελέγξουν το πρόβληµα αυτό από πολλές πλευρές (π.χ. φορολογικοί, τελωνειακοί και

αστυνοµικοί έλεγχοι, κ.λπ.).

Υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας, τον Ε.Ο.Φ. και

το Γ.Χ.Κ. και αφού προηγήθηκε η σχετική απαραίτητη ενηµέρωση, ενέταξαν στο προ-

γραµµατισµό της δράσης τους σηµαντικό αριθµό ελεγκτικών στόχων, στους επαγγελ-

µατικούς χώρους στους οποίους εκτιµήθηκε ότι υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος εκτρο-

πής. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά στοιχεία των υποθέσεων των

κατηγορηθέντων ατόµων και των φαρµάκων που διατέθηκαν παράνοµα, όπως διαπι-

στώθηκε µετά από ελέγχους που διενήργησε το Σ∆ΟΕ.

Από τις πλέον σηµαντικές και χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι έλεγχοι που

πραγµατοποιήθηκαν στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια του 2002 παρατηρήθηκε µεταξύ των

χρηστών της Ρόδου διακίνηση του διαδερµικού αυτοκόλλητου DUROGESIC, οι οποί-

οι στην προσπάθειά τους ν’ αποκτήσουν το φάρµακο αυτό, κατέφευγαν στην διάπρα-

ξη διαρρήξεων φαρµακείων ή στην απόκτησή του µε µη νόµιµη ιατρική συνταγή. 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι:

� Το φάρµακο DUROGESIC περιέχει τη δραστική ουσία FENTANYL (φαιντανύ-

λη), που ανήκει στον Πίνακα Γ΄ του Ν. 1729/87.

� Χρησιµοποιείται νόµιµα από άτοµα που πάσχουν από επώδυνες ασθένειες (καρ-

κινοπαθείς) για ανακούφιση πόνου λόγω της παρατεταµένης και αποτελεσµατικής α-

ναλγητικής δράσης του και επικολλάται στο σώµα για διάστηµα 3 ηµερών.

� Η ταυτόχρονη χορήγηση DUROGESIC και οπιοειδών ή άλλων κατασταλτικών

του Κ.Ν.Σ. προκαλεί αθροιστικές κατασταλτικές δράσεις.
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� Το σηµαντικότερο είναι ότι προκαλεί σωµατική και ψυχολογική εξάρτηση.

� Η χρήση του DUROGESIC γίνεται συνήθως µε κάπνισµα, µε ενδοφλέβια χρή-

ση του φαρµάκου ή και µε απλή επικόλληση αυτού στο δέρµα.

Το φαινόµενο αυτό, το οποίο αρχικά εντοπίσθηκε στη Ρόδο, µετά από τη συντονι-

σµένη δράση των διωκτικών αρχών κατά λόγο αρµοδιότητας διαπιστώθηκε η εκτετα-

µένη εκτροπή του DUROGESIC και η παράνοµη διάθεσή του σε χρήστες ναρκωτικών

ουσιών και σ’ άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.

Από στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου προκύπτει ότι το χρονικό διά-

στηµα Αυγούστου-Σεπτεµβρίου συνελήφθηκαν τουλάχιστον 12 άτοµα που ενέχονταν

σε διαρρήξεις φαρµακείων και διακίνηση DUROGESIC, ενώ διενεργείται προανάκρι-

ση και για άλλες διαρρήξεις φαρµακείων.

Από στοιχεία δε του Σ∆ΟΕ παραπέµφθηκαν εντός του 2002 στη ∆ικαιοσύνη, σε 12

υποθέσεις, οι υπεύθυνοι γιατροί και φαρµακοποιοί. Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώ-

θηκε ότι διατέθηκαν παράνοµα από διάφορα φαρµακεία της χώρας 106.306 ταµπλέτες

ναρκωτικών-φαρµάκων, 4510 διαθερµικά τσιρότα και 85 αµπούλες µορφίνης και

υδροχλωρικής πεθιδίνης. Συγκεκριµένα, το χρονικό διάστηµα 18/10-5/12 οι έλεγχοι

του Σ∆ΟΕ µε τη µέθοδο της «κλειστής αποθήκης» σε 16 φαρµακεία και 3 φαρµακο-

βιοµηχανίες απέδωσαν, µε τη συνεργασία των λοιπών διωκτικών αρχών και των υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Υγείας (Νοµαρχιακού επιπέδου και Σώµατος Επιθεωρητών Υ-

γείας), µε ακρίβεια, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα υπόλοιπα του κάθε προϊόντος.

Αφορµή του γεγονότος αυτού ήταν η πραγµατοποίηση δοκιµαστικής εφαρµογής

βουπρενορφίνης στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου (Υ5γ/ΓΠ Οικ. 10087/14-10-02 απόφα-

ση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας) µε την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ σε 80 εξαρτηµέ-

να, από µείζονα οπιοειδή φάρµακα, άτοµα, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύ-

νων από τη χρήση, τόσο για τον χρήστη όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Σηµαντικές Υποθέσεις:

1. Από 1/1/2002 έως 6/12/2002 σε φαρµακείο της περιοχής Παρακαλάµου Ιωαννί-

νων διατέθηκαν για κατανάλωση, χωρίς την ύπαρξη θεωρηµένων ιατρικών συνταγών,

80.010 χάπια, που υπάγονται στον πίνακα ∆΄ του αρθ.4 του Ν.1729/87.

2. Από 9/1/2002 έως 28/5/2002 διατέθηκαν σε τρία φαρµακεία των περιοχών Κοζά-

νης και Καστοριάς για κατανάλωση, χωρίς την ύπαρξη θεωρηµένων ιατρικών συντα-

γών, 26.296 χάπια που υπάγονται στον πίνακα ∆΄ του αρθ.4 του Ν.1729/87.

3. Την 14/10/2002 σε φαρµακείο της Ρόδου κατασχέθηκαν 78 φύσιγγες Υδροχλω-
ρικής Μορφίνης, που είχαν διατεθεί παράνοµα.

4. Από 21/10/2002 έως 6/11/2002 σε 6 φαρµακεία της Ρόδου διατέθηκαν προς κατα-
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νάλωση 4.440 διαθερµικά επιδέµατα (τσιρότα) DUROGESIC, που ανήκουν στην κα-

τηγορία 5 του αρθ.4 του Ν.1729/87, χωρίς την ύπαρξη θεωρηµένων ιατρικών συνταγών.

5. Την 25/11/2002 σε φαρµακείο της Κω διαπιστώθηκε παράνοµη διάθεση 28 φυ-
σίγγων Μορφίνης και 57 φυσίγγων Υδροχλωρικής Πεθιδίνης, καθώς επίσης και 70
τεµαχίων διαθερµικών επιδεµάτων (τσιρότα) DUROGESIC, χωρίς την ύπαρξη τι-

µολογίων αγοράς.

2.6. Ξέπλυµα χρήµατος από εµπόριο Ναρκωτικών

Η σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία κινδυνεύει άµεσα από το σύγχρονο έγκλη-

µα, που δεν είναι άλλο από το οικονοµικό έγκληµα µε την ευρύτερη έννοια του όρου. 

Το οικονοµικό έγκληµα είναι πολύπλοκο, ξεπερνά πολλές φορές στενά γεωγραφικά

όρια και εθνικά σύνορα και έχει αποκτήσει πλέον διεθνή χαρακτήρα και υπόσταση.

Μία από τις κύριες µορφές που εµφανίζεται σήµερα και εκφράζεται το οικονοµικό έ-

γκληµα είναι το «ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος».

Στη διεθνή πρακτική και ορολογία ως Ξέπλυµα Χρήµατος νοούνται όλες εκεί-
νες οι ενέργειες και διαδικασίες, οι πράξεις ή παραλήψεις που γίνονται δολίως, µε
σκοπό να µεταµφιεστεί και να µεταβληθεί µε κάθε µέσο ή τρόπο η ταυτότητα του
παράνοµα αποκτηθέντος Βρόµικου χρήµατος, έτσι ώστε αυτό να προσλάβει την ε-
πιθυµητή νοµιµοφάνεια, να φαίνεται δηλαδή ή να δίνει έστω την εντύπωση ότι α-
ποκτήθηκε ή προέρχεται από νόµιµη αιτία ή πηγή. 

Η προσπάθεια «καθαρισµού του χρήµατος», δηλαδή της απαλλαγής του από τα ίχνη

της εγκληµατικής προέλευσης, έχει χαρακτηρισθεί ως η «αχίλλειος πτέρνα» του Οργα-

νωµένου Εγκλήµατος.

Εκτιµάται ότι οι έµποροι ναρκωτικών εισπράττουν αρκετές δεκάδες δισεκατοµµύ-

ρια δολάρια το χρόνο από τη λιανική διάθεση των ναρκωτικών ουσιών. Για τη δίωξη

αυτής της επικίνδυνης εγκληµατικότητας, η οποία κυριολεκτικά διαβρώνει ευρύτατα

τµήµατα του κοινωνικού ιστού, απαιτείται η συνεργασία όλων των επιφορτισµένων µε

το έργο αυτό φορέων, διωκτικών-δικαστικών αρχών αλλά και του ευρύτερου χρηµατο-

πιστωτικού συστήµατος.

Ο µεγάλος όγκος του χρήµατος αυτού αποτελεί πραγµατικό πονοκέφαλο για τους ε-

παγγελµατίες ξεπλύµατος χρηµάτων, γιατί δίνεται η ευκαιρία στις διωκτικές αρχές και

στους τραπεζικούς υπαλλήλους να εντοπίσουν ή να βεβαιωθούν ότι επιχειρείται µία ύ-

ποπτη ή ασυνήθιστη συναλλαγή. 

Η χώρα µας στο σοβαρό αυτό θέµα απάντησε µε την ψήφιση ειδικού Νόµου για το

Ξέπλυµα χρήµατος (Ν. 2331/95 «για την Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποί-
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ησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες»), που τροποποιήθηκε και συµπλη-

ρώθηκε µε τους Νόµους 2479/97 άρθρο 2 παράγρ. 16, 2656/98, 2803/2000 άρθρο 9

και 2928/2001 άρθρο 8.

Για την κατάρτιση του παραπάνω βασικού Νόµου 2331/95 λήφθηκαν υπόψη η Σύµ-
βαση της Βιέννης του 1988, οι 40 συστάσεις (αναθεωρηµένο κείµενο 1996) της δια-

κυβερνητικής οµάδας των εµπειρογνωµόνων του ΟΟΣΑ, γνωστής ως FATF (Financial

Action Task Force), η Σύµβαση του Στρασβούργου, η οποία κυρώθηκε µε τον
Ν.2655/98 και η σχετική οδηγία 91/308/10-6-1991 της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε µε

την οδηγία 2001/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4-12-

2001. Με τα κείµενα των οδηγιών αυτών υποχρεώνονται τα Κ-Μ να µεριµνήσουν, ώ-

στε να απαγορευθεί στο έδαφός τους η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δρα-

στηριότητες. Οι οδηγίες αυτές, µεταξύ των άλλων, υποχρεώνουν τα χρηµατοπιστωτι-

κά ιδρύµατα να προβαίνουν στην εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών τους και

να συνεργάζονται µε τις Αρχές που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση των νοµίµων

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, είτε µε δική τους πρωτοβουλία (προληπτικά)

είτε ύστερα από αίτηµα των εν λόγω αρχών.

Ξεχωριστής σηµασίας είναι το έργο που επιτελεί η Επιτροπή του Άρθρου 7, του Ν.

2331/95, ως κατεξοχήν αρµόδιου φορέα συντονισµένης αντιµετώπισης του ξεπλύµα-

τος χρήµατος στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας της Επιτροπής ως Ανεξάρτητης ∆ιοικητι-

κής Αρχής, η δοµή της, η πολυκλαδική της σύνθεση και το εύρος των αδικηµάτων που

ερευνά, καθώς και η λειτουργική της ανεξαρτησία, την οποία εγγυάται η παρουσία εκ-

προσώπου της δικαστικής εξουσίας ως Προέδρου, την καθιστούν υπόδειγµα συγκρό-

τησης, οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδας Οικονοµικών Πληροφοριών, όχι µόνο σε

εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Εκτός από την Επιτροπή του άρθρου 7, Ν. 2331/95, οι αρµόδιες ∆ιωκτικές Υπηρε-

σίες της χώρας µας (Ελληνική Αστυνοµία, Σ∆ΟΕ, Τελωνεία, Λιµενικό Σώµα), στα

πλαίσια εξιχνίασης διαφόρων εγκληµάτων που περιλαµβάνονται στο Νόµο 2331/95, ε-

φαρµόζουν σε συντρέχουσα περίπτωση και το Νόµο Περί ξεπλύµατος χρήµατος.

