
  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

                                                                                         Αζήλα, 14 Φεβξνπαξίνπ 2017 

  

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

αο  απνζηέιινπκε  ηηο  ζεκαληηθέο  θαηαζρέζεηο  πνπ  πξαγκαηνπνίεζε  ε  Γεληθή  

Γηεύζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ  

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε  ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ζε ειέγρνπο ζηα  ζύλνξα θαη ζην εζσηεξηθό 

ηεο  ρώξαο, γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο θαηαζρέζεσλ γηα ηνπο 

κήλεο από επηέκβξην  έωο  Γεθέκβξην ηνπ 2016. 

 

ΚΑΣΑΥΔΔΙ  ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ 

 

Σo Σεισλείν Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέινο» θαη ηα Σεισλεία Κήπσλ, Ρόδνπ, 

Κξπζηαιινπεγήο πξνέβεζαλ ζε ζεκαληηθέο θαηαζρέζεηο λαξθσηηθώλ κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θάλλαβε, εξσίλε, θνθαΐλε, ραζηζέιαην, θπηηθά απνζπάζκαηα θάλλαβεο  θιπ. 

Οξηζκέλεο εμ απηώλ είλαη:  

. 

 Σν Σειωλείν ηνπ  Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ, κε  ηε  ζπλδξνκή  ζθύινπ  

αληρλεπηή  ηεο  Σεισλεηαθήο  Τπεξεζίαο, εληόπηζε θαη θαηάζρεζε 

306.000 γξ. θάλλαβεο κέζα ζε ραξηνθηβώηηα καδί κε ελδύκαηα.   

 

 Σν Σειωλείν ηνπ  Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ εληόπηζε θαη θαηάζρεζε 

4.200 γξ. θνθαΐλεο κέζα ζε απνζθεπέο επηβαηώλ κε δηπιό πάην.   

 

 Σν  Σειωλείν ηνπ  Αεξνδξνκίνπ  Αζελώλ εληόπηζε  θαη  θαηάζρεζε  

420,5 γξ. εξωίλε. 

 



 Σν Σειωλείν ηνπ Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ εληόπηζε θαη θαηάζρεζε 

1.045 γξ. θαλλαβηδηόιε θξπκκέλε κέζα ζε θάθειν θαη 10 ml 

ραζηζέιαην θξπκκέλν ζην εζσηεξηθό βηβιίνπ.   

 

 Σν  Σειωλείν Ρόδνπ εληόπηζε θαη θαηάζρεζε 6 γξ. εξωίλε θαη 5 

ράπηα VULBEGAL ζε απνζθεπέο επηβαηώλ. 

 

 Σν Σειωλείν Κξπζηαιινπεγήο εληόπηζε  θαη  θαηάζρεζε  460 γξ.  

θάλλαβεο ζε απνζθεπέο νδεγνύ. 

 

 Σν  Σειωλείν  Κήπωλ,  ζε  έξεπλα  πνπ  δηελήξγεζε  ζε  επηβάηεο θαη 

νδεγνύο νρεκάησλ κε  ηε  ζπλδξνκή  ζθύινπ  αληρλεπηή ηεο 

Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, εληόπηζε θαη θαηάζρεζε πνζόηεηεο 

θάλλαβεο θξπκκέλεο ζηα ξνύρα ησλ αλσηέξσ.  

 

 

ΚΑΣΑΥΔΔΙ  ΟΠΛΩΝ 

Σν Σειωλείν Κήπωλ, ζε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ζε ιεσθνξείν πξνεξρόκελν από ηελ 

Σνπξθία, εληόπηζε ζην θάησ κέξνο ησλ απνζθεπώλ επηβάηε θαη θαηάζρεζε δώδεθα 

(12) γεκηζηήξεο όπιωλ ηύπνπ ΑΚ-47 (Καιάζληθνθ).  

 

ΚΑΣΑΥΔΔΙ  ΚΑΠΝΙΚΩΝ 

 

Σν Γ’ Σειωλείν Πεηξαηά αμηνπνηώληαο  πιεξνθνξίεο  πνπ  πεξηήιζαλ  ζηε  Γεληθή  

Γηεύζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ πξνέβε ζε θαηαζρέζεηο δώδεθα (12) 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε 119.120.000 ηεκάρηα ιαζξαία ηζηγάξα. 

