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Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.)

� Π.Δ. 9/21/2/2011 ΦΕΚ 24 Τεύχος Α΄ Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)

� Άρθρο 24 N.4249/2014 (Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας) και Π.Δ.
178/2014 (Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας)

� Aυτοτελής ΚεντρικήΚεντρική ΥπηρεσίαΥπηρεσία τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής ΑστυνομίαςΑστυνομίας, που υπάγεται διοικητικά
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται από τον κ. Υπαρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

� Άρθρο 44 Ν.4249/2014 (άρση του φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού,
χρηματιστηριακού ή επιχειρηματικού απορρήτου)



� Εδρεύει στην Αθήνα με αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια

� Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονομικής

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται

διοικητικά στη Δ.Ο.Α.



Αποστολή της Υπηρεσίας είναι Αποστολή της Υπηρεσίας είναι 

η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή:η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή:

�Εγκλημάτων κατά της Οικονομίας και ιδίως αυτών που

τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του

Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του

οργανωμένου εγκλήματοςοργανωμένου εγκλήματος

�Αδήλωτης/Ανασφάλιστης εργασίας και

Εισφοροδιαφυγής, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν

συνιστούν αξιόποινες πράξεις.



Διεύθυνση  Οικονομικής Αστυνομίας

(Δ.Ο.Α.) Π.Δ.178/2014
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



� Διάρκεια έρευνας: 8 μήνες

� Διακίνηση λαθραίων τσιγάρων από εγκληματική οργάνωση
αποτελούμενη από επτά (7) άτομα (έξι ομογενείς από την
Αρμενία, Γεωργία και Καζακστάν και ένας αλλοδαπός υπήκοος
Βουλγαρίας)

� Ανάπτυξη εγκληματικής δραστηριότητας σε περιοχές της Αττικής
αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Ιταλία).

� Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε εγκαταστάσεις και γραφεία των

Α’  Υπόθεση  «LAMINATE»

� Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε εγκαταστάσεις και γραφεία των
εμπλεκομένων σε πολλές περιοχές της Αττική

� Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορήθηκαν για σύσταση και
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

για λαθρεμπορία, παράβαση

του νόμου περί όπλων και

πλαστογραφία.



� Πληροφορίες για εισαγωγή από Κίνα μεγάλων
φορτίων με λαθραία τσιγάρα σε
εμπορευματοκιβώτια, που διοχετεύονταν τόσο στην
ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό (Ιταλία).

� Το φορτίο με τα λαθραία τσιγάρα δηλωνόταν στα
συνοδευτικά έγγραφα , ξυλεία πατωμάτων

Περιγραφή της Υπόθεσης (Συνοπτικά)

συνοδευτικά έγγραφα , ξυλεία πατωμάτων
«LAMINATE», με προορισμό την Ιταλία.

� Αποθήκευση μετά τον εκτελωνισμό, διακίνηση στην
εσωτερική αγορά με φορτηγά αυτοκίνητα, κλειστού τύπου
(βαν), τα οποία είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες
κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε αυτοκίνητα ίδιας
μάρκας, τύπου και χρώματος



� Μετά από πολύμηνη έρευνα, πραγματοποιήθηκε
συντονισμένη επιχείρηση, σε διάφορες περιοχές
της Αττικής όπου και συνελήφθησαν τα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης και διενεργήθηκαν
παράλληλα έρευνες όπου βρέθηκαν 1.629.266
πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων

Αποτέλεσμα επιχειρησιακής Δράσης

πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων
εμπορικών σημάτων.

� Οι διαφυγόντες δασμοί, τους οποίους
στερήθηκε το Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
από την λαθραία διακίνηση των κατασχεθέντων
τσιγάρων ανέρχεται στο ποσό των
#5.507.830,11# €.