Η ∆ιεθνής συνεργασία, ειδικότερα στην αντιµετώπιση του Ξεπλύµατος Χρήµατος,

θα πρέπει να ενδυναµωθεί περαιτέρω και να είναι ειλικρινής, ώστε να ξεπεραστούν οι

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι διωκτικές αρχές στην εξακρίβωση της πραγµατικής

πηγής προέλευσης των χρηµάτων.

Ο πλέον συνήθης τρόπος ξεπλύµατος «βρόµικου» χρήµατος γίνεται αρχικά µε τη

φυσική µεταφορά αυτού και στη συνέχεια την εισαγωγή του µε διάφορους τρόπους

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε τη µορφή καταθέσεων ή εµβασµάτων ή εντολών

πληρωµής. Μία απλή τραπεζική συναλλαγή µπορεί να είναι το ξεκίνηµα ενός πολύπλο-

κου σχεδίου σύνθετων συναλλαγών και χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων.

Τα κεφάλαια (συνήθως χρήµατα και ακίνητα) βρίσκονται στο κέντρο κάθε παράνοµης
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επιχείρησης, κάθε εγκληµατικής οργάνωσης, όσο δε τα παράνοµα έσοδα παραµένουν α-

νέγγιχτα, οι τυχόν απώλειες σε προσωπικό, προϊόντα και µέσα µεταφοράς µπορούν εύ-

κολα να αντικατασταθούν. Ακόµα και αν οι εγκέφαλοι µιας εγκληµατικής οργάνωσης ο-

δηγηθούν στη φυλακή, εφόσον ο παράνοµα αποκτηµένος πλούτος παραµένει ανέπαφος,

η εγκληµατική επιχείρηση µπορεί κάλλιστα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Τα χρήµατα σε µετρητά από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τις άλλες παράνοµες

δραστηριότητες εξάγονται αυτούσια από τη χώρα συγκεντρώσεώς τους µεταφερόµενα

µε «βαποράκια» και πολλούς άλλους τρόπους, µεταξύ των οποίων είναι τα ιδιωτικά α-

εροπλάνα και τα ταχύπλοα σκάφη. Το επόµενο βήµα είναι η µεταφορά τους σε κάποιο

φορολογικό παράδεισο ή σε χώρα µε πολύ ανεπτυγµένες χρηµαταγορές ή σε επιλεγµέ-

νες χώρες του τρίτου κόσµου.

Άλλος τρόπος ξεπλύµατος χρήµατος είναι η εξαγωγή των µετρητών στη χώρα συσ-

σώρευσης του βρόµικου χρήµατος από ναρκωτικά ή άλλες σοβαρές εγκληµατικές πρά-

ξεις, στην οποία άτοµα, εκτός του οικείου οργανωµένου δικτύου, απασχολούνται συ-

στηµατικά στο ξέπλυµα για λογαριασµό των κατόχων και ιδιοκτητών του χρήµατος

αυτού. Έχει διαπιστωθεί ότι οι καταθέσεις αυτής της µορφής γίνονται συστηµατικά α-

πό επαγγελµατίες ξεπλύµατος χρηµάτων, που έχουν επικεφαλής κάποιον, ο οποίος κα-

θοδηγεί και εποπτεύει την επιχείρηση των ανθρώπων που µεταφέρουν τα ταξινοµηµέ-

να χρήµατα σε βαλίτσες, τσάντες κ.λπ..

Τέλος, άλλος τρόπος είναι το συγκεντρωµένο από παράνοµες ενέργειες χρήµα να

εµφανίζεται και κατατίθεται σε µεγάλα ποσά χωρίς να προκύπτει θέµα υποψίας για την

προέλευσή τους.

Για να καταστεί πιο αποτελεσµατική η αντιµετώπιση του λεπτού αυτού προ-
βλήµατος του ξεπλύµατος χρηµάτων, απαιτείται δέσµευση και ουσιαστική συνερ-
γασία σε όλα τα επίπεδα: Εθνικό και ∆ιεθνές, Κεντρικό και Περιφερειακό.

2.7. ∆ιεθνής Συνεργασία

Όσον αφορά τη ∆ιεθνή Συνεργασία των ∆ιωκτικών µας Αρχών για το έτος 2002

πραγµατοποιήθηκαν:

� ∆ιεξαγωγή της επιχείρησης «TRUCK STOP» από 8 έως 20 Απριλίου 2002, στα

πλαίσια της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνοµίας - Ελληνικής Τελωνειακής Υπη-

ρεσίας - Σ∆ΟΕ και της Γερµανικής Τελωνειακής ∆ιοίκησης (ΖΚΑ), µε στόχο την κα-

ταπολέµηση της διακίνησης ηρωίνης κα άλλων ναρκωτικών, διαµέσου των διαφόρων

διαδροµών του Βαλκανικού Άξονα, καθώς και διαµέσου του δρόµου του µεταξιού (α-

πό Κεντρική Ασία µέσω Ρωσίας και Πολωνίας).

� ∆ιεξαγωγή της επιχείρησης «CONTAINMENT» σε 3 φάσεις, µε τη συµµετο-
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χή της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, του Λιµενικού Σώµατος

και του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, κατά τις περιόδους:

α. Από 10 έως 16 Ιουνίου, 21 έως 27 Ιουνίου, 2 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου 2002 και α-

φορούσε ελέγχους σε οχήµατα οδικών µεταφορών για την καταπολέµηση της διακίνη-

σης ηρωίνης µέσω σηµείων εισόδων - εξόδων στις χώρες µέλη του SECI, για τη δια-

κρίβωση των τάσεων που επικρατούν στις µεταφορές ναρκωτικών κατά µήκος των ο-

δών διακίνησης από τις χώρες παραγωγής προς τις χώρες κατανάλωσης, µετά τα γεγο-

νότα στην περιοχή Αφγανιστάν - Πακιστάν.

β. Από 9 έως 18 ∆εκεµβρίου 2002 και αφορούσε ελέγχους σε τραίνα και τους επι-

βάτες αυτών στα συνοριακά σηµεία εισόδων - εξόδων των σιδηροδρόµων.

� ∆ιεξαγωγή της επιχείρησης «ΑΜΑΖΩΝ», µε τη συµµετοχή της Ελληνικής Α-

στυνοµίας, σχετικά µε τη διακίνηση κοκαΐνης από την περιοχή της Καραϊβικής προς

την Ευρώπη.

� ∆ιεξαγωγή της επιχείρησης «MERCURE», µε τη συµµετοχή των Ελληνικών

Τελωνείων και των Τελωνείων της Ε.Ε., µε στόχο την καταπολέµηση παράνοµων εξα-

γωγών συνθετικών ναρκωτικών από την Ε. Ε. προς τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

� ∆ιεξαγωγή της επιχείρησης «SOL 2002», στην οποία συµµετείχαν τα Ελληνικά

Τελωνεία, το Σ∆ΟΕ και τα Τελωνεία της Ε.Ε. και ορισµένων τρίτων χωρών, µε στόχο

την καταπολέµηση διακίνησης κοκαΐνης µε εµπορευµατοκιβώτια διά θαλάσσης, από

Νότια Αµερική και την περιοχή της Καραϊβικής.

� ∆ιεξαγωγή της επιχείρησης «X 2002», µε τη συµµετοχή των Ελληνικών Τελω-

νείων και των Τελωνείων της Ε.Ε, µε στόχο την καταπολέµηση παράνοµης διακίνησης

κοκαΐνης και κάνναβης µε θαλαµηγούς και σκάφη χωρητικότητας έως 1000 κ.ο.χ. 

� Συµµετοχή των Ελληνικών Τελωνείων και το 2002 στην επιχείρηση «ΠΟΡΦΥ-
ΡΑ» (PURPLE), για τον εντοπισµό και την αποτροπή εκτροπής φορτίων υπερµαγγα-

νικού καλίου (πρόδροµης ουσίας, που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κοκαΐνης)

σε παράνοµους διαύλους. Επίσης συµµετείχαν στην επιχείρηση «TOPAZ» για τον ε-

ντοπισµό και την αποτροπή εκτροπής φορτίων οξικού ανυδρίτη (πρόδροµης ουσίας

που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ηρωίνης) σε παράνοµους διαύλους.

� Την 13-06-2002, µετά από εκτεταµένες έρευνες 10 µηνών και συνεργασία του

ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες ∆ίωξης Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ. του

Σ∆ΟΕ, της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας ∆ίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (DEA/ Γρα-

φείο Αθηνών) και της Γαλλικής Αστυνοµίας, επιτεύχθηκε η εξάρθρωση οργανωµένης ε-

γκληµατικής οµάδας Ελλήνων εµπόρων Ναρκωτικών, η οποία διακινούσε µε πλοία από

Νότια Αµερική στην Ελλάδα και την Ευρώπη µεγάλες ποσότητες κοκαΐνης. Συγκεκριµέ-

να, µετά τη διενέργεια κοινών επιχειρήσεων στην περιοχή Αττικής, συνελήφθησαν 2 Έλ-

ληνες υπήκοοι, εγκέφαλοι του κυκλώµατος µεταφοράς στην χώρα µας, ο ένας από αυ-

τούς πλοιοκτήτης του πλοίου «WINNER», µε σηµαία της ΚΑΜΠΟΤΖΗΣ. Επίσης κα-
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τασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο µάρκας PORSCHE και συνελήφθη ένας Χιλιανός υπή-

κοος, που είχε διαφύγει τη σύλληψη. Από τις αστυνοµικές αρχές του Ισηµερινού συνελή-

φθησαν ακόµα 2 άτοµα, µέλη του κυκλώµατος (ένας Έλληνας και ένας Ισπανός υπήκο-

ος). Από τις Γαλλικές Αρχές κατασχέθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό το πλοίο

«WINNER», το οποίο µετέφερε πάνω από δύο (02) τόνους κοκαΐνης. Κατά τη διάρκεια

της επιχείρησης ακινητοποίησης του πλοίου στον Ατλαντικό, από το πλοίο ρίφθηκε στη

θάλασσα η ποσότητα των µεταφερόµενων ναρκωτικών εκτός από 80 κιλά, που κατασχέ-

θηκαν, ενώ συνελήφθη το 12µελές πλήρωµα και οδηγήθηκε στην Γαλλική ∆ικαιοσύνη.

� Την 03-07-2002, σε ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο

στην Αθήνα, ο πρέσβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα επέδωσε στους επικεφαλής των Υπηρε-

σιών ∆ίωξης Ναρκωτικών: της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής της ΕΛ.ΑΣ, της Περιφε-

ρειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής του Σ∆ΟΕ και της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του Λ.Σ, ισόπο-

σες επιταγές αξίας 755.986 δολαρίων Η.Π.Α, τιµώντας τις ως άνω Ελληνικές ∆ιωκτικές

Υπηρεσίες, µε σκοπό το ανωτέρω χρηµατικό ποσό να χρησιµοποιηθεί απ’ αυτές αποκλει-

στικά για την κάλυψη των αναγκών τους. Το χρηµατικό αυτό ποσό προερχόταν από εκ-

πλειστηριασµό στις Η.Π.Α. των πλοίων «BULK PRINCESS» και «SUERTE I» σηµαίας

ΜΑΛΤΑΣ, τα οποία κατασχέθηκαν µαζί µε άλλα 4 πλοία και συνολικά 23 τόνους κο-
καΐνης, στα πλαίσια ∆ιεθνών Επιχειρήσεων µε κωδική ονοµασία «ODESSA» και
«LINK» και οι οποίες ήταν αποτέλεσµα της στενής συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ, του Λ.Σ,

του Σ.∆.Ο.Ε, της Οµοσπονδιακής ∆ίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (DEA / Γραφείο Α-

θήνας) και άλλων αλλοδαπών ∆ιωκτικών Αρχών κατά περίπτωση.

� Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στα πλαίσια Αναλυτικών Φακέλων

Εργασίας (Α.Φ.Ε.) όπως Α.Φ.Ε. «Genesis» για τις πρόδροµες ουσίες, Α.Φ.Ε. «COLA»

για τις σχέσεις οργανωµένων Κολοµβιανών Εγκληµατικών Οµάδων κ.λπ.
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2.8. Πενταετές Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ναρκωτικά

Με το Ν. 2955/2001 συστάθηκε, µε απόφαση του Πρωθυπουργού και υπό την ε-
ποπτεία του, ∆ιυπουργική Επιτροπή που ήδη έχει εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο ∆ρά-
σης πενταετούς διάρκειας, κατ’ επιταγή του Σχεδίου ∆ράσης για τα ναρκωτικά
της Ε.Ε. (2001-2004), το οποίο αποτελεί τη συνολική πολιτική καταπολέµησης του
προβλήµατος των ναρκωτικών. Σε αυτό προβλέπονται και καθορίζονται µε σαφή-
νεια οι αρχές, οι στόχοι, η δράση, οι ενέργειες και τα µέτρα, η διαθεσιµότητα των
πόρων για την κάλυψη αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την επί-
τευξη και ολοκλήρωση του σχεδίου.

