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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 14-3-2015 
 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
Κυρίες και κύριοι, 
 
Οφείλω πρωτίστως να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή σύσκεψη, 
σε μια δύσκολη – ομολογουμένως - ημέρα και ώρα, για διαφορετικούς λόγους για τον 
κάθε εργασιακό κλάδο. Η ανταπόκριση αυτή δείχνει δύο πράγματα: 
 

1. Πρώτον, ότι παρά την επαγρύπνησή μας και τις αποτελεσματικές ενέργειες που 
γίνονται από το 2012, το παραεμπόριο συνεχίζει να αποτελεί μάστιγα για τη 
χώρα μας και τον τόπο μας. θα το παρομοιάζαμε, εύστοχα, με τη μυθική 
Λερναία Ύδρα, όπου κόβεις το ένα κεφάλι του τέρατος και ξεφυτρώνει νέο 
κάπου αλλού,  

2. Δεύτερον, τα ορατά, κατά κοινή ομολογία, αποτελέσματα των ενεργειών μας τα 
προηγούμενα χρόνια, όπου καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα στις 
παραλιακές ακτές της Πιερίας, αναγνωρίζονται από όλους και γι’ αυτό 
βρισκόμαστε και πάλι εδώ, εναποθέτοντας τις ελπίδες και τον πολύτιμο χρόνο 
μας στο συντονισμό μιας νέας προσπάθειας από το Μάρτιο κιόλας, με στόχο να 
προλάβουμε την καλοκαιρινή περίοδο, αφού το Πάσχα φέτος ξεκινά πολύ νωρίς 
και τα ξενοδοχεία μας πρόκειται να υποδεχτούν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
Αναμένεται, λοιπόν, από τον επόμενο κιόλας μήνα να αυξηθεί ο αριθμός των 
διακινητών παράνομων εμπορευμάτων. Και η εικόνα αυτή δεν θα ευχαριστήσει 
κανέναν.  

 
Φίλες και φίλοι, 
Ας μη γελιόμαστε. 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 παράνομη εισαγωγή και διακίνηση παράνομου εμπορίου. 
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.  

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 
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τις παραλιακές μας περιοχές από την παραοικονομία προστατεύοντας τον υγιή 
ανταγωνισμό.  

Θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω πάνω σ’ αυτή την άποψη, πηγαίνοντάς σας πίσω 
στο παρελθόν, καθώς ο αγώνας που οδήγησε στη σύσταση του Συντονιστικού Κέντρου 
Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) στη χώρα, ξεκίνησε από την ευρεία σύσκεψη 
της 10ης Ιουνίου 2012, εδώ σ’ αυτήν την αίθουσα, όπου δώσαμε το παρών όλοι οι 
φορείς που κλήθηκαν και σήμερα.  Η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν τόσο δυναμική που 
κατέληξε σε ουσιαστικό έργο καταστολής στις παραλίες και έφερε στην Πιερία στις 15 
Μαΐου του 2013, τον τότε Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό μαζί με τον 
επικεφαλής του συντονιστικού κέντρου πάταξης παραεμπορίου. Ξεκίνησε, λοιπόν, από 
την Πιερία μια προσπάθεια σημαντική που υιοθετήθηκε από την Πολιτεία. 

Όπως σας είπα και στην αρχή, δεν ονειροβατούμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 
παραεμπόριο και η παραοικονομία ανθούν στη χώρα μας με την ανοχή των ιθυνόντων 
για δεκαετίες τώρα. Σίγουρα υπήρξαν μέτρα και προσπάθειες για την πάταξη του 
παραεμπορίου, δυστυχώς, όμως, το μέτρο αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό για την πάταξη 
του φαινομένου και μπορεί να χαρακτηριστεί αποσπασματικό κυρίως για τέσσερεις 
λόγους:  

πρώτον, γιατί δεν χτυπήθηκε το πρόβλημα στη ρίζα του,  

δεύτερον γιατί οι έλεγχοι δεν έχουν διάρκεια, 

τρίτον γιατί ο αριθμός των εργαζομένων που διενεργούν αυτούς τους ελέγχους είναι 
πολύ περιορισμένος σε σχέση με την εξάπλωση του φαινομένου. Επίσης, οι ίδιοι τους 
είναι επιφορτισμένοι και με άλλες ευθύνες, ενώ πλέον δεν υπάρχουν κονδύλια για 
κάλυψη υπερωριών 

τέταρτον γιατί είναι ανεξέλεγκτο το παράνομο μεταναστευτικό ρεύμα στη χώρα μας.  

