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του ∆ιονύση Χιόνη,
∆ικηγόρου, Μ∆ Εγκληµατολογίας

Εισαγωγή2
Το λαθρεµ̟όριο ̟ροϊόντων κα̟νού είναι µια δραστηριότητα του οργανωµένου
εγκλήµατος, ̟ου τα τελευταία χρόνια έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις και έχει
̟ροσελκύσει το ενδιαφέρον θεωρητικών ̟ροσεγγίσεων, αλλά και ερευνητικών
̟ρογραµµάτων ̟ου εστιάζουν στην καταγραφή του φαινοµένου, την αιτιολογία, τις
συνέ̟ειές του και την κατάθεση ̟ροτάσεων σχετικά µε την χάραξη αντεγκληµατικής
̟ολιτικής για τον ̟εριορισµό ή και την ̟άταξή του.
Ορισµός λαθρεµ̟ορίου
Το λαθρεµ̟όριο ως νοµική έννοια ορίζεται λε̟τοµερώς στον Εθνικό Τελωνειακό
Κώδικα (Ν.2960/2001)3. Με λίγα λόγια, ̟ρόκειται για την εισαγωγή ή εξαγωγή
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Άρθρο υπό δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, εκδόσεις
Σάκκουλα.
2
Το παρόν άρθρο βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τους τρόπους χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη, με τίτλο “Financing of
organizedcrime” (HOME/2011/ISEC/AG/4000002566), στην οποία από κοινού με την Δρ.
Εγκληματολογίας κα Αναστασία Χαλκιά λάβαμε μέρος ως εθνικοί πραγματογνώμονες στην Ελλάδα
σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο ‘’Center for the Study of Democracy‘’ (που εδρεύει στη
Βουλγαρία) για τις ειδικότερες εκφάνσεις του φαινομένου ως προς τον καπνό και κοκαΐνη. Στο
πλαίσιο αυτό, πέρα από τη συλλογή και τη μελέτη στατιστικών δεδομένων και νομολογίας,
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις βασισμένες σε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο με εξειδικευμένα
στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με λειτουργούς της Εισαγγελίας Εφετών
Πειραιώς, με διευθυντικά στελέχη της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», με αξιωματικούς της
Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και οργανωμένο) και με
υπαλλήλους του Τελωνείου Πειραιώς. Πληροφορίες για το πρόγραμμα στον
ιστότοπο:http://www.csd.bg/artShow.php?id=17368. Η έκθεση της μελέτης είναι δημοσιευμένη στον
ιστότοπο: http://www.csd.bg/artShow.php?id=17317 .
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Σύμφωνα με τον νομοθετικό ορισμό της λαθρεμπορίας, όπως αυτός αποτυπώνεται στο άρθρο 155
του Ν. 2960/2001, λαθρεμπορία είναι:
α) η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ αυτού εξαγωγή εμπορευμάτων υποκειμένων σε
δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια
της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισμένο παρ' αυτής τόπο ή χρόνο,
β) οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση
των υπ' αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή
εξαγόμενα εμπορεύματα, και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου
που ορίζει ο νόμος.
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εµ̟ορευµάτων υ̟οκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις ̟ου
εισ̟ράττονται στα Τελωνεία χωρίς να ̟ληρωθούν αυτές οι εν γένει ε̟ιβαρύνσεις σε
χρόνο και µε τρό̟ο ̟ου ορίζει ο νόµος.
Η λαθρεµ̟ορία διώκεται και τιµωρείται σε βαθµό ̟ληµµελήµατος ακόµα και αν έχει
τελεστεί α̟ό τρεις ή ̟ερισσότερους δράστες, ενώ χαρακτηρίζεται α̟ό το νόµο ως
κακούργηµα µόνο εάν οι δασµοί, φόροι και λοι̟ές ε̟ιβαρύνσεις ̟ου στερήθηκε το
∆ηµόσιο ή η Ευρω̟αϊκή Ένωση υ̟ερβαίνουν το ̟οσό των εκατόν ̟ενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, ό̟ως ορίστηκεµε σχετικά ̟ρόσφατη νοµοθετική µεταβολή του
άρθρου 157 του ως άνω νόµου4.

Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας
Μια σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ̟ου διαθέτει η χώρα µας, εξατοµικεύουν τη
θέση της στο διεθνές στερέωµα, ως ̟ρος το φαινόµενο του λαθρεµ̟ορίου κα̟νού και
την καθιστούν σηµαντικό κόµβο της διαδροµής του.
Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα ̟αραδοσιακά υ̟ήρξε σηµαντική κα̟νο̟αραγωγός
χώρα, έστω και αν ̟λέον δεν λογίζεται διεθνώς ως τέτοια. Οι Έλληνες, όµως, είναι
και ̟αραµένουν κα̟νιστές σε µεγάλο ̟οσοστό του συνολικού ̟ληθυσµού και αξίζει
να σηµειωθεί ότι ο σχετικά ̟ρόσφατος αντικα̟νιστικός νόµος5 αντιµετω̟ίζει
σοβαρά ̟ροβλήµατα εφαρµογής στην ̟ράξη, ̟αρά τις τρο̟ο̟οιήσεις του και ̟αρά
τα ̟ολύ υψηλά ̟ρόστιµα µε τα ο̟οία α̟ειλούνται οι ̟αραβάτες..
Η ιδιαιτερότητα της χώρας µας, όµως, οφείλεται ̟ρωτίστως στη γεωγραφική της
θέση, η ο̟οία βρίσκεται σε ιδανικό σηµείο των διαδροµών του λαθρεµ̟ορίου
κα̟νού α̟ό τη Βόρεια Αφρική και την Ασία ̟ρος την Ευρώ̟η ή ακόµα και α̟ό
χώρες της Ανατολικής Ευρώ̟ης (µεταξύ άλλων Ρωσία, Ουκρανία, Ρουµανία, Κύ̟ρο)
̟ρος την υ̟όλοι̟η Γηραιά Ή̟ειρο, ειδικά ̟ρος το κεντρικό και το βόρειο τµήµα
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Αντικ. της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 157 με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3943/11, ΦΕΚ-66
Α/31-3-11 – είχε τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 3842/10, ΦΕΚ-58 Α/23-4-10.
5
Πρόκειται για τον Ν 3868/2010, όπου στο Κεφάλαιο «Ζ» περιλαμβάνει διατάξεις υπό τον
βαρύγδουπο τίτλο: «Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους»,
που τροποποίησαν μερικώς τους προϊσχύσαντες νόμους Ν. 3730/2008 και Ν. 3370/2005.
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της6. Ε̟ι̟λέον, δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραγνωρίζεται ότι ̟έρα α̟ό τη γεωγραφική θέσηκλειδί, σηµαντικοί ̟αράγοντες της ε̟ιλογής της Ελλάδας ως χώρα ̟αράνοµης
εισόδου των κα̟νικών στον ευρω̟αϊκό χώρο είναι το είδος, η έκταση και η
µορφολογία των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της, ̟ου διευκολύνουν την
εισαγωγή λαθραίων ̟ροϊόντων γενικά.
Η Ελλάδα θα µ̟ορούσε να χαρακτηριστεί σήµερα ως χώρα διαµετακόµισης και όχι
τόσο ως χώρα ̟αραγωγής ή τελικού ̟ροορισµού των κα̟νικών ̟ροϊόντων κι αυτό
ε̟ειδή η χώρα µας α̟οτελεί διαµετακοµιστικό σταθµό λαθρεµ̟ορευµάτων κα̟νού,
δεδοµένου ότι το 70-75% των ̟αρανόµως εισαχθέντων τσιγάρων ̟ροωθείται τελικά
σε άλλες χώρες της ΕΕ7,χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν ανθεί µαύρη αγορά τσιγάρων
και χύµα κα̟νού ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Σχέση µε οργανωµένο έγκληµα
Το λαθρεµ̟όριο κα̟νού α̟οτελεί κατ’ εξοχήν δραστηριότητα του οργανωµένου
εγκλήµατος8 µε διασυνοριακά και διεθνικά χαρακτηριστικά, ̟ου οφείλονται αφενός
στη σύσταση των οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων ̟ου α̟οτελούνται α̟ό
άτοµα διαφόρων εθνικοτήτων και αφετέρου στην εκτεταµένη δράση τους σε
̟ερισσότερες χώρες. Συχνά ̟αρατηρούνται ακόµα και συνεργασίες µεταξύ
εγκληµατικών

