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Περίληψη 
 
Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα, ένα σχετικά νέο φαινόμενο, έχει κάνει 
την εμφάνισή του σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ. Στο παρόν σημείωμα 
εξετάζονται η συσχέτιση της δραστηριότητας ασιατικών εγκληματικών 
συμμοριών με τις κοινότητες μεταναστών, και τα πεδία δράσης τους. Εδώ 
περιλαμβάνονται η εκβίαση, η λαθραία διακίνηση και το εμπόριο 
ανθρώπων, και το ξέπλυμα χρήματος. Σε συνεργασία με άλλες μη 
ασιατικές εγκληματικές ομάδες, το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα 
δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών 
ουσιών, στην αλλοίωση αγωνιστικών αποτελεσμάτων και στην απομίμηση 
καταναλωτικών προϊόντων. Στο σημείωμα προτείνονται κατάλληλες 
λύσεις για την καταπολέμηση αυτής της ιδιαίτερης μορφής οργανωμένου 
εγκλήματος.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Ιστορικό 
 
Την τελευταία δεκαετία έκανε την εμφάνιση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ασιατικό 
οργανωμένο έγκλημα. Μέχρι το 2000, οι αναφορές σχετικά με τη δράση ασιατικών 
εγκληματικών συμμοριών εκτός των συνόρων των χωρών τους προέρχονταν στην 
πλειονότητά τους από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, 
παρατηρείται σταθερή αύξηση στις αναφορές των αστυνομικών αρχών σχετικά με 
δραστηριότητες του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος στη δυτική και την ανατολική 
Ευρώπη – από υποθέσεις νόθευσης αποτελεσμάτων αγώνων σε ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά 
πρωταθλήματα, ως και τη συμμετοχή στην καλλιέργεια κάνναβης, τη λαθραία διακίνηση 
ανθρώπων και το εμπόριο ναρκωτικών.  
 
Το παρόν σημείωμα πραγματεύεται την έκταση και το χαρακτήρα του ασιατικού 
οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εξετάζει τι είδους απειλή αποτελούν 
οι συμμορίες αυτές για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. 
 
Θέτει, επίσης, ερωτήματα, όπως: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι ευάλωτες στις 
δραστηριότητες των ασιατικών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων; Πώς παρεισφρέουν οι 
ομάδες αυτές στις κατά τόπους κοινότητες μεταναστών και στην τοπική οικονομία της 
εκάστοτε χώρας υποδοχής; Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας τους, πώς και πού 
νομιμοποιούν τα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους; 
 
Στόχος 
 
Ο στόχος του παρόντος σημειώματος είναι διττός: να παράσχει, κατ' αρχάς, τεκμηρίωση 
σχετικά με τα διάφορα πεδία δράσης του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατά δεύτερον, να διατυπώσει συστάσεις και πολιτικές υποδείξεις 
προς τους φορές λήψης αποφάσεων σχετικά με τους τρόπους καταπολέμησης αυτών των 
εγκληματικών ομάδων και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Στην ενότητα που 
ακολουθεί επιχειρείται μια γενική επισκόπηση των ασιατικών συμμοριών που 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγέθους, της διάρθρωσης, 
των δραστηριοτήτων, των πεδίων ενδιαφέροντος και της συνεργασίας τους με άλλες 
συμμορίες. 
 
Μεθοδολογία : 

 Η παρούσα επισκόπηση βασίζεται στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων από 
την εκτενή βιβλιογραφία για το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα, και από δημοσιεύματα 
των μέσων ενημέρωσης. 

 Μέρος των δεδομένων προκύπτουν από συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες των 
διωκτικών αρχών και εγκληματολόγους που ερευνούν ιδιαίτερες εκφάνσεις του 
ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
 
 Νέες μορφές οργανωμένου εγκλήματος από την Ασία κάνουν την εμφάνισή τους 

στην ΕΕ. 
 Απαιτείται η συλλογή εμπειρικών δεδομένων και η διενέργεια επισταμένης ανάλυσης 

για την καλύτερη κατανόηση, την πρόληψη και την καταπολέμηση του προβλήματος. 
 Είναι αναγκαία η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη βάση της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας και γνώσης. 

 
 
Το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα σχετίζεται κυρίως με τις ιστορικά εξιδανικευμένες 
εγκληματικές οργανώσεις Triad στην Κίνα και Yakuza στην Ιαπωνία. Οι λοιπές ασιατικές 
εγκληματικές ομάδες είναι λιγότερο γνωστές στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ραγδαία οικονομική 
ανάπτυξη σε πολλές ασιατικές χώρες, ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών και οι νέες 
δυνατότητες που προσφέρει η προηγμένη τεχνολογία οδήγησαν στην εμφάνιση νέων 
μορφών του οργανωμένου εγκλήματος, φέρνοντας αυτές τις «άγνωστες» εγκληματικές 
ομάδες εγγύτερα στην Ευρώπη. Σήμερα, το ασιατικό οργανωμένο έγκλημα είναι παρόν σε 
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, ένα φαινόμενο που χρήζει της προσοχής των διωκτικών 
αρχών, των ιθυνόντων πολιτικών και των ακαδημαϊκών ερευνητών. 
 
Αφενός το πρόβλημα της αξιοπιστίας των δημόσιων στατιστικών και των ταξινομήσεων και 
αφετέρου η έλλειψη επισταμένων εθνογραφικών μελετών περιορίζουν τη γνώση μας για τη 
φύση, το μέγεθος και την επικινδυνότητα του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος στην 
Ευρώπη (Ganapathy και Broadhurst, 2008). Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα 
αυτό το σχετικά νέο φαινόμενο στην ΕΕ, απαιτούνται περισσότερες εγκληματολογικές 
μελέτες. 
 
Την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση 
του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος θα μπορούσε να ενισχύσει η κοινή δράση ΕΕ 
και κυβερνήσεων των κρατών μελών. 
 
Το κλειδί για την επιτυχία στην καταπολέμηση του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος στην 
Ευρώπη είναι η ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με τις εγκληματικές ομάδες 
τόσο στο επίπεδο της ΕΕ, όσο και με τις χώρες προέλευσής τους (Κίνα, Τουρκία, Βιετνάμ, 
Πακιστάν και Αφγανιστάν). 
 
Μάλιστα, παρά την απουσία ειδικών πολιτικών για την καταπολέμηση του ασιατικού 
οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πανευρωπαϊκή συνεργασία των 
διωκτικών αρχών και μελετητών θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόληψη 
και καταστολή της νέας αυτής μορφής του οργανωμένου εγκλήματος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καίριο ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η Europol, η οποία τέθηκε σε 
πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 1999 και από το 2010 επιφορτίζεται με την υποστήριξη 
και ενίσχυση της δράσης των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη και της αμοιβαίας 
συνεργασίας τους για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  
 
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος 
διαδραματίζουν οι συμφωνίες συνεργασίας που μπορεί να συνάπτει η Europol με τρίτες 
χώρες στο πεδίο της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωπικών δεδομένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών. Προς το παρόν, η Europol δεν 
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έχει συνάψει καμία επιχειρησιακή συμφωνία με τα ενεχόμενα κράτη που αναφέρονται 
παραπάνω.  
 
Εξίσου σημαντική, στο ίδιο πλαίσιο, είναι η βελτίωση της συνοχής και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας 
και της εξωτερικής πολιτικής, με τη συμμετοχή τρίτων κρατών, ιδίως των ασιατικών, στον 
τομέα της ΔΕΥ, και ειδικότερα στο πεδίο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. 
 
 
 






