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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με παράλληλη κοινοποίηση στην
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε ο Εμπορικός
Σύλλογος Τρικάλων εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στις αλλαγές
που επέφερε η νέα τροπολογία για την κατάργηση της απαγόρευσης των
προεκπτώσεων και την διεύρυνση των υπαίθριων πανηγύρεων.
Ειδικότερα το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής : Το Διοικητικό
Συμβούλιο και σύσσωμος ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων με αφορμή
την ψήφιση του νομοσχεδίου περί «Ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών όσων αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και άλλες
διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009
εκφράζει την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκειά του, τόσο για τον τρόπο
ψήφισής του, όσο και για το περιεχόμενο των διατάξεων του εν λόγω
νομοσχεδίου.
Δεν είναι δυνατόν και σε κάθε περίπτωση θεωρείται προκλητική
τακτική αιφνιδιασμού, όταν για μια τόσο σημαντική τροπολογία στον
τομέα του εμπορίου, δεν προηγείται διαβούλευση της Κυβέρνησης με
τους υπεύθυνους εμπλεκόμενους φορείς και δεν λαμβάνονται υπόψη οι
πάγιες θέσεις και απόψεις τους. Πόσο μάλλον όταν με αυτή την
τροπολογία αλλάζει μια διάταξη νόμου που προήλθε ύστερα από
μακροχρόνιες προσπάθειες του εμπορικού κόσμου.
Ειδικότερα, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται 10ήμερο προσφορών
πριν από τις επίσημες θερινές και χειμερινές εκπτώσεις για το 50% των
προϊόντων. Μια τέτοια πρακτική θα προκαλέσει σύγχυση και
παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και θα οδηγήσει με
μαθηματική ακρίβεια σε απορύθμιση της αγοράς, καθώς δεν θα είναι
διακριτά : η μείωση της τιμής, το ποσοστό της έκπτωσης και το είδος της
προσφοράς. Ως εκ τούτου δυσχερής θα καθίσταται και ο έλεγχος των
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την κατάργηση του υγιούς εμπορίου και
την επικράτηση της ασυδοσίας, προς όφελος των λίγων μεγάλων
επιχειρήσεων.
Είναι σίγουρο ότι με την τελευταία εξ αίφνης τροπολογία,
ευτελίζεται ο θεσμός των εκπτώσεων και νομιμοποιούνται όλες οι
αθέμιτες πρακτικές που αφορούν τον ανταγωνισμό και σχετίζονται με
την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις, που
αναφέρονται στη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με τις
οποίες διευρύνονται οι υπαίθριες πανηγύρεις, που οργανώνουν οι ΟΤΑ,
με τις πασχαλιάτικες αγορές. Οι σχετικές διατάξεις σε καμία περίπτωση
δεν εξυπηρετούν το οργανωμένο εμπόριο και από τη στιγμή μάλιστα που
οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί «αδυνατούν» να λειτουργήσουν,
καθιστούν το υπαίθριο εμπόριο ανεξέλεγκτο.
Όλες οι παραπάνω αλλαγές σε καμία περίπτωση δεν ωφελούν τους
χιλιάδες μικρομεσαίους εμπόρους, ενώ αντίθετα εξυπηρετούν τα
συμφέροντα των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων, που οδηγούν στη
μονοπώληση της αγοράς και την επικράτηση του αθέμιτου
ανταγωνισμού.
Πριν να είναι πολύ αργά, καλούμε τον Υπουργό και την
Κυβέρνηση να αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, να ξεκινήσει έντιμο και
ειλικρινή διάλογο με τους αρμόδιους φορείς του εμπορίου και αφού
λάβει σοβαρά τις θέσεις τους, να θεσμοθετήσει ξεκάθαρους κανόνες για
τη λειτουργία της αγοράς.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων κινούμενος στο ως άνω πλαίσιο
νομιμότητας και υγιούς εμπορίου και με σκοπό την εξασφάλιση των
ενόμων συμφερόντων του εμπορικού κόσμου της πόλης των Τρικάλων
και ενώ παρακολουθεί το θέμα εδώ και καιρό κατέθεσε στη Διεύθυνση
πολεοδομίας του δήμου Τρικκαίων την ακόλουθη αναφορά:
Σας αναφέρουμε τα παρακάτω, και παρακαλούμε για τις δικιές σας
ενέργειες :
Εδώ και καιρό εκτελούνται οικοδομικές εργασίες στο κτίριο που
βρίσκεται επί των οδών Όθωνος και Γαριβάλδη γωνία (πρώην εκδοτήρια
του ΚΤΕΛ), προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως εμπορικό κατάστημα.
Θεωρούμε ότι οι εργασίες γίνονται κατά παράβαση του νόμου, καθώς
επίσης και ότι η σχετική άδεια δεν πληροί τις προϋποθέσεις των
κανονισμών του ΓΟΚ.
Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι κατά την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009
περί ώρα 19:00 μ.μ. έγινε καταγγελία στο τμήμα ασφαλείας Τρικάλων ότι
απασχολούνταν παράνομα αλλοδαποί σε οικοδομικές εργασίες στο ως
άνω κτήριο. Του θέματος επιλήφθηκε το τμήμα συνοριοφυλακής και
προέβη σε συλλήψεις.
Επιπλέον σας αναφέρουμε ότι κατά το Σάββατο 27 Ιουνίου 2009
περί ώρα 20:30 μ.μ. εκτελούνταν παρανόμως εργασίες στο ως άνω
κτίριο, γεγονός το οποία καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα
Τρικάλων, το οποίο επιλήφθηκε του θέματος.
Παρακαλούμε όπως προβείτε αρμοδίως σε αυτοψία και σε έλεγχο
της οικοδομικής άδειας και της όποιας τροποποίησης και λάβουμε
αιτιολογημένη απάντηση αν η συγκεκριμένη άδεια πληρεί τις νόμιμες

προϋποθέσεις (και ποιες είναι αυτές) για την έκδοσή της και αν οι
οικοδομικές εργασίες διενεργούνται νόμιμα.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

