
 

 
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   06-10-2021   με   αριθμό   91    Ερώτηση   των   Βουλευτών 
 κ.κ.  Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  και  Θ. ΠΑΦΙΛΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 
σας γνωρίζουμε ότι, για τη διαλαμβανόμενη σε αυτό ποινική υπόθεση, από την κατά τόπον 
αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία (Τμήμα Ασφαλείας Πρέβεζας), με τη συνδρομή της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Υπηρεσίας 
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, εκδηλώθηκε και εξαντλήθηκε κάθε 
προβλεπόμενη υπηρεσιακή και δικονομική ενέργεια αρμοδιότητάς της, με παράλληλη 
ενημέρωση της οικείας Εισαγγελικής Αρχής, ως εμφαίνεται -λεπτομερώς- στο από                            
09-07-2020 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Ηπείρου                                
( http://www.astynomia.gr ). 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης ευρείας κλίμακας που 
πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα και την Αττική (08 και 09-07-2020) συνελήφθησαν συνολικά 
επτά (7) ημεδαποί μέλη της οργάνωσης (μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος), τέσσερις (4) 
ημεδαποί μη μέλη της και ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του σε αυτή ακόμη ένας (1) 
ημεδαπός, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλήφθηκε μεγάλος αριθμός ατόμων           
(πλέον των 70) που αγόραζαν ναρκωτικές ουσίες από τα μέλη της οργάνωσης. Επιπλέον, 
διενεργήθηκε σημαντικός αριθμός ερευνών -με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών και τη 
συμμετοχή αστυνομικών σκύλων- σε σπίτια, οχήματα και υπαίθριους χώρους, κατά τους 
οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ναρκωτικής ουσίας 
MDMA, ναρκωτικά χάπια, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ηλεκτρονικές ζυγαριές 
ακριβείας, πιστόλι, φυσίγγια, χρηματικά ποσά, χειρόγραφες σημειώσεις, αυτοκίνητο, 
σιδερογροθιά, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, καθώς και δελτία ταυτοτήτων 
τρίτων προσώπων για τα οποία είχε δηλωθεί κλοπή στο παρελθόν. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι -μετά από διερεύνηση και κατάλληλη αξιοποίηση 
πληροφοριών- προέκυψε ότι τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης, προκειμένου να συγκαλύπτουν 
τη δραστηριότητά τους, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις (δηλωμένες σε μη υπαρκτά 
πρόσωπα) και επικοινωνούσαν με κωδικοποιημένες λέξεις/φράσεις στις μεταξύ τους 
συνομιλίες, ενώ λάμβαναν αυξημένα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των αγοραπωλησιών 
των ναρκωτικών ουσιών. 
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Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον υπό εξέταση πυροσβεστικό υπάλληλο, επισημαίνεται 
ότι, σε συνέχεια της προσαγωγής του ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, 
αυτός παραπέμφθηκε προς απολογία στον κ. Ανακριτή Πρέβεζας, με ένταλμα του οποίου 
διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Ακολούθως δε, 
με σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, ο ανωτέρω 
αποφυλακίσθηκε με περιοριστικούς όρους. 

Τέλος, γίνεται μνεία ότι η συγκεκριμένη ποινική υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της 
κύριας ανάκρισης και ως εκ τούτου, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το 
συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρα 
241 και 246 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). 

 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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