
 
Διαπιστώσεις σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο  

 Το παρεμπόριο πληγώνει την Εθνική μας Οικονομία. 
 

 
 
«Πέρα από το κράτος, το κόστος από το παραεμπόριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
είναι τεράστιο καθώς χάνεται νόμιμος τζίρος. Στα Χανιά, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, 
υπάρχει μία καλύτερη εικόνα, την οποία έχουμε δημιουργήσει την τελευταία δεκαετία και 
αυτό φαίνεται και από τις έρευνες - μελέτες για τον τουρισμό από την Περιφέρεια και 
άλλους συνεργαζόμενους φορείς. Όμως, δεν εφησυχάζουμε θέλουμε να βελτιώσουμε την 
εικόνα μας ώστε να παταχθεί εντελώς το παραεμπόριο.Τα Χανιά πρέπει να συνεχίσουν να 
είναι ένας ασφαλής προορισμός». 
Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης στην 
σύσκεψη  για το παραεμπόριο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία ΕΒΕΧ-ΟΕΒΕΝΧ το 
πρωί της Τρίτης 16 Μαΐου στην αίθουσα ΔΣ του Επιμελητηρίου. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων , συλλόγων και σωματείων . 
Όπως τόνισε ο κ.Μαργαρώνης σε μεγάλη “πληγή” για τις νόμιμες επιχειρήσεις εξελίσσεται 
τα τελευταία χρόνια το παραεμπόριο. Παράλληλα, οι επιπτώσεις στην εθνική οικονομία από 
το παράνομο εμπόριο είναι τεράστιες καθώς σε εθνικό επίπεδο η ζημία υπολογίζεται ότι 
φτάνει τα 15 δις ευρώ με φόρο επί τα 5 δις ευρώ. Είναι άδικο, τόνισε ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου  οι νόμιμες στεγασμένες επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρους 70 % επί του 
τζίρου έμμεσα – άμεσα και κάποιοι να φοροδιαφεύγουν προκλητικά. Όσον αφορά 
τα  τρόφιμα που πωλούνται στο παρεμπόριο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υγιεινής και 
ασφάλειας των καταναλωτών. 
Ο συνεχής και οργανωμένος έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος να παταχθεί το παραεμπόριο 
σύμφωνα με τους ειδικούς. «Ζητάμε είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
να υπάρχει ένας συντονισμός προκειμένου να παταχθεί το παραεμπόριο. Η Δημοτική 
Αστυνομία σε επίπεδο νομού, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα είχε λειτουργήσει πάρα 
πολύ καλά. Για τον λόγο αυτό, εμείς εν αντιθέσει με άλλες περιοχές είχαμε υποστηρίξει τότε 
να μην καταργηθεί. Μετά την κατάργηση της τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ δύσκολα» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαργαρώνης. 
Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Παυλάκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και Εμπόρων  Χανίων είπε μεταξύ άλλων ότι «το παρεμπόριο είναι μία μάστιγα 
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για την χώρα και επηρεάζει όλα τα επίπεδα και όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών, 
βιοτεχνών, εμπόρων και αυτοαπασχολούμενων». 
Αναφερόμενος στου ελέγχους που πρέπει να διεξάγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο κ. 
Παυλάκης ανέφερε πως «συντεταγμένα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να 
“κυνηγήσουμε” το παραεμπόριο. Δεν λέμε να μην γίνονται έλεγχοι στις νόμιμες επιχειρήσεις 
αλλά δεν μπορούν να γίνονται καταγγελίες από συλλόγους, για πωλήσεις αγροτικών 
προϊόντων στους δρόμους, για συνεργεία που είναι παράνομα σε οικοδομές και για μη 
νόμιμους ελεύθερους επαγγελματίες. 
Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενοικιαζομένων δωματίων - καταλυμάτων 
Ν.Χανίων  Γιώργος Μαραθάκης δήλωσε ότι «η Περιφερειακή ενότητα Χανίων έχει τα 
περισσότερα παραξενοδοχεία με 1276 παράνομα καταλύμματα «ελαφρώς», περισσότερα 
από τα νόμιμα . Αυτό είπε μπορεί να ελεγχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο από τις οικονομικές και 
για υπηρεσίες μέσα από τις πλατφόρμες ενοικίασης». 
Όλοι οι πρόεδροι των  Συλλόγων  τοποθετήθηκαν διεξοδικά για τα γενικά και ειδικά θέματα 
των κλάδων τους. 
Από τη σύσκεψη απείχαν ενώ είχαν προσκληθεί  το ΣΔΟΕ και η ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 
Να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο και η ΟΕΒΕΝΧ έχουν  στείλει επιστολή / πρόσκληση στον 
νέο Οικονομικό επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών Σταύρο Θωμαδάκη, σε σύσκεψη 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα μεταφερθούν  εκτενώς  στον επιθεωρητή τα προβλήματα της 
αγοράς και των επιχειρήσεων. 
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