Αν και για πολλούς δεν είναι άγνωστα, θα ήθελα όμως να αναφέρω εν συντομία τα 
οικονομικά μεγέθη των επιπτώσεων του παραεμπορίου και της παραοικονομίας: 

1. Ο τζίρος της παραοικονομίας στο σύνολό της στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 69 
δις ευρώ, δηλαδή στο 30% του ΑΕΠ.  

2. Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από αυτά υπολογίζεται ότι ο ετήσιος τζίρος του 
παραεμπορίου κάθε είδους ανέρχεται στα 25 δις ευρώ, στερώντας τουλάχιστον 
9 δις ευρώ από ΦΠΑ και ασύλληπτη φορολογητέα ύλη.  

3. Ο τζίρος των προϊόντων μαϊμού ανέρχεται στα 8-9 δις ευρώ εκ των οποίων το 
20% αφορά την ένδυση – υπόδηση, το 15% τα είδη δώρων, το 10% τα ηλεκτρικά 
είδη και το 2,5% τα είδη ποτών – καπνού. Στην κατηγορία των τροφίμων το 
ποσοστό είναι ακόμη μη μετρίσιμο.  
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4. Οι απώλειες θέσεων εργασίας, ασφαλιστικών εισφορών και «λουκέτων» 
υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 10% του ΑΕΠ. 

5. Το κέρδος για τους μικροπωλητές ετησίως ανέρχεται στα 300 – 400 εκ. ευρώ, 
δηλαδή στις 3.000-4.000 ευρώ το χρόνο ο καθένας.  

6. Το κέρδος για τους εισαγωγείς διακινητές αγγίζει το 1-1,5 δις ευρώ ετησίως.  

Κυρίες και κύριοι,  

Περνώντας στο δια ταύτα του θέματος, οι προτάσεις που έχουμε για την πάταξη του 
παραεμπορίου είναι συγκεκριμένες και γνωστές από το 2012. Και με την ιδιότητά μου 
ως υπεύθυνος για το παραεμπόριο εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, έχουμε απευθύνει επανειλημμένως υπομνήματα και εισηγήσεις στα αρμόδια 
υπουργεία, όπου αν είχαν επιληφθεί εγκαίρως του θέματος, η χώρα θα είχε κερδίσει το 
στοίχημα της ανάπτυξης και δεν θα χρειαζόμασταν να παρακαλάμε για δανεικά.  

Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις; 

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. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο και 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. Αυτές τις τοποθεσίες που συγκεντρώνουν τέτοια κέντρα διακίνησης 
τις έχουμε υποδείξει επανειλημμένως. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση. Η 
Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Είναι γνωστές οι 
αποθήκες παράνομων εμπορευμάτων 200 μέτρα από το «Ναό της Δικαιοσύνης» στη 
συμπρωτεύουσα, αλλά και οι αποθήκες που βρίσκονται απέναντι σε γραφεία 
υψηλόβαθμων πολιτικών στελεχών στην Αθήνα.  
 

3. Είναι επιτέλους απαραίτητη η δημιουργία ανεξάρτητου Σώματος Δίωξης 
Παραεμπορίου που θα επιφορτιστεί με το έργο της πάταξης του παραεμπορίου και 
του λαθρεμπορίου. Είναι ένα σημείο που χρειάζεται η αρωγή των εκπροσώπων μας 
στη Βουλή.  
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4. Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι χρειάζεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μια 
αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό διότι το παραεμπόριο είναι 
αλληλένδετο με τη λαθρομετανάστευση.  
 

Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, εμείς πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια;  

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. Να σας υπενθυμίσω ότι το ενοίκιο ενός μόλις 60 τετραγωνικών μέτρων κεντρικού 
καταστήματος σε παραλιακή ζώνη, στην Πιερία, είναι το λιγότερο 10.000 € τη σεζόν. Σ’ αυτό, 
προσθέστε τα μεροκάματα, σε δύσκολα ωράρια, με υπερωρίες και σαββατοκύριακα, αλλά 
και τα πάγια έξοδα. Και ας έχουμε στο μυαλό μας πως πολλές φορές η σεζόν κλείνει με 
ζημίες για τους καταστηματάρχες. Έχουν δικαίωμα λοιπόν να απαιτούν την προστασία των 
τοπικών φορέων. Αυτός είναι και ο ρόλος του Επιμελητηρίου ως θεσμικού οργάνου της 
Πολιτείας για τη στήριξη του τοπικού επιχειρείν αλλά και ως συμβούλου της.  

Τι χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει σε τοπικό επίπεδο: 

Πρώτον, πρέπει 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. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να πω, ότι ο 
υπάλληλοι των υπηρεσιών που στελεχώνουν τα κλιμάκια  εδώ στην Πιερία για την 
πάταξη του παραεμπορίου έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες καθώς από το 2010, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν υπάρχει σχετικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει την 
υπερωριακή αυτή απασχόληση. Επίσης, το δυναμικό είναι μικρό και γι αυτό το 
σημαντικό θέμα χρειάζεται προσωπικό. Εύχομαι η νέα κυβέρνηση να βρει τα 
αντίστοιχα κονδύλια.  

Κύριοι και κυρία Βουλευτές είναι ένα θέμα που πρέπει να το αναδείξετε ώστε να 
καλύπτονται οι υπερωριακές ώρες αλλά και η μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών. 
Φυσικά και πολλές φορές οι υπάλληλοι, κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, 
διενήργησαν ελέγχους και εκτός ωραρίου. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κατάχρηση 
του φιλότιμού τους. Οφείλω να σημειώσω ότι καθοριστική και με αξιόλογο έργο σ’ 
αυτόν τον τομέα ήταν και η δράση της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης μέχρι την 
κατάργησή της από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που είναι 
δίπλα μας σ’ αυτή την προσπάθεια η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Μαυρίδου, ο 
Δήμαρχος Κατερίνης κ. Χιονίδη, η Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας και ο Διευθυντής της 
κ. Μαντζούκας, ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Κατερίνης κ. 
Χριστοδούλου, ο Διοικητής του Δ. Λιμενικού Τμήματος στον Πλαταμώνα κ. Μπατζιάνας, 
ο Διευθυντής της ΔΟΥ Κατερίνης κ. Μάνος, τα κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας, το 
ΙΚΑ Κατερίνης, οι υπάλληλοι της Αντιπεριφέρειας και του Επιμελητηρίου μας και όλους 
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όσους συνδράμουν σ’ αυτό το έργο, όπως οι τουριστικοί φορείς και οι ιδιώτες 
επαγγελματίες.  

Δεύτερον, επίσης σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στην 
αποτελεσματική δράση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, όπου ο Θανάσης 
Μαντζούκας μαζί με τους συνεργάτες του προέβησαν σε εντυπωσιακές επιχειρήσεις 
τους καλοκαιρινούς μήνες όλα αυτά τα χρόνια, με θεαματικά αποτελέσματα το 2014. 
Είναι χρέος μας να το αναφέρουμε αυτό αφού είναι κάτι που συνομολογούν και όλοι οι 
συνάδερφοι επαγγελματίες. Τα κατασχεθέντα καταστράφηκαν άμεσα σε συνεργασία 
με τους Δήμους, συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα για το 2014, ο 
απολογισμός των  επιχειρήσεων πρόληψης και καταστολής του παρεμπορίου στην 
Πιερία από την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας είχε τα εξής αξιοσημείωτα 
αποτελέσματα. Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 30.000 αντικείμενα – προϊόντα 
παρεμπορίου. Προσήχθησαν 5.753 άτομα, εκ των οποίων οι 4.342 ήταν ημεδαποί και 
οι 1.411 αλλοδαποί ενώ συνελήφθησαν 193 άτομα εκ των οποίων οι 20 ημεδαποί και 
οι 173 αλλοδαποί για διάθεση προς πώληση διαφόρων αντικειμένων χωρίς άδεια 
υπαίθριου εμπορίου από την αρμόδια αρχή.  

