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Αυτό που περίμενε η αγορά

εν προκειμένω η
ρύθμιση εξόφλησης σε
έως και 1 20 δόσεις των
οφειλών στα ασφαλιστικά

Ταμεία ήρθε στο
παρά 1 του καινούργιου

χρόνου Αν όμως
κρίνουμε από τις επίσημες

αντιδράσεις του εμπορικού

κόσμου στο
μέτρο τότε τα χαμόγελα
είναι περιορισμένα και
λιτοδίαιτα

Επιμέλεια
Νίκος Τσαγκαχάκης

Από
το πρωί της Πέμπτης

η υπουργική απόφαση

για την ρύθμιση

οφειλών σ.σ με
ανώτατο όριο τις €50.000 εκατοντάδων

χιλιάδων ελεύθερων
επαγγελματιών στα ασφαλιστικά

Ταμεία φέρει τις υπογραφές
της υπουργού και του υφυπουργού

Εργασίας Έφης Αχισιό
γλου και Τάσου Πετρόπου
λου Για να υπάρχει μια τάξη
μεγέθους και λαμβάνοντας υπόψη

τα διαθέσιμα στοιχεία του
ΕΦΚΑ το ταβάνι των
€50.000 σκεπάζει περί τα 1,1
εκατομμύριο οφειλέτες οι οποίοι

χρωστούν αθροιστικά μαζί
με τις προσαυξήσεις ποσό άνω

των 10 δισ ευρώ Το θέμα
είναι ότι οι πρόνοιες του νομοθετήματος

Αχισιόγλου οε μικρό

βαθμό φαίνεται να ανακουφίζουν

τις ανάγκες εμπόρων και
μικροεπιχειρηματιών Αυτό
τουλάχιστον προκύπτει από τις
αντιδράσεις της ΕΣΕΕ που διά
του προέδρου της Βασίλη Κορ
κίδη είπε ότι τα 2/3 των μικρομεσαίων

οφειλετών μένουν εκτός

ρύθμισης Μάλιστα ο πρόεδρος

της ΕΣΕΕ προανήγγειλε
πίεση στην κυβέρνηση ώστε εντός

του 2018 να ακολουθήσει
νέα υπουργική απόφαση για οφειλές

άνω των 50.000 ευρώ
Πίσω τώρα στα της ρύθμισης
του υπουργείου Εργασίας αυτή
αφορά πιο εξειδικευμένα τις εξής

δύο περιπτώσεις
ί Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική

ικανότητα π χ έμποροι
ή νομικά πρόσωπα εφό

ΓΚΡΙΝΙΑΖΕΙ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΟΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 201 8

Νηστίσιμη η ρύθμιση
για οφειλές στα Ταμεία

1 οι πρόνοιες του νομοθετήματος α
ΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

σον α οι συνολικές οφειλές
τους προς όλους τους πιστωτές
τους δεν υπερβαίνουν τις
20.000 ευρώ ή β οι οφειλές
τους προς τους φορείς κοινωνικής

ασφάλισης ΦΚΑ υπερβαίνουν
το 85 των συνολικών οφειλών

τους
ii Φυσικά πρόσωπα χωρίς

πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική

δραστηριότητα
π χ δικηγόροι αγρότες υπό

την προϋπόθεση ότι έχουν κά¬

νει έναρξη εργασιών και ότι οι
οφειλές τους προς τους ΦΚΑ
δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές
που γεννήθηκαν έως τις
31/12/2016 και οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται έως τις
31/12/2018 ηλεκτρονικά
προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών

Οφειλών ΚΕ
ΑΟ

Σημειώνεται ότι για την αξιο¬

λόγηση του εισοδήματος του οφειλέτη

λαμβάνεται υπόψη το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του μέσου

όρου των κερδών προ φόρων

τόκων και αποσβέσεων
της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου

έτους πριν την υποβολή
της αίτησης

Κριτήρια υπαγωγής και
πλήθος δόσεων
Πα την υπαγωγή στην ρύθμιση
του υπουργείου Εργασίας δεν
αρκούν τα προαναφερθέντα

καθώς θα
πρέπει να πλη

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ

►Η Για οφειλές έως 20.000 ευρώ

ο οφειλέτης πρέπει να έχει
θετικό αποτέλεσμα προ φόρων
τόκων και αποσβέσεων σε μία
τουλάχιστον από τις τελευταίες
τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή

της αίτησης
W Για οφειλές 20.000-50.000
ευρώ πέρα από το ανωτέρω
κριτήριο ο λόγος του χρέους
αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή

προσαυξήσεις και τόκοι
προς το εισόδημα πρέπει να είναι

μικρότερος ή ίσος του 8
Σε ό,τι αφορά το πλήθος των

δόσεων για οφειλές €3.000
€50.000 ο μέγιστος αριθμός είναι

οι 120 δόσεις και για οφειλές

έως €3.000 είναι οι 36 δόσεις

Το ελάχιστο ποσό δόσης
δεν μπορεί είναι λιγότερο από
τα 50 ευρώ Υπογραμμίζεται επίσης

