
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ                                      
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων  

Χριστίνα Ι. Σιδηροπούλου 

Τηλ.:  23510 47274 & 78317 

Φαξ:  23510 47269 

E-mail: press-office@champie.ondsl.gr 
                    Κατερίνη, 15 Μαρτίου 2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
 
Σύσκεψη συντονισμού των ενεργειών για την πάταξη του παραεμπορίου στην 
Πιερία ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου αλλά και τις περαιτέρω αποφάσεις 
που πρέπει να ληφθούν σε κυβερνητικό επίπεδο ώστε να εξαλειφθεί το 
φαινόμενο, πραγματοποίησαν από κοινού το Επιμελητήριο Πιερίας, η 
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και ο Δήμος Κατερίνης, το πρωί του Σαββάτου 
14 Μαρτίου.  
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς επίσης 
τουριστικά και επαγγελματικά σωματεία - σύλλογοι που άμεσα «θίγονται» από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό του παραεμπορίου. Εισηγήσεις για το θέμα έκαναν 
από πλευράς συνδιοργανωτών ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. 
Χατζηχριστοδούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Μαυρίδου και ο 
Δήμαρχος Κατερίνης κ. Χιονίδης. 
 
Παρουσίες 

Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, 
συμμετείχαν: ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Πιερίας κ. Τζαμακλής, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Πιερίας, Ταξίαρχος κ. 
Μαντζούκας, ο Διευθυντής της 
Τροχαίας Κατερίνης κ. Κουκουσέλας, ο 
Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος 
Σκάλας Κατερίνης κ. Χριστοδούλου, ο 
εκπρόσωπος του Δ΄ Λιμενικού 
Τμήματος (Πλαταμώνα) κ. Πιπιλής, ο 

αντιδήμαρχος Κατερίνης κ. Λεμονόπουλος, ο αντιδήμαρχος Δίου – Ολύμπου 
κ. Ζτάνης, ο αντιδήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού κ. Τουλούπας, ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αγγέλου,  ο Δ/ντής της ΔΟΥ Κατερίνης κ. Μάνος, 
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η Προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων κ. Καλαϊτζίδου, η 
Προϊσταμένη της Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πιερίας – 
Ημαθίας κ. Παλάγκα, οι  Γενικοί Γραμματείς των Δήμων Κατερίνης κ. 
Θεοδώρου και Δίου – Ολύμπου κ. Λακασάς, οι ειδικοί συνεργάτες των 
βουλευτών κ. Ζάννα και κας Σκούφα, κ.κ. Αποστόλου και Δελασούδας, 
αντίστοιχα, ο επιστημονικός συνεργάτης της ΠΕ Πιερίας κ. Ρουκάς, ο 

αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Πιερίας κ. Ζώβας, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων και Διαμερισμάτων κ. 
Βεϊδαμενίδης, ο Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης κ. 
Ρέχας, η Πρόεδρος του Σωματείου 
Επαγγελματιών Λιτοχώρου κα 
Κουτσιμανή, ο Πρόεδρος του 
Σωματείου Εμπόρων & Βιοτεχνών 

Αιγινίου και Περιχώρων κ. Τερζής, ο Πρόεδρος του Σωματείου 
Επαγγελματιών Παραλίας κ. Παπούλιας, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Τουριστικών Πρακτόρων Πιερίας κ. Πανταλώνας, ο Πρόεδρος των 
Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ολυμπιακής Ακτής, ο Πρόεδρος το Σωματείου 
Οδοντοτεχνιτών κ. Τελιογλανίδης, Προϊστάμενοι και υπάλληλοι των αρμόδιων 

τμημάτων και μέλη του ΚΕΛΑΥΕ από 
την Αντιπεριφέρεια Πιερίας, το Δήμο 
Κατερίνης και το Γ. Νοσοκομείο 
Κατερίνης. Επίσης, στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν η Αντιπρόεδρος Β΄ του 
Επιμελητηρίου κ. Βελώνη,  ο Γ. 
Γραμματέας, κ. Ασαρίδης, ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. Μπατάλας και 
τα μέλη κ. Κωνσταντινίδης και κα 
Παπαχατζή.  
 

