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ΠΡΟΣ:
1. κ. Στρ. Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη 

Πρέβεζας,
2. Αστυνομικό Δ/ντή Πρέβεζας
3. Δημοτική Αστυνομία
4. Λιμενικό Ταμείο

ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με καταγγελίες που μας έχουν γίνει από μέλη του Επιμελητηρίου, 

αλλά και όπως όλοι μας πολύ καλά γνωρίζουμε, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες 

εκατέρωθεν  των  εθνικών  οδών του  Νομού  μας,  διακινούνται  μεγάλες  ποσότητες 

οπωροκηπευτικών, συνήθως παρανόμως, με αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, χωρίς 

παραστατικά και χωρίς αποδείξεις!!! 

Η παραβατική αυτή συμπεριφορά ζημιώνει τόσο το κράτος, όσο και τις νόμιμες 

επιχειρήσεις του κλάδου στο Νομό μας, τις οποίες εκφράζει το Επιμελητήριο, καθώς 

λειτουργεί ανταγωνιστικά και όχι με ίσους όρους δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού (η διαφορά των λειτουργικών εξόδων είναι τεράστια), ενισχύοντας το 

παρεμπόριο.

Οι έμποροι επισημαίνουν ότι όσοι έχουν καταστήματα είναι αναγκασμένοι να 

πληρώνουν δημοτικά τέλη και άδειες, ΦΠΑ και όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις, 

ενοίκιο ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΟΑΕΕ και να υπόκεινται και σε έλεγχο από τα αρμόδια όργανα 

για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, τη στιγμή που οι  πλανόδιοι  λειτουργούν 

ανεξέλεγκτα.

Παρατηρούμε  λοιπόν  το  φαινόμενο,  που  πράγματι  εξοργίζει  όλους  όσους 

ασχολούμαστε  με  το  νόμιμο  στεγασμένο  εμπόριο,  αντί  να  αντιμετωπίζεται  το 

πρόβλημα  του  παρεμπορίου,  να  διογκώνεται  και  να  προκαλεί  προβλήματα  και 

εμφράγματα στην υπόλοιπη αγορά.

Πιστεύουμε ότι ο καθένας από εμάς, από όποια θέση κι αν βρίσκεται, πρέπει 

να συνδράμει για την λύση του προβλήματος του παραεμπορίου στην περιοχή μας, 

σε μια εποχή μάλιστα, κατά την οποία η ασφυξία στην αγορά και η κατακόρυφη 

http://www.eber.gr/


μείωση  των  πωλήσεων  οδηγούν  µικρές  και  µεγάλες  επιχειρήσεις  στο  χείλος  της 

καταστροφής.

Για  το  λόγο  αυτό,  ζητούμε  την  άμεση  πάταξη  κάθε  είδους  παρεµπορικής 

δραστηριότητας που έχει κατακλύσει το Νομό µας, την εφαρµογή των Νόµων και την 

προστασία του νόµιµου στεγασµένου εµπορίου.

Με εκτίμηση,
Για το Επιμελητήριο Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος

Λεωνίδας Γ. Νταλαμάγκας
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6. ΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
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