ότι για ρύθμιση οφειλών
€3.000-€50.000 προβλέπεται
διαγραφή του 85 των

προσαυξήσεων

και τόκων εκπρόθεσμης

καταβολής

ρουνται και τα
παρακάτω
κριτήρια

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝ

Τα κέρδη για
τους

υπόχρεους
Εκτός από

την τμηματική
εξό

Η υπαγωγή οφειλών στην νέα
ρύθμιση αποκλείεται εφόσον π

συνολική αξία των περιουσιακών
στοιχείων τουοφειλέτη είναι κατά

25 φορές μεγαλύτερη της
προς ρύθμιση οφειλής

φ λ η ο η
των οφειλών

που δίνεται

πλέον
στους υπόχρεους

στα ευεργετήματα

της ρύθμισης

συγκαταλέγονται
και

►►ί Ο μη υπολογισμός περαιτέρω
τόκων και προσαυξήσεων

εκπρόθεσμης καταβολής
►►ί Η χορήγηση στον οφειλέτη
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

►Κ Η αναστολή λήψης αναγκαστικών

μέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων

του οφειλέτη
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4.1 00.000 έχουν χρέη στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία
Στο έλεος των... κατακτητών
είναι μέχρι και μικροοφειλέτες
Που χρωστούν από 3.000 μέχρι 50.000 ευρώ!

éé

■ ελικά, είμαστε όμηροι των δανειστών - «θεσμών», που αρνούνται 

να ξεσφίξουν τη θηλιά
ακόμη και για εκείνοι^ tous 

μικροεπαγγελματία 

που
χρωστάνε στην Εφορία και
στα Ταμεία μέχρι 3.000 ευρώ! 

Στη ρύθμιση για πληρωμή 

tos οφειλήε σε δό-
ae\s έχουν δεχθεί μέχρι
του ποσού των 50.000 ευρώ 

και ισχύει μόνο για tous
ελεύθερουΒ επαγγελματίες 

(ôiKnYÔpous, μηχανι-
KOUS, YiaTpoùs, οικονο- ■■
μολόγουβ και γεωπόνοι)
και tous αυτοαπασχολούμενου3, και
όχι για tous επαγγελματίεβ / εμπόρου3,
outoùs π.χ. που έχουν καφενείο, μανάβικο, 

σουβλατζίδικο ή εστιατόριο!
Οι «θεσμοί» αρνούνται, γι' αυτό και

δεν έχει υπογραφεί η κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών και Ερ-
Yaoias. Κατά τα άλλα, είμαστε ανεξάρτητο 

KpâTOS και αποφασίζει η κυβέρνηση...

Oncos τονίζει σε δηλώσει του ο πρό-
8ÔposTOS ΕΣΕΕ Βασίλη3 KopKi'ôns, ελπίζει 

ότι με την πίεση που θα ασκήσει
η ΕΣΕΕ στην κυβέρνηση και με τα στοιχεία 

που θα προσκομίσει araus δάνειοι 
για us οφειλέ5 των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων θα προκύψει νέα υπουρ-

Ποιοι υπάγονται
oris 120 ôooeis
και ποιο είναι

το ποσοστό του
«κουρέματος»

γική απόφαση για οφειλέε άνω των
50.000 ευρώ μέσα στο 201 8.

Ένα από τα θέματα που θα θέσει
araus «θεσμού5» ο κ. KopKi'ôns είναι

να ισχύσει το όριο των
50.000 ευρώ ξεχωριστά
για χρέη στην Εφορία και
στα Ταμεία, ήτοι 50.000
συν 50.000 ευρώ, οπότε
η συνολική οφειλή που θα
ρυθμίζεται να είναι 1 00.000
ευρώ. Υπό την προϋπόθεση 

ότι θα πουν το «ναι» οι
«θεσμοί».■	Να σημειώσουμε ότι οι
οφειλέτε5 στην Εφορία

ανέρχονται σε 3.000.000 και στα ασφα-
λιστικά ταμεία σε 1.100.000, ήτοι
4.1 00.000. Δηλαδή, χρωστάει ο pioôs
πληθυσμ05 tos xcopas uas\

Σύμφωνα με τη ρύθμιση των 120
δόσεων που... μαγειρεύεται από τα δύο
προαναφερθέντα υπουργεία, προβλέπεται 

ότι:
•	Πα χρέη écos 3.000 ευρώ θα μπορεί 

να γίνεται ρύθμιση σε écos 36 δό-
σειβ, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ, αλλά 

σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται
«κούρεμα» προσαυξήσεων.
•	Για χρέη από 3.001 écos 50.000 ευρώ 

το «κούρεμα» μπορεί να φθάσει
écos και το 85% για τα Ταμεία και το
95% για την Εφορία, ενώ η εξόφληση

του xpéous θα γίνεται σε écos 1 20 δό-
oîis. θα αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν 

écos 31/12/16 από ενεργούΞ
ελεύθερου5 επαγγελματία και αυτο-
απασχολούμενου5.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ,
écos 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου
1 .1 00.000 άτομα, οι οφειλέ$ των οποίων, 

με Tis προσαυξήσει, ξεπερνούν τα
1 0 δισ. ευρώ. Δηλαδή, ανέρχονται στο
1/3 των συνολικών οφειλών npos τα
ασφαλιστικά ταμεία. Αντίστοιχα, από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι οι οφειλέ$
των ελεύθερων επαγγελματιών npos
την Εφορία écos το ùipos των 50.000
ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ,
σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών
1 00 δισ. ευρώ, από τα οποία είναι ζήτημα 

αν μπορούν να εισπραχθούν τα
1 0 με 18 δισ. ευρώ.
Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση
Στη ρύθμιση των 1 20 δόσεων για χρέη
écos 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τα κριτήρια 

που προβλέπονται, θα μπορούν
να ενταχθούν όσοι:
•	Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,
ανεξαρτήτου οφειλήβ.
•	Έχουν, αλλά οφείλουν κάτω από
20.000 ευρώ.
•	Έχουν, αλλά το 85% των οφειλών
είναι σε ασφαλιστικά ταμεία.

