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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η σύνταξη της παρούσας απολογιστικής έκθεσης, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του
ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 /Α/28-06-2014) και αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εθνικής
αντιπροσωπείας στους τομείς δράσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας, την πορεία των εσόδων και τα
αποτελέσματα των ελέγχων για την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Προς διευκόλυνση κατανόησης του περιεχομένου της, η έκθεση δομήθηκε σε τέσσερα τμήματα ως ακολούθως
ΤΜΗΜΑ Ι
Συνοπτική παρουσίαση της λειτουργικής διάρθρωσης και του ελεγκτικού μηχανισμού της Τελωνειακής
Υπηρεσίας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού έργου κατά το έτος 2018.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Παρουσίαση της πορείας των τελωνειακών εσόδων και εισπράξεων κατά την τριετία 2016-2018.
ΤΜΗΜΑ ΙV
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχων από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για την πρόληψη και καταστολή
τελωνειακών και λοιπών συναφών παραβάσεων κατά το έτος 2018 και των δράσεων εξοπλισμού των
τελωνειακών αρχών με μέσα δίωξης.

Τέλος, παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο απεικονίζεται το νομοθετικό έργο της Υπηρεσίας και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακας με τις τελωνειακές παραβάσεις.

3

ΤΜΗΜΑ Ι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Γενική Δ/νση Τελωνείων αποτελείται από:
Α. Πέντε (5) Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας:


Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών



Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών



Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ



Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων



Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου

Οι Δ/νσεις έχουν επιτελικό ρόλο ως προς την διαμόρφωση και παρακολούθηση της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας και της τελωνειακής πολιτικής στους τομείς της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, των ελέγχων,
της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, της διευκόλυνσης του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης και
υποστήριξης του ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος.

Β. Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες:
 Τρείς (3) Τελωνειακές Περιφέρειες (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας), με ρόλο τον συντονισμό του δικτύου
των Τελωνειακών Αρχών σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουν την αρμοδιότητα εποπτείας των Τελωνείων για
την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, την ανάλυση και τον προσδιορισμό των αναγκών τους σε
υποδομές, σε μέσα ελέγχου και σε ανθρώπινους πόρους, την παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών
και ποιοτικών στόχων αυτών, καθώς και την έκδοση αδειών.
 Δύο (2) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και Θεσσαλονίκης), με αρμοδιότητα τους εκ των
υστέρων ελέγχους, τον εσωτερικό έλεγχο των Τελωνείων, καθώς και την επιχειρησιακή συνδρομή κατά τη
διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων των Τελωνείων.
Επιπλέον, σημαντικός είναι και ο ρόλος τους ως προς τον προσανατολισμό και συντονισμό των
διενεργούμενων ελέγχων των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.). Επίσης η ΕΛ.Υ.Τ Αττικής έχει τμήμα
θαλασσίων ελέγχων, στο οποίο ανήκει η επιχειρησιακή λειτουργία των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της
Τελωνειακής Υπηρεσίας.
 Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού με αρμοδιότητα τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής
διαχείρισης του δημοσίου υλικού προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών.

Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες - Τελωνεία:
Οι υπάλληλοι των τελωνείων είναι ένστολοι, ένοπλοι και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
Υπάρχουν 94 τελωνεία τα οποία βρίσκονται:


στα σημεία εισόδου - εξόδου της Ε.Ε (Λιμάνια μείζονος ενδιαφέροντος, νησιά, αεροδρόμια, χερσαία
σύνορα με τρίτες χώρες)
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στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, σήμερα λειτουργούν:


41 τελωνεία Α΄ τάξης (επιπέδου Δ/νσης).



50 εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ τάξης (επιπέδου τμήματος).



3 εξαρτημένα τελωνεία Γ΄ τάξης (επιπέδου Γραφείου).

Τα εξαρτημένα τελωνεία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για:
 την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Τελωνείων στη διαχείριση των σημαντικών παραβάσεων
και της εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ήτοι των

οφειλών

που

καθίστανται

ληξιπρόθεσμα (τα κύρια τελωνεία έχουν ευρύτερη χωρική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό).
 Το συντονισμό των ελέγχων σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.
Υπάρχουν επίσης 9 Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) ως Γραφεία των Τελωνείων, Β΄ Πειραιά, Α΄Θεσσαλονίκης,
Πατρών, Ηρακλείου, Λάρισας, Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Ηγουμενίτσας.
Οι Κ.Ο.Ε. δραστηριοποιούνται κυρίως στους ελέγχους δίωξης του λαθρεμπορίου και λειτουργούν όλο το
εικοσιτετράωρο με αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετέχει σε διεθνές επίπεδο στο Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας (Παγκόσμιος
Οργανισμός Τελωνείων-Π.Ο.Τ) και σε κοινοτικό επίπεδο σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για την
υποστήριξη των ελληνικών θέσεων όσο και για την παρακολούθηση του Ενωσιακού Δικαίου και την
υλοποίησή του στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Πέραν των
νομοθετικών ρυθμίσεων η Υπηρεσία φροντίζει για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, συνεργάζεται με
άλλες Υπηρεσίες και λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκές «επιχειρήσεις», προκειμένου να αξιοποιήσει τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές.
Το έργο που επιτελεί στηρίζεται σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, από την μία πλευρά οφείλει να εξυπηρετεί με
γρήγορες διαδικασίες καθημερινά και καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο και να προστατεύει το υγιές εμπόριο, ενώ
από την άλλη οφείλει να ελέγχει την νόμιμη διακίνηση των προϊόντων και τις επιχειρήσεις που
συναλλάσσονται μαζί της επιδιώκοντας πάντα την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής αλλά και την προστασία
της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών.
Ιδιαίτερα στις μέρες μας, στο πλαίσιο του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η
Υπηρεσία λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομικής
ανάπτυξης και την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων.
Οι επιμέρους νομοθετικές πράξεις που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2018 απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο
στην παρούσα Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2016-2018
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται, ανά βασικές κατηγορίες, τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα, διαγραφέντα και
υπόλοιπα προς είσπραξη τελωνειακά έσοδα ανά έτος για την τριετία 2016-2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2018
2016

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
ΕΦΚ
Τέλη Ταξινόμησης
ΦΠΑ
Πρόστιμα
Ίδιοι Πόροι
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2015
(1)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2016
(2)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016
(3)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(4)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2016
(5)

