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Ενισχύεται η επιχειρησιακή δράση κατά του λαθρεμπορίου με νέο εξοπλισμό που
παραδόθηκε από την BAT Hellas στο Σ.Ε.Κ.

Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
ενισχύεται σημαντικά με υλικοτεχνικό εξοπλισμό εξελιγμένης τεχνολογίας, που ενδυναμώνει την
επιχειρησιακή του δράση για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.
Στη διάρκεια της τελετής παράδοσης του εξοπλισμού από την εταιρεία British American Tobacco
Hellas στο Σ.Ε.Κ. και της υπογραφής της σχετικής συμφωνίας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος, δήλωσε: «Πρόκειται για μια κοινή μάχη στην οποία δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας, είναι μαζί. Ο νέος εξοπλισμός, με βάση τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές της
τεχνολογίας, έρχεται στην πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία, τη στιγμή που ενισχύουμε τις
προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, υλοποιώντας την επιχειρησιακή
αναβάθμιση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου».
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «H ΑΑΔΕ,
έχοντας τη μέριμνα της λειτουργίας του Σ.Ε.Κ., είναι ικανοποιημένη τόσο από τις επιτυχίες που
σημειώνονται το τελευταίο διάστημα με τη συμβολή του Σ.Ε.Κ. στην καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου, όσο και από τη στήριξη που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας μέσα από δωρεές, σαν
αυτή, που παραλάβαμε σήμερα».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas,
κ. Vitalii Kochenko, ανέφερε: «Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση του
παράνομου εμπορίου εντείνονται και φέρνουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Σε αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια ο Όμιλός μας, όπως διαχρονικά το κάνει, συνεχίζει την υποστήριξή του
συμβάλλοντας στη μάχη που δίνουν οι Αρχές».
Η αποστολή του Σ.Ε.Κ., στο οποίο εκπροσωπούνται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), η οποία έχει και την μέριμνα λειτουργίας του, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι η αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας προϊόντων
υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), μέσω του
συντονισμού των αρμόδιων διωκτικών αρχών λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής δύναμης.

