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ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ, ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ ΕΚ,
ΣΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ
«Καλθςπζρα ςασ,
Ονομάηομαι Θεόδωροσ Αδαμόπουλοσ και είμαι ο Πρόεδροσ του ΣΕΚ, του Συντονιςτικοφ
Επιχειρθςιακοφ Κζντρου για τθν Καταπολζμθςθ του Λακρεμπορίου Προϊόντων που
υπόκεινται ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ.
Σασ καλζςαμε για να ςασ παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα μιασ επιχείρθςθσ που είχε
ςαν ςτόχο τθν εξάρκρωςθ ενόσ κυκλώματοσ που παραλάμβανε χθμικοφσ διαλφτεσ από
τθν Βουλγαρία και προμικευε πρατιρια, με ςκοπό τθν εμπορία νοκευμζνων υγρών
καυςίμων.
Η επιχείρθςθ ξεκίνθςε από πλθροφορίεσ κυρίωσ από το κλιμάκιο Προμαχώνα του
Τελωνείου Σερρών αλλά και από το κλιμάκιο Εξοχισ του Τελωνείου Δράμασ και το
κλιμάκιο Ορμενίου του Τελωνείου Νζασ Ορεςτιάδασ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
επεξεργάςτθκαν από το ΣΕΚ και μετά από πολφμθνθ ζρευνα και ςυντονιςμζνεσ
ενζργειεσ με τθν Οικονομικι Αςτυνομία καταλιξαμε ςτο ςθμερινό αποτζλεςμα.
Στθν τελικι φάςθ τθσ επιχείρθςθσ, εκτόσ τθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ, θ οποία είχε και
τθν ςθμαντικότερθ εμπλοκι, ςυμμετείχαν άλλεσ εννζα υπθρεςίεσ:
 Τα τρία προαναφερκζντα τελωνεία Σερρών, Δράμασ και Νζασ Ορεςτιάδασ
 Η Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων Αττικισ
 Το Δ΄ Τελωνείο Πειραιά
 Η Κινθτι Μονάδα Ελζγχου του Β΄ Τελωνείου Πειραιά
 Η Υπθρεςία Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων Αττικισ
 Η Χθμικι Υπθρεςία Πειραιά
Όλεσ οι παραπάνω υπθρεςίεσ ανικουν ςτθν ΑΑΔΕ, ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων Εςόδων.
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Επίςθσ κακοριςτικι ιταν θ ςυνεργαςία και θ ςυμμετοχι, ςε όλα τα ςτάδια τθσ ζρευνασ
και τθσ επιχείρθςθσ, του Σώματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ του Υπουργείου
Οικονομικών.
Αναλυτικά για τθν επιχείρθςθ κα ακοφςετε ςτθν ςυνζχεια.
Εγώ κα ικελα να επιςθμάνω ότι αυτό το αποτζλεςμα ζρχεται ςαν επιςτζγαςμα των δφο
χρόνων λειτουργίασ του ΣΕΚ, και αποτελεί το καλφτερο παράδειγμα τθσ επιτυχοφσ
ςυνεργαςίασ και του ςυντονιςμοφ των υπθρεςιών δίωξθσ.
Το ΣΕΚ δεν ςυνζνωςε όλεσ αυτζσ τισ δυνάμεισ προςκετικά αλλά λειτοφργθςε ςαν
πολλαπλαςιαςτισ δφναμθσ των υπθρεςιών, γι αυτό και κεωρώ ότι είχαμε ζνα τζτοιο
αποτζλεςμα που καμιά διωκτικι αρχι από μόνθ τθσ, όςθ δφναμθ και να διζκετε, δεν κα
μποροφςε να επιτφχει.
Σασ ευχαριςτώ»
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