 

Η ζηενή ζςνεπγαζία πος έσει εδπαιωθεί μεηαξύ ηηρ Γενικήρ  Διεύθςνζηρ  Τελωνείων & 

Ε.Φ.Κ. και ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ για ηην  Καηαπολέμηζη ηηρ Διαθθοπάρ ζηο 

πλαίζιο ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ ωρ  AFCOS οδήγηζε ζηον ενηοπιζμό και ζηην καηάζσεζη 

δύο εξ αςηών ηων  εμποπεςμαηοκιβωηίων.   

 



Οη αλαινγνύληεο δαζκνί θαη θόξνη γηα ηα ηζηγάξα πνπ πεξηέρνληαλ ζηα αλσηέξσ 

δώδεθα εκπνξεπκαηνθηβώηηα αλέξρνληαη ζην πνζό  ησλ 22.212.974,09€. Οη έξεπλεο 

γηα ηνπο ηειηθνύο παξαιήπηεο ζπλερίδνληαη. 

 

Δπίζεο, ζην  πιαίζην  δηελέξγεηαο  εληαηηθώλ  ειέγρσλ, εληνπίζηεθαλ θαη ζε άιια 

Σεισλεία ηεο ρώξαο, όπσο Σεισλείν Δπδώλσλ, Κήπσλ, Ρόδνπ, Αεξνδξνκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θιπ. πνιπάξηζκεο πεξηπηώζεηο  παξάλνκεο δηαθίλεζεο πνζνηήηωλ 

θαπληθώλ πξνϊόληωλ από  ηαμηδηώηεο. 

 

ΚΑΣΑΥΔΔΙ  ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

Σα  Σεισλεία  ηεο  ρώξαο, ζην  πιαίζην  δηαζθάιηζεο  ηεο  εκπνξηθήο  

δξαζηεξηόηεηαο ησλ λόκηκσλ επηρεηξήζεσλ, πξνέβεζαλ ζε πιεζώξα θαηαζρέζεσλ, νη 

νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 107.000 ηεκάρηα παξαπνηεκέλωλ πξνϊόληωλ (ελδύκαηα, 

ππνδήκαηα, αμεζνπάξ, ζακπνπάλ, usb θιπ.). Δπίζεο ην Γ΄ Σεισλείν Πεηξαηά 

θαηάζρεζε 598 θηάιεο FREON R-22 πνπ έθεξαλ παξαπνηεκέλν ζήκα. Δπηβιήζεθε 

δηνηθεηηθό πξόζηηκν θαη δηελεξγείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο.   

 

ΚΑΣΑΥΔΗ  ΡΔΤΣΩΝ  ΓΙΑΘΔΙΜΩΝ 

 

ε  ειέγρνπο  πνπ  δηελήξγεζαλ  ην Σεισλείν Αεξνιηκέλα Αζελώλ «Δι. Βεληδέινο» 

θαη ηα Σεισλεία Α' Θεζζαινλίθεο, Κήπσλ, Καζηαληώλ, Δπδώλσλ, Καθαβηάο, 

Μέξηδαλεο, θαηά ηε δηαθίλεζε επηβαηώλ από θαη πξνο ηξίηεο ρώξεο, δεζκεύζεθε 

ζπλνιηθά ην πνζό ηωλ 3.467.248,49€ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα, ιόγσ κε δήισζήο ηνπο 

ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. Σν επηβιεζέλ πξόζηηκν, άκεζα εηζπξαθηέν, αλέξρεηαη ζε 

887.509,41€, ελώ δηεμάγεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο έξεπλα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ 

ρξεκάησλ.  