Ηλ. Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας: 

«Έχουμε χρέος να θωρακίσουμε τις παραλιακές μας περιοχές από την 
παραοικονομία»  

Τη σύσκεψη άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τονίζοντας την 
αναγκαιότητά της: «Σήμερα ήρθαμε και πάλι εδώ, όπως κάναμε και στο 
παρελθόν, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πιστεύοντας στο ισχύς εν τη 
ενώσει και το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ». Το παράνομο 
πλανόδιο εμπόριο δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει μόνο να 
περιμένουμε την πολιτεία να ενεργήσει. Είναι επιτακτική ανάγκη ΕΜΕΙΣ να 
ενεργήσουμε αύριο σύννομα και αποτελεσματικά και η επίσημη πολιτεία να 
ακολουθήσει τα βήματά μας, θεσμοθετώντας και οργανώνοντας στρατηγική 
σε επίπεδο χώρας. Έχουμε χρέος για τη θερινή περίοδο του 2015 να 
θωρακίσουμε ειδικά τις παραλιακές μας περιοχές από την 
παραοικονομία προστατεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό».  



Οι προτάσεις του κ. Χατζηχριστοδούλου είχαν δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη σε 
πολιτειακό επίπεδο, όπου απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου κατέθεσε τις εξής προτάσεις – απαραίτητες 
ενέργειες: «1. Για την αποτελεσματική πάταξη του παραεμπορίου, πρέπει 
να οχυρωθούν οι πύλες εισόδου της χώρας με τον αντίστοιχο 
εξοπλισμό. Ακόμη και σήμερα η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι, στα 
κυκλώματα του παραεμπορίου, η οποία δεν διαθέτει καμία μαγνητική πύλη ή 
αν προτιμάτε x-ray scanners όταν η γειτονική Αλβανία έχει πάνω από 15. 
Αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο να εισέρχονται στην χώρα εκατομμύρια τεμάχια 
παράνομων εμπορευμάτων κυρίως από την Κίνα και την Τουρκία χάνοντας 
ετησίως δισεκατομμύρια από έμμεσους και άμεσους φόρους. Υπάρχουν ήδη 
από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεσμευμένα 20 
εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά 

παραμένουν αδιάθετα, μέχρι και 
σήμερα. 2. Δεύτερον, αφού μέχρι και 
σήμερα δεν είναι εφικτή η θωράκιση 
των συνόρων μας, απαιτείται η 
εντατικοποίηση αυστηρών 
ελέγχων στις αποθήκες χονδρικής 
διανομής και πώλησης όπου 
συγκεντρώνονται τα παράνομα 
εμπορεύματα, 3. Είναι απαραίτητη η 
δημιουργία ανεξάρτητου Σώματος 
Δίωξης Παραεμπορίου που θα 

επιφορτιστεί με το έργο της πάταξης του παραεμπορίου και του 
λαθρεμπορίου και 4. Χρειάζεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μια 
αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική». Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι 
προτάσεις του Επιμελητηρίου κατευθύνθηκαν στις τοπικές υπηρεσίες και τους 
φορείς αναφορικά με το συντονισμό των κινήσεων στην Πιερία: «Μέχρι να 
γίνουν όμως όλα αυτά, εμείς πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα 
χέρια;», αναρωτήθηκε ο κ. Χατζηχριστοδούλου και συνέχισε: «Την 
απάντηση τη δίνουμε όλοι μαζί με τη σημερινή μας παρουσία εδώ. Εκ 
μέρους της επιχειρηματικότητας θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί οι 
δράσεις σας θα είναι καθοριστικές και πάλι για την επιβίωση των 
επαγγελματιών και εμπόρων που σήμερα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους, αλλά και στο ίδιο το κράτος που έχει ανάγκη 
από έσοδα. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουν να εφαρμόζονται τα 
Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου 
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) εντατικοποιώντας τους ελέγχους, ιδιαίτερα σαββατοκύριακα 
 και  τις αργίες για την πάταξη του  παραεμπορίου και της υπαίθριας 
παραβατικότητας. Χρειάζεται όμως περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, και 
ειδικά κονδύλια για τις πληρωμές των υπερωριών, του εξοπλισμού και του 
κόστους μετακίνησής τους». Επίσης, ο κ. Χατζηχριστοδούλου ζήτησε από 
τους εκπροσώπους του τουρισμού να  εντείνουν τις προσπάθειές τους 
σχετικά με την κατάλυση των  παράνομων εμπόρων που μετατρέπουν τα 
δωμάτια σε αποθήκες παραεμπορίου και τέλος πρότεινε την εφαρμογή μιας 
γραμμής επικοινωνίας άμεσης παρέμβασης (γραμμή καταγγελιών). 

