Αθήμα, 29 Νξεμβοίξσ 2019

Ενάοθοωρη πξλσμελξύπ εγκλημαςικήπ ξογάμωρηπ μξθείαπ – λαθοεμπξοίαπ
σγοώμ κασρίμωμ και παοαβίαρηπ ρσρςήμαςξπ ειροξώμ – εκοξώμ
Διεσθσμςήπ ςηπ Διεύθσμρηπ Οικξμξμικήπ Αρςσμξμίαπ, Τανίαοχξπ Δξσοβεςάκηπ
Εμμαμξσήλ:
«Καληρπέοα ραπ.
Ξεκιμώμςαπ ςημ ςξπξθέςηρή μξσ θα ήθελα μα επιρημάμχ όςι επιβεβαιώμεςαι για
άλλη μια τξοά όςι η ρσμεογαρία μεςανύ ςχμ Φξοέχμ απξδίδει ρημαμςικά
απξςελέρμαςα όπχπ και ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη με ςημ ενάοθοχρη ςηπ
εγκλημαςικήπ ξογάμχρηπ, πξσ ποξαματέοθηκε.
Ποόκειςαι για εγκλημαςική ξογάμχρη με διαοκή και επιυειοηριακά δξμημέμη
δοάρη, ςα μέλη ςηπ μεςέτεοαμ ρσρςημαςικά από ςημ Βξσλγαοία ρςη υώοα μαπ,
μεγάλεπ πξρόςηςεπ υημικώμ διαλσςώμ, ςιπ ξπξίεπ διακιμξύραμ ρε ποαςήοια σγοώμ
κασρίμχμ ρε πεοιξυέπ ςηπ Αςςικήπ.
Ακξλξύθχπ ποξέβαιμαμ ρςημ αμάμεινη ςχμ διαλσςώμ με καύριμα κιμηςήοχμ, με
ρκξπό ςημ απξτσγή καςαβξλήπ ςχμ αμαλξγξύμςχμ τόοχμ και δαρμώμ και
ςασςόυοξμα ςημ απόκςηρη παοάμξμξσ πεοιξσριακξύ ξτέλξσπ από ςη διάθερη ςξσπ
ρςημ αγξοά.
Για ςημ επίςεσνη ςχμ ρκξπώμ ςηπ ξογάμχρηπ, ςα μέλη ςηπ υοηριμξπξιξύραμ δσξ
εςαιοείεπ ρςημ Βξσλγαοία, με εμαλλαρρόμεμξσπ -καςά διαρςήμαςα- οόλξσπ, καθώπ
είςε δηλώμξμςαμ χπ απξρςξλείπ και μεςατξοείπ ςχμ εμ λόγχ υημικώμ διαλσςώμ ρε
«εικξμικέπ» ελλημικέπ εςαιοείεπ είςε μόμξ χπ μεςατξοείπ ασςώμ.
Δπίρηπ, για ςη διακίμηρη ςχμ διαλσςώμ, υοηριμξπξιξύραμ «εικξμικά» παοαρςαςικά,
με απξδέκςεπ εςαιοείεπ «ταμςάρμαςα» πξσ δήθεμ δοαρςηοιξπξίξμςαμ ρςημ εμπξοία
ςέςξιχμ ποξψόμςχμ.
Σςημ ποαγμαςικόςηςα, ξι υημικξί διαλύςεπ αουικά παοαδίδξμςαμ είςε ρε εςαιοεία
πξσ διαυειοίζξμςαμ μέλξπ ςξσ εγκλημαςικξύ δικςύξσ είςε απξθηκεύξμςαμ
ποξρχοιμά ρε δσρποόριςεπ και δσρεπιςήοηςεπ κςηοιακέπ εγκαςαρςάρειπ ρε
πεοιξυέπ ςηπ Αςςικήπ (Αρποόπσογξπ-Αυαομέπ), ρςιπ ξπξίεπ ρε ξοιρμέμεπ
πεοιπςώρειπ υοηριμξπξιξύμςαμ κλειρςά κσκλώμαςα παοακξλξύθηρηπ.
