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ΠΡΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ Κα Β. ΒΡΥΖΙ∆ΟΥ

Αγαπητή κυρία ∆ήµαρχε:
O Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαΐδας – Εορδαίας εκφράζει την εντονότατη ανησυχία
του διαπιστώνοντας την ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει πάρει η λειτουργία της
λαϊκής αγοράς στην Πόλη µας, καθώς και το όλο και αυξανόµενο παραεµπόριο που
γίνεται πέριξ αυτής. Ολόκληροι δρόµοι πλέον έχουν µετατραπεί σε ένα απέραντο
παζάρι, και µόνο εικόνα σύγχρονης Πόλης δεν είναι αυτή που δείχνουµε, κάθε
Τετάρτη.
Παρά τις συνεχείς µας διαµαρτυρίες, και παρά την απόφαση σε συνάντηση που
είχαµε µε το ∆ιοικητή της Αστυνοµίας, τον αρµόδιο αντιδήµαρχο και την υπεύθυνη
της ∆ηµοτικής αστυνοµίας περί συνεχούς ελέγχου και πάταξης του παραεµπορίου,
δεν έγινε απολύτως τίποτα, αντιθέτως επιδεινώθηκε η κατάσταση εις βάρος των
συναδέλφων µας.
Πιστεύουµε πως η ∆ηµοτική Αστυνοµία λειτουργεί ή αδρανεί εναντίον µας και δεν
µας προστατεύει από εµφανέστατες παραβάσεις που λαµβάνουν χώρα κάθε βδοµάδα..
Εάν ο ∆ήµος θέλει µία υπηρεσία που απλώς κόβει κλήσεις, τότε νοµίζουµε ότι αυτή
η υπηρεσία δεν έχει λόγο ύπαρξης.
Εάν η συγκεκριµένη υπηρεσία δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα της, τότε
ας ζητήσει την βοήθεια από τη Ελληνική Αστυνοµία η οποία – όπως µας
διαβεβαιώθηκε – είναι πρόθυµη να συµβάλει.
Χαρακτηριστικά σας ενηµερώνουµε ότι από τον Ιούλιο ήδη επιτρέπεται πλέον η επί
τόπου καταστροφή των εµπορευµάτων των παράνοµων πωλητών µε µπογιά, ή η
άµεση κατάσχεσή τους από την υπεύθυνη αρχή η οποία είναι η ∆ηµ. Αστυνοµία.
Αυτό σηµαίνει ότι η Πολιτεία δίνει τα όπλα αλλά δεν χρησιµοποιούνται.
Και δεν είναι µόνο το παραεµπόριο αλλά ακόµη και κάποιοι νόµιµοι πωλητές που
καταλαµβάνουν εδώ και χρόνια θέσεις εκτός της οριοθετηµένης λαϊκής αγοράς,
εµποδίζοντας ακόµα και την πρόσβαση στα καταστήµατα των συναδέλφων µας, που
επί σχεδόν δύο µήνες τον χρόνο είναι σαν να έχουν κλειστά τα καταστήµατά τους,
αντί να εκµεταλλευτούν την υπάρχουσα κίνηση της ηµέρας.
Κυρία ∆ήµαρχε:
Ο εµπορικός κόσµος εδώ και δύο χρόνια υποφέρει και τίθεται πλέον θέµα επιβίωσης
για όλους µας, από την µεγάλη οικονοµική κρίση που περνάει ο τόπος.

Για να κατανοήσετε το πρόβληµα σας πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία
µας, από την αρχή του 2011 στην Πόλη µας έχουν βάλει λουκέτο 125 εµπορικά
καταστήµατα. Και είµαστε σίγουροι πως σ’ αυτό συντελεί και η αύξηση του
παραεµπορίου.
Ο εµπορικός κόσµος της Πτολεµαΐδας, έχοντας φτάσει στα όριά του, απαιτεί πλέον,
από την ∆ηµοτική Αρχή να βάλει µία τάξη στο θέµα.
Εάν γίνει σωστή γραµµογράφηση στον χώρο της λαϊκής αγοράς, και λειτουργήσουν
εκεί, εντός των ορίων της, όλοι οι νόµιµοι πωλητές, και εάν παταχθεί µε τον
αυστηρότερο τρόπο το παραεµπόριο και οι παράνοµοι πωλητές, τότε πιστεύουµε ότι
και χώροι δηµοτικοί θα απελευθερωθούν, που τώρα καταλαµβάνονται παρανόµως,
και οι συνάδελφοί µας θα λειτουργούν σε ένα άλλο πλαίσιο πιο υγειούς
ανταγωνισµού.
Ο σύλλογός µας θα αποστείλει προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αίτηµα
για συζήτηση του θέµατος στο ∆. Συµβούλιο.
Τέλος δεν σας κρύβουµε ότι πλέον έχουµε ζητήσει και από Νοµικό την συνδροµή του
και είµαστε αποφασισµένοι να αγωνιστούµε και να ζητήσουµε την τιµωρία των τυχόν
υπευθύνων για αυτό το φλέγον θέµα.
Για εµάς πλέον είναι θέµα επιβίωσης, της δικής µας και των παιδιών µας.
Σας ευχαριστούµε και αναµένουµε πράξεις.
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