374.130.630
14.014.385
170.812.450
3.697.361.154

7.093.861.856
179.999.062
4.572.460.487
362.158.503

7.057.788.897
179.898.015
4.558.958.365
13.364.078

-887.395
346.561
505.829
19.675.196

411.090.984
13.768.872
183.808.743
4.026.480.383

56.723.890
75.446.466

203.920.023
178.752.344

191.637.487
178.500.417

2.415.249
28.296

66.591.176
75.670.097

4.388.488.975

12.591.152.275

12.180.147.259

22.083.736

4.777.410.256

2017

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2016
(1)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2017
(2)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017
(3)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(4)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2017
(5)

ΕΦΚ
Τέλη Ταξινόμησης
ΦΠΑ
Πρόστιμα
Ίδιοι Πόροι
Λοιπά

411.090.984
13.768.872
183.808.743
4.026.480.383
66.591.176
75.670.097

7.085.535.126
247.069.866
4.909.152.746
672.935.560
210.870.926
197.121.265

7.062.069.922
247.163.743
4.896.890.947
115.507.068
199.618.164
197.429.924

-665.064
160.460
853.594
7.494.242
3.204.626
3.635

435.221.251
13.514.535
195.216.949
4.576.414.633
74.639.313
75.357.802

ΣΥΝΟΛΟ

4.777.410.256

13.322.685.489

12.718.679.767

11.051.494

5.370.364.482

2018

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2017
(1)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2018
(2)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018
(3)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(4)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2018
(5)

ΕΦΚ
Τέλη Ταξινόμησης
ΦΠΑ
Πρόστιμα
Ίδιοι Πόροι
Λοιπά

435.221.251
13.514.535
195.216.949
4.576.414.633
74.639.313
75.357.802

7.152.877.456
259.742.409
5.336.668.528
225.727.362
231.181.441
197.072.329

7.150.301.818
259.681.121
5.332.887.564
14.712.738
229.973.030
195.488.216

753.592
0
753.592
6.776.011
2.077.347
0,00

437.043.296
13.575.823
198.244.320
4.780.653.246
73.770.378
76.941.914

ΣΥΝΟΛΟ

5.370.364.482

13.403.269.524

13.183.044.487

10.360.542

5.580.228.977

Σημείωση: 1. Τα ποσά της στήλης (2) αφορούν βεβαιώσεις βάσει τελωνειακών παραστατικών, ελέγχων και καταλογιστικών πράξεων. 2.
Τα ποσά της στήλης (4) είναι το αποτέλεσμα πράξεων (αρνητικών ή θετικών) επί αρχικών βεβαιώσεων βάσει λογιστικών διορθώσεων ή
διοικητικών-δικαστικών αποφάσεων.
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Πίνακας 2: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ., ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ , ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ και ΦΠΑ
Αναλύοντας τις εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική
ενέργεια, στα καπνικά και στα αλκοολούχα, τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων
οχημάτων, από τον ειδικό φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων και εμπορευμάτων, τις εισπράξεις
από τον φόρο κατανάλωσης του καφέ και των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς και από το
Φ.Π.Α., όπως αυτές αποτυπώνονται στον εν λόγω πίνακα, προκύπτει ότι τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα από
τους φόρους αυτούς ανέρχονται στο 96,66% των συνολικών τελωνειακών εσόδων. Είναι εμφανές ότι τα
έσοδα από την έμμεση αυτή φορολογία αποτελούν σχεδόν το σύνολο των τελωνειακών εσόδων του κράτους.

Πίνακας 2: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
2018

% ΕΠΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩ
Ν

1

Ε.Φ.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.257.272.880,01

32,29%

2

Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ

2.252.464.196,17

17,09%

3

Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

513.001.105,32

3,89%

4

122.717.325,84

0,93%

5

Φ.Κ. ΚΑΦΕ
Φ.Κ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΣΙΓΑΡΟΥ

4.846.311,11

0,04%

6

ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ

259.681.121,11

1,97%

7

Φ. Π. Α.

5.332.887.563,97

40,45%

8

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

14.712.738,20

0,11%

9

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε.
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ
(ΔΕΤΕ+Ν.1571/85)

229.973.029,52

1,74%

195.488.216,11

1,48%

10

ΣΥΝΟΛΟ

13.183.044.487,36

8

100,00%

% ΕΣΟΔΩΝ (1 έως 7) ΕΠΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

12.742.870.503,53

96,66%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε.
1,74%
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ
(ΔΕΤΕ+Ν.1571/85)
1,48%

0,11%

Ε.Φ.Κ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
32,29%

Φ. Π. Α.
40,45%

Ε.Φ.Κ. ΚΑΠΝΙΚΩΝ
17,09%
ΤΕΛΗ
Φ.Κ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞ/ΣΗΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ Φ.Κ. ΚΑΦΕ
ΤΣΙΓΑΡΟΥ
1,97%
0,93%
0,04%

Ε.Φ.Κ.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
3,89%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εισπράξεων των τελωνείων κατά την τριετία 2016-2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2016-2017-2018

1
2
3

Ε.Φ.Κ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ε.Φ.Κ.
ΚΑΠΝΙΚΩΝ
Ε.Φ.Κ.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

6

Φ.Κ. ΚΑΦΕ
Φ.Κ. ΗΛΕΚΤΡ.
ΤΣΙΓΑΡΟΥ
ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ

7
8

Φ. Π. Α.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

9

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε.
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ.
ΕΣΟΔΑ
(ΔΕΤΕ+Ν.1571/85)

4
5

10

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ %

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2016

2017

2018

17/16

18/17

4.094.483.921,24

4.390.450.552,78

4.257.272.880,01

7,23%

-3,03%

2.503.740.575,15

2.066.101.173,78

2.252.464.196,17

-17,48%

9,02%

459.564.400,02

508.571.153,40

513.001.105,32

10,66%

0,87%

90.434.844,87

122.717.325,84

35,70%

6.512.197,15

4.846.311,11

-25,58%

179.898.014,66

247.163.743,05

259.681.121,11

37,39%

5,06%

4.558.958.365,02
13.364.077,72

4.896.890.946,54
115.507.067,68

5.332.887.563,97
14.712.738,20

7,41%
764,31%

8,90%
-87,26%

191.637.487,27

199.618.164,10

229.973.029,52

4,16%

15,21%

178.500.417,75

197.429.924,46

195.488.216,11

10,60%

-0,98%

12.180.147.258,83

12.718.679.767,81

13.183.044.487,36

4,42%

3,65%
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2016-2017-2018

14.000.000.000

12.000.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000
2016
2017
4.000.000.000

