Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριότητας

Συνελήφθησαν (9.524) άτομα, από τα οποία:
•
•
•
•
•
•
•
•

742 για κλοπές – διαρρήξεις,
92 για ληστείες,
1.209 για ναρκωτικά,
470 για απάτες-πλαστογραφίες,
7 για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας,
485 για καταδικαστικές αποφάσεις,
3.028 για νομοθεσία περί αλλοδαπών και
3.491 για διάφορα αδικήματα.

Εξαρθρώθηκαν (15) εγκληματικά κυκλώματα, από τα οποία:
•
•
•
•
•
•

6 για
5 για
1 για
1 για
1 για
1 για

κλοπές – διαρρήξεις,
διακίνηση ναρκωτικών,
ληστείες,
κλοπές και αρπαγές τσαντών,
εκβιάσεις και
λαθρεμπόριο.

Εξιχνιάστηκαν (3.256) εγκλήματα, από τα οποία:
•
•
•
•
•

783 για κλοπές – διαρρήξεις,
38 για ληστείες,
735 για ναρκωτικά
4 για ανθρωποκτονία και
1.696 για διάφορα αδικήματα.
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Κατασχέθηκαν, ενδεικτικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κάνναβη:
509 κιλά και 937 γραμμάρια περίπου
Κοκαΐνη:
2 κιλά και 981 γραμμάρια περίπου
Ηρωίνη:
12 κιλά και 815 γραμμάρια περίπου
Δενδρύλλια κάνναβης:
5.605
Δισκία ναρκωτικών:
505.372
Χρηματικό ποσό:
305.262 ευρώ περίπου
Μαχαίρια, γκλοπ κ.λπ.:
313
Κυνηγετικά όπλα:
137
Υποπολυβόλα-πολεμικά τυφέκια, πιστόλια-περίστροφα, replica, κρότου
κ.λπ.:
64
Φυσίγγια, σφαιρίδια κ.λπ.: 29.322
Είδη λαθρεμπορίου (καπνός και τσιγάρα): 71.617 πακέτα λαθραίων
τσιγάρων και 28 κιλά και 263 γραμμάρια περίπου λαθραίου καπνού.
Είδη παρεμπορίου: 3.844

Υπενθυμίζονται ενδεικτικά,
Σεπτεμβρίου 2020:
•

•
•
•
•

σημαντικές

υποθέσεις

του

μηνός

02-09-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν
στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μορφής (Skunk) και
στη διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και
της Μυκόνου
02-09-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε διαρρήξεις-κλοπές από
καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής
02-09-2020: Συνελήφθησαν ηγετικό στέλεχος μαζί με ένα ακόμη μέλος
κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ουσιών
03-09-2020: Εξιχνιάστηκαν η υπόθεση ανθρωποκτονίας 23χρονου αλλοδαπού
και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου αλλοδαπού που
διαπράχθηκαν την 13-2-2020 στο κέντρο της Αθήνας
03-09-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04-09-2020: Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης -11διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και -8- απόπειρες κλοπών από οικίες στην
Κοζάνη, ενώ συνελήφθησαν άμεσα δύο ημεδαποί
05-09-2020: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές από
επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
06-09-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη
και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ηρωίνης και κοκαΐνης
08-09-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε συστηματικά
διαρρήξεις-κλοπές από αποθήκες οικιών σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων
08-09-2020:
Εξαρθρώθηκε
συμμορία,
τα
μέλη
της
οποίας
δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ηρωίνης στην Κέρκυρα
09-09-2020: Συνελήφθη ηγετικό μέλος οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στο νησί της Μυκόνου
10-09-2020: Εξιχνιάσθηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 77χρονου ημεδαπού, η
οποία διαπράχθηκε την 4-8-2020 στη Μάνδρα Αττικής
11-09-2020: Αποδομήθηκε εγκληματική ομάδα η οποία διέπραττε κλοπές σε
οικίες στο Ηράκλειο
12-09-2020: Μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού βρέθηκαν θαμμένες σε
χώρο αποθήκευσης, σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς
13-09-2020: Περίπου (57) κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν σε αυτοκίνητο στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας
17-09-2020: Αστυνομική επιχείρηση σε (10) χώρες, υπό το συντονισμό της
Europol και της Eurojust, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που
διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην Ευρώπη
21-09-2020: Συνελήφθησαν δύο (2) μέλη εγκληματικής οργάνωσης που
δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή από την Ισπανία στην Ελληνική Επικράτεια
σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk)
22-09-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές από οικίες,
καταστήματα και αυτοκίνητα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 39 περιπτώσεις
23-09-2020: Εξιχνιάσθηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 81χρονου ημεδαπού, η
οποία διαπράχθηκε την 24-8-2020 στο Πέραμα Αττικής
24-09-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών,
που δρούσε στην Πλατεία Εξαρχείων και στους πέριξ δρόμους
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24-09-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας
ενέχονται
σε
εκβιάσεις
ιδιοκτητών
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος και στην εκβιαστική είσπραξη οφειλόμενων ποσών για
λογαριασμό τρίτων, έναντι αμοιβής
26-09-2020: 500.000 ναρκωτικά δισκία ecstasy κατασχέθηκαν στο πλαίσιο
συντονισμένης επιχείρησης της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος
Ασφάλειας Κομοτηνής
27-09-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν
κλοπές από οικίες στις περιοχές Ελευσίνας και Άνω Λιοσίων
28-09-2020: (33) μέλη Μ.Κ.Ο. και (2) υπήκοοι τρίτων χώρων,
περιλαμβάνονται σε δικογραφία για οργανωμένο κύκλωμα διευκόλυνσης
παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, μέσω της νήσου
Λέσβου
30-09-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία με ανήλικα κυρίως άτομα που
διέπρατταν συστηματικά ληστείες σε κεντρικά σημεία της Αθήνας
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