οργανώσεων

διαφορετικών

χωρών

σε

µεγάλες

ε̟ιχειρήσεις

λαθρεµ̟ορίας κα̟νού α̟ό την Ασία ή ακόµα και τη Λατινική Αµερική στην
Ευρώ̟η.
Ενδιαφέρον σηµείο, ̟ου αξίζει να σταθεί κανείς, είναι και το ότι στρατολογούνται
ε̟ίσης

ειδικοί

ε̟ιστήµονες

(χηµικοί,

οικονοµολόγοι,

λογιστές,

κλ̟)9,

̟ου

συνεισφέρουν στην οργάνωση τις ̟ολύτιµες γνώσεις τους και δεν έχουν ούτε ̟ροφίλ
εγκληµατία, ούτε και εγκληµατικό ̟αρελθόν – ̟οινικό µητρώο.
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Μεταξύ άλλων, Αντωνόπουλος Γ., «Η μαύρη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα, Πλαίσιο, Δράσεις και
Δραστηριότητες», στον τόμο «Η σύγχρονή εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της
Εγκληματολογίας», 2011, σελ. 45.
7
ης
Δελτίο Τύπου της 19 Σεπτεμβρίου 2013 του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών, http://www.kepe.gr/images/pdf/Press%20Office/Press78gr.pdf
8
Ως προς τον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και τα ειδικότερα εννοιολογικά χαρακτηριστικά
του βλ. Ριζάβα Φ., «Οργανωμένο Έγκλημα», 2012, Νομική Βιβλιοθήκη και Χλούπη Γ., «Οργανωμένο
έγκλημα», 2005, Νομική Βιβλιοθήκη.
9
Bruggeman, W., “Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: δυνατότητες, προβλήματα και
ευκαιρίες, με ειδικότερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση‘‘, Ποινική Δικαιοσύνη,3/2000, σελ. 317
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Το οργανωµένο έγκληµα δείχνει σταθερή ̟ροτίµηση στο λαθρεµ̟όριο κα̟νού,
ε̟ειδή ̟ρόκειται για ̟αράνοµη δραστηριότητα χαµηλού ρίσκου και υψηλού
κέρδους10.
Οι εγκληµατικές οµάδες διακρίνονται σε αυτές ̟ου ασχολούνται µε τη µεταφορά των
λαθραίων α̟ό τις χώρες ̟αραγωγής και τη διαµετακόµιση των ̟ροϊόντων α̟ό χώρα
σε χώρα µέχρι τον τελικό ̟ροορισµό, καθώς και σε αυτές ̟ου ασχολούνται µε την
̟ροώθηση των ̟αράνοµων τσιγάρων στην εθνική µαύρη αγορά.
Ενδεικτικά, στη Νότια Ευρώ̟η το λαθρεµ̟όριο κα̟νού α̟οτελεί τµήµα της
̟αράνοµης δράσης της “Mafia”, ̟ου εισάγει σταθερά κα̟νικά ̟ροϊόντα µε
ταχύ̟λοα ̟ρος ̟ώληση στις το̟ικές (αντίστοιχες µε τις δικές µας λαϊκές) αγορές στη
Σαρδηνία και τη Νά̟ολη11.
Στη χώρα µας οι εγκληµατικές οµάδες ̟ου δραστηριο̟οιούνται στο λαθρεµ̟όριο
κα̟νού α̟οτελούνται α̟ό 15-20 µέλη διαφόρων εθνικοτήτων, η ηγεσία τους είναι
συνήθως ελληνική, και έχουν διακριτή ιεραρχία και κατανοµή ρόλων, ̟ου είναι
γνωστοί στη διεθνή βιβλιογραφία µε τις υ̟οκατηγορίες των wholesalers,procurers,
pushers, street sellers, scouters, warehouse guards, legitimate shop owners, thieves –
burglars,

drivers,

protectors,

deputies,

cashiers

and

corrupted

officials12.Παρατηρείται δε κινητικότητα στα χαµηλότερα στην ιεραρχία µέλη
(συνήθως αλλοδα̟οί), µε την έννοια ότι αντικαθίστανται συχνά, για να
̟ροστατεύονται µε τον τρό̟ο αυτό τα ανώτερα µέλη, αλλά και η ίδια η εγκληµατική
οργάνωση13. Οι εµ̟λεκόµενες στο λαθρεµ̟όριο κα̟νού οργανωµένες εγκληµατικές
οµάδες δεν χρησιµο̟οιούν βία ως κύριο µέσο ε̟ιβολής στο χώρο14, ούτε τα µέλη τους
διαθέτουν το τυ̟ικό ̟ροφίλ λαθρέµ̟ορου.
Modus operandi
Η εισαγωγή των λαθρεµ̟ορευµάτων κα̟νού στην Ελλάδα γίνεται κυρίως µέσω
θαλάσσης, και δευτερευόντως µέσω χερσαίων οδών.