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει επίσης το συντονισµό των αρµοδίων υπηρεσιών και την

παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης σ’ όλα τα Υπουργεία και σ’ όλα

τα επίπεδα.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως εθνικοί στόχοι διάρκειας πέντε (5) ετών, που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Σχέ-

διο ∆ράσης για την αντιµετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και της ουσιοεξάρτη-

σης, είναι οι ακόλουθοι: 

α) Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και προγραµµάτων πρόληψης, ώστε να

καλύπτεται το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. Ως αποτέλεσµα επιδιώκεται η αύξη-

ση του βαθµού εγρήγορσης, ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης για

τα προβλήµατα εξάρτησης από ουσίες.

β) Η ανάπτυξη υποδοµών και προγραµµάτων θεραπείας όλων των τύπων, ώστε να

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στο σύνολο των ενδιαφεροµένων χρηστών και

στο σύνολο της χώρας.

γ) Η µείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

δ) Η µείωση της χρήσης ναρκωτικών, ιδιαίτερα σε χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών.

ε) Η αντιστροφή (µείωση) της αυξητικής τάσης των αιφνιδίων θανάτων από ναρκω-

τικά.

στ) Η µείωση του αριθµού των συνδεοµένων µε τα ναρκωτικά εγκληµατικών πράξεων.

ζ) Η µείωση της διαθέσιµης ποσότητας παράνοµων ναρκωτικών ουσιών.

2.8.1. Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης των ∆ιωκτικών Αρχών κατά
των ναρκωτικών

Βασική παράµετρος του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος των διωκτικών
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Αρχών στον τοµέα της καταστολής των Ναρκωτικών αποτελεί η συνεργασία των
συναρµοδίων υπηρεσιών σε τοπικό-εθνικό και διεθνές επίπεδο, η οποία πρέπει να
διευρυνθεί και να ενδυναµωθεί ακόµα περισσότερο, µε τις αναγκαίες νοµοθετικές
παρεµβάσεις όπου και αν κριθεί απαραίτητο.

Οι διωκτικές υπηρεσίες, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης κατά των Ναρ-

κωτικών, µε τη συµβολή του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ κατάρτισαν τα 5ετή επιχειρησιακά τους

προγράµµατα κατά των Ναρκωτικών, τα οποία ήδη υλοποιούνται. 

Η σταδιακή υλοποίηση του 5ετούς σχεδιασµού ασφαλώς θα αποτελέσει έναν
σηµαντικό µοχλό της όλης προσπάθειας.

2.8.2. Πρόοδος Υλοποίησης Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
∆ράσης των ∆ιωκτικών Αρχών για το 2002

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τοµέας Πρόληψης-Ενηµέρωσης

α. Με πρωτοβουλία της Γ.Α.∆.Π. Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία µε το Υπουργείο

Αιγαίου, ετοιµάστηκε έντυπο υλικό, στο οποίο υπάρχουν µηνύµατα για την αντίσταση

των νέων στα ναρκωτικά και διανεµήθηκε από γυναίκες αστυνοµικούς των Α.∆. Λέ-

σβου, Χίου και Σάµου σε περιοχές προσιτές κυρίως σε νεολαία. 

β. Από πολλούς Γ.Α. ∆/ντές Περιφέρειας πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στην

περιφέρειά τους κατά ∆ήµο, µε συµµετοχή τοπικών Αρχών, Φορέων και πολιτών, ό-

που τέθηκαν και καταγράφηκαν τα προβλήµατα των περιοχών και ιδίως των ναρκωτι-

κών. 

γ. Συνεχίστηκε η διάθεση του ελικοπτέρου της Ελληνικής Αστυνοµίας για εξερεύ-

νηση από αέρα διαφόρων περιοχών της χώρας, µε στόχο τη χαρτογράφηση, τον εντο-

πισµό-ανεύρεση και κατάσχεση δενδρυλλίων κάνναβης, µε θετικά αποτελέσµατα.

δ. Πραγµατοποιήθηκε από την Α.∆. Ηµαθίας ηµερίδα και αθλητικές εκδηλώσεις στα

πλαίσια της ανακήρυξης του 2002 ως «Έτους πρόληψης και καταπολέµησης των ναρ-

κωτικών», σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακούς φορείς, τον ΟΚΑΝΑ, εκπροσώπους

τοπικών φορέων κ.λπ., µε θέµα την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοι-

νωνίας για τα ναρκωτικά. 

ε. Πραγµατοποιήθηκε από την Α.∆. Κορινθίας, στα πλαίσια της αντεγκληµατικής

πολιτικής και των τεθέντων προτεραιοτήτων δράσης της ΕΛ.ΑΣ. για το έτος 2002, εκ-

δήλωση µε θέµα: «Οι νέοι και η σχέση τους µε τα Ναρκωτικά». 
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στ. Πραγµατοποιήθηκε από τις Α.∆. Ευβοίας και Α.∆. Φθιώτιδας διηµερίδες µε θέ-

µατα «Οδική ασφάλεια-Τροχαία ατυχήµατα» και «Εξαρτησιογόνες ουσίες-Ψυχότρο-

πες ουσίες», µε σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής δράσης και προσφοράς της Αστυ-

νοµίας και στον τοµέα της πρόληψης.

Ίδρυση Υπηρεσιών

α. Ιδρύθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν 5 νέα Τµήµατα ∆ίωξης Ναρκωτικών

(Αγρίνιο, Βόλο, Καλαµάτα, Πύργο, Κρατικό Αερολιµένα Θεσ/νίκης).

β. Ιδρύθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν στα Τµήµατα Ασφαλείας και στα Α-

στυνοµικά Τµήµατα Γενικής Αρµοδιότητας σε όλους τους Νοµούς της χώρας Οµάδες

∆ίωξης Ναρκωτικών (60 και 173 αντίστοιχα), επικεφαλής των οποίων έχει τοποθετη-

θεί βαθµοφόρος. 

γ. O αγώνας της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά των ναρκωτικών ενισχύεται σε εθνι-

κό επίπεδο και από τη δράση της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης (λειτουργούν ήδη

55 Τµήµατα Συνοριακής Φύλαξης, όπου υπηρετούν 4.589 συνοριακοί φύλακες και 499

αστυνοµικοί), για την αντιµετώπιση του διασυνοριακού εγκλήµατος (λαθροµετανά-

στευση, ναρκωτικά κ.λπ.), τη λειτουργία του µέτρου των πεζών περιπολιών και τη συ-

γκρότηση και λειτουργία Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληµατικότητας

σε όλες τις Αστυνοµικές ∆/νσεις της χώρας. 

δ. Συνολικά, για την καταπολέµηση των Ναρκωτικών από πλευράς Ελληνικής Α-

στυνοµίας σε επιχειρησιακό επίπεδο αρµόδιες Υπηρεσίες είναι: α) οι Υποδ/νσεις ∆ίω-

ξης Ναρκωτικών Αθηνών και Θεσ/νίκης, β) τα Τµήµατα ∆ίωξης Ναρκωτικών που ε-

δρεύουν στους Αερολιµένες Αθηνών και Θεσ/νίκης και γ) τα 15 Ειδικά Τµήµατα ∆ίω-

ξης Ναρκωτικών που έχουν ιδρυθεί περιµετρικά της συνοριακής γραµµής, µε στόχο

τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την παρεµπόδιση ή τη µείωση εισαγωγής

ναρκωτικών στη χώρα. Συνολικά δραστηριοποιούνται στον τοµέα της δίωξης ναρκω-

τικών 1600 περίπου Αστυνοµικοί.

ε. Εγκρίθηκε η στελέχωση των Αστυνοµικών ∆/νσεων µε 26 ιδιώτες ψυχολόγους-

κοινωνικούς λειτουργούς. 

στ. Πραγµατοποιήθηκε η αγορά δέκα (10) σκύλων και κινήθηκαν οι διαδικασίες για

την προµήθεια ακόµη δέκα (10) σκύλων, για την κάλυψη άµεσων υπηρεσιακών ανα-

γκών και άλλων δεκατεσσάρων (14) σκύλων, για την ενίσχυση αρµοδίων Αστυνοµι-

κών Υπηρεσιών, µε χρονικό ορίζοντα τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.

Νοµοθετικές Πρωτοβουλίες

Με το υπ’ αριθµ. 285/2002 Π.∆. ανατέθηκε η αρµοδιότητα διερεύνησης του ξεπλύ-
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µατος χρήµατος και της καταπολέµησης της διάδοσης των ναρκωτικών µέσω του δια-

δικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στο Τ.Γ.Υ. της Υ.∆.Ν. και µε την υπ΄ αριθ. 7001/2/321-η από 9-

11-02 Απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. η ίδια αρµοδιότητα ανατέθηκε στο Τ.Γ.Υ.

της Υ∆Ν Θεσ/νίκης. 

∆ιάθεση Πιστώσεων

α. Για την ικανοποίηση αιτηµάτων Υπηρεσιών ∆ίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής

Αστυνοµίας χορηγήθηκαν κατά το έτος 2002 πιστώσεις ύψους 15.673 €.

β. Στις Υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση των ναρκωτικών κατά

το έτος 2002 χορηγήθηκε υλικοτεχνικός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα συνολικού

κόστους 810.000 € περίπου.

Τοµέας Εκπαίδευσης

Η ΕΛ.ΑΣ, γνωρίζοντας ότι το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι εξελισσόµενο και ό-

τι διαµορφώνεται συνεχώς µέσα από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τις πλέ-

ον εξελιγµένες µεθόδους διάπραξης εγκληµάτων, έχει αφιερώσει ένα µεγάλο µέρος της

δραστηριότητάς της στη συνεχή εκπαίδευση-επιµόρφωση του προσωπικού των Υπη-

ρεσιών ∆ίωξης Ναρκωτικών και στην κατάλληλη προσαρµογή των προγραµµάτων εκ-

παίδευσης, ανάλογα µε τη διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου των ναρκωτικών, σε συ-

νεργασία και µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ, αλλά και µε άλλους φορείς (Πανεπιστηµιακά Ιδρύµα-

τα, Τράπεζες, συναρµόδια Υπουργεία κ.λπ.). Ειδικότερα:

α. Προκειµένου να πρακτικοποιηθεί η εκπαίδευση, έµπειροι επιχειρησιακοί και επι-

τελικοί Αξιωµατικοί δίδαξαν κυρίως επιχειρησιακή τακτική και πρακτική, καθώς επί-

σης και θέµατα που αφορούν τις διεθνείς πτυχές των ναρκωτικών σε όλες τις βαθµίδες

της Αστυνοµικής Ακαδηµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας.

β. Πραγµατοποίηση σεµιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού σε θέµατα ναρκωτικών:

� Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα διεθνές Σεµινάριο από το Υπουργείο Εξωτερι-

κών σε συνεργασία µε το Υπουργείο µας για την εκπαίδευση Βουλγάρων Αστυνοµι-

κών σε θέµατα κεκτηµένου Schengen, στο οποίο δίδαξαν θέµατα Ναρκωτικών Αξιω-

µατικοί της ΕΛ.ΑΣ.

� Εκπαιδεύθηκαν στη Θεσ/νίκη σε δύο σειρές για θέµατα ναρκωτικών 132 Αστυ-

νοµικοί και 121 Συνοριακοί Φύλακες.

� Πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη εκπαίδευση, από Αµερικα-

νούς εκπαιδευτές της DEA, 60 Αστυνοµικών προερχοµένων από Υπηρεσίες ∆ίωξης

Ναρκωτικών όλης της χώρας και 10 Λιµενικών σε θέµατα «Πυροβόλων Όπλων», ε-

ρευνών και εφαρµοζόµενων τεχνικών σύλληψης. 
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� Εκπαιδεύτηκαν έξι (6) Αξιωµατικοί της Υποδ/νσης ∆ίωξης Ναρκωτικών της

∆/νσης Ασφάλειας Αττικής, από εκπαιδευτές της DEA, στο Βουκουρέστι της Ρουµα-

νίας, σε θέµατα Ναρκωτικών.

� Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση του προσωπικού της Οµάδας ∆ίωξης Ναρκωτι-

κών 6 ατόµων της ∆ΑΚΑ Θεσ/νίκης σε θέµατα ναρκωτικών ουσιών από Αξιωµατικούς

της ∆.Α.Θ.