Περιγραφή  Κατασχεθέντων 

� 1.629.266 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

� Πέντε όπλα διαφόρων τύπων (πιστόλια,
περίστροφα)

� Πλήθος φυσιγγίων διαφόρων
διαμετρημάτων

� Διόπτρες νυκτός� Διόπτρες νυκτός

� Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

� Πλήθος εγγράφων

� Τρία (3) ΙΧΦ αυτοκίνητα, κλειστού τύπου
(βαν)

� Πέντε (5) ΙΧΕ αυτοκίνητα

� Μία (1) μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού



Τρόπος Δράσης – Modus Operandi

Λαθραία εισαγωγή καπνικών  προϊόντων από Κίνα 

Αποθήκευση σε μεταφορική εταιρεία  σε ειδικά  διαμορφωμένες συσκευασίες  με 
ένδειξη ξυλεία  «LAMINATE»

Διακίνηση και διάθεση στην Ιταλία 

Μέρος των  λαθραίων τσιγάρων διατίθεντο στην 
εγχώρια αγορά, λιανικώς, μέσω αλλοδαπών  

υπηκόων σε καθημερινή βάση



Β’ Υπόθεση «DRAGON»

�Διάρκεια έρευνας έντεκα (11) μήνες

�Πληροφορίες για άτομο με ψευδώνυμο�Πληροφορίες για άτομο με ψευδώνυμο
«DRAGON» για εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων
ποσοτήτων τσιγάρων στην εσωτερική και
εξωτερική αγορά.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή,
διακριτούς ρόλους, διαρκή και συστηματική δράση
σε διεθνικό επίπεδο

1.Σκοπός: συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων
από τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, κυρίως
στην ελληνική αγορά, και σε άλλα κράτη-μέλη τηςστην ελληνική αγορά, και σε άλλα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Βέλγιο, Μ.
Βρετανία, Γερμανία, Κύπρο κ.α.) με επιδίωξη τον
εύκολο και άκοπο παράνομο πλουτισμό.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (Συνοπτικά)

• Αρχηγικά μέλη: ανάληψη συγκρότησης και ένταξης
μελών στην οργάνωση, χρηματοδότηση και προμήθεια
λαθραίων τσιγάρων από το εξωτερικό, εισαγωγή σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργία δικτύου αγοράς-
διακίνησης-πώλησης, εξασφάλιση μεταφορικών μέσων,
μίσθωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, κατανομή ρόλωνμίσθωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, κατανομή ρόλων
και πραγματοποίηση συναντήσεων στο εξωτερικό
(Ουκρανία, Κροατία, Τουρκία, κλπ).

• Λοιπά μέλη: Οδηγοί μεταφορικών μέσων διακίνησης
λαθραίων τσιγάρων, συμμετοχή στη διαδικασία φόρτωσης-
εκφόρτωσης, αποθήκευσης και καταμέτρησης λαθραίων
ποσοτήτων, συνοδοί-προπομποί κατά την μεταφορά των
λαθρεμπορευμάτων.



� Προέλευση λαθραίων τσιγάρων: Αίγυπτος, Βουλγαρία,
Ρωσία, Ουκρανία, Ισπανία κ.α

� Τρόπος εισαγωγής: Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
είτε οδικώς με μεταφορικά μέσα διεθνών εταιρειών είτε
μέσω υδάτινων διαδρομών με εμπορικά πλοία μεμέσω υδάτινων διαδρομών με εμπορικά πλοία με
ενδιάμεση διέλευση, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε λιμένες
τρίτων χωρών, που αναγνωρίζονται διεθνώς ως
ελεύθερες εμπορικές ζώνες (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα-
λιμάνι Τζεμπέλ Αλί, Μαρόκο - λιμάνι Ταγγέρη και
Μαλαισία - λιμάνι Κλάνγκ).



� Λήψη ειδικών μέτρων Ε.Ο.:

Χρήση συνοδευτικών και προπομπών κατά τις μεταφορές
των εμπορευμάτων (μέτρα αντιπαρακολούθησης), κώδικας
επικοινωνίας, χρήση καρτοκινητών συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας που αντιστοιχούσαν σε αλλοδαπούς
συνδρομητές που για λόγους ασφαλείας αντικαθιστούσαν
συχνά, σύσταση εικονικών εταιρειών, εγκατάσταση και χρήση
κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στις κατοικίες
τους, διαστρωμάτωση πληροφοριών αναφορικά με την
δράση της οργάνωσης (εσωτερικός έλεγχος) , μίσθωση
εγκαταστάσεων σε δυσεπιτήρητες περιοχές.εγκαταστάσεων σε δυσεπιτήρητες περιοχές.

