
                 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

                                                                                                        Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 2021                                                                                           

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ, όπισλ, 

ηζηγάξσλ, ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη παξαπνηεκέλσλ πξντόλησλ, ε Γεληθή Γηεύζπλζε Σεισλείσλ & 

Δ.Φ.Κ ηεο ΑΑΓΔ ζπλερίδεη ηνπο εθηεηακέλνπο θαη ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα. 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πεξηπηώζεηο θαηαζρέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2021.  

 

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ 

Καηά ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα  θαηαγξάθεθαλ ζςνολικά οκηώ (8) ςποθέζειρ θαηαζρέζεσλ  

λαξθσηηθώλ νπζηώλ, κε ζεκαληηθόηεξεο ηηο αθόινπζεο: 

Σν Σελωνείο Αεπολιμένα «Δλ. Βενιζέλορ» θαηάζρεζε ζεκαληηθή πνζόηεηα ηλδηθήο θάλλαβεο (7 

θηιά θαη 169 γξακκ)  κέζα ζε δέκα πξνεξρόκελν από ηελ Κύπξν. 

 

Σν Σελωνείο Δςζώνων θαηάζρεζε ζεκαληηθή πνζόηεηα ηλδηθήο θάλλαβεο (5 θηιά θαη 266 

γξακκ) ζε θνξηεγό πξνεξρόκελν από ηε Βόξεηα Μαθεδνλία.  

 

Σν Σελωνείο Αεπολιμένα «Δλ. Βενιζέλορ» θαηάζρεζε ζεκαληηθή πνζόηεηα ηλδηθήο θάλλαβεο (1 

θηιό θαη 537 γξακκ)  κέζα ζε δέκα πξνεξρόκελν από  ην Μεμηθό.  

 



 

              Φωτογραφία αρχείου  

 

ΠΛΩΣΑ ΜΔΑ -ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ 

Τπάιιεινη ηνπ Σελωνείος Κέπκςπαρ πξνέβεζαλ ζε δέζκεπζε πνιπηεινύο ηαρύπιννπ/ηδησηηθνύ 

ζθάθνπο αλαςπρήο, κε ζεκαία Cayman Islands, κήθνπο 27,85 κέηξσλ, ην νπνίν κέρξη ηελ εκέξα 

ηεο δέζκεπζήο ηνπ θπθινθνξνύζε, ειιηκεληδόηαλ θαη παξέκελε ζηα ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα ρσξίο  

λα έρεη πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο δηαηππώζεηο θαη ρσξίο λα έρεη θαηαβάιεη ηνπο αλαινγνύληεο 

δαζκνύο, θόξνπο θαη ηέιε σο πινίν κε ζεκαία ηξίηεο  ρώξαο. 

 

 



OΠΛΑ ΚΑΙ  ΠΤΡΟΜΑΥΙΚΑ   

Οη Σεισλεηαθέο Αξρέο θαηά ην δηάζηεκα απηό πξαγκαηνπνίεζαλ θαηαζρέζεηο όπισλ θαη 

ππξνκαρηθώλ. Μεηαμύ ησλ θαηαζρεζέλησλ ήηαλ  καραίξηα, μηθίδηα,  ζπαζηά θ.ι.π.  

Σν Σελωνείο Κήπων θαηέζρεζε 3 ζπαζηά ην θαζέλα κήθνπο 75 εθ., κε πξνέιεπζε από ηελ 

Σνπξθία. 

 

Φωτογραφία αρχείου  

 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

Από ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 1.426 έιεγρνη γηα ηνλ εληνπηζκό παξαπνηεκέλσλ 

πξντόλησλ, δηαπηζηώζεθαλ 28 παξαβάζεηο θαη εληνπίζηεθαλ 251.750 ηεκάρηα παξαπνηεκέλσλ 

πξντόλησλ, κε θπξηόηεξεο πεξηπηώζεηο ηηο εμήο:  

Σν Γ΄ Σελωνείο Πειπαιά δέζκεπζε 33.000 ημσ θιάλερ κπαζιού  κε πξνέιεπζε από ηε Μνιδαβία 

θαη κε ζθνπό λα εηζαρζνύλ ζηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ σο πξντόληα Η.Π.Α.   

Σν Γ΄ Σελωνείο Πειπαιά θαηέζρεζε 77.000 ηεμάσια ειδών γςναικείαρ ςγιεινήρ από ηελ Κίλα κε 

ηειηθό πξννξηζκό ηνλ Λίβαλν.   

Σν Σελωνείο Αεπολιμένα «Δλ. Βενιζέλορ» δέζκεπζε 38.210 λεπίδερ ξςπίζμαηορ.  



Καηαζρέζεθε επίζεο πιήζνο από θνπιάξηα, δώλεο, θαιιπληηθά, γπαιηά ειίνπ, είδε έλδπζεο, 

ππόδεζεο, ξνπιεκάλ, ηζάληεο, ξνιόγηα, αμεζνπάξ γηα θηλεηά  θιπ 

 

 

ΥΔΡΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ   

Γεζκεύζεθαλ/θαηαζρέζεθαλ 118 Δ.Ι.Υ., 1 κνηνζπθιέηα, 1 βπηηνθόξν, 25 θνξηεγά, 6 

εκπνξεπκαηνθηβώηηα θαη 1 επηθαζήκελν. 