2018

2.000.000.000

0

2016-2017
Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά,
στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων
οχημάτων και από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, καθώς και από το ΦΠΑ προκύπτουν
τα ακόλουθα συμπεράσματα:

10

α) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων για το έτος 2017 παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με
το έτος 2016 (κατά 7,23%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της κατανάλωσης υγραερίων,
βενζίνης και πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel). Η μείωση των εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. της Ηλεκτρικής
Ενέργειας αποδίδεται στη στροφή των καταναλωτών σε άλλες μορφές ενέργειας ενώ η μείωση των εσόδων
από τον Ε.Φ.Κ. του Φυσικού Αερίου αποδίδεται στην απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που ισχύει
από 01-06-2016 και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2017 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το έτος
2016 (κατά -17,48%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη εξισορρόπηση της αγοράς μετά την αύξηση των
ποσοτήτων κατά το προηγούμενο έτος 2016 λόγω της αποθεματοποίησης στην οποία προέβησαν οι
οικονομικοί φορείς και σε μικρότερο βαθμό στη μείωση των ποσοτήτων των προϊόντων καπνού που
φορολογήθηκαν κατά το έτος 2017 σε σχέση με το 2016.
γ) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 10,66% κατά το
έτος 2017 σε σχέση με το 2016,η οποία οφείλεται ενδεχομένως στην αύξηση των αναλώσεων των προϊόντων
αυτών αλλά κυρίως στην αύξηση των εσόδων της μπύρας λόγω του αυξημένου συντελεστή ΕΦΚ ο οποίος
ισχύει από 01/06/2016
δ) Τα συνολικά έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2017, παρουσιάζονται
αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2016 κατά 37,39%. Αυτό οφείλεται κυρίως : 1) Στην αύξηση
περίπου κατά 20% του συνολικού αριθμού αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το έτος 2017 σε σχέση με το 2016
και 2) Στις αλλαγές που προήλθαν από 1/6/2016 με το άρθρο 59 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), στον τρόπο
επιβολής του τέλους στα επιβατικά αυτοκίνητα και στα φορτηγά με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων.
Οι νέες διατάξεις ίσχυσαν για 6 μήνες το 2016 και για 12 το 2017 (επίσης ένα ποσό περί τα 10 εκατομμύρια που
εισπράχθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 αφορά σε χρεώσεις διαφορών τέλους ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και
εισπράχθηκε αρχικά προηγούμενα έτη όπως προαναφέρθηκε για τις εισπράξεις του φόρου πολυτελείας).

ε) Παρά το γεγονός ότι ο φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα καταργήθηκε από 01/06/2016 με το
άρθρο 59 του ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α’), τα συνολικά έσοδα του ειδικού φόρου πολυτελείας (που
περιλαμβάνονται στα Λοιπά Τελ. Έσοδα) ανέρχονται σε 10.374.861,23€ για το έτος 2017 παρουσιάζουν
αύξηση περίπου 25,92% σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως, στα έσοδα του ειδικού
φόρου πολυτελείας επιβατικών που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2017 και αφορούσαν χρεώσεις από
τελωνισμούς προηγούμενων ετών και ανήλθαν σε 9.300.272,35€.

στ) Ο φόρος κατανάλωσης στον καφέ ισχύει από 01/01/2017 βάσει του άρθρου 58 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94
Α’) και τα συνολικά έσοδα αυτού για το έτος 2017 ανέρχονται σε 90.434.844,87€.
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ζ) Τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του έτους 2017 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με
τα έσοδα του έτους 2016 κατά 7,41%, που οφείλεται κυρίως στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο
ρυθμός τελωνισμού των οποίων βαίνει αυξανόμενος στα πλαίσια της γενικότερης βελτίωσης του οικονομικού
κλίματος της χώρας, στην αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. που εισπράττονται επί του φόρου κατανάλωσης
που από την 01.01.2017 επιβλήθηκε στα προϊόντα καφέ και στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων,
καθώς και στην αύξηση των χρηματιστηριακών τιμών στη διεθνή αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων.
2017-2018
Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα ενεργειακά
(πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των
αυτοκινήτων οχημάτων, από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, από το ΦΠΑ, καθώς και
από τον φόρο κατανάλωσης, προκύπτουν τα συμπεράσματα:
α) Τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων για το έτος 2018 παρουσιάζουν εξισορροπητική
μείωση (κατά -3,03%), η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της κατανάλωσης
υγραερίων, βενζίνης και πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) λόγω της διακύμανσης των διεθνών τιμών του
αργού πετρελαίου. Επιπλέον, ενώ παρατηρείται αύξηση των εσόδων από την ηλεκτρική ενέργεια κατά 6,07%,
αυτή θα πρέπει να εκτιμηθεί συνδυαστικά με την μείωση των εσόδων από το φυσικό αέριο κατά 31%, η οποία
εκτιμάται ότι οφείλεται αφενός στην απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 01-06-2016 και αφετέρου στην θέσπιση κλιμακωτού συντελεστή ΕΦΚ
για τις λοιπές χρήσεις (εμπορικές-βιομηχανικές) από 01-01-2017.
β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2018 παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το έτος
2017 (κατά 9,02%), η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται στην εξισορρόπηση των αναλώσεων κατά το έτος αυτό σε
σχέση με το 2017 τα έσοδα του οποίου είχαν παρουσιάσει σημαντική μείωση σε σχέση με το 2016 λόγω των
προαναφερθέντων γεγονότων/συγκυριών του έτους 2016.
γ) Τα συνολικά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. στα αλκοολούχα προϊόντα (μπύρα- κρασί-αλκοολούχα) κατά το έτος
2018 παρουσιάζουν μικρή, εξισορροπητική αύξηση σε σύγκριση με το έτος 2017, της τάξεως του 0,87%,
απότοκος της οριακής αύξησης των αναλώσεων για το σύνολο των αλκοολούχων προϊόντων.
δ) Τα συνολικά έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2018, παρουσιάζονται
αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2017 κατά 5,06% . Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση περίπου
κατά 24% του συνολικού αριθμού αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το έτος 2018 σε σχέση με το 2017.
ε) Η κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα από 01/06/2016 με το άρθρο 59 του
ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α’),είχε ως συνέπεια τα συνολικά έσοδα του ειδικού φόρου πολυτελείας (που
περιλαμβάνονται στα Λοιπά Τελ. Έσοδα) να ανέλθουν το έτος 2018 σε 1.140.000€ περίπου, παρουσιάζοντας
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μείωση 88,97% σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2017. Τα σχετικά έσοδα αφορούν εισπράξεις τελωνείων σε
άλλα είδη πολυτελείας εκτός των αυτοκινήτων.
στ) Ο φόρος κατανάλωσης στον καφέ ισχύει από 01/01/2017 βάσει του άρθρου 58 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94
Α’). Τα έσοδα από το φόρο κατανάλωσης καφέ το έτος 2018 ανήλθαν σε 122.717.326 ευρώ , παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2017 κατά 35,70% .
ζ) Τα συνολικά έσοδα από τον φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στα εγχώρια, κοινοτικά και τρίτων χωρών
υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων το 2018 παρουσιάζουν μείωση (κατά -25,58%) σε σύγκριση με το
2017, η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των ποσοτήτων των προϊόντων αυτών που
φορολογήθηκαν κατά το 2018 σε σχέση με το 2017.
η) Τα έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του έτους 2018 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα
έσοδα του έτους 2017 κατά 8,90% που οφείλεται κυρίως στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ο
ρυθμός τελωνισμού των οποίων βαίνει αυξανόμενος τα τελευταία 3 έτη στα πλαίσια της γενικότερης
βελτίωσης της αγοράς.