Συνεργασία

α. Αποφασίστηκε η συµµετοχή µας στις εργασίες του Αναλυτικού Φακέλου Εργα-

σίας (Analytical Work File) της ΕΥΡΩΠΟΛ «COLA», µε ανταλλαγή πληροφοριών και

στοιχείων σε σχέση µε Οργανωµένες Κολοµβιανές Εγκληµατικές Οµάδες διακίνησης

ναρκωτικών.

β. Στα πλαίσια της προώθησης και λειτουργίας του θεσµού των Τοπικών Συµβου-

λίων Πρόληψης της Εγκληµατικότητας διοργανώθηκαν ηµερίδες σε συνεργασία µε

τους οµώνυµους ∆ήµους στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

γ. Πραγµατοποιήθηκε, στα πλαίσια της Αστυνοµικής συνεργασίας της Ελλάδας

και Τουρκίας στην Άγκυρα, σεµινάριο κατά το οποίο αναπτύχθηκε από Αξ/κούς του

Υ.∆.Τ. σε Τούρκους Αξιωµατικούς το Κοινοτικό Κεκτηµένο σε θέµατα ναρκωτικών,

οργανωµένου εγκλήµατος και ξεπλύµατος χρήµατος.

δ. Συνεχίστηκε η δραστήρια συµµετοχή σε Οµάδες Eργασίας για τα Ναρκωτικά,

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισµού Hνωµένων Εθνών.

ε.  Συνεχίστηκε η συµµετοχή της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των επιχειρησια-

κών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στο πρόγραµµα της ΕΥΡΩΠΟΛ « Logo-

Project», για την καταπολέµηση της διακίνησης του ecstasy.

στ. Συνεχίστηκε η συµµετοχή σε περιφερειακά σχέδια δράσης κατά των ναρκωτι-

κών, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης

(South-East Cooperative European Initiative/SECI) - (Επιχείρηση «Containment»).

Β) ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων µελετά ήδη (αναφορικά µε τη βιωσιµότητα) ολο-

κληρωµένο σχέδιο της 33ης ∆/νσης Ελέγχου Τελωνείων, σχετικά µε τη σύσταση

∆/νσης ∆ίωξης Ναρκωτικών στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε τα ανάλογα τµήµατα (ε-

πιχειρησιακού σχεδιασµού, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών

κ.λπ.), η οποία θα είναι αρµόδια για τη χάραξη τελωνειακής στρατηγικής αντιµετώπι-

σης του φαινοµένου.
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Μελετάται ακόµη το χρονοδιάγραµµα της σύστασης εξειδικευµένων τµηµάτων δίω-

ξης ναρκωτικών σε επιλεγµένες Τελωνειακές Αρχές των συνόρων µας, καθώς και ο α-

ποτελεσµατικότερος τρόπος στελέχωσής τους µε κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπει-

ρο προσωπικό. Άρχισε (από το Τελωνείο Σκύδρας) η υλοποίηση της συµµετοχής της

Τελωνειακής Υπηρεσίας σε κοινές οµάδες δράσης µε τις λοιπές συναρµόδιες αρχές.

Υλοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας των νεοσυσταθεισών ελεγκτικών υπηρεσιών

των τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σύµφωνα µε τις συ-

στάσεις της αρµόδιας οµάδας αξιολόγησης του Συµβουλίου (για τα ναρκωτικά).

Προωθήθηκε Μνηµόνιο Αµοιβαίας Κατανόησης (Memorandum of Understanding),

µε την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, για την έγκαιρη λήψη πληροφοριών και επεξερ-

γασµένων πληροφοριών, αναφορικά µε την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και τον εντοπισµό υπόπτων, το οποίο βρίσκεται

στο στάδιο της έγκρισής του.

Μελετάται η εισαγωγή και διαβίβαση δεδοµένων αναφορικά µε τις κατασχέσεις

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών από τις κατά τόπους Τελωνειακές αρχές της χώ-

ρας, µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος των Τελωνείων ICIS.

Αντικαθίσταται σταδιακά η υπάρχουσα σύνδεση του AFIS/SCENT, στα πλαίσια του

οποίου λειτουργεί το MARINFO (θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών µέσω containers),

η οποία θα πραγµατοποιείται στο εξής µέσω του ICIS, γεγονός που θα οδηγήσει σε θε-

αµατική βελτίωση της ταχύτητας ροής των πληροφοριών και εικόνας.

Ολοκληρώθηκε πρόγραµµα εξοπλισµού όλων των συνοριακών Τελωνειακών αρχών

της (συµπεριλαµβανοµένων και των αεροδροµίων και λιµένων) µε σύγχρονο τεχνικό

εξοπλισµό δίωξης (µέρος του οποίου αφορά αποκλειστικά στην καταπολέµηση των

ναρκωτικών), το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης πιστώσεων από το ΙΙΙ Κοι-

νοτικό Πλαίσιο.

∆ιευρύνεται η εκπαίδευση ρουτίνας των Τελωνειακών Υπαλλήλων µε εξειδικευµέ-

να σεµινάρια /προγράµµατα (µέσω ΣΕΥΟ, αλλά και άλλων φορέων), σε θέµατα αντι-

µετώπισης της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Επίσης έ-

χουµε ήδη διαβιβάσει στις Τελωνειακές αρχές «πρώτης γραµµής» σχετικά εγχειρίδια

(τρόπος ανάκρισης, έλεγχος εγγράφων, έλεγχος containers κ.λπ.). Άλλα εγχειρίδια τα

οποία επεξεργάζεται η 33η ∆/νση Ελέγχου Τελωνείων (έλεγχος υπόπτων επιβατών α-

εροπορικών εταιρειών, σκύλοι-ανιχνευτές ναρκωτικών και τρόποι χειρισµού τους

κ.λπ.), βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας.

Η Γενική ∆/νση Τελωνείων συµµετέχει στις περισσότερες συσκέψεις για το θέµα

των ναρκωτικών, που λαµβάνουν χώρα τόσο σε εθνικά όσο και σε κοινοτικά και διε-

θνή fora, καταγράφοντας τις διεθνείς εξελίξεις, τάσεις και τρόπους αντιµετώπισης του

φαινοµένου. 
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Γ) ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

I. Τοµέας Οργάνωσης Επιτελικού - Νοµοθετικού

� Το 2002 προωθήθηκαν για υλοποίηση «Σχέδιο Κανονισµού Εσωτερικής Οργά-
νωσης και Λειτουργίας» του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφά-

λειας του Υ.Ε.Ν. (ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ), «Σχέδιο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέ-
χωση και Λειτουργία Περιφερειακών Οµάδων ∆ίωξης Ναρκωτικών (ΠΟ.∆Ι.Ν.)»,
σε 1η φάση στις Λιµενικές Αρχές: Πειραιά-Θεσσαλονίκης-Πάτρας-Ηγουµενίτσας-Κέρ-

κυρας-Ηρακλείου-Ρόδου-Μυτιλήνης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης-Βόλου-Χαλκίδας-

Σάµου-Χίου-Κω-Καλαµάτας-Ναυπλίου-Χανίων-Σύρου-Πάρου και Μυκόνου, καθώς ε-

πίσης και «Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολείου ∆ίωξης Ναρκωτικών
Λ.Σ.», για την εκπαίδευση προσωπικού Λ.Σ. στα θέµατα ∆ίωξης ναρκωτικών. 

� Συστάθηκε άτυπα Γραφείο Αστυνοµικών σκύλων (Κ9) ανίχνευσης ναρκωτικών,

πραγµατοποιήθηκε προµήθεια 4 ακόµη σκύλων και εκπαίδευση αυτών µαζί µε τους

συνοδούς τους, έτσι από 1-6-2002 βρίσκονται σε υπηρεσία 5 σκύλοι-ανιχνευτές ναρ-

κωτικών ουσιών στις Λιµενικές Αρχές Πειραιά, Πάτρας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου

και Μυτιλήνης. Επίσης καταρτίζεται Σχέδιο «Κανονισµού Λειτουργίας Γραφείου Σκύ-

λων» (Κεντρική Υπηρεσία), µε αντικείµενο την εποπτεία της λειτουργίας και τις εκ-

παίδευσης των Αστυνοµικών σκύλων- ανιχνευτών ναρκωτικών και των συνοδών τους,

προγράµµατα µετεκπαίδευσης και ανανέωσης Αστυνοµικών σκύλων κ.λπ.

� Υιοθετήθηκαν και ήδη εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι στρατηγικής- επιχειρη-

σιακής ανάλυσης κι εφαρµογές πληροφορικής, ενώ έχει αιτηθεί η on-line σύνδεση του

Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών του ΥΕΝ/∆Α µε βάση δεδοµένων του κέντρου VTMIS

(Συστήµατος Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Πλοίων).

� Γίνεται προετοιµασία ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο, µε σκοπό την ενηµέρωση του

ευρύτερου κοινού και των ενασχολούµενων µε το θαλάσσιο χώρο, στα πλαίσια του

προγράµµατος «φύλαξης των ακτών» και «έγκαιρης» προειδοποίησης. ∆όθηκαν Πίνα-

κες µε τη δραστηριότητα-στατιστικά στοιχεία ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ και λοιπών Λιµενικών

Αρχών, έτους 2002, για προβολή τους από την ιστοσελίδα του Γραφείου Επικοινωνί-

ας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Υ.Ε.Ν. 

� Βρίσκεται σε τελικό στάδιο η κατάρτιση εγχειριδίου και σε ηλεκτρονική µορφή

(CD-ROM), για την τυποποίηση όλων των εντύπων Ποινικής ∆ικονοµίας.

� Στα πλαίσια της προώθησης Υ.Α. για τοποθέτηση Αξιωµατικών Συνδέσµων

ΥΕΝ/∆Α στην ΕΥΡΩΠΟΛ, ΙΝΤΕΡΠΟΛ, Μ.Ε.Α. Βρυξελλών, SECI Βουκουρεστίου

κ.λπ., έχει τοποθετηθεί Αξιωµατικός Λ.Σ. στην ΕΥΡΩΠΟΛ, στη Χάγη Ολλανδίας, ως

Σύνδεσµος.
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II. Τοµέας Επιχειρήσεων

� Πραγµατοποιείται συνεχώς µε ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα η εφαρ-

µογή- διενέργεια πιλοτικών προγραµµάτων συνδυασµένων επιχειρήσεων στους τοµείς

της δίωξης ναρκωτικών και λαθρεµπορίου, τα αποτελέσµατα των οποίων αξιολογού-

νται και θα αποτελέσουν αντικείµενο στρατηγικής και επιχειρησιακής ανάλυσης.

� Στα πλαίσια της συνδυασµένης χρησιµοποίησης εναέριων µέσων µε νεοαποκτη-

θέντα περιπολικά σκάφη συµβατικής εµφάνισης και οχηµάτων µε ειδικό εξοπλισµό, έ-

χει ήδη ενταχθεί στο δυναµικό του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών του ΥΕΝ/∆Α ένα

σκάφος 11 µέτρων.

III. Τοµέας Αστυνοµικής Συνεργασίας

� Για την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του,

το ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ συνεχίζει την αγαστή συνεργασία µε τις άλλες συναρµόδιες Υπηρε-

σίες (Ελληνική Αστυνοµία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλή-

µατος), τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών όσο και στην πραγµατοποίηση κοι-

νών επιχειρησιακών δράσεων.

� Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της µεταφοράς ναρκωτικών µε πλοία και της ε-

µπειρογνωµοσύνης του, το ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ έχει αναπτύξει και προωθεί περαιτέρω,

σχέσεις συνεργασίας µε αλλοδαπές Υπηρεσίες, όπως µε την Αµερικανική D.E.A, την

Ισπανική AGENCIA TRIBUTARIA, την HMC & EXCISE του Ηνωµένου Βασιλείου,

την Κυπριακή Αστυνοµία, την Ιταλική GUARDIA DI FINANZA κ.λπ. Οι σχέσεις αυ-

τές περιλαµβάνουν ανταλλαγή πληροφοριών-εµπειριών, εκπαίδευσης προσωπικού και

κοινές επιχειρησιακές δράσεις. Επίσης υφίσταται συνεργασία µε την ΕΥΡΩΠΟΛ και

την ΙΝΤΕΡΠΟΛ, που αφορά την αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριών.

IV. Τοµέας ∆ιοικητικής Μέριµνας-Προµηθειών

� Το ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ παρακολουθεί στενά τις ∆ιεθνείς εξελίξεις, για τη δυνατότη-

τα προµήθειας εξοπλισµού-µέσων, ανεύρεσης νέων τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιακού

εξοπλισµού, µε σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των

προσπαθειών που καταβάλλει.