Β. Kopxiôns

•	Δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει 
το 25πλάσιο του xpéous.

•	Έχουν ταυτόχρονα οφειλέ8 σε Ταμεία 

και Εφορία.
Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί και να

είναι εκ νέου απαιτητή από τον ΕΦΚΑ
στο σύνολο tos σε τρε^ περιπτώσει:
Αν δεν καταβληθούν τρε^ δόσε^, αν
δεν υποβληθεί αναλυτική περιοδική
δήλωση σε διάστημα τριών μηνών ή αν
δεν ρυθμιστούν eviôs τριών μηνών οι
οφειλέ5 npos το ΚΕΑΟ που έχουν 

βεβαιωθεί 

μετά την 31 η Δεκεμβρίου 201 6.



3. EΝA ΑΕΠ ΤΖΙΡΟΣ ΣΕ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ

Publication: . . .ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Date: . . . . . . . .30/12/2017 Clipping Date: . . .30/12/2017
Page: . . . . . . . 52

Ενα ΑΕΠ izipos σε... μαϊμούδεβ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ το ανάγνωσμα και κατ' έτος pas
κατατίθεται σε κατάσταση παραπληγικότηταβ ένα πακέτο
αριθμών που ήκιστα πλησιάζει έστω κατά το νοούμενον
την αλήθεια των προθέσεων. Και όμως, όλα θα ήταν απλά
και δεν θα ψαχνόμασταν για αντικατάστατα των αναγκαίων

"δαπανών. Αρκεί να σπάζαμε το απόστημα των λαθραίων.
Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο και τσιγάρα, από ετών ζητούμενα 

και ουδέποτε εισπραττόμενα από tis apxés ins χώρας
ms φαιδράς πορτοκαλέας. Μιλάμε για ns «μαϊμούδες», Tis

λαθραίες απομιμήσεις επώνυμων ειδών. 200 δισ. ο τζίρος
από τα λαθραία προϊόντα-«μαϊμού». Ολα διακινούμενα μέσω 

Ελλάδαβ στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ. 

Ολα τα κακά που συμβαίνουν στην Ευρώπη τα χρεώνουν 

στην Ελλάδα (που είναι η εύκολη λύση, μ/as και
θεωρείται το... απολωλός πρόβατο) και έτσι κάποιοι άλλοι 

θησαυρίζουν. Πρόκειται για το λαθρεμπόριο «προϊόντων 

αιιομίμ nons». των αποκαλούμενων «μαϊμού».
Και όλο αυτό το λαθρεμπόριο, όπου τον τζίρο που γίνεται 

τον υπολογίζουν στα 200 δισ. ευρώ, διακινείται μέσω
της Ελλάδας στην Ευρώπη, σύμφωνα με την πρόσφατη
έκθεση του ΟΟΣΑ και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

ms Ευρωπαϊκής Ενωσης (EUIPO), που χαρτογραφεί 

τη διακίνηση των λεγόμενων «μαϊμούδων» στη
διεθνή αγορά.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, είναι
^κόμβος για δύο από Tis δέκα βασικές κατηγορίες προϊόντων 

απομίμησηβ γνησίων που διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή 

αγορά. Ειδικά για τον φωτογραφικό εξοπλισμό και
τα ιατρικά μηχανήματα (κατηγορία στην οποία περιλαμβά-

_ νονται και τα γυαλιά ηλίου), η Ελλάδα είναι στην έβδομη
θέση ms κατάταΣηβ των χωρών προέλευσηβ απομιμήσεων.

Αντίστοιχα, για τα αθλητικά είδη και παιχνίδια, η Ελλάδα 

είναι στη δωδέκατη θέση των χωρών προέλευσης
και στην όγδοη για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι άλλες οκτώ
κατηγορίες προϊόντων, που αποτελούν στόχο της βιομηχανίας 

απομιμήσεων, είναι τρόφιμα, φάρμακα, καλλυ-
'ντικά, αρώματα, δερμάτινα είδη, τσάντες, ρούχα, παπούτσια, 

κοσμήματα και ηλεκτρονικά είδη. Κατηγορίες otis
οποίες η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στη λίστα των χωρών 

προέλευσης ή των ενδιάμεσων σταθμών διακίνησα.

Στις εννέα από τις δέκα κατηγορίες απομιμήσεων, η Κίνα 

είναι η κύρια χώρα παραγωγής και ακολουθούν Ινδία,
Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μαλαισία, Πακιστάν και Βιετνάμ.
Στον τομέα της διακίνησης διεθνώς, οι σημαντικότεροι
κόμβοι είναι το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

και η Σιγκαπούρη, ενώ για την ευρωπαϊκή αγορά
οι πύλες εισόδου, εκτός από την Ελλάδα, είναι η Αλβανία, 

με ενδιάμεσους σταθμούς την Αίγυπτο, το Μαρόκο
και την Ουκρανία.

