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Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριότητας 

Συνελήφθησαν (6.682) άτομα, από τα οποία: 

• 594 για κλοπές – διαρρήξεις, 
•   56 για ληστείες, 
• 862 για ναρκωτικά, 
•    79 για απάτες-πλαστογραφίες, 
•      5 για ανθρωποκτονία, 
• 420 για καταδικαστικές αποφάσεις, 
• 1.918 για νομοθεσία περί αλλοδαπών και 
• 2.748 για διάφορα αδικήματα. 

Εξαρθρώθηκαν (24) εγκληματικά κυκλώματα, από τα οποία: 

• 7 για κλοπές – διαρρήξεις, 
• 6 για διακεκριμένες κλοπές, 
• 5 για ληστείες, 
• 5 για διακίνηση ναρκωτικών και 
• 1 για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. 

Εξιχνιάστηκαν (2.330) εγκλήματα, από τα οποία: 

• 954 για κλοπές – διαρρήξεις, 
•   44 για ληστείες, 
• 430 για ναρκωτικά 
•      4 για ανθρωποκτονία και 
• 898 για διάφορα αδικήματα. 

Κατασχέθηκαν, ενδεικτικά: 

• Κάνναβη:    1.276 κιλά και 104 γραμμάρια περίπου  
• Κοκαΐνη:            1 κιλό και  417 γραμμάρια περίπου  
• Ηρωίνη:             1 κιλό και    78 γραμμάρια περίπου 
• Δενδρύλλια κάνναβης:    305  
• Δισκία ναρκωτικών:     3.591,5  
• Χρηματικό ποσό:       54.578 ευρώ περίπου  
• Μαχαίρια, γκλοπ κ.λπ.:    198  
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• Κυνηγετικά όπλα:           59  
• Υποπολυβόλα-πολεμικά τυφέκια, πιστόλια-περίστροφα, replica, κρότου 

κ.λπ.:  41  
• Φυσίγγια, σφαιρίδια κ.λπ.: 7.288  
• Είδη λαθρεμπορίου (καπνός και τσιγάρα): 153.567 πακέτα λαθραίων 

τσιγάρων και περίπου 20,5 κιλά και 249 πακέτα λαθραίου καπνού. 
• Είδη παρεμπορίου:  12.973 

 

Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις του μηνός 
Μαρτίου 2020: 

• 01-03-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ενέχεται σε περιπτώσεις 
διαρρήξεων ΑΤΜ με τη χρήση εύφλεκτου αερίου 

• 02-03-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ενέχεται σε διάπραξη κλοπών σε 
μονοκατοικίες στο Αγρίνιο  

• 02-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας, 
προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε 
βάρος αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής  

• 05-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που ενέχεται σε κλοπές 
οικιών σε περιοχές της Ηλείας  

• 09-03-2020: Δηλώσεις σχετικά με τη σύλληψη δύο μελών διεθνικής 
εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών και την κατάσχεση άνω 
του ενός τόνου ακατέργαστης κάνναβης και υπόθεση σύλληψης ημεδαπού 
που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης  

• 10-03-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία που ενέχεται σε κλοπές σε βάρος 
πολιτών που απασχολούνταν με την συγκομιδή ελαιοκάρπου  

• 11-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας 
διέπρατταν κλοπές κινητών τηλεφώνων από προθήκες καταστημάτων 
ηλεκτρονικών ειδών 

• 12-03-2020: Συνελήφθησαν μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ηγετικό 
στέλεχος  

• 16-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε 
ναρκωτικά στην Αχαΐα  

• 17-03-2020: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων η οποία διέπραττε ληστείες 
και κλοπές σε βάρος πεζών και οδηγών οχημάτων καθώς και κλοπές από 
οικίες στην περιοχή των Αχαρνών  
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• 18-03-2020: Από το Τμήμα Ασφάλειας Πέλλας εξαρθρώθηκε εγκληματική 
οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών  

• 19-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο 
συστηματικά στη διάθεση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην Πλατεία 
Εξαρχείων  

• 19-03-2020: Από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου εντοπίσθηκε σε οικία 
εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης  

• 20-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε 
περιπτώσεις ληστείας, διαρρήξεων και κλοπών από επιχειρήσεις και οικίες 
στη Βόρεια Ελλάδα  

• 20-03-2020: Επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε Εξάρχεια και 
Σεπόλια με έντεκα συλλήψεις αλλοδαπών  

• 21-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αλλοδαπών, τα μέλη της 
οποίας ενέχονται στη διάπραξη σωρείας κλοπών και φθορών 
μετασχηματιστών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., σε περιοχές της Βοιωτίας  

• 26-03-2020: Εξαρθρώθηκαν δύο (2) εγκληματικές οργανώσεις τα μέλη της 
οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες και κλοπές σε οικίες  

• 26-03-2020: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα ημεδαπών, τα μέλη της 
οποίας ενέχονται στη διάπραξη σωρείας κλοπών, κυρίως από οχήματα, σε 
περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας  

 


