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Αγαπητοί συνάδερφοι

 

Με αφορµή τη συνεδρίαση

Παρεµπορίου» της Κεντρικής Ένωσης

στην οποία είµαι Συντονιστής, 

εκπροσώπους Επιµελητηρίων

µελών στη συνεδρίαση, την παρούσα

αποφάσεις για τις δράσεις που

σας κοινοποιήσω σηµαντικές πρακτικές

στις περιοχές σας το φαινόµενο

εφαρµόσαµε στο Επιµελητήριο

Όσον αφορά τα περαιτέρω βήµατα

ενηµερώσω ότι στην πρόσφατη

που θα προτείνουµε στην Κυβέρνηση

παρεµπορίου: 

• Τη θωράκιση των Τελωνειακών

σύγχρονο τεχνολογικό

• Την πραγµατοποίηση ελέγχων

του παρεµπορίου 

• Την επάνδρωση των υπηρεσιών

διενεργούνται τακτικοί

• Τη σύσταση του Σώµατος
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ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 

συνάδερφοι – ισες στα Επιµελητήρια της χώρας,  

συνεδρίαση της «Επιτροπής Παρακολούθησης Θεµάτων

Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, στις 29 

υντονιστής, όπου τέθηκαν πολλά ερωτήµατα και προβληµατισµοί

Επιµελητηρίων, σας αποστέλλω, κατόπιν αιτήµατος των παρευρισκόµενων

την παρούσα επιστολή ώστε αφενός να σας γνωστοποιήσω

που θα αναλάβει για το θέµα η Επιτροπή και

σηµαντικές πρακτικές που µπορείτε να ακολουθήσετε

φαινόµενο του παρεµπορίου. Πρόκειται κυρίως για

Επιµελητήριο Πιερίας µε εµφανή αποτελέσµατα. 

περαιτέρω βήµατα της εν λόγω Επιτροπής της ΚΕΕΕ

πρόσφατη συνεδρίαση καταλήξαµε στις εξής προτάσεις

Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του φαινοµένου

Τελωνειακών συνόρων, χερσαίων και υδάτινων

τεχνολογικό εξοπλισµό 

πραγµατοποίηση ελέγχων σε αποθηκευτικούς χώρους των

των υπηρεσιών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα

τικοί και στοχευµένοι έλεγχοι 

Σώµατος Ελέγχου και ∆ίωξης Παρεµπορίου
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Παρακολούθησης Θεµάτων 

στις 29 Ιουνίου 2015, 

προβληµατισµοί από 

των παρευρισκόµενων 

σας γνωστοποιήσω τις 

Επιτροπή και, αφετέρου, για να 

ακολουθήσετε ώστε να µειώσετε 

κυρίως για πρακτικές που 

ΚΕΕΕ, θα ήθελα να σας 

προτάσεις – δράσεις 

φαινοµένου του 

και υδάτινων, µε 

χώρους των προϊόντων 

Ενότητα ώστε να 

Παρεµπορίου 
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Για την προώθηση των προτάσεων αυτών αποφασίσαµε στο άµεσο χρονικό 

διάστηµα να προχωρήσουµε σε µια σειρά σηµαντικών επαφών στα διάφορα  

εµπλεκόµενα µε το θέµα Υπουργεία όπου θα τους καταθέτουµε αναλυτικό φάκελο µε 

τις συγκεκριµένες προτάσεις γνωστοποιώντας το πρόβληµα και τις συνέπειές του 

για την εθνική οικονοµία και το επιχειρείν της χώρας. Συγκεκριµένα, οι επαφές αυτές 

είναι: στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, µε τον αρµόδιο 

Γενικό Γραµµατέα για θέµατα εµπορίου κ. Αντώνη Παπαδεράκη αλλά και µε το 

Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ) του Υπουργείου, µε 

επικεφαλής τον  κ. ∆ηµήτρη Μπουλούκο. Επίσης, στο Υπουργείο Οικονοµικών θα 

υπάρξουν συναντήσεις µε τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τρύφων Αλεξιάδη, τη Γενική 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων την κα Αικατερίνη Σαββαϊδου και τον Ειδικό Γραµµατέα 

του Σ∆ΟΕ κ. ∆άνη Παναγιώτη.  

Αναφορικά µε τη δράση που ανέπτυξε το Επιµελητήριο Πιερίας για την πάταξη του 

παρεµπορίου στην περιοχή µας, αρχικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ζητήσαµε την 

αρωγή και τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων δηµόσιων υπηρεσιών.  

Συγκαλούµε από το 2012 ευρείες συσκέψεις µε στόχο την καταγραφή των 

προβληµάτων και το συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών που διενεργούν τους 

ελέγχους. Αυτού του είδους οι συσκέψεις είναι πολύ κρίσιµες γιατί δροµολογούν τις 

περαιτέρω ενέργειες αλλά και τη µεταξύ µας συνεργασία. Φέτος, πραγµατοποιήσαµε 

ευρεία σύσκεψη για την πάταξη του παρεµπορίου στην περιοχή µας στις 14 Μαρτίου, πριν 

την έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου που στην Πιερία ξεκινά από τις 

διακοπές του Πάσχα.  