Οπως επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του
ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, οι καταστροφικές συνέπειες
του παρεμπορίου προϊόντων απομίμησης στην προσπάθεια 

ανάκαμψης της καταναλωτικής ζήτησης στοιχειοθετούνται 

όχι μόνο από την απομύζηση δυνητικών πόρων
που θα κατευθύνονταν στην ελληνική αγορά -και εκτιμάται 

σήμερα σε ετήσια βάση συνολικά στα 18 δισ. ευρώ, εκ
των οποίων περίπου τα 5 δια ευρώ προέρχονται από τα
«μαϊμού» προϊόντα-, αλλά και από την απώλεια εκμετάλλευσης 

εσόδων από τη
Η Λερναία Υδρα ins
napaßaTiKÖiiuas,
σε μεγάλο pépos ins
oiKovopias, όχι μόνο
στη χώρα pas, αλλά
στην EE και σε όλον
τον κόσμο, παραρένει
σε πλήρη δράση

φορολογική διοίκηση, 
καθώς μόνο από

τον ΦΠΑ οι απώλειες
υπολογίζονται στα 4.3
δισ. ευρώ ετησίως.

Υπάρχει λύση για
να περιορισθεί «το
λαθρεμπόριο και το
παρεμπόριο, που συ¬
νιστούν μια απο τις

μεγαλύτερες μάστιγες για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή 

οικονομία. Η Λερναία Υδρα της παραβατικό-
τητας, σε μεγάλο μέρος ins οικονομίας, όχι μόνο στη χώρα 

μας, αλλά στην EE και σε όλον τον κόσμο, παραμένει
σε πλήρη δράση. Το υγιές εμπόριο έχει στρατευθεί στην
καταπολέμηση των παραοικονομικών και παρεμπορικών
δραστηριοτήτων, απαιτώντας τη λήψη αποτελεσματικών
μέτρων πάταίήβ τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προτείνει 

επανειλημμένως ότι απαιτείται η διενέργεια αυστηρών 

ελέγχων σε πεδία, και συγκεκριμένα στις πύλες εισόδου, 

στις αποθήκες και στο πεζοδρόμιο.
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ΕΣΕΕ

Εκτός των 1 20 δόσεων
το 75% των μικρομεσαίων οφειλετών
Σύμφωνα με χα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έως 50.000
ευρώ οφείλουν περίπου 1,1 εκαχ. άτομα, οι

οφειλές χων οποίων με χις προσαυξήσεις

ξεπερνούν χα 10 6ισ., δηλαδή ανέρχονχαι σχο 1/3
χων συνολικών οφειλών προς χα Ταμεία.

Ηκτός της ρύθμισης των έως και 1 20 δόσεων- που, εκτός
απρσόπτου, αναμε'νεται να υπογραφεί ακόμη και σήμερα-
μένουν τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών σύμφωνα με
την ΕΣΕΕ.

Κι αυτό, γιατί όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Καθημερινή», 

στη διαδικασία Οα μπορούν να ενταχθούν φυσικά
πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. ε'μποροι) ή νομικά
πρόσοίπα, εφόσον οι συνολικε'ς οφειλε'ς τους προς όλους
τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ ή οι οφειλές
τους προς τα Ταμεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών
οφειλών τους.

Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση 0α έχουν φυσικά 

πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική 

δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και οι
οφειλές τους δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη,
το «παρακλάδι» της ρύθμισης των 120 δόσεων Οα αφορά
επαγγελματίες και ΜμΕ με χρέη μόνο σε εφορία και Ταμεία, 

όχι όμως σε τράπεζες. Για χρέη έως 3.000 ευρώ 0α
μπορεί να γίνει ρύθμιση έως 36 δόσεις, με ελάχιστο ποσό
τα 50 ευρώ, χωρίς «κούρεμα» προσαυξήσεων.

Για χρέη 3.001-50.000 ευρώ το «κούρεμα» μπορεί να φθάσει 

έως και το 85% για Ταμεία και 95% για εφορία, ενώ
η εξόφληση του χρέους 0α γίνει σε έως 120 δόσεις. Ση-
μειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν 

έως 31/12/16 από ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενους και 0α παραμείνει «ανοικτή» 

έως το τέλος του 2018.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΗΦΚΛ, έως 50.000 ευρώ

οφείλουν περίπου 1,1 εκατ. άτομα, οι οφειλές των οποίων
με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή
ανέρχονται στο 1/3 το>ν συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία. Αντίστοιχα, από την ΛΑΛΕ προκύπτει
ότι οι οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών προς την εφορία 

έως το ύψος των 50.000 ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δισ.
ευρώ σε σύνολο οφειλών 100 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός 
που «τρέχει» εδώ και μερικούς μήνες δεν μπορεί να

καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών και επιχειρήσεων

με οφειλές έως 50.000 ευρώ, οι οποίοι αναμένουν την
υπογραφή της απόφασης από την αρμόδια υπουργό Εργασίας, 

Έφη Λχτσιόγλου.
Στην αναμενόμενη ρύθμιση 0α μπορούν να ενταχθούν

όσοι:
•Λεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ανεξαρτήτως οφειλής
•	Έχουν, αλλά οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ
•Έχουν, αλλά το 85 % των οφειλών είναι σε ασφαλιστικά

ταμεία
•	Λεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει το 25πλάσιο του

χρέους
•	Έχουν ταυτόχρονα οφειλές σε Ταμεία και εφορία.

1 1 ρύθμιση μπορεί να χαθεί και η οφειλή να είναι εκ νέου
απαιτητή από τον ΕΦΚΛ στο σύνολο της, εφόσον δεν καταβληθούν 

τρεις δόσεις, δεν υποβληθεί Αναλυτική I Ιεριο-
δική Δήλωση εντός τριών μηνών, ή δεν τακτοποιηθούν ή
ρυθμιστούν εντός τριών μηνών οι οφειλές προς το ΚΗΛΟ
που βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ως εισόδημα 

λαμβάνεται το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου
όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της
τελευταίας 3ετίας ή του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή 

της αίτησης.
Για χρέη έως 20.000 ευρώ, ο οφειλέτης πρέπει να έχει

απλιός θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν

από την αίτηση. Για χρέη 20.000-50.000 ευρώ, εκτός από
το ανωτέρα) κριτήριο, ο λόγος του χρέους (αφου αφαιρεθούν 

οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι) προς το
εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Δηλαδή,
το βασικό χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8πλάσιο του
εισοδήματος.

