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Του ΑνδρέΑ ΓέρΑλή

Αγωνία για τους 200 
εργαζομένους της ΣΕΚΑΠ

Η Δικαιοσύνη
απέρριψε την προσφυγή 

της νέας διοίκησης 
της καπνοβιομηχανίας 

κατά του προστίμου 
των 38 εκατ. ευρώ

που είχε επιβληθεί
με καθυστέρηση

και αφορούσε την
παλαιά διοίκηση

Κ
ορυφώνεται η αγωνία των περίπου 200 
εργαζομένων στη ΣΕΚΑΠ, αλλά και ολό-
κληρης της κοινωνίας του νομού Ξάν-

θης, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα απορ-
ρίφθηκε η προσφυγή που είχε καταθέσει η κα-
πνοβιομηχανία για το πρόστιμο των 38,23 εκα-
τομμυρίων ευρώ που της έχει επιβληθεί. Το υπέ-
ρογκο πρόστιμο έχει επιβληθεί λόγω μιας πα-
λαιάς υπόθεσης λαθρεμπορίας, η οποία πριν 
από 8 χρόνια είχε σύρει τους πρώην επικεφα-
λής της καπνοβιομηχανίας στα δικαστήρια. 
Το 2009, πλοίο που μετέφερε φορτίο με τσι-
γάρα της ΣΕΚΑΠ, με παραλήπτη offshore εται-
ρεία στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.  Παρότι 
τελικά οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από το 
Εφετείο, το Δημόσιο έκρινε ότι πρέπει να επι-
βάλει πρόστιμο για διαφυγόντα έσοδα από φό-
ρους και δασμούς. 

H καθυστέρηση 
Το Δημόσιο καθυστέρησε περίπου μία πενταε-
τία να επιβάλει τη χρηματική ποινή των 38,23 
εκατομμυρίων. Αποτέλεσμα της καθυστέρη-
σης είναι το πρόστιμο να βαρύνει τη σημερι-
νή διοίκηση της εταιρείας, καθώς η ΣΕΚΑΠ έχει 
εξαγοραστεί το 2013 από την Donskoy Tabak, 
του ομογενούς επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. 
Ωστόσο, όταν πραγματοποιήθηκε η εξαγορά, 
οι νέοι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να γνωρί-
ζουν ότι περίπου έναν χρόνο αργότερα θα ετί-
θεντο αντιμέτωποι με ένα δυσβάσταχτο πρό-
στιμο πολλών εκατομμυρίων ευρώ… Η νέα δι-
οίκηση της ΣΕΚΑΠ είχε καταθέσει προσφυγή 
από το 2016, η οποία τελικά απορρίφθηκε τις 
προηγούμενες ημέρες. 

Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν το 
πρόστιμο «εξοντωτικό» για τη ΣΕΚΑΠ, η οποία 
μόλις πρόσφατα κατάφερε να επιστρέψει σε 
τροχιά κερδοφορίας. Εκτιμάται μάλιστα ότι σε 
περίπτωση που, ακόμα και μετά την απόρριψη 
της προσφυγής, δεν υπάρξει διαγραφή ή έστω 

μια γενναία έκπτωση, η επιβολή του προστίμου ισοδυναμεί με 
πραγματική απειλή για τη βιωσιμότητα της θρακικής καπνοβι-
ομηχανίας. Επιπλέον, η απόφαση της Δικαιοσύνης επί της προ-
σφυγής που έχει κατατεθεί, προκαλεί ανησυχία τόσο στους ερ-
γαζομένους της εταιρείας όσο και σε εκατοντάδες κατοίκους της 
Ξάνθης, των οποίων οι θέσεις εργασίας εξαρτώνται έμμεσα ή 
άμεσα από τη λειτουργία της ΣΕΚΑΠ. «Προσωπικά δεν θα μπω 
στον διάλογο για το αν είναι λογικό ή όχι το πρόστιμο», αναφέ-
ρει ο δήμαρχος Ξάνθης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ξεκα-
θαρίζοντας, όμως, ότι ένα πλήγμα στη ΣΕΚΑΠ θα σήμαινε επι-
δείνωση της οικονομικής κατάστασης ολόκληρης της Ξάνθης. 
«Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ξάνθη, 
καθώς, πέραν των 200 εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ, υπάρχουν οι 
καπνοπαραγωγοί αλλά και πολλοί άλλοι κλάδοι του νομού που 
στηρίζονται σε αυτήν την επιχείρηση, μία από τις λίγες που έμει-
ναν στην περιοχή μας μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρί-
σης», δηλώνει ο Χ. Δημαρχόπουλος. 

Η ΣΕΚΑΠ ξεκίνησε να λειτουργεί το 1975, παράγοντας μάρ-
κες τσιγάρων που παραμένουν δημοφιλείς ακόμη και σήμερα 
και καταγράφοντας μια αξιοπρόσεκτη εξαγωγική δραστηριότη-
τα. Πριν εξαγοραστεί από την Donskoy Tabak, το πλειοψηφικό 

πακέτο των μετοχών της διατηρούσε η Αγροτι-
κή Τράπεζα. Σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που 
εργάζονται στην καπνοβιομηχανία για σχεδόν 
τρεις δεκαετίες. «Εχουμε παγώσει, περιμένου-
με να δούμε τι θα γίνει», λέει ο πρόεδρος του 
σωματείου εργαζομένων στη ΣΕΚΑΠ, Δημή-
τρης Σαμαράς. «Ολα αυτά τα χρόνια έχουμε 
περάσει από χίλια κύματα. Πριν από το 2013 
υπήρχε πρόβλημα στη μισθοδοσία μας με με-
γάλες καθυστερήσεις. Και τώρα, όμως, που η 
εταιρεία έχει καταφέρει να ορθοποδήσει, έρ-
χεται αυτό το πρόστιμο, που εμείς θεωρού-
με άδικο», λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, 
εξηγώντας πως για τα πεπραγμένα των παλαι-
ών διοικήσεων ευθύνεται στην ουσία το ίδιο το 
κράτος. «Οι παλαιές διοικήσεις της ΣΕΚΑΠ ήταν 
διορισμένες από τις προηγούμενες κυβερνή-
σεις. Οι παλαιοί διοικητές δικάστηκαν, κρίθη-
καν αθώοι και έμεινε ένα χρέος στην εταιρεία, 
το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι εργαζό-
μενοι και η νέα διοίκηση»… 
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