� Υλοποιούνται τα Π.∆.Ε. του ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ, ετών 2000 και 2001, ενώ καταρτί-

σθηκαν από το ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Προµηθειών του

ΥΕΝ οι βασικές απαιτήσεις των επιµέρους έργων του εγκεκριµένου Π.∆.Ε. έτους 2002

και ΕΠΠ έτους 2002.
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V. Τοµέας Εκπαίδευσης

� Το ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ, έχοντας επίγνωση του ρόλου της εκπαίδευσης στο αντικεί-

µενο της δίωξης ναρκωτικών, που χαρακτηρίζεται από συνεχείς µεταλλαγές και απαι-

τεί διαρκή ενηµέρωση, συνέχισε και το 2002 την εκπαίδευση στις Παραγωγικές Σχο-

λές Λ.Σ. (Αξιωµατικών-Υπαξιωµατικών-Λιµενοφυλάκων), πραγµατοποίησε Εκπαι-

δευτικές ∆ιαλέξεις σε διάφορα Σχολεία του Πολεµικού Ναυτικού (Ανθυπ/στών Π.Ν,

Σ.Μ.Υ.Ν, Αµφίβιων ∆υνάµεων, ∆/σης Φρεγατών κ.λπ.) για «την Εµπορία-∆ιακίνηση-

Χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τους Τρόπους-Μεθόδους Ανίχνευσης-Εντοπι-

σµού υπόπτων», καθώς και σε στελέχη-Αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού, Ελ-

ληνικών Ναυτιλιακών Εταιριών µετά από σχετικά αιτήµατα, µε θέµα «Αποφυγή Φόρ-

τωσης- Μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών σε Ποντοπόρα Φορτηγά Πλοία».

� Από Αξιωµατικούς του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών του ΥΕΝ/∆Α παρέχεται

εκπαίδευση στο προσωπικό Λ.Σ. «στα Σχολεία Φύλαξης Εγκαταστάσεων» για τους Ο-

λυµπιακούς Αγώνες 2004, στο θέµα της ∆ίωξης Ναρκωτικών.

� Αξιωµατικοί του ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ πραγµατοποίησαν Εκπαιδευτικές ∆ιαλέξεις

στις ΙΗ’ και ΙΘ’ εκπαιδευτικές σειρές Σχολείου Ειδικών Αποστολών Λ.Σ, σε θέµατα

∆ίωξης-Αναγνώρισης Ναρκωτικών ουσιών.

� Με µέριµνα του ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ, βαθµοφόροι Λ.Σ. παρακολούθησαν στην Αθή-

να Ειδικό Σεµινάριο Εκπαίδευσης µε αντικείµενο «Συνθετικά Ναρκωτικά και Καταπο-

λέµηση των Παρανόµων Εργαστηρίων παρασκευής τους».

� Με µέριµνα του ΥΕΝ/∆Α/Τ∆ΙΝ ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Εκπαιδευτικού

Εγχειριδίου σε θέµατα ∆ίωξης ναρκωτικών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

των Παραγωγικών Σχολών Λ.Σ. και για Σεµινάρια- µετεκπαιδεύσεις σε βαθµοφόρους

Λ.Σ. στο υπό ίδρυση Σχολείο ∆ίωξης Ναρκωτικών. 

∆) ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Σ∆ΟΕ κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους προχώ-

ρησαν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, προκειµένου να προωθηθεί η υλοποίηση

του 5ετούς σχεδιασµού της υπηρεσίας στον τοµέα της καταπολέµησης των ναρκωτι-

κών. Σε επιµέρους σηµεία ο σχεδιασµός έχει υλοποιηθεί, αλλά παραµένουν ακόµα

πολλές προτάσεις οι οποίες περιέχονται στο σχέδιο και πρέπει να γίνουν πράξη, προ-

κειµένου το Σ∆ΟΕ να οργανωθεί καλύτερα και να καταστεί πιο αποτελεσµατικό. Συ-

γκεκριµένα και ανά τοµέα σχεδιασµού σηµειώνονται τα ακόλουθα:
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�� Στελέχωση Τµηµάτων ∆ίωξης Ναρκωτικών και Οργανικές Μεταβολές
Το Σ∆ΟΕ διαθέτει για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών 13 τµήµατα -δράσεις (ένα σε

κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας). Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, πρέπει να δηµιουργη-

θούν τρεις ενισχυµένες και εξειδικευµένες υπηρεσιακές µονάδες µε έδρα την Αθήνα, την

Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, οι οποίες θα έχουν διευρυµένη χωρική αρµοδιότητα. Ο στό-

χος αυτός υλοποιήθηκε προς το παρόν εν µέρει, δεδοµένου ότι µόνο το Τµήµα ∆ίωξης

Ναρκωτικών της Π.∆. Αττικής έχει προσεγγίσει το στόχο στελέχωσης µε 30 υπαλλήλους.

Εκκρεµεί ακόµα η ανανέωση του στελεχιακού δυναµικού µε νεοπροσληφθέντες υπαλλή-

λους, ενώ και οι τριµελείς οµάδες αποκλειστικής απασχόλησης που είχαν δηµιουργηθεί

στις υπόλοιπες 10 περιφέρειες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στελέχωσης.

�� Βελτίωση και Εµπλουτισµός Τεχνικού Εξοπλισµού
Η ανανέωση και ο εµπλουτισµός του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί το

Σ∆ΟΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών αποτελούν συνεχή επιδίωξη και βασι-

κό στοιχείο του σχεδιασµού του. Στο 2002 ξεκίνησε η υλοποίηση προγράµµατος προ-

µηθειών τεχνικού εξοπλισµού, µέρος του οποίου έχει ήδη διατεθεί στα τµήµατα δίω-

ξης ναρκωτικών. Τα είδη των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προµήθειας είναι

µηχανισµοί ανίχνευσης και παρακολούθησης, καθώς και οχήµατα για τις διωκτικές α-

νάγκες των τµηµάτων. 

�� Εκπαίδευση
Κατά το 2002 πραγµατοποιήθηκαν, σε συνεργασία µε τη σχολή εκπαίδευσης του Υ-

πουργείου Οικονοµικών, σεµινάρια στον τοµέα της δίωξης ναρκωτικών. Στα εκπαιδευ-

τικά αυτά προγράµµατα συµπεριελήφθησαν θέµατα σχετικά µε τις νέες τάσεις διακί-

νησης ναρκωτικών, τα νέα είδη τους, τη διακίνησή τους µέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τις

Πρόδροµες ουσίες, την εµπορία τους κ.λπ. Επίσης πολλοί υπάλληλοι του τοµέα της δί-

ωξης ναρκωτικών του Σ∆ΟΕ παρακολούθησαν ειδικά διεθνή σεµινάρια, που πραγµα-

τοποιήθηκαν είτε στη χώρα µας είτε στο εξωτερικό.

�� Συνεργασία
Το Σ∆ΟΕ συνέχισε και µέσα στο 2002 να συνεργάζεται στενά και να συντονίζεται

µε τις υπόλοιπες διωκτικές αρχές. Η προώθηση της συνεργασίας στο µέγιστο δυνατό

βαθµό είναι ένας από τους στόχους άµεσης προτεραιότητας του 5ετούς σχεδιασµού και

η υλοποίησή του εκφράζεται µέσα από την κοινή δράση, την ανταλλαγή επιχειρησια-

κών και στρατηγικών πληροφοριών, την κοινή χρήση µέσων δίωξης, την κοινή εκπαί-

δευση και άλλους τοµείς, για τους οποίους το Σ∆ΟΕ είναι πάντα σε ετοιµότητα να συµ-

βάλλει, προκειµένου η αποτελεσµατικότητα των διωκτικών αρχών της χώρας µας στην

καταπολέµηση των ναρκωτικών να φτάσει σε µέγιστο επίπεδο.
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2.9. Σηµεία Επαφής του Σ.Ο.∆.Ν./Ε.Μ.Π.

Σύµφωνα µε στρατηγικό στόχο του Σχεδίου ∆ράσης της Ε.Ε. κατά των ναρκω-
τικών για τα έτη 2000-2004 καλούνταν τα Κράτη-Μέλη «να συγκροτήσουν, το συ-
ντοµότερο δυνατό, κοινές διωκτικές µονάδες µεταξύ Αστυνοµικών, Τελωνειακών
και άλλων Υπηρεσιών Εφαρµογής του Νόµου, µε ειδική αρµοδιότητα διερεύνη-
σης της διακίνησης ναρκωτικών εντός του εδάφους τους».

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την 20-12-2001 υπό την Υφυπουργό Υγείας-Πρό-

νοιας, µε αντικείµενο το 5ετές Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά των Ναρκωτικών, στην οποί-

α συµµετείχαν όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, αποφασίστηκε µεταξύ άλλων ότι το ΣΟ∆-

Ν θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και πρωτοβουλίες, για την περαιτέρω εν-

δυνάµωση και διεύρυνση της συνεργασίας µεταξύ των συναρµοδίων Υπηρεσιών και πε-

ριφερειακά, ορίζοντας σηµεία επαφής από εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπηρεσιών.

Η απόφαση επαναβεβαιώθηκε σε σύσκεψη της 24-1-2002, που πραγµατοποιήθηκε στο

Γραφείο του Συµβούλου του Πρωθυπουργού, µε τη συµµετοχή όλων των µελών του ΣΟ∆Ν.

Κατόπιν των ανωτέρω, στην τακτική σύσκεψη των µελών του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ της 2-4-

2002 αποφασίσθηκε οµόφωνα η πιλοτική εφαρµογή σηµείων επαφής σε τρία (3) επι-

λεγµένα σηµεία (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ-ΡΟ∆ΟΣ), στα οποία υ-

πάρχει εκπροσώπηση όλων των συναρµοδίων Υπηρεσιών ∆ίωξης στα πλαίσια του

ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ.  

Η κάθε συναρµόδια Υπηρεσία όρισε τους εκπροσώπους της, οι οποίοι θα αποτελούν

σηµεία επαφής του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ και θα συνεργάζονται µεταξύ τους σε τοπικό επίπεδο.

Στα εν λόγω σηµεία επαφής θα µετέχουν:

Για την Ηγουµενίτσα:
α) Εκ µέρους της ΕΛ.ΑΣ, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής και ο Προϊστάµενος ∆ίωξης

Ναρκωτικών Ηγουµενίτσας.

β) Εκ µέρους των Τελωνείων, ο ∆ιευθυντής του Τελωνείου Ηγουµενίτσας και ο

∆ιευθυντής του Τελωνείου Κακαβιάς.

γ) Εκ µέρους του Λιµενικού Σώµατος, ο Λιµενάρχης και ο Υπολιµενάρχης Ηγουµενίτσας.

δ) Εκ µέρους του Σ∆ΟΕ, ο ∆ιευθυντής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ηπείρου και

ο Τµηµατάρχης ∆ίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Ηγουµενίτσας.

Για την Αλεξανδρούπολη:
α) Εκ µέρους της ΕΛ.ΑΣ, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής και ο Προϊστάµενος ∆ίωξης

Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης.

β) Εκ µέρους των Τελωνείων, ο ∆ιευθυντής του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης και ο

∆ιευθυντής Τελωνείου Κήπων.
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γ) Εκ µέρους του Λιµενικού Σώµατος, ο Λιµενάρχης και ο Υπολιµενάρχης Αλεξαν-

δρούπολης.

δ) Εκ µέρους του Σ∆ΟΕ, ο ∆ιευθυντής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης και ο Τµηµατάρχης ∆ίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Αλεξαν-

δρούπολης.

Για τη Ρόδο:
α) Εκ µέρους της ΕΛ.ΑΣ, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής και ο Προϊστάµενος ∆ίωξης

Ναρκωτικών Ρόδου.

β) Εκ µέρους των Τελωνείων, ο ∆ιευθυντής και ο Γραµµατέας του Τελωνείου Ρό-

δου.

γ) Εκ µέρους του Λιµενικού Σώµατος, ο Λιµενάρχης και ο Υπολιµενάρχης Ρόδου.

δ) Εκ µέρους του Σ∆ΟΕ, ο ∆ιευθυντής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ν. Αιγαίου

και ο Τµηµατάρχης ∆ίωξης Ναρκωτικών και Όπλων Ρόδου.

Το πλαίσιο λειτουργίας των σηµείων επαφής θα βασίζεται στην ανάγκη της
συλλογικής δράσης, όπου απαιτείται, µε τον όρο της αµοιβαιότητας και του σεβα-
σµού του εκατέρωθεν καταλόγου αρµοδιοτήτων. Με σκοπό την προώθηση και πε-
ραιτέρω ενδυνάµωση της συνεργασίας, τα µέλη του ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ θα επισκέπτο-
νται περιοδικά, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την περιφέρεια, ιδίως τις πε-
ριοχές, που παρατηρούνται τριβές µεταξύ των Υπηρεσιών και θα συναντώνται µε
τους τοπικούς εκπροσώπους. 