� Διαφθορά:

Δωροδοκία τελωνειακών υπαλλήλων Ουκρανικών αρχών για
ελεύθερη διέλευση Τουριστικού Λεωφορείου για εισαγωγή από
την Ουκρανία διαδοχικά ποσότητες λαθραίων τσιγάρων σε
συσκευασίες κιβωτίων.

Απόπειρα δωροδοκίας υπάλληλων τελωνειακών Ισπανικών
αρχών για παράνομη αγορά κατασχεμένων ποσοτήτων
τσιγάρων.



� Συγχρηματοδότηση για την αγορά ποσότητας λαθραίων
τσιγάρων σε 1140 συσκευασίες (box), κατά το 75 % από
αρχηγικό μέλος (ημεδαπό ρωσικής καταγωγής) κάτοικο
Ελλάδας και το υπόλοιπο ποσό από κάτοικο Ισραήλ (υπήκοο
Ισραήλ Γεωργιανής καταγωγής) αντί ποσού 150.000€, με
επιδίωξη την αποκόμιση κέρδους που υπερέβαινε 450.000€.

� Συνάντηση στο Κάιρο μελών της οργάνωσης για φόρτωση των
λαθραίων τσιγάρων σε εμπορευματοκιβώτιο με περιγραφή
εμπορεύματος «είδη επίπλων».

� Σύσταση εικονικής εταιρείας εισαγωγική- εξαγωγική (με
ανύπαρκτο ΑΦΜ), με έδρα στην Αθήνα, ως παραλήπτρια
εταιρεία στα συνοδευτικά έγγραφα (bill of landing).



� Άφιξη του εμπορευματοκιβωτίου στο λιμάνι του Πειραιά από το
λιμάνι Αλεξάνδρειας.

� Μίσθωση εγκατάστασης στη ΒΙ.ΠΕ Αυλώνα σε δυσεπιτήρητη
περιοχή, με άμεση πρόσβαση στο κεντρικό οδικό δίκτυο για
την αποθήκευση, όπου ως μισθωτής δηλώθηκε εταιρεία με
δραστηριότητα ανεφοδιασμό πλοίων, εισαγωγές-εξαγωγές.

� Άφιξη στην Αθήνα από το εξωτερικό αρχηγικού μέλους� Άφιξη στην Αθήνα από το εξωτερικό αρχηγικού μέλους
(αλλοδαπός υπήκοος Ισραήλ) - συνάντηση με λοιπά Ε.Ο.

� Συνεννοήσεις για τον εκτελωνισμό και την μεταφορά στην
αποθήκη



Επιχειρησιακή δράση- εξάρθρωση ε.ο.

� Συντονισμένη επιχείρηση σε διαφορές περιοχές
της Αττικής, όπου συνελήφθησαν -7- αρχηγικά
μέλη της ε.ο., πραγματοποιηθήκαν παράλληλες
έρευνες σε οικίες, γραφεία εταιρειών, όπου
κατασχέθηκαν συνοδευτικά έγγραφα του
λαθρεμπορεύματος.

� Κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίου (container) στο� Κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίου (container) στο
Τελωνείο Πειραιά που περιείχε κιβώτια (box) με
570.000 πακέτα (11.000.4000 τεμάχια).

� Αναλογούντες φόροι, δασμοί και λοιπές
επιβαρύνσεις ποσό 2.086.003€.

� Σε βάρος -4- εκ των συλληφθέντων εκδόθηκε
απόφαση προσωρινής κράτησης.



Γ Ε Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ

Εμπορικά σήματα διακινούμενων λαθραίων τσιγάρων και κωδικές
ονομασίες αυτών:

� “Jin Ling” - «κατσίκα» ή «κίτρινη κατσίκα»

� “Royal” -«πιάνο» ή «μουσικό όργανο» ή «με πλήκτρα»

� “Raquel” - «κοχύλια» ή «κάβουρας»

� “Gold Mount” - «άσπρα βουνά» ή «χιονισμένα βουνά» ή «με χρυσό
καπέλο»

� “777”- «τα εφτάρια» ή «αναψυκτικό 7-up»� “777”- «τα εφτάρια» ή «αναψυκτικό 7-up»

� “RGD”- «με τα τρία γράμματα», «ρώσικοι σιδηρόδρομοι»

� “ΜG” - «με τα δύο γράμματα»

� “COOPER” - «τα δαχτυλίδια» ή «κρίκοι»

� “EVE lights slim” -«τα λουλούδια» ή «τα ανθισμένα»

� “President” - «πρόεδρος»

� “Gold Classic” - «τα χρυσά»

� “L&M”- «τα κόκκινα» ή «τα μπλε»

� “Rocco” - «τα κόκκινα»,

� καθώς και “Malboro”, “Cartier”, “American Legend”, “Βusiness Club”
και “Special Karelia”.



ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ & CONTAINER - ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

� GUANGDONG (ΚΙΝΑ)

� CHIWAN (ΚΙΝΑ)

� HΟ CHI ΜΙΝΗ (ΒΙΕΤΝΑΜ)

� ΤΑΪΠΕΙ (ΤΑΪΒΑΝ)

� ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ)

� FORT ΚLANG (ΜΑΛΑΙΣΙΑ)

� FASIR GUDANG (ΜΑΛΑΙΣΙΑ)

� KΕLANG (ΜΑΛΑΙΣΙΑ)

� PORT SAID (ΑΙΓΥΠΤΟΣ)

� ΤΖΑΚΑΡΤΑ (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ)

� JEBEL ALI (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)� JEBEL ALI (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

� KHOR (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

� ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ)

� ΜΑΝΙΛΑ (ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ)

� ΤΟΜΠΡΟΥΚ (ΛΙΒΥΗ)

� ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

� ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΠΡΟΥ)

� ΛΕΜΕΣΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ)

ΣΗΜ: ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΣΔΟΕ & ΕΛ.ΑΣ.





ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2015 ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία 



Υποθέσεις – Συλληφθέντες 
(έτη 2011-2014)
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Κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων (τμχ)

98,492,867
103,419,116

69,338,669

88,101,122

33,328,935

2010 2011 2012 2013 2014

33,328,935



Αναλογούντες δασμοί & φόροι 
(σε € - έτη 2011-2014)

15.906.032

10,786,771

8,365,632

6,350,927Για τις μηδενικές τιμές δεν 

υφίστανται στατιστικά στοιχεία

2010 2011 2012 2013 2014



1,878.20

Για τις μηδενικές τιμές δεν 

υφίστανται στατιστικά στοιχεία

Δράσεις Ελληνικής ΑστυνομίαςΔράσεις Ελληνικής Αστυνομίας

2010 2011 2012 2013 2014
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Συνεργασία 

με άλλες Αρχές και Υπηρεσίες



�Συνεισφορά στο εστιακό σημείο (focal point) με

την ονομασία SMOKE (EUROPOL)

�Συνεργασία με Υπηρεσίες , Οργανισμούς και

Φορείς της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΦορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(EUROPOL, INTERPOL, SECI, OLAF, FIOD κ.λπ.)

�Αξιοποίηση Αστυνομικών Συνδέσμων σε

Οργανισμούς και Χώρες του εξωτερικού



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης 

καπνικών προϊόντων

� Στενότερη συνεργασία-έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
συναρμοδίων Εθνικών Αρχών κυρίως σε υποθέσεις όπου υφίσταται
ισχυρές ενδείξεις για ύποπτα προς εκτελωνισμό εμπορευματοκιβώτια.

Στόχευση πέραν της κατάσχεσης του λαθρεμπορεύματος και εξάρθρωση
των εγκληματικών δικτύωντων εγκληματικών δικτύων

� Θέσπιση κοινών χαρακτηριστικών ασφάλειας στις συσκευασίες τσιγάρων
όλων των εταιριών καπνικών προϊόντων.

� Ψηφιακή σήμανση στα πακέτα τσιγάρων για την επίτευξη
ιχνηλασιμότητας (διαδικασία πιστοποίησης ιστορικού, τοποθεσίας ή
εφαρμογή υλικού μέσω τεκμηριωμένων καταγραφών)



Ειδική  τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών

11012
(λειτουργεί όλο το 24ωρο)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

11012@hellenicpolice.gr



Σας ευχαριστώ 

Ταξίαρχος  Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗΣ

Δ/ντής Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

τηλ. 210-6476939

E-mail: doa@astynomia.gr