Παράλληλα οφείλεται και στην μεγάλη αύξηση

των εσόδων από Φ.Π.Α. που

εισπράττεται στα προϊόντα καφέ που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης που αντίστοιχα παρουσίασε μεγάλη
αύξηση σε σχέση με το έτος 2017, έτος που επιβλήθηκε για πρώτη φορά ο φόρος καθώς και την αύξηση των
εσόδων ΦΠΑ στα καπνικά προϊόντα κατά το έτος 2018 συγκριτικά με το έτος 2017.
Τέλος επισημαίνεται ότι, για τις εισπράξεις από τον φόρο κατανάλωσης για τα προϊόντα καφέ και υγρών
αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των ετών 2017/2016,
καθόσον πρόκειται για νέους φόρους που επιβάλλονται για πρώτη φορά από 01/01/2017 στα εν λόγω
προϊόντα.
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ΤΜΗΜΑ ΙV
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018- 31/12/2018
H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, στο πλαίσιο της γενικότερης τελωνειακής
δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκε από τις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους οι οποίες υποβοηθήθηκαν στο έργο τους από τα μέσα δίωξης που διαθέτει η τελωνειακή
υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων για το 2018 είναι τα ακόλουθα:
Δραστηριότητα δικαστικών τμημάτων
Για το έτος 2018, όπως προκύπτει ότι από τις καταχωρήσεις των τελωνειακών αρχών, οι οποίες αντλήθηκαν
στις 1/10/2019 από τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της υπηρεσίας (ICISnet, ELENXIS) από το Α’
Τμήμα της Διεύθυνσης, εκδόθηκαν 10.497 καταλογιστικές πράξεις, καταλογίστηκαν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη,
δασμοί και φόροι, για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες 247.568.292,81 ευρώ και
εισπράχθηκαν 16.172.477,81 ευρώ από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και φόρους.

Αποτελέσματα Ελέγχου
1.Κατασχέσεις τελωνείων
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
α/α

Κατηγορία

1

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Πλήθος
υποθέσ
εων
313

86

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ
(σε λίτρα)
ΜΠΥΡΑ
(σε λίτρα)
ΚΡΑΣΙ
(σε λίτρα)
ΛΙΚΕΡ
(σε λίτρα)
ΑΜΒΥΚΕΣ
(σε τεμάχια)
ΜΠΟΜΟΜΕΤΡΑ
(σε τεμάχια)
ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (σε
τεμάχια)
ΣΤΕΜΦΥΛΑ
(σε κιλά)
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΈΩΣ 6 VOL
(σε λίτρα)
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ έως 40 VOL
(σε λίτρα)
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

27.406

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
(σε λίτρα)

7.650

14

1.814
25.809
18
1
1
1
1.254
45
16.363
4

3

ΚΑΠΝΙΚΑ

615

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (σε λίτρα)

43.946

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(σε λίτρα)
ΜΙΓΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΑΔΙΩΝ,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ
(σε λίτρα)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (σε λίτρα)
ΥΓΡΑΕΡΙΟ (σε λίτρα)

40
50.620

4.000
17.639

ΤΣΙΓΑΡΑ
(σε τεμάχια)
ΠΟΥΡΑ
(σε τεμάχια)
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
(σε γραμμάρια)
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ
(σε γραμμάρια)
ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
(σε ml)
ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΩΝ
ΟΥΔΕΝ

128.251.746
4.545
2.776.467
2.000
900.000

1

4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

0

5

ΚΑΦΕΣ

18

Καφές (σε κιλά)
ΣΤΙΚ ΚΑΦΕ (σε γραμμάρια)

233
48

6

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ

234

1.663.437

7

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

558

ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΙΝΗΤΩΝ,ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ,
ΦΟΥΛΑΡΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.ο.κ.)
Ε.Ι.Χ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

1
2

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

1

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

12

ΦΟΡΤΗΓΑ

93

ΤΡΕΙΛΕΡ

1

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

2

ΣΥΝΟΛΟ

1824

0

537
4

133.795.740

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
α/α

Κατηγορία

Πλήθος
υποθέσεων

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

1

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

40

ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

276.162,8 ΓΡΑΜ

15

2

ΟΠΛΑ

10

3

CITES

ΟΥΔΕΝ

4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

3

ΤΣΙΧΛΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

7

ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΦΥΤΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