Προσοχή. II ρύθμιση ξεκαθαρίζει ότι αποκλείεται η
υπαγωγή, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη είναι 25 φορές μεγαλύτερη από
την οφειλή.
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ΕΣΕΕ - Ικανοποιητικός
ο τζίρος στην

εορταστική αγορά
Σε ρυθμούς Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς κινείται η

αγορά παρά το τσουχτερό κρύο.
Ο εμπορικός κόσμος ιιροοδοκά αναθέρμανση της αγοραστικής 

κίνησης και προσβλέπει στο δώρο των Χριστουγέννων αλλά
και στο κοινωνικό μέρισμα.

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι ο εορταστικός τζίρος του Δεκεμβρίου 20 1 7
ϋα κυμανθεί κοντά στα περυσινά 3,5 δισ. ευρώ. πολύ μακριά
από τα 5.37 δισ. ευρώ τζίρου το 2009. Η σωρευτική μείωση του
χριστουγεννιάτικου τζίρου την τελευταία 7ετία υπολογίζεται στο
-35,2% ή 1 ,9 δις ευρώ. σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και
Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ).

Σε ετήσια βάση, τα στοιχεία του 2017 δείχνουν διαμόρφωση
ίου επιπέδου τζίρου λιανικής σία 42 δισ. ευρώ σε σύγκριση με
τ α 41,4 δισ. ευρώ πέρυσι, με μία αύξηση 1,5%, επιβεβαιώνοντας 

εν μέρει τις προβλέψεις.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitto, οι δαπάνες των

Ελλήνων για τις αγορές ίων Χριστουγέννων θα είναι φέτος μειωμένες 

κατά 2% κατά μέσο όρο, οια 450 ευρώ έναντι των 457
ευρώ πέρυσι.

Η μέση δαπάνη των Ευρωπαίων καταναλωτών προβλέπεται
σε 455 ευρώ έναντι 433 ευρώ πέρυσι. Οι δαπάνες των ελληνικών 

νοικοκυριών μεταξύ 2010 και 2017 μειώθηκαν κατά 31 δισ.
ευρώ και η ιδιωτική κατανάλωση από τα 152 δισ. ευρώ στα 121
δισ. ευρώ, με το εισόδημα των Ελλήνων να μην υπερβαίνει ετησίως 

τα 1 14 δισ. ευρώ.
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> Στο τελευταίο τριήμερο εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι έμποροι της Πάτρας

Περιμένουντον... μποναμά!
Στο τελευταίο τριήμερο της
Πρωτοχρονιάς εναποθέτουν

τις ελπίδες τους οι έμποροι της
Πάτρας για να κλείσουν το...

«ταμείο» της φετινής χρονιάς.
Τα μηνύματα που είχαν το περασμένο 

Σαββατοκύριακο, παραμονή 

των Χριστουγέννων,
τους έδωσαν μια ανάσα χαράς
και αισιοδοξίας, δεδομένου ότι
η κίνηση ήταν μεγάλη και μάλιστα 

παρατηρήθηκε μικρή αύξηση 

στον τζίρο της αγοράς.
Ήδη, από την περ. Τετάρτη,
πρώτη εργάσιμη ημέρα της
εβδομάδας, παρατηρήθηκε αυξημένη 

αγοραστική κίνηση,
όπως ανέφερε στον «Σ.Ε.» ο γενικός 

γραμματέας του Εμπορικού 

και Εισαγωγικού Συλλόγου
Πατρών και πρόεδρος της ΟΕ-
ΣΠ Ειώργος Βαγενάς.
«Η κίνηση κατά την εορταστική 

περίοδο ήταν παγωμένη μέχρι 

και την Παρασκευή πριν τα

Χριστούγεννα και σε αυτό συνέβαλαν 

και οι άσχημες καιρικές
συνθήκες. Ωστόσο, το περασμένο 

Σαββατοκύριακο δούλεψαν 

τα εμπορικά καταστήματα, 
ο κόσμος έκανε τις αγορές

του και σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις μπορεί η κίνηση να

παρουσίασε αύξηση της τάξεως
του 5-10% σε σχέση με πέρυσι. 

Περιμένουμε περισσότερη
κίνηση ενόψει της Πρωτοχρονιάς 

για να κλείσει μια δύσκολη

χρονιά με θετικό πρόσημο», τόνισε 

ο κ. Βαγενάς.
Την τιμητική τους αυτές τις ημέρες 

έχουν τα καταστήματα με είδη 

παιχνιδιών και δώρων καθώς 

τα παιδιά έχουν στείλει

γράμμα στον Αγιο Βασίλη και
λαχταρούν να τα αποκτήσουν.
Τα εμπορικά καταστήματα της
Πάτρας σήμερα θα είναι ανοικτά 

σε συνεχές ωράριο, από τις
9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ,
αύριο Σάββατο 30/12/2017
από τις 9 το πρωί έως τις 6 το
απόγευμα και μεθαύριο Κυριακή, 

τελευταία εργάσιμη του χρόνου, 

από τις 1 1 το πρωί έως τις
8 το βράδυ.
Τα εμπορικά καταστήματα θα
είναι κλειστά την Δευτέρα ανήμερα 

της Πρωτοχρονιάς λόγω
αργίας, αλλά και την επομένη,
την προσεχή Τρίτη 2 Ιανουαρίου 

2018, όπως παραδοσιακά
και εθιμικά γίνεται, τα καταστή¬

ματα λιανικού εμπορίου παραμένουν 

κλειστά.