 

 

 



ΓΔΜΔΤΔΙ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΣΟΥΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΩΝ 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 

Οη Κηλεηέο Οκάδεο Διέγρνπ θαζώο θαη νη νκάδεο δίσμεο ησλ Σεισλείσλ, ζε  

επηζηακέλνπο  ειέγρνπο  ζηνπο  νδηθνύο  άμνλεο ηεο ρώξαο, πξνέβεζαλ ζε 121 

δεζκεύζεηο επηβαηηθώλ νρεκάηωλ θαη 13 θνξηεγώλ ιόγσ παξάλνκεο θαηνρήο θαη 

θπθινθνξίαο ηνπο από κε δηθαηνύρα πξόζσπα. Οη ππνζέζεηο είλαη ζε εμέιημε 

πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνύλ ηα ζρεηηθά πξόζηηκα ή λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

θαηάζρεζήο ηνπο. 

 

Δπίζεο, ην Σειωλείν Κξπζηαιινπεγήο, ζην πιαίζην ειέγρσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ, αλαθάιπςε θαη θαηέζρεζε ηξία θιεκκέλα απηνθίλεηα, δηαιπκέλα θαη 

επηκειώο θξπκκέλα ζε θνξηεγό κε πξννξηζκό ηελ Αιβαλία, ελώ ζηε δηαζάθεζε 

εμαγσγήο είραλ δεισζεί σο αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ. 

 

ΔΛΔΓΥΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ & 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

Η Γεληθή Γηεύζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ., ζηνρεύνληαο ζηε δηαπίζησζε  ηεο λόκηκεο 

δηαθίλεζεο πξντόλησλ πνπ ππόθεηληαη ζε Δηδηθνύο Φόξνπο Καηαλάισζεο, 

εληαηηθνπνηεί ηνπο ειέγρνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηάζρεζε ιαζξαίσλ πξντόλησλ 

πξνθπιάζζνληαο ηα εζληθά θαη επξσπατθά δεκνζηνλνκηθά ζπκθέξνληα. Οξηζκέλεο εμ 

απηώλ είλαη:     

 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ (Κ.Ο.Δ.) ηνπ Σειωλείνπ εξξώλ πξνέβε 

ζηελ θαηάζρεζε 1.000 ιίηξσλ αηζπιηθήο αιθνόιεο, σο αληηθείκελν 

ιαζξεκπνξίαο, ηα νπνία κεηέθεξε Βνπιγαξηθό θνξηεγό.  

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ (Κ.Ο.Δ.) ηνπ Σειωλείνπ εξξώλ ζε 

έιεγρν πνπ δηελήξγεζε ζε Ι.Υ.Δ. όρεκα εληόπηζε θαη πξνέβε ζηελ 

θαηάζρεζε 73 θηαιώλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ κε έλζεκεο ηαηλίεο 

θνξνιόγεζεο Βνπιγαξίαο, ησλ νπνίσλ ε ελδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε 

ηνπο δε ζπλνδεπόηαλ από ην πξνβιεπόκελν έγγξαθν. Οη αλαινγνύζεο 



θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο θαη ην επηβιεζέλ πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε 

2.440,35€. 

 

  Η Διεγθηηθή Τπεξεζία  Σειωλείωλ Αηηηθήο (Δ.Λ.Τ.Σ.) ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ ηνπ Β΄ Σειωλείνπ 

Πεηξαηά πξνέβε ζηελ αλαθάιπςε παξάλνκνπ απνζηαθηεξίνπ 

αιθννινύρσλ θαη θαηαζρέζεθαλ 4 άκβπθεο απόζηαμεο, 800 ιίηξα 

ηζίπνπξνπ, 2000 ιίηξα θξαζί, 20 πεξίπνπ ηόλνη ζηέκθπια. Οη 

δηαθπγνύζεο θνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο αλέξρνληαη ζην 

πνζό πιένλ ησλ 30.000€. 

 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ ηνπ Β΄ Σειωλείνπ Πεηξαηά, θαηόπηλ 

ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε ζε θάβα δηάζεζεο νηλνπλεπκαηωδώλ 

πνηώλ, πξνέβε ζηε δέζκεπζε 75 θηαιώλ δηαθόξσλ πνηώλ πνπ δελ 

δηέζεηαλ θνξνινγηθά ζηνηρεία λόκηκεο απόθηεζεο.  