10

Bruggeman W., ό.α, σελ. 316.
Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα Εφετών που συμμετείχε στην έρευνα ως συνεντευξιαζόμενος.
12
Antonopoulos, G. A. (2008), 'The Greek connection(s): The social organization of the cigarettesmuggling business in Greece', European Journal of Criminology, 5 (3), σελ. 263.
13
Πληροφορίες από συνεντεύξεις στο πλαίσιο της προαναφερθείσας έρευνας.
14
Antonopoulos G.Α., Cigarette smuggling: a case study of a smuggling network in Greece,
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 14 (3), pp.239-255.
11
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Ο ̟λέον δηµοφιλής τρό̟ος εισαγωγής λαθραίων κα̟νικών ̟ροϊόντων είναι µέσω
θαλάσσης, ειδικά µέσω ̟λοίου ̟ου ενίοτε µεταφέρει και νόµιµο εµ̟όρευµα, το ο̟οίο
̟λησίον των ακτών ̟ροσεγγίζεται α̟ό ταχύ̟λοα σκάφη, ξεφορτώνονται σε αυτά τα
λαθραία τσιγάρα και στη συνέχεια µεταφέρονται σε α̟όµερες και δυσ̟ρόσιτες
̟εριοχές, κυρίως της Πελο̟οννήσου, των Ιονίων νήσων και της Κρήτης,
µεταφορτώνονται σε φορτηγά και µεταφέρονται σε α̟οθήκες για την ̟εραιτέρω
̟ροώθησή τους. Ακόµα και το ίδιο το «µητρικό» ̟λοίο ενδέχεται κατά ̟ερί̟τωση να
̟ροσεγγίσει ακτές και να ξεφορτωθεί το ̟αράνοµο εµ̟όρευµα α̟ευθείας α̟ό αυτό
σε φορτηγά.
Η δε χερσαία µεταφορά ̟ραγµατο̟οιείται µε φορτηγά µαζί µε νόµιµο εµ̟όρευµα,
συνήθως σε ειδικά διαµορφωµένες κρύ̟τες, ̟ολλάκις δε οι οδηγοί ή µεταφορείς δεν
γνωρίζουν το ̟αραµικρό για την ̟αράνοµη δράση, στην ο̟οία λαµβάνουν µέρος
τελώντας σε καθεστώς ̟ραγµατικής ̟λάνης.
Πέρα α̟ό τα ̟αρα̟άνω, αρκετά συνηθισµένο στην εγκληµατική ̟ρακτική είναι και
ο συνδυασµός και των δύο τρό̟ων τέλεσης µέσω των Τελωνείων, στα ο̟οία φτάνουν
τσιγάρα ε̟ιµελώς κρυµµένα σε νόµιµα εµ̟ορεύµατα (ως ε̟ί το ̟λείστον
̟αλιοσίδερα, κλ̟), δεδοµένου ότι καθηµερινά ο αριθµός των εµ̟ορευµατοκιβωτίων
(containers) ̟ου φτάνουν σε Πειραιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Βόλο είναι
εξαιρετικά µεγάλος και δεν ελέγχονται ̟αρά µόνο ορισµένα α̟ό αυτά λόγω
έλλειψης ̟ροσω̟ικού και τεχνολογικού εξο̟λισµού.
Αξιοσηµείωτο γεγονός α̟οτελεί το ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης ̟ου δεν διαθέτει µηχανήµατα ελέγχου µε ακτίνες «Χ», ̟ου θα ε̟έτρε̟αν την
ταχύτερη, α̟οτελεσµατικότερη και ολοκληρωµένη διεκ̟εραίωση των ελέγχων των
εµ̟ορευµατοκιβωτίων15. Πολλές φορές τα εµ̟ορεύµατα συνοδεύονται α̟ό ̟λαστά
̟αραστατικά (τιµολόγια, δελτία α̟οστολής, κλ̟) και συνήθως τα αναφερόµενα σε
αυτά ονόµατα φυσικών ή ε̟ωνυµίες νοµικών ̟ροσώ̟ων αρµοδίων για την
̟αραλαβή είναι ψευδή ή ανύ̟αρκτα. Τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης, η
δράση των ο̟οίων λαµβάνει χώρα στο συγκεκριµένο στάδιο του εγκληµατικού
«̟ράττεσθαι», αναµένουν την οριστικο̟οίηση της ̟αντελούς έλλειψης τελωνειακού
ελέγχου και µόνο όταν αυτή ε̟ιβεβαιώνεται εµφανίζονται για την ̟αραλαβή των
(λαθρ)εµ̟ορευµάτων.

15

Πληροφορίες από συνεντεύξεις με στελέχη του ΣΔΟΕ.
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Πολύ συχνά, ε̟ίσης, α̟αντάται στην ̟ράξη το τέχνασµα της εικονικής εξαγωγής
(fake transit), ό̟ου µεταφέρονται συνήθως µε φορτηγά νοµίµως εισαχθέντα τσιγάρα
α̟ό την Ελλάδα ̟ρος γειτονικές χώρες, ό̟ως η Βουλγαρία και η ΠΓ∆Μ, µε έκδοση
̟ραγµατικών ̟αραστατικών, ̟λην, όµως, η µεταφορά είτε δεν εκτελείται ̟οτέ και
χάνονται τα ίχνη του δροµολογίου του φορτηγού ή το φορτηγό τα ε̟ανεισάγει
λαθραία στην Ελλάδα, ̟αρόλο ̟ου φαίνεται ως κενό φορτίου16.
Το οργανωµένο έγκληµα αρέσκεται στη δηµιουργία ή την εξαγορά νόµιµων
ε̟ιχειρήσεων (̟χ κατεψυγµένων ̟ροϊόντων ή ενδυµάτων17), ̟ροκειµένου να τις
χρησιµο̟οιήσει ως κάλυµµα για τη λαθρεµ̟ορία κα̟νού. Πολλές φορές συναντάται
η συναλλαγή µεταξύ µητρικής εταιρείας και θυγατρικών σε άλλες χώρες, συνήθως
γειτονικές (Βουλγαρία κοντά στα σύνορα) ̟ου η α̟οστολή ̟ροϊόντων α̟ό τη µία
στην άλλη είναι ρουτίνα και δεν κινεί υ̟οψίες, ό̟ως θα κινούσε, για ̟αράδειγµα
ένα φορτίο µε ̟αλιοσίδερα (scrap metal)

α̟ό την Λατινική Αµερική σε

νεοσυσταθείσα εταιρεία στην Ελλάδα18.
Η νέα τάση στον τρό̟ο εισαγωγής λαθραίων τσιγάρων είναι η χρησιµο̟οίηση
εµ̟ορευµατοκιβωτίων ψυγείων19 σε νόµιµες φαινοµενικά συναλλαγές, χωρίς τα
εµ̟λεκόµενα ̟ραγµατικά συµβαλλόµενα µέρη να γνωρίζουν το ̟αραµικρό για την
̟αράλληλη διά̟ραξη λαθρεµ̟ορίας. Στη συνέχεια, µετά την ̟αράδοση του νόµιµου
φορτίου, ̟ου τελεί υ̟ό ̟αρακολούθηση των οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων
̟ου έχουν αναλάβει τη µεταφορά των τσιγάρων, εντεταλµένα µέλη τους λαµβάνουν
στην κατοχή τους το εµ̟ορευµατοκιβώτιο και κατά συνέ̟εια τα κρυµµένα τσιγάρα.
Με τον τρό̟ο αυτό, οι εγκληµατικές οµάδες εξαλείφουν ̟ρακτικά τις ̟ιθανότητες να
συλληφθούν τα µέλη τους, ακόµα και αν το λαθρεµ̟όρευµα εντο̟ιστεί και
α̟οκαλυφθεί.
16