Επίσης, αργία για τα εμπορικά 

καταστήματα θα είναι και το
προσεχές Σάββατο 6/1/2018,
εορτή των θεοφανείων.
Εξάλλου, η ΕΣΕΕ τάσσεται υπέρ
της μετατροπής των εθιμικών
αργιών της δεύτερης ημέρας
των Χριστουγέννων και των

Θεοφανίων, σε ημέρες αργίας
για το εμπόριο.
Αξίζει να αναφέρουμε πως ο
πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

Βασίλης Κορ-
κίδης σχετικά με την κίνηση
στην αγορά τις ημέρες πριν τα
Χριστούγεννα ανέφερε τα εξής:
«Όσοι αναφέρονται σε ουτοπική 

αύξηση χριστουγεννιάτικου
τζίρου 20-25%, μάλλον τους
διέφυγε η υποδιαστολή, αφού
το ,2% έως +2,5% είναι πιο 

ρεαλιστικό. 

Αυτά τα ποσοστά δεν

υπάρχουν στην αγορά και εαν

προέκυπταν θα ήταν χριστουγεννιάτικο 

θαύμα».
Αυξημένη θα είναι και η κίνηση 

στα σούπερ-μάρκετ (τα
οποία είναι ανοικτά σε συνεχές
ωράριο από τις 8 το πρωί έως
τις 9 το βράδυ) και στις υπεραγορές 

τροφίμων καθώς τα νοικοκυριά 

σπεύδουν να προμηθευτούν 

τα απαραίτητα για το
εορταστικό τραπέζι. Οι τιμές στα

προϊόντα κυμαίνονταν στα ίδια
επίπεδα με πέρυσι όπως ανέφεραν 

επαγγελματίες αλλά και
καταναλωτές.
Τέλος, να αναφερθεί πως την
Τρίτη 2 Ιανουαρίου τα καταστήματα 

θα είναι κλειστά, ενώ

συνήθως επειδή γίνεται η καθιερωμένη 

απογραφή το προσωπικό 

εργάζεται κανονικά.

Μποναμάδες στην
Τριών Ναυάρχων
Πιστοί στο έθιμο της Πρωτοχρονιάς 

είναι οι Πατρινοί, οι
οποίοι αναμένεται να τιμήσουν
τους μποναμάδες που στήνονται
τα τελευταία χρόνια στην πλατεία 

Τριών Ναυάρχων. Μικροπωλητές 

από όλη την Ελλάδα

έρχονται στην Πάτρα προσφέροντας 

στους καταναλωτές δώρα 

σε όλα τα βαλάντια και για
όλες τις ηλικίες. Την τιμητική
τους ωστόσο και φέτος έχουν τα
παιδιά και τα παιχνίδια.
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Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου
Ουτοπιστικά τα περί
αύξησης χριστουγεννιάτικου
τζίρου κατά 20-25

Όσοι αναφέρονται σε ουτοπική αύξηση χριστουγεννιάτικου

τζίρου 20-25 μάλλον τους
διέφυγε η υποδιαστολή αφού το 2 έως 2,5
είναι πιο ρεαλιστικό Αυτά τα ποσοστά δεν
υπάρχουν στην αγορά και εάν προέκυπταν θα
ήταν χριστουγεννιάτικο θαύμα

Αυτό ανέφερε σε σχόλιο του στο Twitter ο πρόεδρος

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης σχετικά

με την κίνηση στην αγορά τις ημέρες πριν τα
Χριστούγεννα

Τα καταστήματα λειτουργούν και πάλι σε εορταστικούς

ρυθμούς με συνεχές ωράριο ενώ την
Κυριακή θα είναι ανοικτά μέχρι τις 6 το απόγευμα
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣϋΦΙΑ ΒϋΥΛΤΕΨΗ ΚΑΙ

Εκλογές και Σκοπιανό

es

Το 20 1 7 χάθηκαν220

χιλιάδες θέσεις εργασίας
Η αλχημεία ms κ υβερvnons με τα νούμερα για την ανεργία
Στο 63 η μερική απασχόληση

ΒΡΟΥΤΣΗΣ

α μπορούσε να αναρωτηθεί Karoos n πραγματικά

συμβαίνει καιτι κρύβεται πίσωαπόα
θριαμβολογία του κ Τσίπρα για τα επιτεύγματα

του στην αγορά εργαοκκ
Η αλήθθα aval όϋ πίσω από αυτή

τη θριαμβολογία κρύβεται η

σκληρή πραγματικότητα και η κατάρρευση

ms αγορά5 εργασία
που προκλήθηκε με αποκλεσηκή
ευθύνη ins KuBépvnais του

Η αγορά epyaoias ins xcopas
pas για δεκαεπΒ πριν οικοδομήθηκε

σε σοθρέε βάσεκ και πάντα
υποτίθεται πραόφελκ των εργαζομένων

Στην πραγματικότητα
άμα το όποιο καλό λειτουργούσε

a δούρεια innos καθοίκ
υπονόμευε το συμφέρον των εργαζομένων και των

επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα ins εθνικά
pas Οικονομία

Αυτή ήταν και η αιτία που μετά το 20 1 0 με το ξέσπασμα

ms Kpions η αγορά Epyaoias επλήγη περισσότερο
καθώ5 ήταν ο πιο αδύναμα kpîkos ms οικονομικά

arluoföas ms xobpas pas Το Μάρτιο ίου 201 3 η

ανεργία είχε εκτοξευτεί στο 27,9 Αμέστα μετά
ξεκίνησε η ταχύτατη αιτοκλιμάκωσή ins

rewaies και τολμηρέε μεταρρυθμίσει από το
20 1 0 écos ίο 20 1 4 άρχισαν να εμφανίζουν ία πρώτα
θετικά αποτελέσματα.Ήταν EXEives οι paappuOpioas
που τότε πολεμήθηκαν λυσσαλέα από ιον κ Τσίπρα
και το ΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα υποκριτικά
εξακολουθούν να Tis επικρίνουν και να us

αμφισβητούν ενώ την ίδια στιγμή επιχαίρουν

και επικαλούνται τα θετικά αηοτελέ
σματά tous Σήμερα α συγκεκριμένα μεταρρυθμίσω

αποκλιμακώνουν την ανεργία
και ο ΣΥΡΙΖΑ θριαμβολογεί για την

αηοκλιμάκωσή ms όμακ os κατακρίνει
Πρόκειται για πολιτική παράνοια

το 20 1 7 έχουν πέσει Ισπανία 1 6,7 Ιρλανδία 6
Kunpos 1 0,2 και Πορτογαλία 8,5

Επιπλέον από τον Ιανουάριο του 20 1 5 επήλθε
πλήρΓΚ ανατροπή στην αγορά ερ
Yaoias Για πρώτη φορά στην ιστορία

ms xtopas α ευέλικιεε popcpés
απασχόλησα μερική και εκ περι

ιροηή5 ans vées προσλήψεκ
κυριάρχησαν απόλυτα έναντι ms

πλήρου απασχόλησα Έτσι το
60 nflnpns απασχόληση και
40 μερική απασχόληση που
ίσχυε μέχρι το 201 5 σήμερα
ανετράπη πληροί onàzovxas
κάθε προηγούμενο ρεκόρ Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι to μήνα
Οκτώβριο η μερική απασχόληση

ans νέε5 προσλήψε5 πέτυχε m χερότερη επίδοση
όλων των εποχών με62,26

Μ
αζί με m δυσάρεστη αυτή εξέλιξη δημιουργήθηκε

για πρώτη φορά om χώρα pas και

η γενιά των φτωχών εργαζομένων Σύμφωνα

με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ Màptios 20 1 7 ο 1

nous 3 μισθωτου5 στην Ελλάδα απασχολείται
πλέον με μερική απασχόλησα Δηλαδή από το σύνολο

ίου 1 9 εκατ μισθωτών εργαζομένων στη

χωρα pas οι 582.041 εργάζονται με καθεσκίκ με
puais απασχόλησα και αμείβονται με μέσο μισθό
342 ευρώ Πίνακα Ό

Υί

Πινα Kas 1 Μηνιαία στοιχεία anaoxorlnons
ΑΠΔ ΙΚΑ.ΈΦΚΑ στοιχεία Μαρτίου 201 7

επεξεργασία ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ

πενθυμίζεται ότι η ανεργία παραδόθηκε

στοΣΥΡΕΑ τον Σεπτέμβριο

του 20 1 5 στο 24,9 δηλαδή

μβωμένη κατά 3 μονάδε σε σχέση

με το Μάρτιο του 201 3!ί Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Δημοσιονομικά Στρατηγικά 2014
2018),ηουείχεουμφωνηθείτότεμετου5θεσμού5
και με βασηιη δυναμική ms OiKovopias η ανεργία
το Δεκέμβριο του 201 7 έπρεπε να κλείσει στο
1 7 1 Δυοτυχώ5 ta πισωγυρίσματα οι ανερμάτιστε
πολιτικέ ms κυβέρνησα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ ο δημο
oiovopiKos εκτροχιασμά και η κατάρρευση του αναπτυξιακού

υποδείγματα φρενάρισαν την αποκλιμάκωση

ms ανεργία με αποτέλεσμα στο φετινό Προϋπολογισμό

να προβλέπεται όο θα κλείσει στο 22
Δηλαδή 5 μονάδα υψηλότερα που ισοδυναμούν
με220.000χαμέναθέσεκ εργασία

Την ίδια στιγμή η αγορά εργοκκκ ans 4 πρώην μνημόνια

ευρωπαίαχώρα που δεν είχαν ΣΥΡΙΖΑ—

έχε Βελτιωθεία.σθητΰ συγκριτικά με mv Ελλάδα Συγκεκριμένα

τα ποσοστά ανεργία cms χώρα auTés για

Πλήρους Μερικής Σύνολο

απασχόλησης απασχόλησης
Αριθμός μισθωτών 1.317660 582.041 1.898.540

ασφαλισμένων σε ΙΚΑ

Μέσες μηνιαίες 1.199,4€ 407,2€ 957,3 €
μεικτές αποδοχές
Μέσες μηνιαίες 1 007,5 € 342,0 € 804,1 €
καθαρές αποδοχές

Η ζοφερή αυτή εικόνα όσον αφορά το μέλλον δεν
δείχνε να αποκαθίσταται καθάκ οι apvnuKés tàoas σε
όλα m επίπεδα διευρύνονται συνεχακ Ενδεκπκά από
την 1/1/201 δόλοι οι μισθοί θα μειωθούν λόγω ms
κατάργησα ms έκπτωσα 1 5 στην παρακράτηση
φόρου Ενωαπότην 1/1/2020 επέρχεται και νέα περικοπή