 Αξιότιμοι κύριοι και κυρία Βουλευτές, 
Ο θεσμικός σας ρόλος αποτελεί εξαιρετικά σημαντική αρωγή στο να απαντηθούν 
άμεσα μέσω ερωτήσεων και επερωτήσεων στη βουλή ορισμένα θέματα που 
εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο μας. Κάποια από αυτά σας τα έθεσα και στην 
πρότερη συνάντησή μας : 
 

1. Πού βρίσκεται τη στιγμή αυτή το ζήτημα της λειτουργίας ενός ανεξάρτητου 
Σώματος Δίωξης Παραεμπορίου, για παράδειγμα με ειδικό γραμματέα 
επικεφαλής και θέση εισαγγελέα ;  

2. Μέχρι ποιού σημείου είναι απαραίτητη η παρουσία κλιμακίου του Σ.Δ.Ο.Ε. 
στους ελέγχους και εάν αυτό μπορεί να υποκατασταθεί από μια νέα 
προσπάθεια σύστασης ενός Σώματος Δίωξης Παραεμπορίου ακόμη και σε 
τοπικό επίπεδο.  

 

 Όλοι μαζί οι βουλευτές και οι υπόλοιποι φορείς επιβάλλεται από αύριο κιόλας ο 
καθένας με τον πρόσφορο τρόπο που διαθέτει να επικοινωνήσουμε με τους 
αρμοδίους της Δημόσιας Τάξης απαιτώντας ακριβώς το ίδιο πράγμα : 

 
Στην Πιερία αποδεχόμαστε τις ευνοϊκές διατάξεις ΦΠΑ που υπάρχουν στα νησιά και 
κάθε άλλο μέτρο που ενισχύει τον τουρισμό στη χώρα. Ποτέ δεν θα είμαστε της λογικής 
του «να καεί και το χωράφι του γείτονα». Μπορεί επιτέλους η επίσημη πολιτεία να 
αναγνωρίσει τουριστικές περιοχές και εκτός νησιωτικών περιοχών;  
 
Αιτούμαστε άμεσα να αναγνωριστούμε με καθεστώς ειδικών τουριστικών αναγκών 
ώστε ΚΑΝΕΝΑΣ αστυνομικός να μην απομακρυνθεί από την Πιερία από εδώ και εις 
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το εξής σε τουριστικές περιόδους καλύπτοντας τις γνωστές συνοριακές και άλλες 
ανάγκες.  
Οι μάχιμοι αστυνομικοί μας δεν είναι υπεράνθρωποι για να τα προλαβαίνουν όλα. 
Εμείς ζητάμε την προτεραιότητά τους στο κυνήγι του παράνομου πλανόδιου εμπορίου 
και όχι μόνο, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αποδυναμωθούμε στην πιο κρίσιμη χρονικά 
περίοδο, στερούμενοι τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.  
Περιμένουμε μέχρι το Πάσχα μια απόφαση εξαίρεσης λόγω έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών! 
 

 Προς το εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων και όλους τους τουριστικούς φορείς 
της Πιερίας. Παρακαλούμε θερμά εξαντλήστε τις προσπάθειες για το πού 
φτάνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων σας σχετικά με την κατάλυση παράνομων 
εμπόρων που μετατρέπουν τα δωμάτια σε αποθήκες παραεμπορίου.   

 Ας δούμε την εφαρμογή μιας γραμμής επικοινωνίας άμεσης παρέμβασης (σαν 
γραμμή καταγγελιών) όπου θα δίνεται επίσημα ή ανεπίσημα μια πληροφορία 
που θα συμβάλλει στην άμεση επέμβαση των κλιμακίων ελέγχου. Μπορούμε να 
συμφωνήσουμε για το ποια υπηρεσία θα φιλοξενεί αυτή τη γραμμή.   

 
Κυρίες και Κύριοι είμαι βέβαιος πως μετά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο η 
επιβράβευση του έργου του αποκεφαλισμού αυτής της Λερναίας Ύδρας του αθέμιτου 
ανταγωνισμού θα αφορά πολλά περισσότερο πρόσωπα καθώς όλοι το αξίζετε.  
 
Σας ευχαριστώ για τον κοινό αγώνα που δώσαμε και προκαταβολικά για την ενότητά 
μας ενόψει καλοκαιριού.  

 


