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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
Εκπρόσωποι υπηρεσιών, τουριστικών και επαγγελματικών σωματείων – 
συλλόγων έλαβαν το λόγο στη διάρκεια της σύσκεψης για την πάταξη του 
παραεμπορίου, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου. 
Τη σύσκεψη διοργάνωσαν από κοινού το Επιμελητήριο Πιερίας, η 
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και ο Δήμος Κατερίνης. 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ  
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΤΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ 
«Πραγματικά ευχαριστώ το Επιμελητήριο για την πρόσκληση σ’ αυτήν τη 
σύσκεψη. Τα προβλήματα του παραεμπορίου δεν πρόκειται να σταματήσουν 
αν δεν υπάρξουν αυστηρά μέτρα και αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να 
γίνουν στην αρχή της σαιζόν για να μη φτάσουμε στο σημείο Ιούλιο – 
Αύγουστο να κυνηγάμε τους λαθρομετανάστες και τους πλανόδιους πωλητές 
στις παραλίες. Πέρσι, στις παραλίες της Νότιας Πιερίας δεν υπήρχαν 
παράνομοι μικροπωλητές λόγω της αυστηρότητας των ελέγχων που ξεκίνησαν 
από την αρχή της σαιζόν.  Είναι ανάγκη να πατάξουμε το φαινόμενο από τη 
ρίζα του γιατί η χώρα έχει ανάγκη από τα διαφυγόντα αυτά έσοδα. Όλοι μαζί 
σε συνεργασία θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα χρήματα στα ταμεία της 
χώρας που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη». 
 
ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
«Η δημοτική αρχή Πύδνας – Κολινδρού θα βρίσκεται δίπλα στα σωματεία και 
σε φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραεμπόριο. Το πρόβλημα 
πρέπει να χτυπηθεί τώρα, πριν ξεκινήσει η τουριστική σαιζόν. Είμαστε στη 
διάθεσή σας για συνεργασία, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας 
αρκετό προσωπικό». 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
«Η εξάλειψη του παραεμπορίου είναι πρωτίστως θέμα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων γιατί λόγω του φαινομένου υπάρχει μια 
απώλεια δισεκατομμυρίων. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Το μεγαλύτερο  
μέρος από αυτό το ποσό αν εμφανιστεί ως νόμιμο εισόδημα θα έχει ένα 
αποτέλεσμα θετικό στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Πρόσφατα 
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συντάχτηκε το εκθεσιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
για το 2015 όπου ένας υπο-στόχος είναι και η πάταξη του παραεμπορίου. 
Υπάρχει δηλαδή σαν δράση να διεξαχθούν πανελλήνια 15.000 επιτόπιοι 
έλεγχοι». Ο κ. Μάνος αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που είχε η ΔΟΥ με 
την αστυνομία και τα θετικά αποτελέσματα και υπογράμμισε ότι «σαν  τοπική 
φορολογική αρχή, μπορούμε για την πάταξη του παραεμπορίου για τη φετινή 
χρονιά να συνεργαστούμε και με την αστυνομία διενεργώντας επιτόπιους 
ελέγχους αλλά και με δικά μας  συνεργεία. Με τη συνεργασία πετυχαίνουμε 
καλύτερα αποτελέσματα».  
 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Στην τοποθέτησή τους  οι προϊσταμένες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
τόνισαν ότι γίνονται συνεχείς έλεγχοι τόσο κατόπιν καταγγελιών, όσο και με 
πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και επεσήμαναν ότι σε πολλές των περιπτώσεων, 
όταν απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων, είναι απαραίτητη η παρουσία της 
αστυνομίας.  «Όταν έχουμε καταγγελία για αλλοδαπούς παίρνουμε μαζί μας 
την αστυνομία», τόνισε συγκεκριμένα η κα Καλαϊτζίδου και αναφερόμενη σε 
ελέγχους παράνομων αλλοδαπών τόνισε: «ενώ ελέγχουμε και την 
απασχόληση παράνομων διαμενόντων αλλοδαπών δεν είμαστε επαρκώς 
ενημερωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε πρόστιμα σ’ αυτούς ενώ 
δεν είμαστε εμείς που βγάζουμε τις άδειες».  
 
ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΧΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
«θέλω να αναφέρω ότι οι συσκέψεις είναι καλές και χρήσιμες αλλά είναι για 
να διαπιστώνουμε τα ήδη γνωστά προβλήματα. Επί της ουσίας, τα ΚΕΛΑΥΕ 
δυστυχώς  εδώ και δύο  - δυόμιση χρόνια ατόνησαν και δεν αντιμετώπισαν το 
πρόβλημα στη ρίζα του, όχι γιατί δεν ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν. Το 
πρόβλημα δεν είναι τοπικό, είναι πανελλαδικό.  Η όποια κυβέρνηση πρέπει να 
θέλει να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του, που δεν είναι άλλο από τις πύλες 
εισόδου. Πρέπει να μπουν τα σκάνερ, που είναι σε κάτι αποθήκες πεταμένα. 
θέλω να είμαι χρήσιμος σήμερα, όχι ευχάριστος. Το παραεμπόριο 12 χρόνια, 
που είμαι πρόεδρος, συναλλάσσεται με στελέχη των κομμάτων και το 
καταγγέλλω εδώ σήμερα. Τα παίρνουν, για να το πω απλά, ορισμένοι. Το 
παραεμπόριο έχει ονοματεπώνυμο και είναι διαπλεκόμενο με την εκάστοτε 
κυβέρνηση. Αν θελήσει η σημερινή κυβέρνηση να χτυπήσει το πρόβλημα, σε 
μια εβδομάδα δεν θα υπάρχει ούτε ένα ρούχο να πουλιέται. Γιατί ξέρουν που 
είναι οι αποθήκες. Πέριξ του λιμανιού, στην Κουμουνδούρου, στην Αισώπου 
στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλουν μπορούν και τώρα να το σταματήσουν. Ότι να 
λέμε, ότι και να κάνουμε αν δεν έρθει η απόφαση από κάτω να πιαστούν από 
τις πύλες εισόδου, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε παρά μόνο να 
προβούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις γιατί αυτοί βρίσκονται σε χιλιάδες 
σημεία πώλησης. Το στεγασμένο εμπόριο δεν αντέχει άλλο. Για να μην 
κοροϊδευόμαστε το παραεμπόριο χτυπιέται αλλά θέλει πολιτική βούληση. 
Μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Ελπίζω να υπάρξει τώρα γιατί η Κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πάρει από την 
αγορά. Όλοι χρωστάνε. Αυτό που έλεγαν κάτω ότι η επαρχία έχει λεφτά, δεν 
ισχύει πια, τελείωσε το παραμύθι».  



 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΒΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 
«Πράγματι από το 2012, όταν ξεκίνησαν οι κοινές μας προσπάθειες, είδαμε 
κάποια βελτίωση. Αν είμαστε ένα οργανωμένο κράτος και αν συνεργαστούμε 
οι φορείς, το πρόβλημα θα λυθεί. Έχουμε τη βιομηχανία τουρισμού, αλλά στο 
τέλος μένουμε μόνο στις λέξεις, ας τη στηρίξουμε και ας την προστατέψουμε. 
Η Ένωση Ξενοδόχων είναι δίπλα σ’ αυτήν την προσπάθεια». 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΪΔΑΜΕΝΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ, 
ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ 
«Ευχαριστώ δημόσια την ελληνική αστυνομία που πέρσι πάλεψε αυτό το 
φαινόμενο μόνη της. Όπως όλοι ξέρουμε τα ΚΕΛΑΥΕ πέρσι δεν μπόρεσαν να 
λειτουργήσουν, δεν είχαν καύσιμα ούτε για τα αυτοκίνητα. Δεν λειτούργησαν 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ήταν σχεδόν ελάχιστοι πέρσι τον Αύγουστο αυτοί 
που περιφέρονταν στις ακτές. Έπιασαν τόπο και τα 70.000 φυλλάδια που 
μοιράστηκαν σε 6 γλώσσες στους τουρίστες, που εκδώσαμε μαζί με το 
Επιμελητήριο. Ήμουν παρών με τον κ. Κουκουσέλα όταν γίνονταν όλος ο 
συντονισμός για την πάταξη του φαινομένου. Όμως καταλήγουμε στο σημείο 
να έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες χιλιάδες προϊόντων, έχουν συλληφθεί 
εκατοντάδες από αυτούς αλλά την επόμενη ημέρα είναι και πάλι έξω και 
πουλούν παράνομα. Ξέρουμε καλά ότι μόλις κατασχεθούν τα προϊόντα, τα 
ξημερώματα έρχονται καινούργια. Άρα όλοι καταλήγουμε ότι πρέπει το 
φαινόμενο να καταπολεμηθεί στη ρίζα του και να παταχθεί η εφοδιαστική 
αλυσίδα τους. Να κοπεί επιτέλους αυτός ο ομφάλιος λώρος που κινεί όλα αυτά 
τα νήματα αλλιώς δεν θα έχουμε τύχη. Από την πλευρά μας έχουμε ευθύνη να 
μη φιλοξενούμε τους παράνομους διαμένοντες μετανάστες, σύμφωνα με το 
νόμο και θα το κάνουμε με αυστηρότητα». 
 
ΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 
«Πρέπει να κινηθούμε μαζικά σε όλα τα ζητήματα. Όσον αφορά τους 
οδοντοτεχνίτες, έχουμε δίπλα στα σύνορά μας καλά οργανωμένους 
συναδέρφους, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Το θέμα είναι σημαντικό για τη 
στοματική υγιεινή και τη δημόσια υγεία γιατί όσοι απευθύνονται εκεί 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και απευθύνονται μετά σε δικά μας νοσοκομεία, 
τα οποία εμείς πάλι θα πληρώσουμε. Να δούμε πως θα φέρουμε την ανάπτυξη 
με τους επιχειρηματικούς και όχι πολιτικούς φορείς. Πιστεύω ότι σε γενικές 
γραμμές είμαστε σε καλό δρόμο και τελικά η ανάγκη ενώνει». 
 
Φ. ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
«Δεν λάβαμε ποτέ σοβαρά το παραεμπόριο και την παραοικονομία. Στο 
Λιτόχωρο το πρόβλημα είναι τεράστιο εδώ και χρόνια σε σημείο οι 
καταστηματάρχες να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας». Αναφέρθηκε επίσης 
στο παραεμπόριο ημεδαπών αλλά και στην έλλειψη θέσεων στις φυλακές. 
«Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούμαστε και επιτέλους πρέπει κάτι να γίνει. 
Να μη μείνουμε στις διαπιστώσεις. Σαν Λιτόχωρο θέλω να ξέρω αν υπάρχει 
κάποιος υπεύθυνος για το θέμα και πως θα το αντιμετωπίσουμε το 
παραεμπόριο τα Σαββατοκύριακα».  



 
Π. ΤΕΡΖΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 
Σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Σακελλαρίδη όταν 
ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, για τους τρόπους αντιμετώπισης  του 
παραεμπορίου, ο κ. Τερζής απευθυνόμενος στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Τζαμακλή ζήτησε να μάθει ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης 
για το θέμα αυτό.  
 
 
Ν. ΑΣΑΡΙΔΗΣ, Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 
«Έχουμε έναν βαριά άρρωστο που καλούμαστε να θεραπεύσουμε. Πρόκειται 
για την εθνική οικονομία. Ο άρρωστος όμως έχει και πληγές που 
αιμορραγούν. Μία από αυτές είναι το παραεμπόριο από το οποίο διαφεύγουν 
πολλοί πόροι. Ένα παραεμπόριο που στη χώρα μας έχει λάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, και γεωγραφικά αλλά και από άποψη όγκου συναλλαγών. 
Γεωγραφικά εκτείνεται από την Ομόνοια μέχρι την τελευταία παραλία της 
χώρας μας, από άποψη όγκου συναλλαγών αγγίζει περίπου τα 69 δις τζίρου 
και ο φόρος που διαφεύγει είναι στα 9δις ευρώ. Από τα αποτελέσματα του 
παραεμπορίου είναι και ότι εγκαθίσταται στην αγορά ένα κλίμα αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των επιχειρήσεων και 
ανεργία για εργαζόμενους και εργοδότες. Ποιος ήταν ο στόχος του ΕΝΦΙΑ, 
του φόρου που επέβαλλε η περσινή κυβέρνηση; Να εισπράξει 2 δις 650 εκ. 
ευρώ, δηλαδή λιγότερα του 1/3 των φόρων που διαφεύγουν από το τζίρο του 
παραεμπορίου. Σήμερα η συνεργασία μεταξύ φορέων και επαγγελματιών 
μπορεί να φέρει αποτελέσματα φτάνει να υπάρχει η βούληση για να γίνει 
αυτό. Ένα μήνυμα θέλω να στείλω στην εκάστοτε κυβέρνηση: να μην επιλέγει 
πάντα τους εύκολους τρόπους, όπως είναι οι φόροι, αλλά να καταβάλει 
προσπάθειες για την πάταξη για παράδειγμα του παραεμπορίου, που είναι ο 
πιο δύσκολος δρόμος». 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
«Οι συσκέψεις έχουν νόημα, όταν υπάρχει αποτέλεσμα. Εμείς δεν έχουμε 
πρόβλημα με τους ανθρώπους που εμπορεύονται τα προϊόντα του 
παραεμπορίου. Αλλά όταν βλέπεις ότι φεύγει το μεροκάματο μέσα από τα 
χέρια σου, πρέπει να αντιδράσεις». 
 
Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΕΥΤΡΙΑ  
Η κ. Νικολαϊδου ανέλυσε μια σειρά από προτάσεις αναφορικά με το 
σχεδιασμό της νομοθεσίας για τα ΚΕΛΑΥΕ, την νομική κάλυψη των 
εργαζομένων. «Είναι επίσης σημαντικό να αλλάξει και η Παιδεία όλων ώστε 
να μην αγοράζουμε τα προϊόντα του παραεμπορίου», τόνισε.  