1

ΗΡΩΙΝΗ

4.011,3 ΓΡΑΜ

ΚΟΚΑΙΝΗ

42.566,3 ΓΡΑΜ

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

100ML

OΠΙΟ

5.592,37 ΓΡΑΜ

ΚΗΑΤ

3.665 ΓΡΑΜ

ΧΑΠΙΑ

274

ΤΕΤΑΥΔΡΟΚΑΝΑΒΙΝΟΛΗ

90,5 ML

ΦΥΣΣΙΓΙΑ

37.000 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ

70 ΤΕΜ

ΣΦΑΙΡΕΣ/ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

161 ΤΕΜ/13 ΤΕΜ

ΚΟΝΤΑΚΙΑ, ΚΑΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΓΡΟΘΙΕΣ, ΤΑΖΕΡ, ΔΙΟΠΤΡΕΣ ,
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΠΤΡΕΣ, ΜΕΡΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ, ΓΚΛΟΠ,
MEΤΑΛΙΚΟ ΡΟΠΑΛΟ , ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ, ΕΙΔΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ,
ΚΥΑΛΙΑ, ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΣΠΡΕΥ ΠΙΠΕΡΙΟΥ ,AΜΠΟΥΛΕΣ ΑΕΡΙΟΥ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛ. ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ,ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΟΠΛΟΥ ,
EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΛΩΝ

Πίνακες ζωγραφικής, θραύσματα αγγείων, λυχνάρι, κομμάτια
απολιθωμένου δέντρων-κορμών (67 τεμάχια)
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5

ΡΕΥΣΤΑ

203

Ποσά που δεσμεύτηκαν 5.441.723,26 Ευρώ, Πρόστιμα που
επιβλήθηκαν 1.371.404,49

2. Συμμετοχή σε Τελωνειακές επιχειρήσεις
Κατά το έτος 2018 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις, στις οποίες η
Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ήταν το εθνικό σημείο επαφής για τον συντονισμό
και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων:





















Με την αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 113155 ΕΞ 2018 ΕΜΠ η Χώρα μας συμμετείχε στην Τελωνειακή επιχείρηση
KNOW-HOW III που διοργανώθηκε από το SELEC (12-23.3.2018) με σκοπό την καταπολέμηση της
διακίνησης παραποιημένων προϊόντων.
Με την αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 157168 ΕΞ 2017 ΕΜΠ η Χώρα μας συμμετείχε στην Τελωνειακή επιχείρηση
APHRODITE που διοργανώθηκε από την EUROPOL (27.11.2017 έως 28-2.2018) με σκοπό την
καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων μέσω ιντερνετ.
Με την αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 157864 ΕΞ 2017 ΕΜΠ η Χώρα μας συμμετείχε στην Τελωνειακή επιχείρηση
OPSON VIII που διοργανώθηκε από την EUROPOL (1.12.2017 έως 31-3.2018) με σκοπό την καταπολέμηση
της διακίνησης παραποιημένων ειδών διατροφής και ποτών.
Με την αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 158604 ΕΞ 2017 ΕΜΠ η Χώρα μας συμμετείχε στην Τελωνειακή επιχείρηση
GAMMA (15.12.2017 έως 15.1.2018) με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ρευστών
διαθεσίμων.
Η Τελωνειακή Υπηρεσία κατά το Α΄ τρίμηνο του 2018 σχεδίασε και υλοποίησε 3 τελωνειακές επιχειρήσεις
για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα πετρελαιοειδή ( ΔΣΤΕΠ Γ 13168ΕΞ 2018 ΕΜΠ και ΔΣΤΕΠ Γ
113932 ΕΞ 2018 ΕΜΠ) και στα αλκοολούχα (Δ ΣΤΕΠ Γ 113935 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Τελωνειακή Επιχείρηση COSMO 2 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων
(09 – 30.04.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης στρατηγικών αγαθών (όπλα μαζικής
καταστροφής, συμβατικά όπλα και τα σχετικά εξαρτήματα που εμπλέκονται στην παραγωγή τους) (ΔΣΤΕΠ Γ
119574 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 04.04.2018)
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή (αστυνομική – τελωνειακή) Επιχείρηση SILVER AXE III της EUROPOL
(16.04 – 11.05.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης παρανόμων ή/και παραποιημένων
φυτοφαρμάκων (ΔΣΤΕΠ Γ 120607 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 13.04.2018)
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση CATALYST 2 του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τελωνείων (23.04.2018 – 13.05.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης Νέων Ψυχοτρόπων
Ουσιών (N.P.S.) (ΔΣΤΕΠ Γ 120814 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 16.04.2018)
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση THUNDERSTORM του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τελωνείων (01 – 31.05.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης άγριας πανίδας
και χλωρίδας (ΔΣΤΕΠ Γ 121930 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 20.04.2018)
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση DEMETER IV του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τελωνείων (21.05.2018 – 23.07.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης επικινδύνων
αποβλήτων (ΔΣΤΕΠ Γ 129110 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 22.05.2018)
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση SPORTS BAG 2 του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τελωνείων (25.06.2018–09.07.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών
(κοκαΐνης) μέσω εμπορευματοκιβωτίων (ΔΣΤΕΠ Γ 134377 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 20.06.2018).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Ημέρα Δράσης DANUBE III της FRONTEX (15 – 22.06.2018) για την
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (ΔΣΤΕΠ Γ 13321 ΕΞ 2018
ΕΜΠ / 14.06.2018)
Πανελλήνια επιχείρηση καταπολέμησης λαθρεμπορίου αλκοολούχων 26-27/7/2018.
Πανελλήνια επιχείρηση καταπολέμησης λαθρεμπορίου αλκοολούχων 24-25/8/2018
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Πανελλήνια επιχείρηση καταπολέμησης λαθρεμπορίου αλκοολούχων 12&15/10/2018
1η Πανελλήνια Επιχείρηση καταπολέμησης διακίνησης παραποιημένων προϊόντων (01 – 05.10.2018)
(ΔΣΤΕΠ Γ 149715 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 13.09.2018).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση Eel-ilicit της ΙΝΤΕΡΠΟΛ (1.08.2018 –
30.08.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας κρέατος χελιού. (ΔΣΤΕΠ Γ
143012 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή και Αστυνομική Επιχείρηση VIA DIAGONALIS των
προγραμμάτων EMPACT (10.09.2018 – 14.09.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και
εμπορίας ναρκωτικών . (ΔΣΤΕΠ Γ 147860 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Παγκόσμια Επιχείρηση LION FISH της ΙΝΤΕΡΠΟΛ (17-23/9/2018) για την
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών . (ΔΣΤΕΠ Γ 147829 ΕΞ 2018 ΕΜΠ.
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή και Αστυνομική Επιχείρηση DAIDALOS του group
POMPIDOY (10-16/9/2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας συνθετικών
ναρκωτικών και κοκαΐνης. (ΔΣΤΕΠ Γ 147830 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στις δύο ταυτόχρονες Κοινές Αστυνομικές και Τελωνειακές Επιχειρήσεις MOBILE
(24.09.2018 – 03.10.2018) & AUSTROCAR (25 – 29.09.2018) των FRONTEX – EUROPOL με στόχο την
αντιμετώπιση της παράνομης διασυνοριακής διακίνησης κλεμμένων οχημάτων και τμημάτων ή/και
ανταλλακτικών αυτών (ΔΣΤΕΠ Γ 151149 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 21.09.2018).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή Επιχείρηση PANGEA XI (09 – 16.10.2018) της INTERPOL
με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης παραποιημένων ή/και παράνομων φαρμάκων και
ιατρικών ειδών/συσκευών που διακινούνται μέσω του διαδικτύου (ΔΣΤΕΠ Γ 153329 ΕΞ 2018 ΕΜΠ /
02.10.2018).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση της EUROPOL στο πλαίσιο της Δράσης 4.1
της προτεραιότητας EMPACT-FIREARMS (06 -09.09.2018) για τον εντοπισμό πυροβόλων όπλων
προερχομένων από τα Δυτικά Βαλκάνια (ΔΣΤΕΠ Γ 147502 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 04.09.2018).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση ARMSTRONG V (17 -23.09.2018) της EUROPOL
για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων που διακινούνται μέσω δεμάτων και
ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΔΣΤΕΠ Γ 148772 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 11.09.2018).
Πανελλήνια επιχείρηση καταπολέμησης λαθρεμπορίου Πετρελαιοειδών (19-20/12/2018).
Πανελλήνια επιχείρηση καταπολέμησης λαθρεμπορίου Αλκοολούχων (7-8/12/2018).
1η Πανελλήνια Επιχείρηση καταπολέμησης διακίνησης παραποιημένων προϊόντων (01 – 05.10.2018)
(ΔΣΤΕΠ Γ 149715 ΕΞ 2018 ΕΜΠ / 13.09.2018).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή και Αστυνομική Επιχείρηση VIA DIAGONALIS Β’ ΦΑΣΗ των
προγραμμάτων EMPACT (19-22.11.2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας
ναρκωτικών . (ΔΣΤΕΠ Γ 147860 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Επιχείρηση EUROSKY του ΕMPACT (26-29/11/2018) για την αντιμετώπιση
της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών . (ΔΣΤΕΠ Γ 163113 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Κοινή Τελωνειακή και Αστυνομική Επιχείρηση PANDORA του Π.Ο.Τ (2230/10/2018) για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών . (ΔΣΤΕΠ
Γ 155809 ΕΞ 2018 ΕΜΠ).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Τελωνειακή Επιχείρηση OPSON VIII της ΙΝΤΕΡΠΟΛ και της EUROPOL (
24.12.2018 έως και 30.4.2019).
Συμμετοχή της χώρας μας στην Τελωνειακή Επιχείρηση JCO POSEIDON της OLAF ( 19-30/11/2018) για το
καθεστώς 42 και την υποτιμολόγηση.
Συμμετοχή της χώρας μας στην Τελωνειακή Επιχείρηση PANGEA XI της ΙΝΤΕΡΠΟΛ ( 9-16/10/2018).
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Συμμετοχή της χώρας μας στην κοινή Επιχείρηση MOBILE &AUSTROCAR (ΕΛ.ΑΣ,EUROPOL , FRONTEX) από
24.9.2018 έως και 7.10.2018 για τον εντοπισμό κλεμμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.
Συμμετοχή της χώρας μας στην τέταρτη κοινή εντατική δραστηριότητα του CELBET (JIA 4) (13.9.201806.10.18) για την αντιμετώπιση της παράνομης διασυνοριακής διακίνησης κλεμμένων οχημάτων και
παραποιημένων ανταλλακτικών αυτών (ΔΣΤΕΠ Β 148959 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/12.9.18).