 



Σ. Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: 
«Τα αποτελέσματα της δράσης από την αρχή της λειτουργίας του 
ΚΕΛΑΥΕ έγιναν εμφανή ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες» 
 
«Είναι αυτονόητο ότι η από κοινού δράση των υπηρεσιών θεωρείται 
προάγγελος επιτυχούς αντιμετώπισης του παραεμπορίου, και το 
επιδιωκόμενο είναι η αποτελεσματική του αντιμετώπιση σε τοπικό 
επίπεδο αλλά και γενικότερα στο σύνολο της χώρας», υπογράμμισε η 
Αντιπεριφερειάρχης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους μηχανισμούς ελέγχου 
που ενεργοποιούνται από την Π.Ε. Πιερίας: «Η Π.Ε. Πιερίας μέσω των 
υπηρεσιών έχει ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου του οποίου οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο οικονομικές αλλά και 
κοινωνικές. Έχουν ήδη συμπληρωθεί δυόμιση χρόνια από τη δημιουργία 
Κλιμακίου Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου  
(ΚΕΛΑΥΕ) της Π.Ε. Πιερίας που για πρώτη φορά συστάθηκε το 2012 με την 
κατάρτιση του μητρώου μελών ΚΕΛΑΥΕ. Τα αποτελέσματα της δράσης 
από την αρχή της λειτουργίας του ΚΕΛΑΥΕ έγιναν εμφανή ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Συγκροτούμενο με υπαλλήλους της Π.Ε. Πιερίας και 
υπαλλήλους του δημοσίου (όπως Δήμοι, Νοσοκομείο, Εκπαίδευση, ΔΟΥ, 
Επιμελητήριο), τη Συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιεί 
ελέγχους σε λαϊκές αγορές, χώρους υπαιθρίου εμπορίου και σε όλη την 
παραλιακή ζώνη της Πιερίας». 
Ιδιαίτερα η κα Μαυρίδου τόνισε ότι στο τέλος του 2014, με τη λήξη του 
Μητρώου Μελών ΚΕΛΑΥΕ, που έχει διετή θητεία, η Π.Ε. Πιερίας 
«προχώρησε άμεσα στην ανασύστασή του προσθέτοντας 23 νέα μέλη 
ελεγκτών στο δυναμικό της, ενώ συστήθηκε και η Γραμματεία 
υποστήριξης των ΚΕΛΑΥΕ της Π.Ε. Πιερίας και ορίστηκε υπεύθυνος για 
θέματα λαϊκών και Υπαιθρίου Εμπορίου Τοπικός Συντονιστής. Μάλιστα, 
στις 19 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Πιερίας 
παρουσίαση στην οποία διανεμήθηκε και έντυπο υλικό στα μέλη του 
ΚΕΛΑΥΕ ΠΕ Πιερίας σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των ελέγχων, τα 
νέα πρόστιμα, τη διαδικασία ελέγχου και τις υποχρεώσεις ελεγκτών και 
ελεγχόμενων. 
Στατιστικά, ανάφερε η κα Μαυρίδου, στα 2 χρόνια λειτουργίας διαπιστώθηκαν: 
«500 παραβάσεις σε πωλητές υπαίθριου εμπορίου, ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς, καθώς και πωλητές λαϊκών αγορών με άμεση κατάσχεση 
και καταστροφή, σε 32.561 προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά με 
οποιονδήποτε τρόπος προς πώληση, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή 
τα παραστατικά ή κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής 
νομοθεσίας». 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κα Μαυρίδου αναφέρθηκε και στις δυσκολίες των 
κλιμακίων ελέγχου, που εκτός από την έλλειψη κονδυλίων για κάλυψη 
υπερωριών, μετακινήσεων και εξοπλισμού, αντιμετωπίζουν και αυξημένη 
επικινδυνότητα όταν αυτά τα κλιμάκια απαρτίζονται ιδίως μόνο από γυναίκες.  
 
