Τρίκαλα, 9 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 2747

Δελτίο Τύπου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων απέστειλε την ακόλουθη αναφορά
στους κάτωθι: Δήμο Τρικκαίων, Δημοτική Αστυνομία, Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Τρικάλων-Τμήμα Εμπορίου με κοινοποίηση στους:
Περιφέρεια Θεσσαλίας, Εισαγγελία Τρικάλων, Ομοσπονδία Εμπορικών
Συλλόγων Θεσσαλίας και Τοπικά Μ.Μ.Ε.
Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009 ξεκινά η ετήσια
εμποροπανήγυρη των Τρικάλων στην περιοχή των Καρυών. Σύμφωνα με
το νόμο οι εμποροπανηγύρεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε διάρκεια
τις επτά (7) ημέρες, καθώς και «η ισχύς των αδειών για συμμετοχή σε
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία
φορά το χρόνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες».
Σπεύδουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που παρουσιάζεται
κάθε χρόνο τέτοια περίοδο με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και
αρχών. Αναφερόμαστε στην άτυπη και παράνομη παράταση της
διάρκειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης από επτά (7) σε εννέα (9)
ημέρες, κάτι που είναι παράνομο, εφόσον η ισχύς των αδειών για
συμμετοχή σε ετήσιες εμποροπανηγύρεις ρητά δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις επτά (7) συναπτές ημέρες.
Η παράταση αυτή γίνεται με την έναρξη της λειτουργίας των
παραγκών από το Σάββατο, ενώ η έναρξη της εμποροπανήγυρης βάσει
και των σχετικών αδειών που δίνονται είναι τη Δευτέρα. Μάλιστα πέρυσι
παρατηρήσαμε το φαινόμενο, παρά τις ενέργειες μας και τη διαβεβαίωση
του ίδιου του Δημάρχου Τρικκαίων για «κανονική» έναρξη, η άτυπη
αυτή έναρξη να τελείται και να ανακοινώνεται και δια του τύπου,
δημιουργώντας σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό των Τρικάλων και της
ευρύτερης περιοχής, θίγοντας τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου των
Τρικάλων και νομιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση μια καθόλα παράνομη
και καταχρηστική κατάσταση.
Αντιδρούμε στην ανοχή και τον εθελοτυφλία των αρμόδιων
υπηρεσιών και των αρχών και ζητάμε να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα
αποτρέψουν και φέτος το ίδιο φαινόμενο. Ξεκινώντας από την
ηλεκτροδότηση των παραγκών το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου και
όχι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ζητάμε επιπλέον την ένταση τόσο των
προληπτικών ελέγχων από τα αρμόδια κλιμάκια κατά το Σάββατο 12 και

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όσο και των κατασταλτικών ελέγχων για όσες
παράγκες λειτουργούν παράνομα.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

