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1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

    ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

    κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

    κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 

 

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΚΟΥΠΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,  

 

Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την πολιτική βούληση που εκφράζεται με 

πράξεις ώστε να δοθεί ένα τέλος στη μάστιγα του παραεμπορίου ( και των προϊόντων «μαϊμού» 

που έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά ).   

Η έναρξη της διαρκούς επιχείρησης - «σκούπα» που αναγγέλθηκε και επίσημα, με παράλληλη 

αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για το πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο, αποδεικνύει ότι όταν 

ακούγονται οι φωνές της επιχειρηματικότητας και υπάρχουν τα κατάλληλα πρόσωπα στα 

αρμόδια Υπουργεία, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς όφελός μας με ιδιαίτερη 

ταχύτητα.  

Καθώς η Πιερία είναι μία κατεξοχήν τουριστική περιοχή που βάλλεται από το παραεμπόριο μας 

χαροποιεί ιδιαίτερα η έμφαση που δώσατε κ. Υπουργέ στη συνάντηση που είχαμε με το Δ.Σ. της 

Κ.Ε.Ε.Ε. καθώς και το ειλικρινές και άμεσο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου μετά 

από την ειδική εισήγηση που είχα προσφάτως για το παραεμπόριο στη Γενική Συνέλευση της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.  

Ευχόμαστε στον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. κ. Δημήτρη Μπουλούκο καλή επιτυχία 

στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει με την βεβαιότητα ότι το Συντονιστικό Επιχειρησιακό 

Κέντρο θα ενώσει τις δυνάμεις της πολιτείας. Φυσικά όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες 

οφείλουν να στηρίξουν την νέα προσπάθεια.  

Εκφράζουμε την ελπίδα ότι η επιχειρησιακή στρατηγική θα χαραχτεί στη βάση της 

προτεραιότητας και των αναγκών κάθε περιοχής, καθώς οι τουριστικές περιοχές εμφανίζουν 

ιδιαίτερη ένταση του φαινομένου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με τη λειτουργία του 

Συντονιστικού Κέντρου από την καθ’ ύλη αρμόδια Πολιτεία το παραεμπόριο θα υποστεί ένα 

ισχυρό πλήγμα.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και θεωρείστε βέβαιο ότι θα επικοινωνούμε 

διαρκώς στον κόσμο της Πιερίας το τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών με το τετραψήφιο 1520.  

                                                                           Με τιμή, 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   