Πληροφορίες από συνεντεύξεις με στελέχη του ΣΔΟΕ και της ΕΛ.ΑΣ., και Αντωνόπουλος Γ., «Η
μαύρη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα, Πλαίσιο, Δράσεις και Δραστηριότητες», στον τόμο «Η
σύγχρονή εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας» (2011), σελ.
46.
17
Εφημερίδα ‘‘Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ‘‘,
16/3/2002,http://www.kathimerini.gr/113882/article/epikairothta/ellada/e3ar8rw8hke-speirala8raiwn-tsigarwn .
18
Σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμη το “risk analysis model” που χρησιμοποιεί το
Σ.Δ.Ο.Ε., για να εντοπίσει πιθανό κρούσμα λαθρεμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες
μεταβλητές, όπως η χώρα προέλευσης του εμπορεύματος, η εταιρεία μεταφοράς, η παραλήπτρια
εταιρεία, το είδος του εμπορεύματος, κλπ.
19
Συνήθως, τα λαθραία τσιγάρα τοποθετούνται μέσα στις κολώνες του εμπορευματοκιβωτίου με
επιμέλεια ειδικού τεχνίτη και η ανίχνευσή τους είναι από δύσκολη έως αδύνατη, σύμφωνα με τα
συνεντευξιαζόμενα στελέχη του Σ.Δ.Ο.Ε.
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Παράνοµη αγορά κα̟νού
Η εγχώρια ̟αράνοµη αγορά κα̟νού έχει χαρακτηριστικά τόσο ανοικτής, όσο και
κλειστής αγοράς20. Η ανοικτή αγορά διαθέτει hotspots στα µεγάλα αστικά κέντρα,
ειδικά σε µικρές οδούς ̟λησίον των ̟ολυσύχναστων εµ̟ορικών οδών της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και άλλων ̟όλεων, ό̟ου δραστηριο̟οιούντα ως
̟ωλητές

αλλοδα̟οί,

κατά

κύριο

λόγο

Πακιστανοί,

Ρωσο̟όντιοι

καιανατολικοευρω̟αίοι, άνδρες, αλλά και γυναίκες. Α̟ό την άλλη, η κλειστή αγορά
αφορά σε συγκεκριµένα νόµιµα καταστήµατα λιανικής ̟ώλησης, ̟ου οι ιδιοκτήτες
τους εκµεταλλεύονται το ήδη υ̟άρχον δίκτυο γνωστών τους ̟ελατών και ̟ωλούν
λαθρεµ̟ορικά ̟ροϊόντα κα̟νού, ακόµα και κατό̟ιν τηλεφωνικών ̟αραγγελιών21.
Τα

είδη

των

διακινούµενων

κα̟νικών

̟ροϊόντων

είναι

̟αρα̟οιηµένα

τσιγάρα(δηλαδή α̟οµίµηση γνωστής µάρκας) σε ̟οσοστό ̟ερί̟ου 30% και
̟αράνοµα λευκά (τα γνωστά “illicit whites22”) σε ̟οσοστό ̟ερί̟ου70%23. Σε γενικές
γραµµές, τα “φτηνά λευκά” αναφέρονται σε νέες µάρκες τσιγάρων, ̟ου ̟αράγονται
µε έναν ανοιχτό και µη ̟αράνοµο τρό̟ο και ̟ροορίζονται µόνο ή κατά κύριο λόγο
για την ̟αράνοµη αγορά άλλων χωρών. Ως κύριες µάρκες αναφέρονται οι Gold
Mount, Sovereign Gold, Raquel, RGD, Cleopatra, Royal, Camelford, Cooper,
Camelot, κλ̟.
Είναι γεγονός ότι το οργανωµένο έγκληµα διακινεί λαθραία ̟ολλές διαφορετικές
µάρκες τσιγάρων α̟ό όλον τον κόσµο. Σε α̟οθήκες βρίσκονται και κατάσχονται
τσιγάρα α̟ό διαφορετικές µάρκες, οι ̟ερισσότερες α̟ό τις ο̟οίες συχνά είναι
άγνωστες στην Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι α̟ό ̟ρόσφατη έρευνα ̟ροέκυψε ότι

20

Antonopoulos, G. A. (2007), 'Cigarette smugglers: A note on four 'unusual suspects'', Global Crime, 8
(4):393καιΑντωνόπουλος Γ., «Η μαύρη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα, Πλαίσιο, Δράσεις και
Δραστηριότητες», στον τόμο «Η σύγχρονή εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Επιστήμη της
Εγκληματολογίας» (2011), σελ. 47.
21
Πληροφορίες από συνεντεύξεις με στελέχη ΣΔΟΕ, ΕΛ.ΑΣ. και Αντεισαγγελέα Εφετών.
22
«Φτηνά λευκά» κατά την Europol είναι όρος της καπνοβιομηχανίας για τα τσιγάρα τα οποία
παράγονται εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς κατασκευαστές προϊόντων καπνού.
Είναι φτηνές μάρκες τσιγάρων, συχνά με λογική και συνεπή ποιότητα, και προσφέρουν μια καλή
εναλλακτική λύση έναντι των παραποιημένων, των οποίων η ποιότητα μπορεί να ποικίλλει
σημαντικά.
23
KPGM (2013), Project Star, 2012 Results,
http://www.pmi.com/eng/media_center/media_kit/Documents/Project_Star_2012_Final_Report.pdf
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στη χώρα µας εντο̟ίστηκε η δεύτερη µεγαλύτερη ̟οσότητα των illicit whites σε
ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ένωση24.
Να σηµειωθεί ότι κατ’ εξαίρεση κυκλοφορούν και γνωστές µάρκες τσιγάρων µη
̟αρα̟οιηµένες, ̟ου εισήχθησαν ̟αράνοµα α̟ό νόµιµες αγορές του εξωτερικού µε
χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή και κατά συνέ̟εια χαµηλότερη τιµή.
Ως ̟ρος την λαθρεµ̟ορική διάσταση του χύµα κα̟νού, ̟αρατηρείται ότι η
̟αράνοµη ̟ώλησή του αγγίζει τα 20 ευρώ/κιλό, ̟ωλείται συνήθως σε αυτοσχέδιες
συσκευασίες του µισού κιλού, ενώ η ̟ώληση του ̟ραγµατο̟οιείται ̟λέον ακόµα και
µε ̟αραγγελία µέσω διαδικτύου. Οι ειδικοί δε ανέφεραν στις συνεντεύξεις ̟ου µας
̟αραχώρησαν ότι για κάθε 10 τόνους χύµα κα̟νού, το Κράτος χάνει ̟ερί̟ου 2 εκ.
φόρους! Προς το ̟αρόν φαίνεται ότι ̟ρόκειται όχι για εγκληµατικές οργανώσεις,
αλλά για ̟αράνοµο δίκτυο ̟ωλητών και µικροκα̟νο̟αραγωγών, ̟ου ε̟ιλέγουν να
διακινδυνεύσουν και να ̟ωλήσουν χύµα τον κα̟νό στη µαύρη αγορά κι όχι σε
εταιρείες, ώστε να α̟οφύγουν την ̟ληρωµή φόρων25. Όµως, µε τους ρυθµούς ̟ου
αυξάνεται το µερίδιο του χύµα κα̟νού στην ̟αράνοµη αγορά, µ̟ορεί βάσιµα να
υ̟οτεθεί ότι το ̟αράνοµο δίκτυο θα µετασχηµατιστεί σε εγκληµατική οργάνωση ή
ότι οι ήδη υφιστάµενες εγκληµατικές οργανώσεις θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους
και στο χύµα κα̟νό.
Ως ̟ρος την τιµή ̟ώλησης στη λιανική αυτή κυµαίνεται α̟ό 1,00 έως 1,50 ευρώ το
̟ακέτο, τη στιγµή ̟ου η τιµή ενός νόµιµου ̟ακέτου είναι 3,90 ευρώ στις
̟ερισσότερες µάρκες ̟ου κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Σηµειωτέον, ότι εξ
αυτού του συνολικού ̟οσού της τιµής του ̟ακέτου στη νόµιµη αγορά, το 87,5%
αντιστοιχεί σε φόρους και µόνο το υ̟όλοι̟ο 12,5% διανέµεται σε εταιρείες
̟αραγωγής, διανοµείς και ̟ωλητές των τσιγάρων26.
Το κόστος ̟αραγωγής των τσιγάρων για τις νόµιµες εταιρείες, ό̟ως οι
“PhilipMorris”

(µάρκες,

ό̟ως“Marlboro”,

“Assos”,

“PhilipMorris”,

“L&M”,

“Muratti”, “Zante”),«Καρέλιας» και «ΣΕΚΑΠ» υ̟ολογίζεται σε 0,50 ευρώ ανά
̟ακέτο, ενώ αντίστοιχα το κόστος για τις οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες
24

KPGM (2013), Project Star, 2012 Results,
http://www.pmi.com/eng/media_center/media_kit/Documents/Project_Star_2012_Final_Report.pdf
25
Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 5/2/2013, «Στριφτό και αφορολόγητο».
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=341502.
26
H χώρα μας να έχει το υψηλότερο ποσοστό συνολικού φόρου στην Ε.Ε. και το δεύτερο υψηλότερο
συντελεστή Ε.Φ.Κ. (68,75%) μετά το Ηνωμένο Βασίλειο.
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ανέρχεται µόλις σε0,10-0,15 ευρώ ανά ̟ακέτο27, ενώ σε ορισµένες ασιατικές χώρες το
κόστος του ̟ακέτου ήταν µόλις 4-7 cents, ενώ η ̟ώληση είχε αντάλλαγµα τα 70 cents.
Ε̟οµένως, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, µ̟ορεί ευλόγως να εξαχθεί το συµ̟έρασµα
ότι τα ̟εριθώρια κέρδους για τις εγκληµατικές οργανώσεις είναι ̟ραγµατικά
τεράστια και καθιστούν τα κα̟νικά ̟ροϊόντα ιδιαίτερα ελκυστικά για τη λογική του
εγκληµατία.

Αύξηση εγκληµατικότητας
Είναι γεγονός ότι α̟ό διάφορες ̟ηγές ̟ροκύ̟τει σηµαντική αύξηση του
λαθρεµ̟ορίου κα̟νού κατά τα χρόνια της κρίσης (α̟ό το 2008 και µετά) και
µάλιστα µε συνεχείς ανοδικές τάσεις.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ), η κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων έφτασε α̟ό 12.6% το 2010, σε 15.9% το
2011 και σε 18.8% το 2012, και το 2013 η κατανάλωση άγγιξε το 23%28.
Αναφορικά µε την Ελληνική Αστυνοµία, χαρακτηριστικό είναι ότι η έκθεση ̟ερί
Οργανωµένου Εγκλήµατος του έτους 2011 αναφέρει ότι στον ειδικότερο τοµέα του
λαθρεµ̟ορίου κα̟νού δραστηριο̟οιήθηκαν 19 εγκληµατικές οργανώσεις29, ενώ ̟ριν
α̟ό λίγα χρόνια και συγκεκριµένα το έτος 2005 η αντίστοιχη έκθεση της ΕΛ.ΑΣ.
ανέφερε µόλις ̟έντε (5) εγκληµατικές οργανώσεις!

Υ̟οθέσεις

Αριθµός ε. ο.

Μέλη

Α̟ωλεσθέντες φόροι

417

19

169

125,000,000€

201130

27

Πηγή οι πληροφορίες που μας παρείχαν μέσω συνεντεύξεων οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. και του
Σ.Δ.Ο.Ε. και Theofilopoulos (2013).
28
http://www.kepe.gr/index.php/el/deltia-typoy/item/974-19%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2013,
http://www.kepe.gr/images/pdf/Press%20Office/99__KEPE__%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85__%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B1_8-514_%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
29
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=93&Itemid=85&lang=
, σελ. 14.
30
Έκθεση οργανωμένου εγκλήματος 2011, ΕΛ.ΑΣ.σ. 37.

9

Περαιτέρω, σύµφωνα µε στοιχεία του Υ̟ουργείου Οικονοµικών για το έτος 2012, οι
∆ιωκτικές Αρχές (Ελληνική Αστυνοµία, Λιµενικό Σώµα, Τελωνεία και Σ.∆.Ο.Ε.)
ε̟ελήφθησαν σε συνολικά 1.151 υ̟οθέσεις, µε τις κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων να
εµφανίζουν αύξηση κατά 176% σε σχέση µε το έτος 2011, το συνολικό δε ̟οσό των
διαφυγόντων δασµών και φόρων εκτιµάται ̟άνω α̟ό 70 εκατοµµύρια ευρώ31.
Μόνο οι Υ̟ηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ε̟ελήφθησαν το έτος 2012 σε 864
υ̟οθέσεις λαθρεµ̟ορίας τσιγάρων και οι κατασχέσεις ανέρχονται σε 69.338.669
τεµάχια. Αντίστοιχα µόνο το Α΄ εξάµηνο του 2013 διερευνήθηκαν 681 υ̟οθέσεις
(̟ερί̟ου όσες όλο το 2012), ενώ οι κατασχέσεις ανέρχονται σε 26.646.142 τεµάχια και
οι διαφυγόντες δασµοί και φόροι σε 3.691.339,84€32.
Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας KPMG–ACNIELSEN (Project Sun) η αύξηση του
̟οσοστού των ̟αράνοµων τσιγάρων ε̟ί του συνόλου της κατανάλωσης τσιγάρων
αυξάνεται µε ιδιαίτερα µεγάλο ρυθµό κατά τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, το 2008
τα ̟αράνοµα τσιγάρα άγγιζαν το 2,2% ε̟ί της συνολικής κυκλοφορίας, το 2009 το
̟οσοστό αυξήθηκε ελαφρώς σε 3%, το 2010 υ̟ερδι̟λασιάστηκε σε 6,3%, το 2011
ξε̟έρασε το 10% (10,1%), το 2012 έφτασε στο 13,4%, το 2013 στο 17,8% και τελικά το
2014 το ̟οσοστό έφτασε στο 20,6% ε̟ί της συνολικής κυκλοφορίας33.
Στον αντί̟οδα, λόγω της αυξηµένης κυκλοφορίας και κατανάλωσης λαθραίων
κα̟νικών ̟ροϊόντων (τσιγάρων και χύµα κα̟νού) τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε
σηµαντική µείωση των νόµιµων σηµείων ̟ώλησης κα̟νικών ̟ροϊόντων στην
Αττική, καθώς ̟ολλές ε̟ιχειρήσεις τέτοιου τύ̟ου έ̟αυσαν τη λειτουργία τους,
αδυνατώντας να αντα̟οκριθούν στις νέες συνθήκες της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα,
ενώ το 2009 υ̟ήρχαν 10.550 καταγεγραµµένα σηµεία ̟ώλησης, κατά το έτος 2013
είχαν µειωθεί κατά 39% και είχαν ̟αραµείνει ενεργά µόλις τα 6.440 εξ αυτών34.

