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«Περιπτώσεις οργανωμένης εγκληματικότητας που
συντάραξαν την ελληνική κοινωνία»

Οργανωμένο έγκλημα

Ορισμός: Ο ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος, λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας

που παρουσιάζει η εγκληματική αυτή δραστηριότητα, αποτέλεσε και αποτελεί σημείο διαφωνιών σε
όλα τα διεθνή fora. Όμως παρά τις κατά καιρούς εννοιολογικές διακυμάνσεις, ως οργανωμένο
έγκλημα θεωρείται «η οργάνωση προσώπων που έχει σαν σκοπό την άσκηση εγκληματικής
δραστηριότητας σε διαρκή βάση, προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη και να ελέγξει
εθνικές και διεθνείς καταστάσεις».

Χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος
Οι εγκληματικές ομάδες στην πλειονότητας τους, είναι άρτια δομημένες και εμφανίζουν στην οργανωτική τους
δομή κάποια ιεραρχία:
1. Υπάρχουν αρχηγικά και απλά μέλη.
2. Υπάρχουν ηγετικά μέλη τα οποία είναι επιφορτισμένα με την επιτήρηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων
της ομάδας, εκτός των συνόρων της χώρας ίδρυσής της.
3. Υπάρχουν εξειδικευμένα μέλη για την διεκπεραίωση ειδικών και επικίνδυνων αποστολών.
4. Υπάρχουν περισσότερες από μία χώρες που χρησιμοποιούνται ως βάσεις (έδρες) της ομάδας.

Εισαγωγή
▪

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει παρατηρηθεί η ραγδαία
εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος.

▪

Το φαινόμενο αυτό είναι αδιαμφισβήτητα σοβαρή εν δυνάμει απειλή για την κοινωνία καθώς θέτει σε κίνδυνο την

κοινωνική συνοχή. Τείνει να διαταράξει τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων
κρατικών δομών και υπηρεσιών καθώς και την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων ως ένδειξη τρομοκρατίας.
▪

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά, εισήλθε στη χώρα μεγάλος αριθμός

παράνομων μεταναστών, με αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων.
▪

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η αυξανόμενη διαφθορά προϋπήρχε στον ελληνικό χώρο,
καθώς διάφορες ελληνικές εγκληματικές οργανώσεις εμπλέκονταν στην εμπορία ανθρώπων, τον εκβιασμό και τη

διακίνηση ναρκωτικών.

Περίπτωση Αττικής
o Το έτος 2002 εξαρθρώθηκε πολυμελής οργανωμένη εγκληματική ομάδα, που
απαρτιζόταν από ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Συνελήφθησαν δέκα άτομα, μέλη

της ομάδας.
o Η εγκληματική της δραστηριότητα είχε εξαπλωθεί σε πόλεις της Δυτικής και
Κεντρικής Ελλάδας, ενώ η έδρα της ήταν στην Αττική.

Δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας
o Η εγκληματική ενασχόληση της ομάδας αυτής συνίστατο στην σωματεμπορία (trafficking) γυναικών,
τις οποίες έφερναν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τις προωθούσαν σε νυχτερινά κέντρα
των παραπάνω πόλεων, όπου τις κατακρατούσαν παράνομα οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών και
τις εκμεταλλευόταν σεξουαλικά για προσπορισμό παράνομου οφέλους.
o Άλλη δραστηριότητα της ομάδας ήταν η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κλεμμένων πολυτελών
αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα τα έκλεβαν από γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία) και αφού
παραποιούσαν τα στοιχεία ταυτότητας τους (αριθμό πλαισίου, άδεια κυκλοφορίας, κλπ) τα διέθεταν
στην αγορά.

Περίπτωση Πάτρας
o Το έτος 2007, εξαρθρώθηκαν σε συνεργασία με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές του
Νομού Αχαΐας τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες επί μια δεκαετία λυμαίνονταν την
πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή.
o Εκβίαζαν καταστηματάρχες με το πρόσχημα της παροχής προστασίας και τους αποσπούσαν
χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 600 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με το κατάστημα.
Διακινούσαν όπλα και ναρκωτικά και εκτελούσαν «συμβόλαια θανάτου».

Δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας
o Αρχικά οι τέσσερις αυτές εγκληματικές οργανώσεις συνιστούσαν μια μεγάλη οργάνωση, στην πορεία όμως
διασπάστηκε και σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται νέες ομάδες υπό την ηγεσία παλαιών μελών της αρχικής
ομάδας, εμπλουτισμένες με μέλη που στρατολογούσαν από το χώρο της πυγμαχίας.

o Μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας συνελήφθησαν δεκαπέντε
άτομα, μέλη των οργανώσεων, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δεκαεπτά ακόμα ατόμων,
κατηγορούμενοι για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε κακουργήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 187 Π.Κ.

Η «μαφία των φυλακών»
 Ήταν μία εγκληματική οργάνωση που απαρτιζόταν από δεκατρία μέλη που
διέπραξαν πολλαπλά εγκλήματα όπως δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών,
απόπειρες ανθρωποκτονιών και εκβιασμούς.
 Η συγκεκριμένη οργάνωση δρούσε εντός της φυλακής του Κορυδαλλού.

 Τρανταχτά εγκλήματα αποτελούν η δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη
Ζαφειρόπουλου, η απόπειρα δολοφονίας του δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου
στην Πεντέλη και το αιματοκύλισμα στο Μικρολίμανο.
 Ωστόσο, οι εγκληματικές τους δράσεις αποκαλύφτηκαν ύστερα από την
συστηματική έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σχηματίζοντας
δικογραφία εις βάρος τους κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επίλογος

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω περιστατικά οργανωμένου εγκλήματος, το οργανωμένο
έγκλημα αποτελεί φαινόμενο πολυσχιδές αποτελώντας τεράστια απειλή για την ευταξία και την
ευημερία της κοινωνίας. Το φαινόμενο αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο διεθνώς όσο και για την
χώρα μας καθώς διαταράσσει την ασφάλεια καταλύοντας κάποια από τα σημαντικότερα δικαιώματα
των ανθρώπων.

Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση

