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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (CAPTAGON)
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μία από τις πλέον σημαντικές αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.,
είναι και η πρόληψη, δίωξη, αποκάλυψη και καταστολή εστιών οικονομικού
εγκλήματος, που αφορούν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων
ουσιών και όπλων, ιδιαιτέρως όταν συνδέονται με παράνομες δράσεις του
διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, εκβίασης, τρομοκρατίας και
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των
ανωτέρω στοχεύσεων οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. είχαν μία ακόμη σημαντική
επιτυχία, η οποία επετεύχθη σε συνεργασία με συναρμόδιες Διωκτικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, υπάλληλοι του Τμήματος

Δίωξης Ναρκωτικών - Όπλων και

Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης

Σ.Δ.Ο.Ε.

Αττικής, σε συνεργασία με το γραφείο της υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των
Η.Π.Α (D.E.A) που εδρεύει στην πρεσβεία των Η.Π.Α στην Αθήνα, εντόπισαν και εν
συνεχεία δέσμευσαν

στο λιμάνι του Πειραιά τρία εμπορευματοκιβώτια,

προερχόμενα από τη Λαττάκεια της Συρίας με τελικό προορισμό την Κίνα και
ενδιάμεσο σταθμό τον Πειραιά (transit). Σύμφωνα με το φορτωτικό έγγραφο (Bill
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of Lading- B.O.L) τα εμπορευματοκιβώτια ήταν έμφορτα με σανίδες MDF
κατανεμημένες σε 20 παλέτες ανά εμπορευματοκιβώτιο.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, σε πλήρη συνεργασία και με την συμμετοχή
των

συναρμόδιων

Διωκτικών

Υπηρεσιών

της

Ελληνικής

Αστυνομίας

(ΕΛ.ΑΣ/Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ν) και του Λιμενικού Σώματος (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ /ΕΛ.ΑΚΤ-Λ.Σ.), στο
πρώτο εκ των τριών εμπορευματοκιβωτίων και ο οποίος ολοκληρώθηκε σήμερα
28/06/2019, διαπιστώθηκε ότι αυτό περιείχε πράγματι σανίδες MDF εντός των
οποίων είχε αποκρυβεί μεγάλη ποσότητα συνθετικών ναρκωτικών δισκίων
(CAPTAGON), τα οποία και κατασχέθηκαν.
Το σύνολο της ανευρεθείσας και κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών δισκίων
CAPTAGON, από το πρώτο ελεγχθέν μέχρι στιγμής εμπορευματοκιβώτιο,
ανέρχεται σε 1 τόνο και 590 κιλά (1.590.000 γραμμάρια) που αντιστοιχεί σε
ποσότητα 10.018.260 εκατομμυρίων δισκίων. Σημειώνεται ότι αυτή η ποσότητα,
που μέχρι τώρα έχει κατασχεθεί, είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει ποτέ
κατασχεθεί στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατασχεθεί σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διενεργείται έρευνα για την ανακάλυψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση
προσώπων, καθώς επίσης και για να διαπιστωθεί αν ο τελικός προορισμός των
εμπορευματοκιβωτίων ήταν η Κίνα.
Λόγω του μέσου και του τρόπου απόκρυψης, το ερευνητικό έργο και η διαδικασία
εντοπισμού και ανάκτησης των

ναρκωτικών είναι εξαιρετικά επίπονη και

χρονοβόρα. Οι έρευνες ήδη επεκτείνονται στο δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο,
όπου αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Σαββατοκύριακου. Μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου και στα τρία εμπορευματοκιβώτια θα ακολουθήσει
νεότερη ανακοίνωση.
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