Αιτιολογία αύξησης τον καιρό της κρίσης35

31

Σταματάκης Α., ΙΟΒΕ,. www.iobe.gr/docs/events/sp/SP_25112013_PRS_GR.pdf , σελ. 53.
Σταματάκης Α., ό.α., σελ. 54.
33
Όλη η έρευνα στον ιστότοπο:
http://kpmg.co.uk/creategraphics/2015/06_2015/CRT026736/index.html#108/z , σελ. 36.
34
Εφημερίδα “Το Χωνί», “Θέλουν να κλείσουν 2.500 περίπτερα [TheyWanttoClose 2,500 Kiosks]”, 3
Ιανουαρίου 2013.
35
Επιστημονικά ορθό είναι να διατυπωθούν επιφυλάξεις για την επιτυχία/αποτυχία της δράσης των
διωκτικών Αρχών, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης οι αρμόδιες Αρχές υποστελεχώνονται και
32
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Η ̟αρατηρούµενη αύξηση του λαθρεµ̟ορίου κα̟νού κατά την ̟ερίοδο της
οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα έχει την αιτιολογική της βάση σε µια σειρά
̟ολυ̟οίκιλων

̟αραγόντων.

Γενικότερα,

και

̟ρο

κρίσης

οι

Έλληνες

χαρακτηρίζονταν εύστοχα ως «κα̟νιστές ̟αράλογα εξαρτηµένοι36» λόγω της
ιδιαίτερα διαδεδοµένης φιλοκα̟νιστικής κουλτούρας, ε̟οµένως ο ̟εριορισµός του
κα̟νίσµατος λόγω του ̟εριορισµού των διαθεσίµων κεφαλαίων ̟ρος αγορά
κα̟νικών ̟ροϊόντων δεν είχε ούτως ή άλλως ̟ρόσφορο έδαφος.
Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές της τάξης του
87,5% στη χώρα µας37, όταν στην υ̟όλοι̟η Ευρω̟αϊκή Ένωση βρίσκεται κατά µ.ο.
στο 80% της τιµής, ̟ου καθιστούν ελκυστικά τα λαθρεµ̟ορικά ̟ροϊόντα ως
φθηνότερα38. Όσον αφορά δε στους φορολογικούς συντελεστές τρίτων χωρών, αξίζει
να σηµειωθεί ότι αυτοί ̟οικίλλουν µεν, αλλά βρίσκονται σε κατώτερα ε̟ί̟εδα, µε
α̟οτέλεσµα να ̟αρατηρείται αισθητή διαφορά των τιµών ανάµεσα σε γειτονικές
χώρες.
Ε̟ι̟λέον, ιδιαίτερα κοµβική είναι η σηµασία της αύξησης της τιµής α̟ό το ε̟ί̟εδο
των 2,10 ευρώ κατά το 2007, έως τα 3,90 ευρώ κατά το 2014 µέχρι και σήµερα39, ̟ου
συζητείται ̟εραιτέρω αύξηση. Όµως, είναι δεδοµένο ότι η αύξηση της τιµής λιανικής
̟ώλησης συνε̟άγεται αύξηση του λαθρεµ̟ορίου και του ̟οσοστού των λαθραίων
τσιγάρων ε̟ί της συνολικής κατανάλωσης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ό̟οτε συζητείται η αύξηση της τιµής των τσιγάρων,
εξαφανίζονται για µια µεγάλη χρονική ̟ερίοδο τα ̟αράνοµα τσιγάρα και
ε̟ανέρχονται µετά την αύξηση σε νέα ελαφρώς υψηλότερη τιµή40. Σηµειωτεόν ότι
α̟ό το 2006-2010 σηµειώθηκε αύξηση της τάξης του 60,8% των ̟αράνοµων τσιγάρων
διατίθενται ανεπαρκείς πόροι για το έργο τους, οι ίδιοι δε οι συνεντευξιαζόμενοι εξέφρασαν την
πεποίθηση ότι πρόκειται για έγκλημα με υψηλό σκοτεινό αριθμό – από την άλλη υπάρχουν και
έρευνες που δεν σχετίζονται με τη δράση των Αρχών, όπως KPMG, μεθοδολογία η συλλογή 6.000
άδειων πακέτων σε μεγάλα αστικά κέντρα, που, όμως, με τη σειρά τους καταδεικνύουν την αποτυχία
των μέτρων αντιμετώπισης.
36
Cameron, Are Greek smokers rational addicts? Applied Economics Letters 1997;4(7)
37
Βλ. ως άνω παρ. 18.
38
ης
ΔελτίοΤύπουΚΕΠΕ της 19 Σεπτεμβρίου 2013, http://kepeης
server.kepe.gr/pdf/Press%20Office/Press78gr.pdf και Δελτίο Τύπου ΚΕΠΕ της 8 Μαΐου 2014,
http://www.kepe.gr/images/pdf/Press%20Office/99__KEPE__%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF_%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85__%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B1_8-514_%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf.
39
Antonopoulos, G. A. (2011), Μετανάστευση, συνομωσία του άλλου και οργανωμένο έγκλημα στην
Ελλάδα, Εγκληματολογία 2/2011, σελ. 37, Νομική Βιβλιοθήκη.
40
Πληροφορίες από συνεντεύξεις με στελέχη ΣΔΟΕ και Αντιεσαγγελέα Εφετών.
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στην ΕΕ συνολικά, κυρίως λόγω της αύξησης της τιµής σε ̟ολλές χώρες41.Τα
̟αρα̟άνω συνδυάζονται βέβαια, εκτός των άλλων, και µε την ευρέως διαδεδοµένη
ά̟οψη ότι η α̟οφυγή ̟ληρωµής - υ̟έρογκων είναι η αλήθεια - φόρων, δεν είναι
έγκληµα (ελαστική φορολογική συνείδηση των ̟ολιτών) και µε την οικονοµική
κρίση ̟ου είχε ως συνέ̟εια το συνεχώς συρρικνούµενο εισόδηµα των ̟ολιτών.
∆εν ̟ρέ̟ει να διαφεύγει της ̟ροσοχής µας ότι, ̟αρά την ε̟έκταση του φαινοµένου,
̟αραµένει ελλι̟ής η ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τις οικονοµικές και
κοινωνικές ε̟ι̟τώσεις του ̟αράνοµου εµ̟ορίου τσιγάρων & χύµα κα̟νού και οι
ό̟οιες ̟ροσ̟άθειες γίνονται κατά καιρούς αφορούν σε ιδιωτικές ̟ρωτοβουλίες
εταιρειών ̟ου στοχεύουν στη διαφύλαξη των κεκτηµένων τους στην αγορά
κα̟νικών ̟ροϊόντων42.