Αποστολή των Σηµείων Επαφής είναι:
�� Η ανταλλαγή και αµοιβαία κοινοποίηση πληροφοριών.

�� Η ανταλλαγή στοιχείων για τις µεθόδους των λαθρεµπόρων ναρκωτικών.

�� Η ανταλλαγή πληροφοριών για την εφαρµογή τεχνικών ανάλυσης κινδύνου.

�� Η µέριµνα για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλογνωριµίας µε

στόχο τη βελτιστοποίηση της Υπηρεσιακής απόδοσης.

�� Η µέριµνα για την έκδοση κοινών δελτίων τύπου.

�� Η συγκρότηση σε συνεργασία µε το ΣΟ∆Ν/ΕΜΠ και τις κεντρικές Υπηρεσίες

των συναρµοδίων Υπουργείων ειδικών κοινών ad hoc οµάδων (Ελληνικής Αστυνοµί-

ας- Τελωνείων-Λιµενικού Σώµατος- Σ∆ΟΕ) για τη συλλογή στοιχείων, την αστυνοµι-

κή έρευνα και δράση. 

Αυτή τη στιγµή το πρόγραµµα λειτουργεί σε πιλοτική φάση και θα αξιολογηθεί µε

σκοπό και στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των σηµείων επαφής και σε άλλα νευραλ-

γικά περιφερειακά σηµεία της Ελληνικής Επικράτειας.
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3. ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ∆ΙΕΘΝΩΣ

3.1. Γενική Κατάσταση

Η παραγωγή και η διακίνηση ναρκωτικών παραµένει ο σκληρός πυρήνας της επιχει-

ρηµατικής δραστηριότητας του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος. Κανένας άλλος

τοµέας του οργανωµένου εγκλήµατος δεν αποφέρει τόσο τεράστια κέρδη. 

Η αυξανόµενη ισχύς των εγκληµατικών οµάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση

για τη διεθνή κοινότητα. Οι εγκληµατικές οργανώσεις, επωφελούµενες από τη χρήση

των δορυφορικών συστηµάτων επικοινωνίας (παγκόσµια συστήµατα εντοπισµού και

εξοπλισµός παγίδευσης τηλεπικοινωνιών), καθώς επίσης και από την παροχή των διευ-

κολύνσεων του ∆ιαδικτύου, επικοινωνούν ελεύθερα µε κρυπτογράφηση και ξεπλένουν

τα κέρδη τους γρήγορα και αποτελεσµατικά. Προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τα κέρ-

δη τους, συχνά δεν περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε ένα είδος ναρκωτικών, γε-

γονός που αντανακλάται στον αυξανόµενο αριθµό των κατασχέσεων «πολλών ειδών

ναρκωτικών ταυτόχρονα».

Τα στατιστικά στοιχεία σε παγκόσµιο επίπεδο δείχνουν µία συγκέντρωση των κατα-

σχέσεων ναρκωτικών µε ποσοστό 75% περίπου των κατασχέσεων όλων των ειδών πα-

ρανόµων ναρκωτικών παγκοσµίως να πραγµατοποιείται σε λίγες χώρες. Αυτές περι-

λαµβάνουν την Ισπανία, την Ολλανδία και το Ην. Βασίλειο στη διακίνηση κατεργα-

σµένης κάνναβης, µαζί µε το Μαρόκο και το Πακιστάν - την Ισπανία στην διακίνηση

κοκαΐνης µαζί µε τις Η.Π.Α., την Κολοµβία, το Μεξικό και τον Παναµά, καθώς επίσης

την Ολλανδία και το Ην. Βασίλειο στη διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών µαζί µε τις

Η.Π.Α., την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Το πρόβληµα των ναρκωτικών παγκοσµίως αντιµετωπίζεται κυρίως ως κοινωνικό

πρόβληµα, γεγονός που δικαιολογείται από τα ύπουλα µακροχρόνια αποτελέσµατα της

χρόνιας χρήσης ναρκωτικών και την επίδρασή της στο χρήστη, στην οικογένεια και

στην ευρύτερη κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες παράµετροι του προβλήµατος

,που συµβάλλουν σ΄ αυτό εξίσου αποφασιστικά και απαιτούν ευρύτερη µελέτη και ε-

ξειδικευµένη προσέγγιση.

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Ελέγχου των Ναρκωτικών (I.N.C.B.), στην Ετήσια Έκθεσή της

για το 2002, επανεξετάζει τις οικονοµικές επιπτώσεις της παράνοµης καλλιέργειας και

εµπορίου ναρκωτικών. Η εστίαση της επανεξέτασης αυτής στην επίπτωση από το πα-

ράνοµο εµπόριο ναρκωτικών είναι στην οικονοµική ανάπτυξη, που αποτελεί κρίσιµο

παράγοντα για τη βιώσιµη και ανθρώπινη ανάπτυξη. Έτσι αποδεικνύεται ότι η διακί-

νηση ναρκωτικών δεν συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία και καταρ-

ρίπτεται ο µύθος σύµφωνα µε τον οποίο η καλλιέργεια ναρκωτικών αποτελεί σηµαντι-

κή πηγή εισοδήµατος για τις χώρες - παραγωγούς, που είναι πολύ φτωχές.
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Η I.N.C.B καταλήγει συµπερασµατικά ότι στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον

έλεγχο των ναρκωτικών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω σηµαντικά:

�� Τα παράνοµα ναρκωτικά προσφέρουν βραχυπρόθεσµα κέρδη σε λίγους αλλά

µακροπρόθεσµες ζηµιές σε πολλούς.

�� Το πρόβληµα των ναρκωτικών πρέπει να εξετάζεται στο γενικότερο οικονοµικό

και αναπτυξιακό πλαίσιο µίας χώρας.

�� Υπάρχουν καλά εδραιωµένοι πολυσχιδείς µηχανισµοί που ασχολούνται µε το

πρόβληµα των ναρκωτικών και το πρόβληµα της ανάπτυξης, ωστόσο απαιτείται καλύ-

τερος συνδυασµός τους, αφού η µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας δεν

είναι εφικτή χωρίς ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου ναρκωτικών.

�� Σε χώρες µε µεγάλο ποσοστό ανεργίας, η παράνοµη παραγωγή και διακίνηση

ναρκωτικών προσφέρουν αξιοσηµείωτες ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά θέτουν σε κίν-

δυνο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.

�� Οι µικροί παραγωγοί έχουν, βραχυπρόθεσµα, οικονοµικές απολαβές από την πα-

ράνοµη καλλιέργεια ναρκωτικών, αλλά το σύνολο αυτών των κερδών είναι λιγότερο α-

πό 1% του τζίρου του παγκοσµίου παρανόµου εµπορίου ναρκωτικών.

�� Το 99% της αξίας που προστίθεται στο παγκόσµιο παράνοµο εµπόριο ναρκωτι-

κών δηµιουργείται από τη διακίνηση σε εθνικά και διεθνή επίπεδα.

�� Το µεγαλύτερο µέρος των κερδών από το παράνοµο εµπόριο ναρκωτικών απο-

κοµίζεται από τις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά η οικονοµική επίδραση του προβλήµατος

των ναρκωτικών γίνεται πιο πολύ αισθητή στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου η αξία

του παρανόµου εµπορίου ναρκωτικών αντιπροσωπεύει µεγαλύτερη µερίδα της οικονο-

µίας απ’ ό,τι στις ανεπτυγµένες χώρες.

�� Υπάρχει γενικά αρνητική σχέση µεταξύ παράνοµης παραγωγής ναρκωτικών και

οικονοµικής ανάπτυξης µίας Χώρας και

�� Η παράνοµη παραγωγή ναρκωτικών και οι σχετιζόµενες οικονοµικές δραστη-

ριότητες υπονοµεύουν τη µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη, λόγω των αποσταθε-

ροποιητικών τους επιδράσεων στο Κράτος, την Οικονοµία και την Κοινωνία.

Τα Οργανωµένα Εγκληµατικά ∆ίκτυα προσλαµβάνουν, µε ιδιαίτερα αυξανόµενο ρυθµό,

επαγγελµατίες ή άτοµα µε ειδικές δεξιότητες, για να διευκολύνουν τις παράνοµες δραστη-

ριότητές τους ή να διαφυλάξουν-µεγιστοποιήσουν τα κέρδη που απορρέουν απ’ αυτές.

Χηµικοί προσλαµβάνονται, συχνά σε εξειδικευµένη βάση, για την παραγωγή συνθε-

τικών ναρκωτικών, τεχνικοί στρατολογούνται για την κατασκευή ειδικού µεταφορικού

εξοπλισµού, ζητούνται συµβουλές από ειδικούς µεταφορών για µεταφορικές διαδικα-

σίες σε σηµεία εισόδου από ξηρά, θάλασσα και αέρα, ειδικοί στις τηλεπικοινωνίες α-

πασχολούνται για να εξασφαλίζουν ασφαλείς επικοινωνίες, νοµικοί, λογιστές, οικονο-

µικοί σύµβουλοι, ειδικοί ακίνητης περιουσίας κ.λπ., προσλαµβάνονται για διαχείριση

χρηµάτων και επένδυση κερδών.
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Η πλειοψηφία των αναγνωρισµένων Οργανωµένων Εγκληµατικών ∆ικτύων που ε-

µπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών κάνουν χρήση νόµιµων εταιριών. Εκµεταλλεύ-

ονται τη ραγδαία εξάπλωση και ταχύτητα του νοµίµου εµπορίου, για να διευκολύνουν

τις εγκληµατικές δραστηριότητές τους. Νόµιµες Επιχειρήσεις χρησιµοποιούνται για

την κάλυψη ενεργειών µεταφοράς ναρκωτικών (για αποθηκευτικούς ή µεταφορικούς

σκοπούς) ή για «ξέπλυµα» χρήµατος. Η αυξανόµενη εµπλοκή εγκληµατιών σε νόµιµες

δουλειές δυσχεραίνει τη διάκριση µεταξύ νοµίµων και παρανόµων δραστηριοτήτων, ε-

πιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης- συνεταίρος µίας νόµιµης εταιρίας δίνει στον εγκληµατία τη

δυνατότητα για µία καλύτερη ενσωµάτωση στην κοινωνία.

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Ναρκωτικών, τα συνθετικά ναρκωτι-

κά µπορεί να εξελιχθούν στα κύρια ναρκωτικά του µέλλοντος. Ο έλεγχος αυτών των

ναρκωτικών είναι πολύ δύσκολος, αφού παρασκευάζονται φθηνά και εύκολα οπουδή-

ποτε στον κόσµο, αρκεί οι έµποροι να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις απα-

ραίτητες χηµικές ουσίες.

Οι έµποροι έχουν καταφύγει στην παροχέτευση των χηµικών από τη νόµιµη βιοµη-

χανία και στην επιστράτευση εταιριών, για να παρασκευάζουν παράνοµα τις πρόδρο-

µες ουσίες, πριν τις εισάγουν λαθραία στον τόπο παρασκευής των ναρκωτικών. Απα-

ραίτητη θεωρείται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Κυβερνήσεων, για την απο-

τελεσµατική καταπολέµηση της διακίνησης αυτών των πρόδροµων χηµικών ουσιών.

Σε Συνέδριο που οργανώθηκε από την I.N.C.B, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή και την Κυβέρνηση των Η.Π.Α. τον Ιούλιο του 2002, µε εκπροσώπους από

38 χώρες, συµφωνήθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου «PRISM», για τον εντοπισµό και

την παρεµπόδιση της παροχέτευσης και λαθραίας εισαγωγής χηµικών που χρησιµο-

ποιούνται για την παρασκευή διεγερτικών ουσιών.

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα επίπεδα καλλιέργειας και παραγωγής οπιού-

χων παγκοσµίως ξεπερνούν κατά πολύ την κατανάλωση για ιατρικούς σκοπούς, µε α-

ποτέλεσµα να υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος παροχέτευσης των αποθεµάτων σε παρά-

νοµες αγορές ναρκωτικών.