Σημειώμεςαι δε, όςι καςά ςημ κίμηρη ςχμ τξοςηγώμ ξυημάςχμ πξσ ειρέουξμςαμ από
ςη Βξσλγαοία λαμβάμξμςαμ μέςοα ποξρςαρίαπ ποξπ απξτσγή ελέγυχμ και
απξκάλσφηπ ςηπ παοάμξμηπ δοαρςηοιόςηςαπ, διαθέςξμςαπ ποξπ ςξύςξ ποξπξμπξύπ
Ι.Χ.Δ. ασςξκίμηςα ρςα ξπξία επέβαιμαμ μέλη ςηπ εγκλημαςικήπ ξογάμχρηπ.
Σςη ρσμέυεια, ξι υημικξί διαλύςεπ παοαλαμβάμξμςαμ, ασθημεοόμ ή ςιπ επόμεμεπ
ημέοεπ, από ςξσπ υώοξσπ ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ με διαδικαρία μεςάγγιρηπ από
παλεςξδεναμεμέπ ρε βσςία και καςέληγαμ ρε (21) επιυειοήρειπ - ποαςήοια σγοώμ
κασρίμχμ, ρε διατξοέπ πεοιξυέπ ςηπ Αςςικήπ.
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Δκεί αμαμιγμύξμςαμ παοαμόμχπ με καύριμα κιμηςήοχμ, με ρκξπό ςημ αύνηρη ςξσ
ςελικξύ όγκξσ ςξσπ με απξςέλερμα με ςξμ ςοόπξ ασςό μα απξτεύγξσμ ςημ
καςαβξλή ςχμ αμαλξγξύμςχμ δαρμώμ, τόοχμ και λξιπώμ επιβαούμρεχμ.
Η εγκλημαςική ξογάμχρη διαοθοώμξμςαμ ρε (4) αμενάοςηςεπ σπξξμάδεπ, πξσ
ρσμδέξμςαμ - ρσμεογάζξμςαμ με ςξμ κεμςοικό πσοήμα ρςημ Βξσλγαοία,
ρυεδιάζξμςαπ και ποξγοαμμαςίζξμςαπ ςημ αγξοά (πξρόςηςεπ- κόρςξπ), ςξμ υοόμξ
και ςοόπξ ποαγμαςξπξίηρηπ κάθε μεςατξοάπ-παοάδξρηπ-παοαλαβήπ και
ποξρχοιμήπ απξθήκεσρηπ πξρξςήςχμ υημικώμ διαλσςώμ.
Με βάρη ςα ρςξιυεία πξσ ποξέκσφαμ από ςημ πξλύμημη έοεσμα η Διεύθσμρη
Οικξμξμικήπ Αρςσμξμίαπ, ποξυώοηρε ρε εσοεία αρςσμξμική επιυείοηρη ςημ 27 και
28 Νξεμβοίξσ 2019 καςά ςημ ξπξία ρσμελήτθηραμ (20) άςξμα.
Διδικόςεοα ρςξιυεία για ςημ σπόθερη θα ραπ παοαθέρει ξ Δκποόρχπξπ Τύπξσ ςηπ
Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ, Αρςσμξμικόπ Υπξδιεσθσμςήπ Θεόδχοξπ Χοξμόπξσλξπ.
Σαπ εσυαοιρςώ.»