 
 
 
 



Σ. Χιονίδης, Δήμαρχος Κατερίνης:  
«Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα διάτρητο νομικό καθεστώς» 

«Δεν θέλω να πω πράγματα, θέλω να ακούσω», τόνισε ο Δήμαρχος 
Κατερίνης και συνέχισε: «Αυτή την προσπάθεια την ξεκίνησε δυναμικά το 
Επιμελητήριο, δουλέψαμε χρόνια μαζί, συνεργαστήκαμε με την αστυνομία, το 
λιμενικό για να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Το ζητούμενο είναι ότι 
έχουμε ένα διάτρητο νομικό καθεστώς. Σκέφτηκα σήμερα καθώς  ερχόμουν 
στη σύσκεψη να φέρω δυο καλάθια, να τα στήσω στην αίθουσα και να αρχίσω 
να πουλάω. Τι θα μου έκαναν; Σύλληψη  για φοροδιαφυγή, καταγγελία στην 
εφορία γιατί έχω όνομα, επώνυμο ΑΦΜ και διεύθυνση. Όσο είχαμε τη 
δημοτική αστυνομία, είχαμε δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα τα οποία πιάναμε και 
καταστρέφαμε. Συλλαμβάναμε 30-35 άτομα και σε λίγη ώρα ήταν όλοι ξανά 
έξω. Γι αυτό αναφέρομαι και στον κ. Βουλευτή που μπορεί να δει και 
νομικά το θέμα κάνοντας μια θετική παρέμβαση ώστε να 
προσαρμόσουμε το νομικό μας πλαίσιο έτσι ώστε να μπορούν να 
κάνουν και τα όργανα τη δουλειά τους. Όταν δεν κινδυνεύει από κάτι 
κάποιος γιατί να μη συνεχίσει να το κάνει; Ενώ κινδυνεύει πραγματικά 
κάποιος που είναι νόμιμα έμπορος. Ακούσαμε βέβαια και θεωρίες από 
ανθρώπους, που ήταν Γενικοί γραμματείς, που παραλίγο να μας μαλώσει 
κιόλας, γιατί θα λειτουργούσε ένα πανελλήνιο σύστημα ελέγχου και 
καταγραφής. Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια, και εκεί που μας κουνούσαν 
το δάχτυλο, δεν έχει λειτουργήσει ακόμη το σύστημα καταγραφής. Αυτό που 
πρέπει να αποδεχθούμε όλοι είναι πρώτον ότι έγινε πολύ καλή δουλειά 
και την περσινή περίοδο, δεύτερον υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση 
και αυτό το ξέρουν και αυτοί που πουλάνε άρα δεν βγαίνουν τόσοι 
πολλοί πλανόδιοι και το τρίτο κομμάτι είναι ότι σε μια χώρα που 
μαστίζεται από μια τεράστια οικονομική κρίση δεν επενδύουν σε μεγάλο 
βαθμό αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε συστηματική 
δουλειά και επειδή είναι πάγια αρχή μου να πιστεύω στους θεσμικούς, ήδη η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η δημοτική αστυνομία επανέρχεται στους 
δήμους, και τη συγχαίρω γι αυτή της την πράξη, καθώς ήταν ένα πάγιο 
αίτημα των δήμων. Είμαστε, λοιπόν, βέβαιοι ότι θα βοηθήσουμε και εμείς σ’ 
αυτό το κομμάτι. Όπως πάντοτε, θα κάνουμε τη συνεργασία που οφείλουμε. 
Εύχομαι φέτος να μηδενίσουμε το φαινόμενο, συνεπικουρούσης της κρίσης,  
και εύχομαι να έχουμε τουρίστες και όχι άλλα γεγονότα στην πορεία».  

Χ. Τζαμακλής, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας: 

«Θα πρέπει να χτυπηθεί το αίτιο που γεννά αυτές τις συνέπειες» 

 Λαμβάνοντας το λόγο ο Βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας κ. Τζαμακλής 
σημείωσε: «Είχαμε πρόσφατα την 
ευκαιρία με το Επιμελητήριο να 
συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα 
μεταξύ των οποίων και το 
παραεμπόριο. Είχαμε τοποθετηθεί οι 
τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα 
πρέπει να μπει μία σειρά 



