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ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ &
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της
δασμοφοροδιαφυγής
διασφάλιση & προστασία της δημόσιας υγείας
ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας & αύξηση των

δημοσίων εσόδων
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ΔΡΑΣΕΙΣ
 Στοχευμένοι προληπτικοί και εκ των υστέρων έλεγχοι

o Κλιμάκια ελέγχου
o Κλιμάκια προληπτικών ελέγχων
o Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου
o Κινητές Ομάδες Ελέγχου

 Ενίσχυση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Αττικής & Θεσσαλονίκης

 Επεξεργασία πληροφοριών & διαμόρφωση προφίλ ελέγχου

 Ενεργή συμμετοχή σε επιχειρήσεις που διοργανώνονται σε
διεθνές, ευρωπαϊκό, περιφερειακό ή διμερές επίπεδο

 Επικαιροποίηση νομοθετικού & κανονιστικού πλαισίου
αποθήκευσης και διακίνησης των αλκοολούχων προϊόντων
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ΔΡΑΣΕΙΣ

 Καταγραφή διαδικασιών για εντοπισμό σημείων για
αναθεώρηση

 Σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων
εγκατάστασης συστήματος ιχνηλασιμότητας

 Κοινές δράσεις με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες στον
τομέα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης
αλκοολούχων

 Καταγραφή διαδικασιών για εντοπισμό σημείων για
αναθεώρηση

 Σύσταση επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων
εγκατάστασης συστήματος ιχνηλασιμότητας
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τομέα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης
αλκοολούχων



ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

 Προώθηση διαλειτουργικότητας ICISnet με
πληροφοριακό σύστημα Χημείου

 Επανεξέταση καθεστώτος μικρών αποσταγματοποιών
(διημέρων)

 Προγραμματισμός κοινών ελέγχων στην παραγωγή και
διάθεση προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών.

 Προώθηση διαλειτουργικότητας ICISnet με
πληροφοριακό σύστημα Χημείου

 Επανεξέταση καθεστώτος μικρών αποσταγματοποιών
(διημέρων)

 Προγραμματισμός κοινών ελέγχων στην παραγωγή και
διάθεση προϊόντος μικρών αποσταγματοποιών.



Έλεγχοι  & αποτελέσματα

2013
5428 έλεγχοι

126 παραβάσεις
7.611φιάλες αλκοολούχα ποτά

66 κατασχέσεις 1 τόνος τσίπουρο
2 άμβυκες
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Έλεγχοι  & αποτελέσματα

2014
9.191 έλεγχοι

117 παραβάσεις
36.217 λίτρα αλκοολούχων ποτών

124 κατασχέσεις
38 άμβυκες
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έως  14 Ιουνίου 2015
3.958 έλεγχοι

20 παραβάσεις
2.117 λίτρα αλκοολούχων ποτών

32 κατασχέσεις 4.302 λίτρα τσίπουρο

660 λίτρα ρακόμελο
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ    ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  &  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

2012 έως  Α’  τρίμηνο  2015

974 Καταλογιστικές πράξεις (λαθρεμπορίες & απλές
τελωνειακές παραβάσεις)

64.606.811 Βεβαιωθέντα πρόστιμα, πολλαπλά τέλη,
δασμοί      & φόροι

4.260.454 Εισπραχθέντα πρόστιμα, πολλαπλά τέλη,
δασμοί  & φόροι
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΑΣ!