Εκποόρωπξπ Τύπξσ ςηπ Ελλημικήπ Αρςσμξμίαπ, Αρςσμξμικόπ Υπξδιεσθσμςήπ
Θεόδωοξπ Χοξμόπξσλξπ:
«Από ςη διεοεύμηρη ςηπ σπόθερηπ ποξκύπςει όςι η ρσμξλική πξρόςηςα υημικώμ
διαλσςώμ πξσ διακιμήθηκε από ςα μέλη ςηπ εγκλημαςικήπ ξογάμχρηπ, από ςιπ
αουέπ ςξσ έςξσπ 2018 μέυοι ρήμεοα, σπξλξγίζεςαι όςι σπεοβαίμει ςξσπ -2.000ςόμξσπ, με ςη ρσμακόλξσθη απώλεια ςχμ δαρμξτξλξοξγικώμ επιβαούμρεχμ μα
σπξλξγίζεςαι, ρε 2.500.000 εσοώ πεοίπξσ.
Καςά ςη διάοκεια ςχμ επιυειοήρεχμ ποαγμαςξπξιήθηκαμ έοεσμεπ ρε (20) ποαςήοια
σγοώμ κασρίμχμ, ρε (6) απξθηκεσςικξύπ υώοξσπ και ρε ξικία, όπξσ ρσμξλικά
βοέθηκαμ και καςαρυέθηκαμ:










(24) ςόμξι υημικώμ διαλσςώμ, ρε ιράοιθμεπ σπέογειεπ δεναμεμέπ,
(21) σπέογειεπ δεναμεμέπ υχοηςικόςηςαπ 1000 λίςοχμ κεμέπ πεοιευόμεμξσ,
ξκςώ (8) δεναμεμέπ κεμέπ πεοιευξμέμξσ,
τξοςηγό Δ.Χ. με νέμεπ πιμακίδεπ κσκλξτξοίαπ,
βσςιξτόοξ όυημα και Δ.Χ. τξοςηγό,
δύξ (2) επικαθήμεμα και δσξ (2) Ι.Χ.Δ. ασς-ςα,
κιμηςά ςηλετχμά και κάοςεπ sim,
ςξ υοημαςικό πξρό ςχμ δεκαένι υιλιάδεπ ενακξρίχμ 16.600 εσοώ,
κεμςοική μξμάδα Η/Υ και τξοηςόπ σπξλξγιρςήπ
Δπιποόρθεςα, καςά ςξσπ διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ ποαγμαςξπξιήθηκε πξρξςική
καςαμέςοηρη ςηπ ρςάθμηπ ςχμ δεναμεμώμ ςχμ ποαςηοίχμ και ελήτθηραμ δείγμαςα
από ςιπ δεναμεμέπ, ποξκειμέμξσ μα απξρςαλξύμ ρςξ Χημείξ ςξσ Κοάςξσπ, για μα
διεοεσμηθεί η ύπαονη πξιξςικώμ απξκλίρεχμ, ρύμτχμα με ςιπ ιρυύξσρεπ
ποξδιαγοατέπ, εμώ παοάλληλα ρσλλέυθηκε πλήθξπ ρςξιυείχμ για πεοαιςέοχ
επενεογαρία και έλεγυξ.
Για ςημ σπόθερη ρυημαςίρθηκε δικξγοατία κακξσογημαςικξύ υαοακςήοα ρε βάοξπ
(72) ρσμξλικά αςόμχμ για ςα - καςά πεοίπςχρη - αδικήμαςα ςηπ εγκλημαςικήπ
ξογάμχρηπ, ςξσ Δθμικξύ Τελχμειακξύ Κώδικα, ςηπ ξογάμχρηπ ςηπ αγξοάπ
πεςοελαιξειδώμ, ςχμ καμόμχμ ούθμιρηπ ςηπ αγξοάπ ποξψόμςχμ και ςηπ παοξυήπ
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σπηοεριώμ πξσ ατξοξύμ ςημ απξθήκεσρη, καςξυή, διακίμηρη πεςοελαιξειδώμ
ποξψόμςχμ άμεσ αδείαπ
Οι (20) ρσλλητθέμςεπ ξδηγήθηκαμ ρςξμ κ. Διραγγελέα Ποχςξδικώμ Αθημώμ.
Σαπ εσυαοιρςώ.»
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