Τέλος, η κρίση είχε ως α̟οτέλεσµα τον ̟εριορισµό των διαθέσιµων κονδυλίων για
την ̟άταξη του λαθρεµ̟ορίου, τόσο σε ε̟ί̟εδο υ̟αλληλικού ̟ροσω̟ικού, όσο και
σε ε̟ί̟εδο υλικοτεχνικού εξο̟λισµού43. Κατά συνέ̟εια, ̟αρά την αύξηση των
αναγκών λόγω της συντονισµένης δράσης των εγκληµατικών οµάδων ̟ου
δραστηριο̟οιούνται στο λαθρεµ̟όριο κα̟νού, ο κρατικός µηχανισµός κατά την
̟ερίοδο της οικονοµικής κρίσης συντέλεσε - αντί για τον ̟εριορισµό – στην
εξά̟λωση του εγκληµατικού φαινοµένου σε συνδυασµό µε τον ελλι̟ή διασυνοριακό
συντονισµό των αρµόδιων Αρχών, ̟ου, όµως, ̟ρόσφατα δείχνει να βελτιώνεται.

Συνέ̟ειες λαθρεµ̟ορίου
Οι αρνητικές συνέ̟ειες του λαθρεµ̟ορίου κα̟νού στη χώρα µας είναι ̟ολλές και
σηµαντικές. Σε ε̟ί̟εδο α̟ώλειας φόρων, ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι όσο εξα̟λώνεται
το φαινόµενο της λαθρεµ̟ορίας, τόσο µειώνονται τα έσοδα του Κράτους α̟ό τη
41

KPMG (2011), Project Star, 2010 Results,
http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/documents/Project_Star_2010_Results.pd
f.
42
Εκστρατεία κατά του παράνομου καπνού «ΌΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΥΜΑ ΚΑΠΝΟ» με
δημοσιεύματα και ραδιοφωνικά σποτς, της εταιρείας Παπαστράτος ΑΕΒΕ κατά το 2014,
http://www.oxistaparanomatsigara.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%
CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF/%CF%80%CF%8E%CF%82%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%8
2-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF/
43
Πληροφόρηση από προσωπικές συνεντεύξεις του γράφοντος με στελέχη του ΣΔΟΕ.
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φορολόγηση των κα̟νικών ̟ροϊόντων. Ενδεικτικά, µ̟ορεί να αναφερθεί ότι οι
εισ̟ραχθέντες φόροι ήταν 3,04 δις ευρώ το 2011, 2,71 δις το 2012 (̟τώση 11%)44, και
σηµειώθηκε ̟εραιτέρω ̟τώση το 2013 κατά 565 εκατοµµύρια ευρώ45 και το 2014 κατά
670 εκατοµµύρια ευρώ46.
Σε δεύτερο ε̟ί̟εδο, τα τεράστια κέρδη των εγκληµατικών οργανώσεων α̟ό την
εκµετάλλευση του λαθρεµ̟ορίου κα̟νού συνε̟άγονται την ε̟αν-ε̟ένδυση µέρους
αυτών σε τοµείς, ό̟ως η καλύτερη οργάνωση και στελέχωση της οµάδας, η διάθεση
χρηµάτων για δωροδοκίες κρατικών αξιωµατούχων και για εξυ̟ηρέτηση της
διαφθοράς, η α̟όκτηση αρτιότερου υλικοτεχνικού εξο̟λισµού, το ξέ̟λυµα
χρήµατος, κλ̟47. Οι ενδυνάµωση των ̟αρα̟άνω τοµέων οδηγούν σταδιακά µεν,
αναµφίβολα δε στη γιγάντωση των εγκληµατικών οργανώσεων και στην ανά̟τυξη
της εγκληµατικής δράσης τους.
Ιδιαίτερη έµφαση ̟ρέ̟ει να δοθεί, ̟έραν των άλλων, και στο ζήτηµα των
α̟ωλεσθεισώνθέσεων εργασίας στο λιανεµ̟όριο κα̟νικών ̟ροϊόντων, καθώς,
ενδεικτικά, µόνο για το 2012 αναφέρονται 2.000 λιγότερες θέσεις εργασίας48.
Τέλος, σε κίνδυνο τίθεται και η δηµόσια υγεία, δεδοµένου ότι τα λαθρεµ̟ορικά
κα̟νικά ̟ροϊόντα δεν υ̟όκεινται σε κανέναν ̟οιοτικό έλεγχο και δεν εξασφαλίζεται
η τήρηση των στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής κατά την ̟αραγωγή, µεταφορά και
α̟οθήκευσή τους, ενώ σύµφωνα µε εργαστηριακές αναλύσεις του Γενικού Χηµείου
του Κράτους, σε ̟αρα̟οιηµένα ̟ροϊόντα κα̟νού έχουν βρεθεί, µεταξύ άλλων,
α̟ορρίµµατα κα̟νού, βαρέα µέταλλα και άλλα ξένα σώµατα49.
Προτάσεις αντιµετώ̟ισης του ̟ροβλήµατος
Με δεδοµένη την µεγάλη έκταση και την ιδιαίτερη ένταση του εγκληµατικού
φαινοµένου της λαθρεµ̟ορίας κα̟νικών ̟ροϊόντων, αλλά και λόγω των αυξητικών
τάσεων ̟ου το χαρακτηρίζουν, η χάραξη της αντεγκληµατικής ̟ολιτικής,
44