3. Διαχείριση Αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής σε Τελωνειακά Ζητήματα – Πληροφοριακά
Δελτία Α.Μ. – Κανονισμός 515/1997
Το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων είναι το αρμόδιο Τμήμα για
τη διαχείριση των αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, ως το διεθνώς ορισμένο σημείο επαφής της
ελληνικής τελωνειακής διοίκησης για το σκοπό αυτό.
Με το θεσμό της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής επιτυγχάνεται διττός στόχος: αφενός η απόκτηση για
λογαριασμό των ελληνικών τελωνειακών αρχών των πληροφοριών που διαθέτουν οι αλλοδαπές τελωνειακές
αρχές και που απαιτούνται στο πλαίσιο των τελωνειακών ελέγχων σχετικά με την ορθή εφαρμογή των
τελωνειακών διατάξεων και αφετέρου η ικανοποίηση του όρου της αμοιβαιότητας στο θεσμό της αμοιβαίας
διοικητικής συνδρομής με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από
διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες ή από διμερείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, και με την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της Ελλάδας από την κοινοτική νομοθεσία.
Κατά το έτος 2018, το ως άνω τμήμα χειρίστηκε 309 περιπτώσεις νέων αιτημάτων ελληνικών και αλλοδαπών
τελωνειακών αρχών για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα ενώ παράλληλα διαχειρίστηκε
και 71 περιπτώσεις απαντητικών εγγράφων σε προγενέστερα αιτήματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής,
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών αιτημάτων, καθώς και αιτημάτων για υπόμνηση ή επανάληψη.
Τέλος, κατά το έτος 2018 ελήφθησαν από την OLAF μέσω του συστήματος ΜΑΒ τριάντα ένα (31 ) νέα
πληροφοριακά δελτία αμοιβαίας συνδρομής (ΑΜ), σχετικά με απάτες και παρατυπίες κατά την εφαρμογή της
τελωνειακής και αγροτικής νομοθεσίας της ΕΕ που ανακαλύφθηκαν στα Κ-Μ και αφορούσαν σε αγροτικά και
βιομηχανικά προϊόντα , καθώς και δέκα τρία (13 )ΑΜ με συμπληρωματικά στοιχεία για πληροφοριακά δελτία
προηγούμενων ετών ή του 2018. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ανακοινώνει τα
εν λόγω μηνύματα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του εν θέματι αναφερόμενου Κανονισμού, σε όλα τα Κ-Μ με
σκοπό την πρόληψη και καταστολή αντιστοίχων πράξεων. Τα μηνύματα αυτά, αφού αξιολογήθηκαν,
εστάλησαν στα τελωνεία με οδηγίες για τις κατ΄ αρμοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους.
4. Στοχευμένοι Έλεγχοι
Από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας διενεργήθηκαν 102.605 στοχευμένοι έλεγχοι «εκ των υστέρων» και
«δίωξης» και διαπιστώθηκαν 8.605 παραβάσεις.
Τελωνειακές Αρχές