προτεραιότητας ως προς την ανάδειξη και ως προς την προσπάθεια επίλυσης 
των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της Πιερίας. Στο 
συγκεκριμένο θέμα είχαμε τοποθετηθεί και έτσι τοποθετούμαστε και σήμερα, 
ότι το ζήτημα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του, όπως ορθά επισημαίνει και το 
Επιμελητήριο. Το ζήτημα είναι τα μεγάλα συμφέροντα, το ζήτημα είναι ότι η 
πύλη εισόδου, όλων αυτών των προϊόντων είναι σαφώς τα λιμάνια. Είναι, 
δηλαδή, ο ίδιος χώρος από όπου γίνεται και το λαθρεμπόριο των καυσίμων. 
Κατά συνέπεια, καλούμαστε σαν πολιτική ηγεσία και σαν νομοθετική εξουσία  
στη Βουλή να επιλύσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του. Είναι καθαρά θέμα 
πολιτικής βούλησης, είναι καθαρά θέμα διάθεσης να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή 
και η φοροαποφυγή. Και η πολιτική βούληση συναρτάται άμεσα με το πόσο 
αυτή η κυβέρνηση, που μόλις εξελέγη, έχει ή όχι να εξοφλήσει γραμμάτια. 
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, από τη  θέση του βουλευτή αυτής της 
κυβέρνησης, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν χρωστά σε κανέναν γραμμάτια, δεν 
έχει να εξοφλήσει τίποτα. Και αυτό φυσικά διαπιστώνεται καθημερινά στο 
μεγάλο θέμα της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Κατά συνέπεια η δική 
μας βούληση είναι σαφής: Εμείς προκειμένου η πολιτεία να έχει έσοδα, είναι 
βέβαιο ότι θα επιδιώξει να πατάξει και αυτό το κομμάτι του λαθρεμπορίου μαζί 
με όλα τα άλλα καυσίμων, τσιγάρων, ποτών, κλπ. Από όσα αναφέρθηκαν, 
όπως γιατί το τμήμα εμπορίου έχει μόνο δύο άτομα, αυτό είναι επιλογή, 
απόρροια και αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών. Το τμήμα εμπορίου 
θα έπρεπε να είναι στελεχωμένο με πολύ περισσότερα άτομα και μέσα στις 
επιδιώξεις της Κυβέρνησης είναι η άμεση στελέχωση πολλών υπηρεσιών, με 
τις επαναπροσλήψεις του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης που 
απολύθηκε. Με εντυπωσίασαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Είναι σαφές, 
λοιπόν, ότι θα πρέπει να χτυπηθεί το αίτιο που γεννά αυτές τις 
συνέπειες. Σε ότι αφορά το δικό μας έργο, των βουλευτών, και επειδή 
έχουμε συνηθίσει αυτές τις 40 – 50 μέρες να πηγαίνουμε όλοι μαζί σε 
συναντήσεις, να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι θα γίνει προσπάθεια και με ερώτηση στη βουλή 
και όταν έρθει με ανάλογο νομοθετικό έργο, για να συμβάλλουμε σ’ αυτή 
την κατεύθυνση, δηλαδή της πάταξης, της πρόληψης και της καταστολής 
του φαινομένου». 

 

Αθ. Μαντζούκας, Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας: 

«Οριστική καταπολέμηση του παραεμπορίου θα υπάρξει όταν θα 
πάψουν να λειτουργούν οι πηγές τροφοδότησής του» 

«Η συνεργασία θα συνεχίσει γιατί πάνω από όλα μας ενδιαφέρει η τοπική 
κοινωνία», ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας, Ταξίαρχος κ. 
Μαντζούκας και συνέχισε: «το φαινόμενο του παραεμπορίου αποτελεί ένα 
σύνθετο πρόβλημα με πολλές προεκτάσεις, κυρίως στην οικονομία αλλά και 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το παραεμπόριο με τους φορείς του είναι μία 
βίαιη επίθεση στο υγιές εμπόριο, προκαλεί συγκρούσεις, όπου εμφανίζεται, 
υποβαθμίζει τον τουρισμό, παρενοχλεί και συμπεριφέρεται πολλές φορές με 
θράσος. Ανταγωνίζεται αθέμιτα και οι απώλειες δασμών, φόρων, ΦΠΑ, 
θέσεων εργασίας και δεικτών παραγωγής είναι σημαντικές. Από την πλευρά 