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν όλες οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες καθώς επίσης τουριστικά 

και επαγγελµατικά σωµατεία - σύλλογοι που άµεσα «θίγονται» από τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό του παραεµπορίου.  Συγκεκριµένα, κλήθηκαν οι εξής φορείς: Βουλευτές 

Πιερίας, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, οι τρεις δήµοι της Πιερίας (∆ήµοι Κατερίνης, 

∆ίου – Ολύµπου, Πύδνας – Κολινδρού), Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πιερίας, Λιµενικό 

Σώµα,  ∆ΟΥ Κατερίνης, Τµήµα Εµπορίου Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Τµήµα 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Τµήµα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας 

στην Εργασία, Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, Οµοσπονδία Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων 

και ∆ιαµερισµάτων Πιερίας - Πέλλας - Ηµαθίας,  Οµοσπονδία 

Επαγγελµατοβιοτεχνών Πιερίας, Εµπορικοί Σύλλογοι της Πιερίας, όλα τα 

επαγγελµατικά και τουριστικά σωµατεία, ενώσεις και σύλλογοι, το Γενικό 

Νοσοκοµείο Κατερίνης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσία των  προϊσταµένων 

και υπαλλήλων των αρµόδιων τµηµάτων που διενεργούν τους ελέγχους, δηλαδή τα µέλη  
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του Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.  (Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Πλανόδιου 

Εµπορίου).   

Στο διά ταύτα της σύσκεψης, υπογραµµίσαµε ότι το πρόβληµα για να 

αντιµετωπιστεί οριστικά απαιτεί τη συµβολή τόσο της Κυβέρνησης όσο και των τοπικών 

υπηρεσιών. Σε κυβερνητικό επίπεδο οι αναγκαίες δράσεις που πρέπει άµεσα να γίνουν 

αφορούν τις προτάσεις που διατυπώσαµε και στην Επιτροπή Παρακολούθησης Θεµάτων 

Παρεµπορίου της ΚΕΕΕ (όπως τις διαβάσατε στην αρχή της επιστολής). Είναι γεγονός 

ότι µόνον η Κυβερνητική βούληση µπορεί να πετύχει την οριστική πάταξη του 

φαινοµένου ή, τουλάχιστον, τον αισθητό περιορισµό του.  

Σε τοπικό επίπεδο, απαιτείται η διενέργεια συχνών ελέγχων, η κατάσχεση και 

καταστροφή των προϊόντων του παρεµπορίου και η παραποµπή στη δικαιοσύνη των 

ατόµων που παράνοµα διακινούν αυτά τα εµπορεύµατα. Είναι επιτακτική ανάγκη να 

συνεχίσουν να εφαρµόζονται τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. εντατικοποιώντας τους ελέγχους, ιδιαίτερα 

τα σαββατοκύριακα και  τις αργίες, όπου παρατηρείται έξαρση του φαινοµένου. Όµως, 

όπως ειπώθηκε και στη σύσκεψή µας, χρειάζεται περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό ώστε 

να επανδρωθούν οι υπηρεσίες αυτές και ειδικά κονδύλια για τις πληρωµές των 

υπερωριών, του εξοπλισµού και του κόστους µετακίνησής τους. Αυτό στις µέρες µας είναι 

ένα πρόβληµα. Επίσης, ζητήσαµε από τους εκπροσώπους του τουρισµού να  εντείνουν τις 

προσπάθειές τους σχετικά µε την κατάλυση των παράνοµων εµπόρων που µετατρέπουν 

τα δωµάτια σε αποθήκες παρεµπορίου. 

Επιγραµµατικά, να σας αναφέρω ότι το 2014 η τελική αναφορά της δράσης των 

αστυνοµικών επιχειρήσεων στην Πιερία (µε την αρωγή και των υπόλοιπων υπηρεσιών) 

είχε τα εξής αποτελέσµατα: προσήχθησαν 5.753 άτοµα (εκ των οποίων 4.342 ηµεδαποί 

και 1.411 αλλοδαποί) ενώ συνελήφθησαν 193 άτοµα για διάθεση προς πώληση διαφόρων 

αντικειµένων χωρίς άδεια υπαίθριου εµπορίου από την αρµόδια Αρχή. Κατασχέθηκαν 

18.825 αντικείµενα – προϊόντα παρεµπορίου. 

 

Αγαπητοί συνάδερφοι – ισες, 

∆εν είµαι αιθεροβάµων. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το φαινόµενο του 

παραεµπορίου δεν εξαλείφεται έτσι απλά. Τα συµφέροντα είναι µεγάλα σε µια χώρα 

που αδυνατεί να οχυρωθεί και να οργανωθεί για να αντιµετωπίσει την εισαγωγή και 

διακίνηση παράνοµου εµπορίου, όπως επίσης και του παράνοµου µεταναστευτικού 

ρεύµατος που βρίσκεται σε έξαρση το 2015. Οφείλουµε όµως να αναγνωρίσουµε τις 

φιλότιµες ενέργειες ανθρώπων που υπηρετούν θεσµούς, οι οποίες ναι µεν είναι 

αποτελεσµατικές, δεν αρκούν όµως για την καθοριστική πάταξη του φαινοµένου. 
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Προσωπικά, και από τη θέση του Συντονιστή της Επιτροπής 

Παρακολούθησης Θεµάτων Παρεµπορίου της ΚΕΕΕ, δεσµεύοµαι ότι θα συνεχίσω 

µε  

τον ίδιο ζήλο να αγωνίζοµαι για τον περιορισµό του παρεµπορίου, ευχόµενος ότι 

κάποτε το φαινόµενο αυτό θα εξαλειφθεί επιτρέποντας στον υγιή ανταγωνισµό να 

ακµάσει στη χώρα µας.  

Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή υποστήριξη 

χρειαστείτε.  

 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πιερίας 

Μέλος της διοικούσας επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος 