Αριθμός Ελέγχων

Αριθμός Παραβάσεων

Έλεγχοι Δίωξης (Τελωνεία, Γραφεία ΚΟΕ, ΘΟΕ)

96.512

7.441

Έλεγχοι εκ των Υστέρων (ΕΛ.Υ.Τ., Τελωνεία)

6.093

1.164

Σύνολο

102.605

8.605

Με γνώμονα την συνεχή επιμόρφωση και την ενίσχυση της στόχευσης των ελέγχων η Διεύθυνση Στρατηγικής
Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, πρότεινε και συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση εξειδικευμένων
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σεμιναρίων για τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (ΕΛ.Υ.Τ., Τελωνεία, Κ.Ο.Ε.) με θέμα την
επιχειρησιακή πληροφορία και την διαδικασία διενέργειας ελέγχων δίωξης.
5. Ανάλυση κινδύνου :
Οι έλεγχοι που υποδείχθηκαν από το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου για τις διασαφήσεις εισαγωγής
/εξαγωγής , ανήλθαν το 2018 κατά μέσο όρο στα εξής ποσοστά:
α)Εισαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 3,93% Έλεγχος Εγγράφων 11,58%, Έλεγχοι Διαδικασίας (για δειγματοληψία
επιτηρούμενων καθεστώτων και για απαγορεύσεις – περιορισμούς) 10,96%, Τελωνισμός κατά Δήλωση 66,12%.
Τέλος το ποσοστό των παραστατικών για τα οποία λόγω τεχνικού προβλήματος το σύστημα της ανάλυσης
κινδύνου δεν απέδωσε βαθμό επικινδυνότητας, ανήλθε σε 7,4% (για τα παραστατικά αυτά διενεργήθηκε
τοπική ανάλυση κινδύνου).
β) Εξαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 2,33%, Έλεγχος Εγγράφων 0,8%, Έλεγχοι Διαδικασίας (για δειγματοληψία
επιτηρούμενων καθεστώτων και για απαγορεύσεις – περιορισμούς) 11,51%, Τελωνισμός κατά Δήλωση 82,09%.
Τέλος το ποσοστό των παραστατικών για τα οποία λόγω τεχνικού προβλήματος το σύστημα ανάλυσης
κινδύνου δεν απέδωσε κάποιο βαθμό επικινδυνότητας ανήλθε σε 3,27% (για τα παραστατικά αυτά
διενεργήθηκε τοπική ανάλυση κινδύνου).
Επιπροσθέτως, από το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου εκδόθηκαν το έτος 2018 συνολικά 677 δελτία μεταβολής
επικινδυνότητας και πραγματοποιήθηκαν 2.185 μεταβολές στις επικινδυνότητες των εμπορευμάτων στο
σύστημα, ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. Οι
μεταβολές αυτές αφορούν σε όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και υπόκεινται σε κοινοτική
ή εθνική ανάλυση κινδύνου (Διασαφήσεις Εισαγωγής, Εξαγωγής, Διαμετακόμισης, Συνοπτικές Διασαφήσεις
Εισόδου/Εξόδου, κλπ). Επιπλέον, εκδόθηκαν 12 δελτία μεταβολής επικινδυνότητας και πραγματοποιήθηκαν
50 μεταβολές επικινδυνότητας για εκ υστέρων ελέγχους εγγράφων σε παραστατικά εισαγωγής και εξαγωγής
χαμηλής επικινδυνότητας.
Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), μέσω του κοινοτικού συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2018 καταχωρήθηκαν 18 πληροφοριακά δελτία επικινδυνότητας από τα
ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σημείο επαφής. Τα πληροφοριακά δελτία (RIFs) που καταχωρήθηκαν από
άλλα ΚΜ για εμπορεύματα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, δασμούς
αντιντάμπινγκ, παραποιημένα προϊόντα, λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών
αγαθών αλλά και κάθε άλλου είδος απάτης, δεν γνωστοποιούνται στα τελωνεία μέσω διαταγών αλλά
εντάσσονται στις ως άνω αναφερόμενες μεταβολές επικινδυνότητας του Υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου
ως ξεχωριστά κριτήρια επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, για το έτος 2018 από το σύνολο των 2.185 μεταβολών
επικινδυνότητας που πραγματοποιήθηκαν στο Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, οι 672 έγιναν με κριτήρια
επικινδυνότητας τα πληροφοριακά δελτία RIFs.

6. Μέσα δίωξης
Έλεγχοι με τα Αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου με ακτίνες Χ/RAYS
Τα Τελωνεία Α’ Θεσσαλονίκης, Γ’ Πειραιά, Κακαβιάς, Κήπων, Σερρών, στα οποία έχουν εγκατασταθεί
αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου με ακτίνες X-RAYs διενήργησαν συνολικά 9.315 ελέγχους, για το έτος 2018.
Αυτοκινούμενα X-RAYS ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων


Βρίσκεται σε εξέλιξη, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., η διαδικασία για την προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια οκτώ (8) αυτοκινούμενων ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X-RAYS)
ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων.
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Μετακινήθηκε το αυτοκινούμενο X-RAYS ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων δωρεάς
Παπαστράτου από το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά στο Τελωνείο Σερρών, για χρήση του στη συνοριακή διάβαση
του Προμαχώνα.
Υπεβλήθη έγγραφο προς τα Τελωνεία Γ΄ Πειραιά, Α΄ Θεσσαλονίκης και Σερρών, σχετικά με τη διεύρυνση
του ωραρίου λειτουργίας χρήσης των μηχανημάτων X-RAYS.