μας, κινηθήκαμε μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιακών μας καθηκόντων 
με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία, τις υπηρεσιακές διαταγές και με 
βαθύτατα αισθήματα ανθρωπιάς, με στόχο την πάταξη και του 
οικονομικού εγκλήματος και με τελικό αποτέλεσμα την επικράτηση της 
κοινωνικής ηρεμίας. Αναλογιστήκαμε ψύχραιμα το πρόβλημα του 
παραεμπορίου, μια μεγάλη πληγή, τόσο για νομό μας, όσο και για όλη την 
Ελλάδα. Εμείς το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο από την πλευρά της νομιμότητας 
και του γράμματος των νόμων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις 
διαστάσεις του, τοπικά, εμπορικά, φορολογικά, οικονομικά, τουριστικά και 
περιβαλλοντικά. Εμείς ως αστυνομία λαμβάνουμε υπόψη μας με προσοχή 
όλες τις διαστάσεις που ακουμπά το παραεμπόριο. Η δίωξη του δεν είναι 
απλή επέμβαση των Αστυνομικών αλλά απαιτεί πολυεπίπεδη δράση και 
λεπτούς χειρισμούς. Απαιτείται – και μάλιστα για το προηγούμενο έτος έχει 
επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό – ο συντονισμός και η κοινή υπηρεσιακή δράση 
των Υπηρεσιών Σ.Δ.Ο.Ε., Τελωνείων, Αστυνομίας, Λιμενικού και των 
ΚΕΛΑΥΕ των Περιφερειών, των υπηρεσιών των δήμων αλλά και των 
πολιτών. Από την πλευρά μας για το 2014, στην Περιφέρειά μας είχε 
εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο και στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιήθηκαν 
σε τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα σε συνεργασία με άλλες 
υπηρεσίες, στοχευμένες επιχειρήσεις – δράσεις με θετικά αποτελέσματα. 
Οριστική καταπολέμηση του παραεμπορίου θα υπάρξει όταν θα πάψουν 
να λειτουργούν οι πηγές τροφοδότησής του, με ότι αυτό σημαίνει. Εμείς 
από πλευράς μας επιτελώντας το καθήκον μας, είναι αυτονόητο ότι 
συνεργαζόμενοι και με όλες τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, θα 
συνεχίσουμε να καταπολεμάμε το παραεμπόριο».  

Δημ. Χριστοδούλου, Διοικητής Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Κατερίνης: 

«Με τη συνεργασία θα υπάρχουν καλύτερα και από πέρσι 
αποτελέσματα» 

Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Χριστοδούλου τόνισε: «το παραεμπόριο που 
συνιστά μια από τις σοβαρότερες απειλές για την ανάπτυξη της οικονομίας 
αλλά και για τη δημόσια υγεία έχει συνειδητοποιηθεί από όλους. Το 
υπουργείο μας έχει εκδώσει μια σχετική αστυνομική εγκύκλιο με μορφή 
μόνιμης ενημέρωσης για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις υπάρχουν επί 
της νομοθεσίας και το προσωπικό μας εκπαιδεύεται επί των θεμάτων 
προκειμένου  να επεκταθεί η συστηματοποίηση, η εντατικοποίηση, η 
πληρότητα και η ακρίβεια στους διενεργούμενους  σχετικούς ελέγχους, 
γεγονός το οποίο θα συμβάλει στη σταδιακή παγίωση της νομιμότητας 
στον τομέα αυτό και κατ’ επέκταση στη δραστική μείωση του φαινομένου 
τόσο του παραεμπορίου,  όσο και της μαύρης εργασίας σε βάρος του 
νόμιμου εμπορίου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση 
στην οικονομία της χώρας.  Ταυτόχρονα με τους ελέγχους για το 
παραεμπόριο επιδιώκεται να υπάρχει μια πληρότητα και σε λοιπά συναφή 
θέματα αστυνομίας – γενικής αστυνόμευσης, όπως ο έλεγχος των εγγράφων 
για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα μας. Θα ήθελα να δώσω την παρουσία 
της υπηρεσίας τόσο για τη συμμετοχή των στελεχών μας στη 
συγκρότηση των μεικτών κλιμακίων με τους αρμόδιους φορείς,  όσο και 
για τη συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, που θεωρείται δεδομένη, 



με το σύνολο των διατιθέμενων στελεχών και των μέσων, ενδεχομένως και με 
μία μηχανή που θα ενισχύσει την υπηρεσία. Θέλω να τονίσω ότι  με τη 
συνεργασία θα υπάρχουν καλύτερα και από πέρσι αποτελέσματα».  

Τιμητική πλακέτα στον Αθ. Μαντζούκα 

Στο τέλος της σύσκεψης, το 
Επιμελητήριο Πιερίας μαζί με την 
Αντιπεριφέρεια και το Δήμο 
Κατερίνης τίμησαν με αναμνηστική 
πλακέτα τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Πιερίας, Ταξίαρχο κ. Αθανάσιο 
Μαντζούκα, για την καθοριστική 
συμβολή του στην πάταξη του 
παραεμπορίου και τη στήριξη του 
επιχειρείν.  

 

Σημείωση: λόγω της σημαντικότητας του θέματος αλλά και των πολλών 
τοποθετήσεων, θα ακολουθήσει δεύτερο ρεπορτάζ με τις υπόλοιπες 
τοποθετήσεις των εκπροσώπων υπηρεσιών, σωματείων και συλλόγων.  