ης

Δελτίο Τύπου ΚΕΠΕ της 19 Σεπτεμβρίου 2013, http://kepeserver.kepe.gr/pdf/Press%20Office/Press78gr.pdf.
45
http://www.synpeka.gr/mikri-lianiki/eidhseislianiki/kapnoviomixanes/item/26095-terastiesdiastaseis-lamvanei-to-lathremporio-tsigarwn-vid.html.
46
Μελέτη KPMG, 2014, www.pmi.com.
47
Πληροφορίες από συνεντεύξεις με στελέχη ΣΔΟΕ, Αστυνομικούς και Αντεισαγγελέα Εφετών.
48
Εφημερίδα “Το Χωνί», “Θέλουν να κλείσουν 2.500 περίπτερα [They Want to Close 2,500 Kiosks]”, 3
Ιανουαρίου 2013.
49
Εφημερίδα «Καθημερινή»,
15/5/2013,http://www.kathimerini.gr/39179/article/epikairothta/ellada/varea-metalla-ay3hmenhnikotinhews-kai-aka8arsies-pontikwn-ston-la8raio-kapno.
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̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστεί α̟οτελεσµατικά, θα ̟ρέ̟ει να λάβει χώρα σε
ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο σε συνδυασµό µε διεθνείς συνεργασίες.
Κοµβικής σηµασίας είναι η στρατηγική της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για το
λαθρεµ̟όριο κα̟νού, ̟ου διαµορφώθηκε σε Σχέδιο ∆ράσης µε χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής έως το τέλος 2015, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τέσσερις τοµείς δράσης50:
- σε µέτρα µείωσης της έντασης των δραστηριοτήτων λαθρεµ̟ορίας (̟.χ. εισαγωγή
κοινών κανόνων α̟οτρο̟ής α̟ό όλα τα κράτη-µέλη),
- σε µέτρα βελτίωσης της ασφάλειας του δικτύου ̟ροµηθειών (υ̟ογραφή, ε̟ικύρωση
και εφαρµογή της Σύµβασης για το ̟ρωτόκολλο του κα̟νού, ̟ροκειµένου να
κατα̟ολεµηθεί το ̟αράνοµο λαθρεµ̟όριο. Η σύµβαση ̟ροβλέ̟ει συστάσεις ό̟ως
την καθιέρωση συστήµατος εντο̟ισµού και την ε̟ιµέλεια των εταιρειών ̟ροµήθειας
να διεξάγουν µε ασφάλεια τις συναλλαγές τους, ώστε οι ̟ωλήσεις τους ̟ρος ̟ελάτες
είναι αντιστοιχούν στο ̟λαίσιο της νόµιµης ζήτησης, δηλαδή να α̟οτρα̟εί η
̟ροώθηση ̟ροϊόντων τους σε κανάλια ̟αράνοµης διακίνησης),
- σε βελτιωµένες δυνατότητες ε̟ιβολής του Νόµου α̟ό τις φορολογικές, τελωνειακές,
αστυνοµικές και ασφάλειας συνόρων αρχές (̟ρόσθετες ε̟ιχειρησιακές, δράσεις,
κοινές ε̟ιχειρήσεις των τελωνείων, ̟αροχή τεχνικής και οικονοµικής βοήθειας,
βελτίωση της ανταλλαγής ̟ληροφοριών, συνεργασία µε τρίτες χώρες),
- σε βαρύτερες κυρώσεις για τις δραστηριότητες λαθρεµ̟ορίας (̟ρόταση
εναρµόνισης των όρων για τις ̟αραβάσεις και των διοικητικών κυρώσεων. το
Πρωτόκολλο υ̟εγράφη α̟ό την Ελλάδα τον Ιούλιο 2013).
Ε̟ι̟λέον, ̟έρα α̟ό τις ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, υ̟οστηρίζεται τελευταία όλο και
̟ερισσότερο ότι µ̟ορεί να φανεί α̟οτελεσµατική η µείωση της τιµής των τσιγάρων
και η αντίστοιχη µείωση των φορολογικών δεικτών, ̟ου είναι υψηλοί δήθεν για
λόγους ̟ροστασίας της υγείας, όµως στην ̟ραγµατικότητα µόνο για εισ̟ρακτικούς
λόγους.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟αραίτητο είναι να υ̟άρχει ε̟ίσηµη ενηµέρωση του κοινού
α̟ό κρατικούς φορείς για την ευαισθητο̟οίησή του ως ̟ρος τις συνέ̟ειες των
λαθραίων τσιγάρων στην υγεία (̟ού έτσι κι αλλιώς τσιγάρο και υγεία είναι αντίθετες
50

Όλο το Σχέδιο Δράσης στον ιστότοπο της Ε.Ε.: http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013cigarette-communication/communication_el.pdf.
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έννοιες, ̟ολλά δε µάλλον όταν ̟ρόκειται για τσιγάρα κακής ̟οιότητας),στην
α̟ώλεια θέσεων εργασίας στο χώρο των κα̟νικών ̟ροϊόντων, αλλά και στην
ενίσχυση τελικά του οργανωµένου εγκλήµατος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
σήµερα η ενηµέρωση του κοινού έχει αφεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες ̟ου έχουν α̟τό
οικονοµικό συµφέρον κι όχι α̟ό το κράτος51. Ακόµα και ειδικά γραφεία
̟ληροφοριών και χορηγία καταστροφής κατασχεθέντων, ώστε να έχουν χώρο για
νέες ̟οσότητες, άρα και νέα ε̟ιχειρήσεις)

Ε̟ίλογος
Συµ̟ερασµατικά, το λαθρεµ̟όριο κα̟νού είναι µια ̟αράνοµη δραστηριότητα του
οργανωµένου εγκλήµατος ̟ου ̟ροσφέρει υψηλά κέρδη µε χαµηλό ρίσκο, ένας
συνδυασµός ̟άντοτε ελκυστικός στη λογική του εγκληµατία. Λόγω της αυξητικής
του τάσης, της α̟ενεχο̟οίησής του στη συλλογική συνείδηση και λόγω της ειδικής
διττής σχέσης του µε την οικονοµία, η βασικότερη ‘‘θερα̟εία‘‘ βρίσκεται στην
αντιµετώ̟ισή του τόσο σε ε̟ί̟εδο καταστολής όσο και σχεδιασµού αντεγκληµατικής
̟ολιτικής ευρω̟αϊκών και διεθνών διακρατικών συνεργασιών, ειδικά για µια χώρα
ό̟ως η Ελλάδα, µε τόσο ιδιαίτερη και σηµαντική γεωο̟ολιτική θέση.
Ευχής έργον και ευστοχότερο µέτρο «αντεγκληµατικής ̟ολιτικής», βέβαια, θα ήταν
σε ̟αιδαγωγικό ε̟ί̟εδο να καλλιεργηθεί στη βάση του κοινωνικού συνόλου και σε
βάθος χρόνου µια διαφορετική α̟ό την καθιερωµένη κουλτούρα ως ̟ρος το
κά̟νισµα, ̟ου ως κακή συνήθεια δεν θα εκλείψει, αλλά σίγουρα είναι εφικτό να
̟εριοριστεί σηµαντικά η έκτασή του.

51

Καπνοβιομηχανίες, όπως η ‘‘Παπαστράτος‘‘, βλ. ανωτέρω παραπομπή υπ’ αρ. 36.
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