 

Η Ομάδα Γίωξηρ ηος Σελωνείος Αεπολιμένα «Δλ. Βενιζέλορ» δέζκεπζε  πνιπηειέο Δ.Ι.Υ  

κάξθαο Mercedes κε μέλεο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, γηα νδήγεζε από κε δηθαηνύρν πξόζσπν.  

 

 



 

 

 

ΡΔΤΣΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2.534 έιεγρνη γηα εληνπηζκό αδήισησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη 

εληνπίζηεθαλ 35 πεξηπηώζεηο κε δήισζεο ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ. Γεζκεύζεθαλ ξεπζηά δηαζέζηκα 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 667.264,00 εςπώ ελώ επηβιήζεθαλ θαη εηζπξάρζεθαλ πξόζηηκα ύςνπο πεξίπνπ 

170.000,00  εςπώ. 

 

Δλδεηθηηθά, δεζκεύηεθαλ ζην Σελωνείο Αεπολιμένα «Δλ. Βενιζέλορ»  201.500,00  δολάπια 

Η.Π.Α. ζε επηβάηε κε πξννξηζκό από ηε Ρσζία πξνο ηελ Διιάδα. 

 

ΔΙΓΗ Δ.Φ.Κ :  

1.KAΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ:  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  3.096  έιεγρνη  θαη δηαπηζηώζεθαλ 152 παξαβάζεηο. Καηαζρέζεθαλ 

38.397.340  ηεκάρηα ηζηγάξσλ  θαη  3.079.800  γξακ. θαπλνύ.  



 

 

2.ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 2006 έιεγρνη, δηαπηζηώζεθαλ 114  παξαβάζεηο θαη θαηαζρέζεθαλ 

27.153 λίηπα  αιθννινύρσλ πξντόλησλ.  

 

 

 



  

 

3.ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά  2.793  έιεγρνη θαη δηαπηζηώζεθαλ  206 παξαβάζεηο.  

H Δλεγκηική  Τπηπεζία  Σελωνείων (ΔΛ.Τ.Σ.) Αηηηθήο πξαγκαηνπνηώληαο έιεγρν ζε αηνκηθή 

επηρείξεζε πνπ παξαιάκβαλε δηαιύηεο από ρώξεο ηεο Δ.Δ.,  δηαπίζησζε όηη ε ελ ιόγσ επηρείξεζε 

πξνκεζεύηεθε ηνπο δηαιύηεο ρσξίο πξόζεζε ρξήζεο ηνπο σο δηαιπηηθό αιιά κε ζθνπό λα ηνπο 

αλακείμεη κε άιια ελεξγεηαθά πξντόληα πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηελ θαηαβνιή 

δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ ύςνπο 1.200.185,67 επξώ.  

 

H  Θαλάζζια  Ομάδα  Δλέγσος  ηηρ  ΔΛΤΣ  Αηηικήρ, ζε  έιεγρν  πινίνπ  δηαπίζησζε  

πιενλάδνπζα  δηαθνξά  ζηα  θαύζηκα  ηδηνθαηαλάισζεο  ζπλνιηθήο  πνζόηεηαο  27,7 Μ/Σ, ρσξίο  

λα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά  γηα  ηε  λόκηκε  θαηνρή  ηνπο. Δπηβιήζεθε  πξόζηηκν, 

νη δε αλαινγνύληεο  δαζκνί  θαη  θόξνη αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 19.000,00 επξώ. 

 

ΛΟΙΠΔ  XAΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ. 

ε  δηελεξγνύκελνπο  ειέγρνπο  ηεο  ΔΛ.Τ.Σ. Αηηικήρ  δηαπηζηώζεθαλ  ιαζξεκπνξηθέο  

παξαβάζεηο, νη  νπνίεο  ζπλίζηαληαη  ζηελ θαηαζηξαηήγεζε  ηεο  ηεισλεηαθήο  δηαδηθαζίαο  κε  

ηελ  νπνία  παξέρεηαη  απαιιαγή  Φ.Π.Α.  γηα   εκπνξεύκαηα πνπ  εηζάγνληαη  θαη  ζηε ζπλερεία  

απνζηέιινληαη  ζε  άιια  Κ – Μ. Δηδηθόηεξα, εληνπίζζεθαλ εηαηξείεο  νη νπνίεο, 



ρξεζηκνπνηώληαο  ηo  ηέρλαζκα  ηνπ  εμαθαληζκέλνπ  εκπόξνπ “missing  trader”   θαη  ηεο  

έθδνζεο  εηθνληθώλ  ζηνηρείσλ,  επηρείξεζαλ  λα  δηαθύγνπλ  ηεο  θαηαβνιήο  ζπλνιηθνύ  πνζνύ 

Φ.Π.Α.  πνπ  ππεξβαίλεη  ηηο  220.000,00  €.   

 

To Σελωνείο Κήπων θαηάζρεζε θπηνπξνζηαηεπηηθά  πξντόληα κε πξνέιεπζε από ηελ Σνπξθία 

(110 θηάιεο).  

 

Σν Σελωνείο Κήπων θαηάζρεζε, γηα παξάλνκε εηζαγσγή ζηε ρώξα από ηελ Σνπξθία, είδε 

ρξπζνύ (ρξπζέο ιίξεο Σνπξθίαο, βξαρηόιηα) ζπλνιηθνύ βάξνπο  211,50 γξακκ.  

 

 