41 Σταθερά Χ-RAYS ελέγχου δεμάτων, αποσκευών επιβατών & ογκωδών αντικειμένων
Βρίσκεται σε εξέλιξη, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., η διαδικασία για την προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια 41 (αρχικά 23, κατόπιν προστέθηκαν 18 ακόμη) σταθερών ανιχνευτικών
συστημάτων με ακτίνες Χ (X-RAYS).
Σταθερά Χ-RAYS τύπου GANTRY ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων
Βρίσκεται σε εξέλιξη, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., η διαδικασία για την προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια των X-RAYS τύπου GANTRY για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και των
φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων.
Σταθερά Χ-RAYS ελέγχου εμπορικών συρμών
Βρίσκεται σε εξέλιξη, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., η διαδικασία για την προκήρυξη του
διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων X-RAYS ελέγχου εμπορικών συρμών μεταφοράς εμπορευμάτων.
Όπλα
Σεμινάρια Οπλισμού
Διοργανώθηκαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια οπλισμού υπό την αιγίδα των Αστυνομικών Διευθύνσεων της
ΕΛ.ΑΣ., όπου και εκπαιδεύτηκαν συνολικά τριάντα έξι (36) τελωνειακοί υπάλληλοι Γραφείων Δίωξης και Κ.Ο.Ε.
και στους οποίους δόθηκε Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.
Συγκεκριμένα:
1.Σεμινάριο οπλισμού υπό την αιγίδα της Αστυνομικής Δ/νσης Ξάνθης σε δύο εκπαιδευτικές σειρές
(15.1.18-19.1.18 και 22.1.18-26.1.18).Συνολικά εκπαιδευτήκαν 16 τελωνειακοί υπάλληλοι από τα
Τελωνεία Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης.
2. Σεμινάριο οπλισμού υπό την αιγίδα της Αστυνομικής Δ/νσης Αλεξανδρούπολης σε δύο εκπαιδευτικές
σειρές (5.11.18-7.11.18 και 3.12.18-5.12.18). Συνολικά εκπαιδευτήκαν 20 τελωνειακοί υπάλληλοι από το
Τελωνείο Κήπων.
Συντήρηση οπλισμού
Πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση και συντήρηση όπλων και πυρομαχικών για το έτος 2018 από τον
στρατό, το λιμενικό και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία και θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος 2019 για
το σύνολο το Τελωνειακών Αρχών. Εκδόθηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας των όπλων και των
πυρομαχικών.

Σφραγίδες
 Πραγματοποιήθηκε στις 12.01.2018 η παραλαβή από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής (500.000)
πεντακοσίων χιλιάδων σφραγίδων τύπου λουκέτου με μεταλλικό κυρίως σώμα και σταθερού μήκους
συρματόσχοινο. (Σύμβαση Προμήθειας αρ. πρ. 28/21-09-2017).
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Έως το τέλος του έτους 2019 και καθώς έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή από την Τελωνειακή
Περιφέρεια Αττικής των σφραγίδων τύπου λουκέτου με μεταλλικό και πλαστικό κυρίως σώμα θα εκδοθεί
Απόφαση της ΑΑΔΕ , όπου θα ρυθμίζει κατόπιν των σχετικών αλλαγών όλα τα θέματα της Τελωνειακής
Σφράγισης που άπτονται της ΔΣΤΕΠ.
Πραγματοποιήθηκε καταστροφή των ακατάλληλων σφραγίδων από τα Τελωνεία για το έτος 2018,
διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στο έτος 2019 για το σύνολο το Τελωνειακών Αρχών.

Σκύλοι – Ανιχνευτές
Πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές της Τελωνειακής Υπηρεσίας διορθωτική εκπαίδευση δύο σκύλων
ανιχνευτών (ναρκωτικών και καπνικών) και ενός σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές της Τελωνειακής Υπηρεσίας αξιολόγηση όλων των σκύλων
ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας (ναρκωτικών, καπνικών και ρευστών διαθεσίμων) καθώς και των δύο
σκύλων ανιχνευτών (ναρκωτικών και καπνικών) του Σ.Δ.Ο.Ε., η οποία ήταν επιτυχής.
Μέσα στο έτος 2018 διαγράφηκε ένας (1) σκύλος ναρκωτικών από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών, λόγω
θανάτου.
Πράξη «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, παρακολουθεί την ως άνω Πράξη η οποία
αφορά σε:
1. Σαράντα ένα (41) σταθερές ακτινοσκοπικές συσκευές ελέγχου αντικειμένων (Χ-RAYS) με αυτόματο
σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων.
2. Είκοσι (20) εύκαμπτα ενδοσκόπια οπτικών ινών.
3. Πέντε (5) συστήματα ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες).
4. Έξι (6) συστήματα αυτόματης καταγραφής οχημάτων.
5. Οκτώ (8) αυτοκινούμενα συστήματα X-RAYS ανίχνευσης εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων .
6. Δύο (2) σταθερών ανιχνευτικά συστήματα με ακτίνες Χ (X-RAYS) τύπου gantry ελέγχου έμφορτων
φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων.
7. Δύο (2) σταθερά ανιχνευτικά συστήματα με ακτίνες X (X-RAYS) ελέγχου έμφορτων φορτηγών &
εμπορευματοκιβωτίων εμπορευματικών συρμών.
8. Χιλίων (1000) laptops και πεντακόσια δύο (502) tablets για την υποστήριξη των κινητών ομάδων δίωξης του
λαθρεμπορίου.

Αυτοκίνητα – Αυτοκινούμενα - Ειδικά οχήματα
Το έτος 2018 διατέθηκαν σε Τελωνειακές Αρχές δεκαπέντε (15) οχήματα για το διωκτικό τους έργο και τις εν
γένει υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρση κυκλοφορίας δεκατεσσάρων (14) υπηρεσιακών αυτοκινήτων και ενός (1) συστήματος ανίχνευσης – XRAY.
Παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιακών οχημάτων VAN ΚΕΔΑΚ σε εβδομαδιαία βάση έως και το
Νοέμβριο του έτους 2018.
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Γυάλινες φιάλες συλλογής αλκοολούχων, σακούλες ασφαλείας και μεταλλικά δοχεία συλλογής καυσίμων
Προμήθεια 2.000 και 5.000 γυάλινων φιαλών συλλογής αλκοολούχων, προμήθεια 2.000 και 5.000 φακέλων
ασφαλείας (σακούλες) και προμήθεια 10.000 μεταλλικών δοχείων συλλογής καυσίμων.
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