3.2. Κάνναβη

�� Σε αρκετές Αφρικανικές χώρες η καλλιέργεια κάνναβης αυξάνεται, αφού συχνά

αντικαθιστά νόµιµα αγροτικά προϊόντα. Περίπου το 1/4 των κατασχέσεων ακατέργα-

στης και κατεργασµένης κάνναβης παγκοσµίως, γίνεται στην Αφρική, ενώ επίσης το

1/4 περίπου της κατασχεθείσας παγκοσµίως ακατέργαστης κάνναβης λαµβάνει χώρα

στο Νότιο τµήµα της Αφρικής, κυρίως στη Νότια Αφρική. Το Μαρόκο εξακολουθεί να

είναι η πηγή του 60%-70% της κατεργασµένης κάνναβης που κατάσχεται στην Ευρώ-
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πη. Οι Οδοί που χρησιµοποιούνται για τη λαθραία διακίνηση Μαροκινής κάνναβης ο-

δηγούν µέσω κυρίως της Ισπανίας και σε µικρότερο βαθµό, µέσω Πορτογαλίας και

Γαλλίας, σε διάφορες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

�� Η καλλιέργεια κάνναβης γίνεται σ’ όλες τις χώρες της Κεντρικής Αµερικής και

στις περισσότερες της Καραϊβικής κυρίως για εγχώρια χρήση. Η ουσία αυτή παραµέ-

νει η πιο διαδεδοµένη σε χρήση στον Καναδά, το Μεξικό και τις Η.Π.Α, ενώ ευρεία εί-

ναι και η διαθεσιµότητά της στις 3 αυτές χώρες. Η υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

εξακολουθεί ν’ αποτελεί πρόβληµα στον Καναδά και στις Η.Π.Α. Η κάνναβη που πα-

ράγεται στη Νότια Αµερική προορίζεται κυρίως για τοπικές ή αγορές της περιοχής και

παραµένει το πιο διαδεδοµένο σε χρήση, παράνοµο ναρκωτικό. Κάνναβη Κολοµβια-

νής προέλευσης διακινείται λαθραία σε αγορές των Η.Π.Α.

�� Στην Α.-Ν.Α. Ασία, η Καµπότζη παραµένει ο κυριότερος προµηθευτής κάννα-

βης στις χώρες της περιοχής και σε άλλα µέρη του κόσµου, ενώ κάνναβη καλλιεργεί-

ται παράνοµα και σ’ όλες τις χώρες της Ν. Ασίας, µε πιο διαδεδοµένη την παραγωγή

κατεργασµένης και ακατέργαστης κάνναβης στην Ινδία και το Νεπάλ. Κατεργασµένη

κάνναβη Αφγανικής και Πακιστανικής προέλευσης εξακολουθεί να διακινείται λα-

θραία σε χώρες της Ευρώπης και της ∆υτικής Ασίας. 

�� Και το 2002 η κάνναβη ήταν το πιο διαδεδοµένο σε χρήση ναρκωτικό στην Ευ-

ρώπη. Μεγάλης κλίµακας παράνοµη καλλιέργεια ακατέργαστης κάνναβης εξακολου-

θεί να γίνεται στη νότια Αλβανία, η οποία προωθείται στη συνέχεια στην Ελλάδα, στην

Ιταλία και µε αυξανόµενη τάση, σ’ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η µεγαλύτερη ποσό-

τητα κατεργασµένης κάνναβης που κατάσχεται στη ∆υτική Ευρώπη προέρχεται στα-

θερά από το Μαρόκο. Επίσης κατεργασµένη κάνναβη κατάσχεται σ’ Ευρωπαϊκές χώ-

ρες που προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από την Κολοµβία, τη Νιγηρία, την Τζαµάικα και

τη Νότια Αφρική. Ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση της Κυβέρνησης του Ηνωµένου

Βασιλείου για κατάταξη της κάνναβης σε άλλο πρόγραµµα, που θα απαιτεί λιγότερο

αυστηρούς ελέγχους και οι παγκόσµιες επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει, συµπεριλαµ-

βανοµένης της σύγχυσης και της ευρύτερης παρερµηνείας.

�� Η κάνναβη είναι το πιο διαδεδοµένο σε χρήση ναρκωτικό και στην Αυστραλία,

όπου συνεχίζει ν’ αναφέρεται µεγάλης κλίµακας υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης.

Κάνναβη καλλιεργείται σε µεγάλο βαθµό και στην Παπούα- Νέα Γουινέα και ανησυ-

χητικό είναι το γεγονός της σύνδεσης του σχετιζόµενου µε τα ναρκωτικά εγκλήµατος

και της γενικής πολιτικής αστάθειας.

3.3. Ηρωίνη

�� Στην Αφρική η κατάχρηση ηρωίνης περιορίζεται στα µεγάλα αστικά κέντρα. ∆εν
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υπάρχουν ενδείξεις για καλλιέργεια παπαρούνας οπίου σε άλλο µέρος της ηπείρου ε-

κτός από την Αίγυπτο και σε µικρή κλίµακα. Η Νιγηρία και η Νότια Αφρική συνεχί-

ζουν να χρησιµοποιούνται ως περιοχές διαµετακόµισης για τη διακίνηση ηρωίνης, τον

έλεγχο της οποίας εξακολουθούν να έχουν ∆υτικο-Αφρικανικά Εγκληµατικά ∆ίκτυα.

Ηρωίνη από τη Ν. Α. και τη Ν. ∆. Ασία διακινείται λαθραία από µεταφορείς µε εµπο-

ρικές πτήσεις, µέσω Αφρικανικών χωρών, προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική. 

�� Η Κεντρική Αµερική αποτελεί περιοχή διαµετακόµισης χηµικών που χρησιµο-

ποιούνται για την παρασκευή ηρωίνης, κυρίως στην Κολοµβία. Τα φορτία κοκαΐνης

που διακινούνται µέσω της Κεντρικής Αµερικής και Καραϊβικής είναι σε µεγάλο βαθ-

µό Κολοµβιανής προέλευσης και προορίζονται για τις Η.Π.Α. και µε αυξητικές τάσεις

για την Ευρώπη. Στον Καναδά και στις Η.Π.Α. οι αυξηµένοι έλεγχοι µετά τις τροµο-

κρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 φόβισαν τους διακινητές ναρκωτικών

και οδήγησαν σε µειωµένη διαθεσιµότητα ηρωίνης, µε συνέπεια ν’ αυξηθεί η τιµή της.

�� Λόγω του γεγονότος ότι η καλλιέργεια παπαρούνας οπίου ξαναέφτασε σε σχετι-

κά υψηλά επίπεδα στο Αφγανιστάν (περίπου στο επίπεδο των µέσων της 10ετίας του

1990, λιγότερο πάντως από το1999 και 2000, που ήταν χρονιές - αποκορύφωµα), κυ-

ρίως στα Βορειοανατολικά τµήµατά του, η Μυανµάρ είναι η 2η χώρα - παραγωγός
παράνοµου οπίου στον κόσµο, µε τα επίπεδα παραγωγής να έχουν µειωθεί κατά
50% από το 1996. Οι προσπάθειες εκρίζωσης φυτειών στη χώρα αυτή το 2002 εί-
χαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της καλλιεργήσιµης έκτασης παπαρούνας κατά
7%. Εκτιµάται ότι περίπου 3.400 τόνοι οπίου καλλιεργήθηκαν το 2002 στο Αφγα-
νιστάν, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το απόθεµα οπιοειδών από τις
σοδειές προηγούµενων ετών. Σηµαντικό µέρος των οπιοειδών που παράγονται στη ∆.

Ασία προορίζονται για παράνοµες Ευρωπαϊκές αγορές. Η Κίνα έχει καταστεί κύριος

προορισµός και διαµετακοµιστική περιοχή φορτίων ηρωίνης, όπως αποδεικνύεται από

τη σηµαντική αύξηση των κατασχέσεων ηρωίνης στη χώρα αυτή τα τελευταία 5 χρό-

νια. Πάνω από το 50% των τοξικοµανών που κάνουν ενέσιµη χρήση στη Μυανµάρ και

την Ταϊλάνδη έχουν ήδη µολυνθεί µε τον ιό H.I.V. Η Ινδία καταπολεµεί συστηµατικά

την παράνοµη καλλιέργεια παπαρούνας οπίου, µε ετήσιες προσπάθειες εκρίζωσης φυ-

τειών και εναλλακτικά προγράµµατα καλλιεργειών.

�� Η διακίνηση ηρωίνης προς την Ευρώπη µέσω της Βόρειας, της Κεντρικής και

της Νότιας διακλάδωσης του παραδοσιακού Βαλκανικού Άξονα συνεχίζεται (σηµαντι-

κή είναι η αύξηση των κατασχέσεων ηρωίνης στη Βουλγαρία), ενώ µε ταχύτατα αυξα-

νόµενο ρυθµό διεξάγεται διακίνηση ηρωίνης µέσω της Κεντρο - Ασιατικής Οδού (του

ιστορικού δρόµου του «µεταξιού»), δηλαδή από Αφγανιστάν - Ουζµπεκιστάν ή Τατζι-

κιστάν - Καζακστάν - στη Ρωσική Οµοσπονδία κι από εκεί δυτικά προς την Ευρώπη.

Οι Αρχές της Ρωσικής Οµοσπονδίας εκτιµούν ότι πάνω από 100 τόνοι ηρωίνης εισέρ-

χονται κάθε χρόνο στη χώρα µέσω των συνόρων της µε το Τατζικιστάν, ενώ 93% της
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ακατέργαστης κάνναβης, 85% της κατεργασµένης κάνναβης και 78% του οπίου που

κατάσχονται στη Ρωσική Οµοσπονδία εισάγονται σ’ αυτή µέσω του Καζακστάν. 

Για τη διακίνηση ηρωίνης χρησιµοποιείται επίσης η Οδός από την Τουρκία διαµέ-

σου της Μαύρης Θάλασσας και του Καυκάσου, προς τις Κεντρο- Ευρωπαϊκές Χώρες,

ενώ νέα Οδός είναι αυτή που διέρχεται από τη Μόσχα προς τη Φινλανδία και τις άλ-

λες Σκανδιναβικές Χώρες. Οι Εσθονικές εγκληµατικές οµάδες διακίνησης δραστηριο-

ποιούνται στις Σκανδιναβικές Χώρες, ενώ οι Τσετσενικές στη διέλευση ηρωίνης από

την περιοχή του Καυκάσου. 

Η κατάχρηση ηρωίνης (ενέσιµη ή καπνίσιµη) είναι πιο γνωστή στην Ανατολική πα-

ρά στη ∆υτική Ευρώπη. Στην Κροατία, την Λετονία, τη Λιθουανία, τη Ρουµανία και

τη Ρωσική Οµοσπονδία γίνεται ευρεία χρήση ηρωίνης από νέους 15-16 ετών.

�� Από τα τέλη του 2000 έχει µειωθεί σηµαντικά η διαθεσιµότητα ηρωίνης στις πα-

ράνοµες αγορές της Αυστραλίας, µετά την επιτυχηµένη εξάρθρωση από τις διωκτικές

Αρχές κυκλωµάτων, που µετέφεραν στην Αυστραλία ηρωίνη από τη Νοτιοανατολική

Ασία και µειώνεται ο αριθµός θανάτων από υπερβολική χρήση ηρωίνης. Το Σίδνεϊ α-

ποτελεί κεντρικό σηµείο για τη διανοµή ηρωίνης στην Αυστραλία. Η ∆ιεθνής Επιτρο-

πή Ελέγχου των Ναρκωτικών του Ο.Η.Ε. αντιτίθεται στην εγκατάσταση και συνέχιση

λειτουργίας χώρου ενέσιµων ναρκωτικών στη Νέα Νότια Ουαλία. 

3.4. Κοκαΐνη

�� Τα Νότια και ∆υτικά τµήµατα της Αφρικής χρησιµοποιούνται ως ζώνες αποβί-

βασης φορτίων κοκαΐνης που µεταφέρονται από τη Ν. Αµερική, κυρίως τη Βραζιλία

και τη Βενεζουέλα. Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το
20% των κατασχέσεων κοκαΐνης στην Αφρική λαµβάνει χώρα στη Νότια Αφρική
και το 12% στη Νιγηρία. Στη Νότια Αφρική έχει σηµειωθεί στροφή από την πώλη-

ση κοκαΐνης στην πώληση κρακ, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στα περιθωριοποιη-

µένα και ευαίσθητα τµήµατα της κοινωνίας.