 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ ηνπ Β΄ Σειωλείνπ Πεηξαηά, θαηόπηλ 

ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε ζε θνξνινγηθή απνζήθε νηλνπνηεηηθήο 

επηρείξεζεο, δηαπίζησζε απνθιίζεηο θαη πιεόλαζκα 85.934 ιίηξωλ 

νίλνπ πέξαλ ηεο λόκηκεο θύξαο.  

 Σν Σειωλείν Κέξθπξαο πξνέβε ζηελ θαηάζρεζε 2.000 ιίηξσλ 

ιαζξαίσλ αιθννινύρσλ πνηώλ. 

 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ (Κ.Ο.Δ.) ηνπ Α΄ Σειωλείνπ 

Θεζζαινλίθεο πξνέβε ζηελ θαηάζρεζε ακβύθσλ θαη ιαζξαίσλ 

πνζνηήησλ ηζίπνπξνπ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ 

ιεηηνπξγνύζαλ ρσξίο άδεηα ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο. Δπίζεο, ζε 

παξαθείκελε απνζήθε θαη ζε άιινλ άκβπθα πνπ ιεηηνπξγνύζε κε 

άδεηα ηνπ αξκόδηνπ Σεισλείνπ, βξέζεθαλ 4.535 ιίηξα θξαζηνύ θαη 

κνύζηνπ ρσξίο λόκηκα παξαζηαηηθά. 

 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ ηνπ Β΄ Σειωλείνπ Πεηξαηά εληόπηζε 

πεξηζηαηηθό ιαζξεκπνξίαο θαπζίκνπ, πνπ πξννξηδόηαλ γηα  

εθνδηαζκό  πινίνπ, θαη πξνέβε ζηελ θαηάζρεζε 503 ιίηξσλ 

πεηξειαίνπ λαπηηιίαο.  



 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ ηνπ Β΄ Σειωλείνπ Πεηξαηά ζε έιεγρν ζε 

πξαηήξην πγξώλ θαπζίκωλ, βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνώλ-εθξνώλ, 

δηαπίζησζε απνθιίζεηο θαη πιεόλαζκα 1.713 ιίηξσλ βελδίλεο πέξαλ 

ηεο λόκηκεο θύξαο.  

 

 Η Κηλεηή Οκάδα Διέγρνπ (Κ.Ο.Δ.) ηνπ Σειωλείνπ εξξώλ πξνέβε 

ζηελ θαηάζρεζε 21.260 Kg κείγκαηνο ειαθξηώλ ιαδηώλ πεηξειαίνπ 

θαη αηζαλόιεο, ην νπνίν κεηαθεξόηαλ κε αλαθξηβώο ζπκπιεξσκέλε 

δηεζλή θνξησηηθή θαη ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε βηνκεραλίεο 

ρξσκάησλ θαη θαπζίκσλ (θαύζηκα θηλεηήξσλ θιπ), πξνεξρόκελν από 

ηε Βνπιγαξία. Οη αλαινγνύληεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο εθηηκάηαη 

όηη αλέξρνληαη ζηηο 30.000€.      

 

ΚΑΣΑΥΔΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ  

ΔΙΓΩΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΓΑ (CITES) 

  

Σν Σειωλείν ηνπ Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ εληόπηζε, ζε απνζθεπή επηβάηηδαο 

πξνεξρόκελεο από ηελ Αίγππην, 2 λεθξέο κατκνύδεο. Η επηβάηηδα ζπλειήθζε θαη 

πξνζήρζε ζηνλ αξκόδην εηζαγγειέα. 

 

ΚΑΣΑΥΔΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΥΡΤΩΝ ΚΟΜΗΜΑΣΩΝ 

– ΝΟΜΙΜΑΣΩΝ 

 

Σν Σειωλείν Κήπωλ, ζε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ζε νδεγό Ι.Υ.Δ. απηνθηλήηνπ, 

εληόπηζε θαη θαηάζρεζε 3 ρξπζά θνζκήκαηα θαη 5 ρξπζά λνκίζκαηα (Γνιάξηα 

Ακεξηθήο, Λίξεο Αγγιίαο θαη Γαιιίαο). Σν εηζπξαρζέλ πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε 3.040€ 

θαη νη αλαινγνύληεο δαζκνί ζε 1.520€. 

 


