
300 κιλά

12-30 €/γραμμάριο

Μέγιστη περιεκτικότητα δραστικής 

ουσίας: 44% 

(Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών)

1 τόνος & 787 κιλά

60-120 €/γραμμάριο

Μέγιστη περιεκτικότητα 

δραστικής ουσίας: 89%

(Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών)

Ινδική Κάνναβη: 9.908 κιλά

15-35€/γραμμάριο

Φυτά κάνναβης: 61.273 δενδρύλλια

Το 2020 οι ελληνικές Διωκτικές Αρχές 

απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 16.659 ατόμων

για χρήση, παραγωγή / καλλιέργεια, διακίνηση 

και άλλες κατηγορίες για παράβαση του Νόμου 

Περί Ναρκωτικών, σε σύνολο 12.823 υποθέσεων.

Η πανδημία covid19 οδήγησε στην αναστολή 

λειτουργίας των Δικαστηρίων Ανηλίκων Αθηνών για 

μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διετία 2020-

2021, έχοντας ως συνέπεια την μεγάλη μείωση 

στον αριθμό των κατηγορηθέντων ανηλίκων. 

Το 2021 εισήχθησαν σε δίκη στα Δικαστήρια 

Ανηλίκων Αθηνών 79 συνολικά κατηγορούμενοι

ανήλικοι, με την κατηγορία ότι τέλεσαν παράβαση 

του Νόμου Περί Ναρκωτικών, ενίοτε σε συνδυασμό 

και με άλλη πράξη. 

Το ΕΚΤΕΠΝ συνεργάζεται και συλλέγει στοιχεία από:
√ το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ-ΕΜΠ), για στοιχεία για τις κατηγορίες που σχετίζονται με παραβάσεις του Νόμου Περί Ναρκωτικών

√ τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Τμήμα Ναρκωτικών) του Γενικού Χημείου του Κράτους, για τη σύσταση και την καθαρότητα των ουσιών που κατάσχονται 

√ την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων,  για στοιχεία για τις κατηγορίες που σχετίζονται με παραβάσεις του Νόμου Περί Ναρκωτικών από ανήλικους

Aδικήματα και αγορά ναρκωτικών

Κάνναβη

Κοκαΐνη
Ηρωίνη

Κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών 2020

Περισσότερες 
πληροφορίες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση 

της χρήσης ουσιών στη χώρα, ως το εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ναρκωτικά (EMCDDA,

www.emcdda.europa.eu). Είναι μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ, 

www.epipsi.gr). Περισσότερες πληροφορίες www.ektepn.gr

Προτεινόμενη αναφορά: ΕΚΤΕΠΝ 2022. Aδικήματα και αγορά ναρκωτικών – Συνοπτική αναφορά. ΕΠΙΨΥ: Αθήνα

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022
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Κατηγορηθέντες για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά 2000-2020

Συνθετικά κανναβινοειδή: σημαντική αύξηση το 2021 στις κατασχεθείσες ποσότητες (1.238,5 γρ.) 

Τραμαδόλη (οπιοειδές αναλγητικό): σημαντική αύξηση το 2021 – λόγω μεγάλης κατάσχεσης που 

πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (139.090 δισκία/κάψουλες)

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.epipsi.gr/
http://www.ektepn.gr/