�� Η διαµετακόµιση φορτίων κοκαΐνης συνεχίζεται αµείωτη στην Κεντρική Αµερι-

κή και Καραϊβική. Παρότι ο από ξηράς διάδροµος της Κ. Αµερικής και Καραϊβικής πα-

ραµένει σηµαντικός για τη διακίνηση κοκαΐνης, ο θαλάσσιος δρόµος του Ειρηνικού Ω-

κεανού γίνεται ολοένα και σπουδαιότερος, είτε ως ανεξάρτητος είτε ως συµπληρωµα-

τικός. Οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε Κεντρο-Αµερικανικές χώρες δείχνουν

να έχουν δηµιουργήσει σχέσεις µε εγκληµατικές οργανώσεις στην Κολοµβία και στο

Μεξικό, ως τµήµα ενός δικτύου διακίνησης που εκτείνεται από τη Ν. ως τη Β. Αµερι-

κή. Η Αϊτή και η Τζαµάικα είναι 2 κύρια σηµεία διαµετακόµισης παράνοµων φορτίων

κοκαΐνης, που µεταφέρονται στη Βόρεια Αµερική αεροπορικώς. 
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Η Κολοµβία παραµένει η κύρια παραγωγός-χώρα κοκαΐνης που προωθείται στις
αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής. Πάνω από το 40% της κοκαΐνης
που κατάσχεται παγκοσµίως είναι Νοτιοαµερικανικής προέλευσης. Η µεγαλύτερη

ποσότητα κοκαΐνης που παρασκευάζεται στην Κολοµβία µεταφέρεται κυρίως µε πλοία,

σε εµπορευµατοκιβώτια, ενώ δηµοφιλής είναι και η µεταφορά της µε ταχύπλοα σκάφη

στους οδούς της Καραϊβικής και αλιευτικά σκάφη µέσω του Ειρηνικού Ωκεανού. Το
Σχέδιο «ΚΟΛΟΜΒΙΑ» παραµένει η µόνη αξιοσηµείωτη προσπάθεια για τη µείωση
της παράνοµης διάθεσης ναρκωτικών στη Νότια Αµερική. Στην Κολοµβία και το Πε-

ρού το πρόβληµα των ναρκωτικών σχετίζεται ολοένα και περισσότερο µε θέµατα πολι-

τικής και εθνικής ασφάλειας. Οι παραστρατιωτικές οµάδες στην Κολοµβία ελέγχουν τη

διακίνηση και τα εργαστήρια παραγωγής, ανταλλάσσοντας ναρκωτικά µε όπλα. 

�� Η κύρια χώρα εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη είναι η Ισπανία και την ακολου-
θούν η Ολλανδία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Σηµαντικές ποσότητες κοκαΐνης προωθούνται

από αποθήκες της Ισπανίας, κυρίως µέσω Γαλλίας, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ολ-

λανδία αποτελεί χώρα δευτερεύουσας διανοµής κοκαΐνης στη Γερµανία, το Βέλγιο και το

Ηνωµένο Βασίλειο. Επίσης στοιχεία κατασχέσεων δείχνουν ότι γίνεται διακίνηση κο-
καΐνης προς την Αλβανία, σε αποθήκες, απ’ όπου διενεργείται περαιτέρω διανοµή
στην Ε.Ε. Η κατάχρηση κρακ εξαπλώνεται σε µερικές Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο συ-

χνά καπνίζεται µαζί µε καπνό. Η διακίνηση κοκαΐνης πραγµατοποιείται συχνά και από µε-

ταφορείς που φθάνουν σε Ευρωπαϊκά αεροδρόµια µε απευθείας πτήσεις από τη Νότια Α-

µερική ή την Καραϊβική ή µέσω των Η.Π.Α. και Κεντρικών - Νοτιοανατολικών Ευρωπα-

ϊκών Χωρών, για να µην προκαλούν υποψίες στις Αρχές Εφαρµογής του Νόµου. 

3.5. Συνθετικά Ναρκωτικά

�� Η Μεθακαλόνη (Mandrax) είναι το 2ο σε κατάχρηση παράνοµο ναρκωτικό στη

Νότια Αφρική, το οποίο συχνά καπνίζεται µαζί µε κάνναβη. Σε 2 από τις µεγαλύτε-
ρες στα χρονικά της Νότιας Αφρικής κατασχέσεις, οι Αρχές κατάσχεσαν τον Ιού-
λιο του 2002 εξοπλισµό παρασκευής και πάνω από 100 τόνους χηµικών (κυρίως
ανθρανιλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη), κρυµµένα σε αποθήκες κοντά στο Γιοχάνε-

σµπουργκ. Τα χηµικά, που είχαν εισαχθεί παράνοµα στη χώρα από την Ινδία, προορί-

ζονταν για την παρασκευή 90.000.000. δισκίων µεθακαλόνης. Η κατάχρηση MDMA

(Ecstasy) εξαπλώνεται ευρύτατα στο Νότιο τµήµα της Αφρικής, κυρίως στη Νότια Α-

φρική, τα τελευταία χρόνια, στη λευκή κοινότητα. ∆ιακινείται λαθραία από Ευρωπαϊ-

κές χώρες, βασικά την Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, για την κάλυψη της ζήτη-

σης στη νυχτερινή σκηνή, αλλά γίνεται και ντόπια παρασκευή της ουσίας. Αρκετές Α-

φρικανικές χώρες έχουν αναφέρει αυξανόµενη κατάχρηση αµφεταµινών.
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�� Η διακίνηση MDMA (Ecstasy) στην Κεντρική Αµερική και στην Καραϊβική
γίνεται από Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ολλανδία, και προορίζεται για τις
παράνοµες αγορές των Η.Π.Α. Τα κύρια διαµετακοµιστικά σηµεία είναι η Αρούµπα

και οι Ολλανδικές Αντίλλες (τα οποία, όπως το Σουρινάµ στη Νότια Αµερική, έχουν

στενούς οικονοµικούς δεσµούς µε την Ολλανδία), καθώς και η ∆οµινικανή ∆ηµοκρατί-

α. Η Μεθαµφεταµίνη εξακολουθεί να παρασκευάζεται σε µεγάλες ποσότητες στη
Βόρεια Αµερική. Η κατάχρηση µεθαµφεταµίνης στις Η.Π.Α. παραµένει διαδεδοµένη

λόγω κυρίως της λαθεµένης αντίληψης ότι «αποτελεί ασφαλή εναλλακτική δυνατότητα

στην κοκαΐνη». Η διακίνηση ψευδοεφεδρίνης (βασικής χηµικής ουσίας για την παρα-

σκευή µεθαµφεταµίνης) συνεχίζεται κατά µήκος των συνόρων µεταξύ Η.Π.Α. και Κα-

ναδά. Τον Ιούνιο του 2002 ένα φορτίο 5 τόνων ψευδοεφεδρίνης εντοπίστηκε από τις
Τελωνειακές Αρχές των Η.Π.Α. Η κατάχρηση MDMA (Ecstasy) στις Η.Π.Α. συνεχί-

ζει ν’ αυξάνεται µεταξύ των νέων, αν και ο αριθµός της αύξησης παρουσιάζει µείωση.

Στην Κολοµβία εξαρθρώθηκε τον Μάιο του 2002 ένα µεγάλο παράνοµο εργαστή-
ριο παρασκευής MDMA (Ecstasy), γεγονός που δείχνει ότι οι έµποροι και οι διακι-
νητές ναρκωτικών σ’ αυτή τη Χώρα διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους.

�� Η αυξανόµενη παράνοµη παρασκευή, διακίνηση και κατάχρηση διεγερτικών τύ-

που αµφεταµίνης, βασικά µεθαµφεταµίνης, στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία

προκαλούν µεγάλη ανησυχία στις Αρχές, οι οποίες έχουν επιτύχει σηµαντικές κατα-

σχέσεις αµφεταµινών στις χώρες αυτές. Εκτιµάται ότι πάνω από το 70% όλων των
κατασχέσεων αµφεταµινών το 2002, παγκοσµίως, πραγµατοποιήθηκαν σε χώρες
της Α. και Ν.Α. Ασίας, κυρίως στην Κίνα και την Ταϊλάνδη. Μεθαµφεταµίνη εξα-

κολουθεί επίσης να παρασκευάζεται κρυφά, σε µεγάλη κλίµακα, στα σύνορα Μυαν-

µάρ-Ταϊλάνδης, στην Κίνα και στις Φιλιππίνες. Η ουσία αυτή απασχολεί σοβαρά και

τις Αρχές της Ιαπωνίας, των Φιλιππίνων και της Ταϊλάνδης. ∆ύο εργαστήρια παράνο-
µης παρασκευής µεθακαλόνης εξαρθρώθηκαν στην Ινδία το Μάιο του 2002, οδη-
γώντας στην κατάσχεση πάνω από 2 τόνων αυτής της ουσίας.

�� Στην Ευρώπη εξακολουθεί να υφίσταται µεγάλης κλίµακας παράνοµη παρα-

σκευή συνθετικών ναρκωτικών, ειδικά MDMA(Ecstasy), που στη συνέχεια διακινού-

νται εντός της Ευρώπης, στη Βόρεια Αµερική και Ωκεανία, αλλά και σε µικρότερη έ-

κταση, στην Αφρική και σε διάφορες περιοχές της Ασίας. Η Ολλανδία, κυρίως οι πε-
ριοχές της χώρας που συνορεύουν µε τη Γερµανία και το Βέλγιο, εξακολουθεί να
αποτελεί µία από τις κύριες πηγές παράνοµα παρασκευασθέντος MDMA
(Ecstasy), που προωθείται στις παγκόσµιες παράνοµες αγορές. Στην Ολλανδία συν-

θετικά ναρκωτικά παρασκευάζονται µε συνεχή αυξητική τάση, σε κατοικηµένες περιο-

χές, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκθεσης των κατοίκων σε τοξικές χηµικές ουσίες ή να κα-

ταστούν θύµατα εκρήξεων. Εκτιµάται ότι το 60% περίπου του MDMA (Ecstasy)
που φτάνει στις παγκόσµιες αγορές για χρήση είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Το
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Μάρτιο του 2002 αρκετές ∆υτικο -Ευρωπαϊκές χώρες, σε συνεργασία µε την Αυ-
στραλία, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, ολοκλήρωσαν µία διεθνή επιχείρηση κατά της
διακίνησης MDMA (Ecstasy). Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στους επιβάτες αερο-
πλάνων και είχε ως αποτέλεσµα την κατάσχεση 335.000 δισκίων MDMA (Ecstasy).
Τον Ιούλιο του 2002 ανακαλύφθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο ένα από τα µεγαλύτερα
παράνοµα εργαστήρια παρασκευής αµφεταµινών, µε ικανότητα παρασκευής 20 κι-
λών αµφεταµίνης την ηµέρα. Σηµαντική πηγή παρασκευής αµφεταµινών αποτελεί και η

Πολωνία, αφού το 60% περίπου των αµφεταµινών που κατάσχονται στις Σκανδιναβικές

χώρες είναι Πολωνικής προέλευσης. Ενώ το επίπεδο της κατάχρησης αµφεταµινών παρα-

µένει σταθερό στις περισσότερες ∆υτικο-Ευρωπαϊκές χώρες, αυξάνεται σε χώρες της Κε-

ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της εξάρθρωσης α-
πό τις Ουκρανικές διωκτικές Αρχές, το έτος 2002, 142 παράνοµων εργαστηρίων από
τα οποία ποσοστό πάνω από 70% ήταν εξειδικευµένα στην παρασκευή µεθαµφετα-
µινών, ενώ τα υπόλοιπα στην παρασκευή οπίου.

�� Στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία οι κατασχέσεις διεγερτικών τύπου
αµφεταµίνης, κυρίως µεθαµφεταµίνης, το 2002 έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ, επιβε-
βαιώνοντας την αυξανόµενη ζήτηση γι’ αυτές τις ουσίες. Στη Νέα Ζηλανδία εξαρ-
θρώθηκαν 41 εργαστήρια παρασκευής διεγερτικών τύπου αµφεταµίνης το 1ο εξά-
µηνο του 2002. Μεγάλες κατασχέσεις δισκίων MDMA (Ecstasy) Ολλανδικής προέ-

λευσης πραγµατοποίησαν οι Αρχές της Αυστραλίας στο κύριο αεροδρόµιο, κοντά στο

Σίδνεϊ, τον Ιούνιο του 2002 και στη Μελβούρνη, τον Ιούλιο του ίδιου έτους. 





4. ΠΗΓΕΣ

Α. Εκθέσεις-στοιχεία για τα ναρκωτικά των:

α) Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας / ∆ιεύθυνσης

∆ηµόσιας Ασφάλειας / 3ου  Τµήµατος Ναρκωτικών.

β) Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών / 33ης ∆ιεύθυνσης Ελέγχου

Τελωνείων. 

γ) Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας / ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας / Τµήµατος ∆ίωξης

Ναρκωτικών .

δ) Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών /Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού

Εγκλήµατος / Κεντρικής Υπηρεσίας .

Β. Έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των Ναρκωτικών (Ι.Ν.C.B.) του
Ο.Η.Ε. για το 2002.

Γ. Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (ΕΥΡΩΠΟΛ)

∆. Σχέδιο ∆ράσης της Ε.Ε. για την καταπολέµηση των ναρκωτικών 2000-2004.

80 Ó.Ï.Ä.Í. / Å.Ì.Ð.


