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ΕΘΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ 

  

Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2013 

                                  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

  

«Η ΕΣΕΕ ελεκερώλεη θαταλαιφτές θαη εκπόροσς τρουίκφλ γηα τε ιεητοσργία 

τες αγοράς τελ Καζαρά Δεστέρα» 

 

Η Καζαξά Δεπηέξα κπνξεί λα κελ απνηειεί επίζεκε αξγία ηνπ Κξάηνπο θαη ε 

ππνρξεσηηθόηεηά ηεο λα θαζηεξώλεηαη κόλν κε εηδηθέο δηαηάμεηο ή ξπζκίζεηο ζε 

ηνπηθό επίπεδν, σζηόζν νη θαηαλαισηέο, νη εξγνδόηεο θαη νη εξγαδόκελνη ζε 

εκπνξηθέο  επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ κπνξνύκε θαη πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηα έζηκα 

θαη ηηο παξαδόζεηο καο. 

Δεδνκέλνπ όηη ηίζεληαη από πνιινύο εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ησλ κηθξώλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, ε ΕΕΕ γλσζηνπνίεζε ζηηο Οκνζπνλδίεο θαη 

ζηνπο ηνπηθνύο Εκπνξηθνύο πιιόγνπο ηα θάησζη: 

• Η Καζαξά Δεπηέξα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξέζηκεο ενξηέο (ππνρξεσηηθέο 

αξγίεο) θαη όζα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα νπνπδήπνηε ζηελ επηθξάηεηα επηιέμνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, ζα αλνίμνπλ λόκηκα. 

• Καηά ζπλέπεηα, ε Καζαξά Δεπηέξα είλαη εξγάζηκε εκέξα γηα ηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά ηελ εκέξα απηή ζην θαζνξηζκέλν πιαίζην 

σξαξίνπ είλαη ειεύζεξε, εάλ θαη εθόζνλ ην επηζπκεί ν θάζε έκπνξνο. 

Σα κελύκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ελζαξξπληηθά, αθνύ νη ηηκέο ησλ ςαξηθώλ 

θαη ζαιαζζηλώλ, πνπ ζηελ νπζία απνηεινύλ θαη ην βαζηθό κελνύ ηνπ 

«ζαξαθνζηηαλνύ ηξαπεδηνύ», παξνπζηάδνληαη, ζύκθσλα κε ηα πξώηα ζηνηρεία ηεο 

θεηηλήο αγνξάο, ζεκαληηθά κεησκέλεο ζε ζύγθξηζε κε πέξπζη. 

 

Σα πεξηζζόηεξα πξντόληα εκθαλίδνπλ θαηαθόξπθε πτώσε, ε νπνία κεζνζηαζκηθά 

θπκαίλεηαη ζην 23% ζε ζύγθξηζε κε ηε πεξπζηλή ρξνληά. Εηδηθόηεξα, ηα θαιακάξηα 

είλαη κεησκέλα θαηά 15% ην θηιό (θξέζθα θαη θαηεςπγκέλα), ε ηηκή ηνπ θξέζθνπ 

ρηαπνδηνύ θαηαγξάθεη πηώζε 24%, νη θαηεςπγκέλεο γαξίδεο ππνρσξνύλ, επίζεο, ζε 

έλα πνζνζηό ηνπ 25%, ελώ θαη ηα κύδηα είλαη θζελόηεξα θαηά 17%. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ινηπά πξντόληα πνπ πιαηζηώλνπλ ην ζαξαθνζηηαλό ηξαπέδη, όπσο ε 

ιαγάλα, νη ειηέο, ν ηαξακάο, ην ηνπξζί, ν ραιβάο αιιά θαη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα 

πξντόληα, νη κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ηνπο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο νξηαθέο, θαζώο 

θηλνύληαη, ιίγν σο πνιύ, ζηα πεξπζηλά επίπεδα, ρσξίο λα πξνθαινύλ επηπιένλ 

επηβάξπλζε ζην θαηαλαισηηθό θνηλό (αθνινπζεί ζρεηηθόο πίλαθαο κε ηε κεηαβνιή 

ηεο ηηκήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντόλησλ, γηα ηα έηε 2013 θαη 2012). 

 

Σέινο, ε ΕΕΕ εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ εκπόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, 

ππελζπκίδεη όηη πξνέρεη ε αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηώλ θαη εύρεηαη ζε όινπο Καιή 

αξαθνζηή. 
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Πίλαθας : Σύγθρησε σαραθοστηαλού τραπεδηού 2013/2012 

          Προχόλτα      Ποσότετα 

     2013 

(τηκές σε €)  

     2012 

(τηκές σε €) 

Μεταβοιή     

2013/2012        

  
Καιακάξηα θξέζθα  Κηιό 15,00 17,65 -15,00% 

Καιακάξηα θαηεςπγκέλα  Κηιό 5,25 6,15 -14,60% 

Υηαπόδη θξέζθν Κηιό 12,80 16,80 -23,80% 

Υηαπόδη θαηεςπγκέλν Κηιό 7,25 12,50 -42,00% 

Μύδηα Κηιό 10,00 12,00 -16,70% 

Γαξίδεο κεζαίεο θαηεςπγκέλεο Κηιό 12,00 16,00 -25,00% 

Μέσος Όρος Μεταβοιής ζαιασσηλώλ 2013/2012: -23%                                                                   

 Τηκοιευία: Κελτρηθή Ιτζσαγορά Αζελώλ 

Σαξακάο (θζελόο) Κηιό 5,50 5,80 -5,20% 

Λαγάλα Σεκάρην 2,80 2,70 3,70% 

Ειηέο Καιακώλ Κηιό 4,00 4,40 -9,10% 

Υαιβάο (κε ζπζθεπαζκέλνο) Κηιό 7,40 7,20 2,80% 

Νηνικαδάθηα θνλζέξβα Μηζό θηιό 2,50 2,50 0,00% 

Σνπξζί ρύκα Κηιό 2,00 2,00 0,00% 

 


