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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

 Παρουσίαση του έργου του Λιμενικού Σώματος για την καταπολέμηση της 

λαθραίας διακίνησης καπνικών ειδών και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την 

«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ», θυγατρική της ''PHILIP MORRIS INTERNATIONAL'' 

 Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, 

πραγματοποιήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου με σκοπό την παρουσίαση του έργου του 

Λιμενικού Σώματος για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης καπνικών ειδών 

σε περιοχές αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνέργειας δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Λιμενικού Σώματος και 

της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ», θυγατρικής της ''PHILIP MORRIS 

INTERNATIONAL'', στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται δωρεά εξοπλισμού για την 

ενίσχυση της δράσης του Λιμενικού Σώματος.  

 Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθησαν ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Αιγαίου, Αθανάσιος Μπούσιος, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος, ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ'', Νικήτας Θεοφιλόπουλος, ο 

Διευθυντής Σχεδιασμού και Ερευνών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.), Χρήστος Κυριαζόπουλος, καθώς επίσης και ο Β΄ Υπαρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

Αντιναύαρχος Λ.Σ., Βασίλειος Σιέττος, ο Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων και Ασφάλειας 

Υποναύαρχος Λ.Σ., Νικόλαος Πατρινός, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 

και Λαθρεμπορίου, Πλοίαρχος Λ.Σ Γιώργος Αλεξανδράκης και ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ, 

Αθανάσιος Ντούνης. 

 Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε έμφαση στο ρόλο και τη συμβολή του 

Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

καπνικών ειδών. Επίσης, τονίστηκαν οι ολοένα και σημαντικότερες επιτυχίες του Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. στην πάταξη της λαθραίας διακίνησης τσιγάρων, ενώ επισημάνθηκε η άριστη 

συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 

Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), καθώς και με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφάλειας.  
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Επιπρόσθετα, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου Λιμενικού 

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της εταιρείας ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ'', στο πλαίσιο 

του οποίου, προβλέπεται η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος, για την αναβάθμιση του έργου 

του στην αντιμετώπιση της  λαθραίας διακίνησης καπνικών ειδών. Το μνημόνιο, μεταξύ 

άλλων, προβλέπει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, την παροχή στο 

μέτρο του δυνατού, στοιχείων με σκοπό τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο παράνομο 

εμπόριο καπνικών προϊόντων, την διοργάνωση τεχνικών εκπαιδεύσεων με σκοπό την 

παροχή τεχνογνωσίας όσον αφορά την αναγνώριση παραποιημένων τσιγάρων, ενώ επίσης 

αναφέρεται ρητά η ενίσχυση με προηγμένης τεχνολογίας θερμικές κάμερες για τις 

επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ευρύτερα η παροχή υλικοτεχνικής 

υποστήριξης από την πλευρά της «Παπαστράτος» προς το Λιμενικό Σώμα / Ελληνική 

Ακτοφυλακή.   

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ'', Νικήτας 

Θεοφιλόπουλος, από την πλευρά του, σημείωσε ότι: 

''Από το 2012 που η εταιρεία Παπαστράτος με την πολύτιμη βοήθεια της μητρικής μας 

εταιρείας Philip Morris International, ξεκίνησε δράσεις για την καταπολέμηση του παράνομου 

εμπορίου προϊόντων καπνού, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Αιγαίου. Το Λιμενικό Σώμα κάνει εξαιρετική δουλειά στην καταπολέμηση του παράνομου 

εμπορίου προϊόντων καπνού και θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη του.  

Με τη σημερινή μας δωρεά, συνεχίζουμε αλλά και περαιτέρω ενισχύουμε την συνεργασία με 

το Λιμενικό Σώμα για ένα πρόβλημα που είναι μάστιγα για τα κρατικά έσοδα αλλά και για τον 

κλάδο μας που αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας αντιπροσωπεύοντας το 

7% των κρατικών εσόδων και απασχολεί πάνω από 60.000 οικογένειες. 

Μέσω του Μνημονίου δωρεάς που υπογράφουμε σήμερα, θα υποστηρίξουμε περαιτέρω το 

Λιμενικό Σώμα με υλικοτεχνική υποδομή απαραίτητη για την ακόμα μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με 

την ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο και μέσο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». 

Από την πλευρά του ο  Διευθυντής Σχεδιασμού και Ερευνών του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Χρήστος Κυριαζόπουλος, συνεχάρη το Λιμενικό Σώμα 

για τις επιτυχίες του στην πάταξη του λαθρεμπορίου και γενικά του εγκλήματος στο χώρο 

ευθύνης του υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα. 
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