μισθών λόγω τα μείωσα του αφορολογήτου
για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα 5 700 ευρώ
Αυτό λοιπόν είναι που επιδίωκε να κρύψε ο κ Τσίπρα

πίσω από us Kpauyés και us θριαμβολογία του
Τη γενιά των«φτωχων εργαζομένων των 342 ευ

ρω που ο ίδκκ και το κόμμα του δημιούργησαν

OKlüWwnsBpoutonsewairoMEapxnsEpYaoias
ΚοινωνικάΑσφάλισα και

Κοινωνικά Αλληλέγγυα ms Neos Δημοκρατίαε
και Βουλευτά Κυκλάδων

Tns ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

ε το Βλέμα στο 201 8 στο επιτελείο ms
Néas AnpoKpanas στέκονται οε ένα μήνα

που Θεωρούν ότι είναι KopßiKös Και

auras δεν είναι άλλο από τον Αύγουστο του
2018 Είναι ο pnvas

Η ύπαρξη piaSnpOnn που ολοκληρώνεται

nilKhsniOTOKIKhS χονπρόγραμμα
και π κυβέρνηση προ

ΥΡαμμή5 ΠΟυ Θα OUVO ωθεί το αφήγημα τα
c KaOapns εξόδου από
οευεται απο αυστηρό ta Μνημόνια

Στον τρίτο όροφο
όμω ms Πειραιά
έχουν αντίθετη άποψη

Πέρα από us διαβε
παρ ολο που ακυρώνει βαιωομεΐ5Ιου πρωθυ

πουργου Αλέξη Τσίπρα

οτι οι εκιιογέ5θα
διεξαχθούν to 20 19
το γαλάζιο στρατόπεδο

μεφα us αντικείμενα

δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ και όλα oious υπολογι

σύοτημα επιτήρησα
θα είναι απαραίτητη

us θριαμβολογίεΒ ins

KuBépvnons

σμοά ίων συνεργατών του κ Μητσοτάκη συνηγορούν

ότι για να εξυπηρετήσει το αφήγημα ms επι

luxias ο κ Toinpas θα οδηγήσει m χώρα oris κάλ
πε πριν αυτό καταρρεύσει σαν nupyos από

τραπουλόχαρτα

Η επόμενη μέρα μετά το τέλθ5 του προγράμμα
tos θα βρει ιπ χώρα αντιμέτωπη με την έξοδο ans

ayopés Και εκεί ελλοχεύει ο kivôuvos του δανεισμού

με υψηλά επιτόκια στα οποία να μην μπορεί
να ανταποκριθεί η χώρα

Επιπλέον το Μάιο το ΔΝΤ θα επανεξετάσει την

οικονομική κατάσταση και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα

να ζητήσει οι περικοπεί eras συντάξει και η μείωση

ίου αφορολόγητου που έχει συμφωνήσει η

κυβέρνηση να ισχύσουν από το 20 1 9 κάτι που θα

φέρει σε δυοκολη θέση τον κ Τσίπρα ναρκοθε
TGbvras τον πανηγυρικό τόνο του για αποκατάσταση

ταοικονομικά αξιοπκπκκτα xaipas
Παρ όλο που κυβερνητικά στελέχη διαρρέουν

ότι η εξοδθ5 ous αγορέε προετοιμάζεται και θα είναι

πετυχημένη με επιτόκια λογικά οε επίπεδα
ίσα και μικρότερα ίου 3,5 και ότι με το νέο έτα
θα υπάρξουν αναβαθμίσει κατά δύο επίπεδα tns

πιστοληπτικά iravoinias ms EAfläöas απο tous
διεθνει OIKOUS aÇiorïovnons στη Νέα Δημοκρα

20 1 8 τι μέλλει γενέσθαι στην
πολύπαθη Παιδεία της χώρας

ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Η
χρονιά που μα5 πέρασε άφησε την Παιδεία

pas όπτα και όλου σχεδόν tous ιο
peis ms δημόσιαε σφαίρας βαριά τραυματισμένη

από mv καταστροφική συγκυΒέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ

Τα πλήγματα πολλαπλά και
ανεξίτηλα μεταξύ άλλων υπα
koùovtos σε μικροκομμακκέε
εντολέ5 η κυβέρνηση ψηφίζει
έναν παρωχημένο ευνοιοκρα
τικό νόμο για την επιλογή διευθυντών

που κρίνεται αντισυ
νταγματικό5 από το Συμβούλιο
Tns Επικρατεία5 Το καλοκαίρι
του 20 1 7 φέρνει στη Βουλή
και ψηφίζει νόμο για τα τριτοβάθμια

ιδρύματα οπισθοδρομώ
νια s επαναφέροντα5 tous

α ιωvious φοιτητές περιχα
paK(i)vovras και υπερ-ρυθμί
zovras τα ιδρύματα εθελοτυ
φλωντα5 απέναντι σε περιστατικά

Bias και avouas με
την επαναφορά του κακΰκ
εννοούμενου ασύλου οδηγώ

ντα s τα μεταπτυχιακά προγράμματα

σε παρακμή Η ηγεσία

του υπουργείου llaiôdas εκκινεί διάλογο για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ο
onoios παρακάμφθηκε και απαξιώθηκε από tous
iöious tous εμπνευστεί του pépvovrâs pas προ
εκπλήξετα με εξαγγελίεε για αλλαγές που ουδέποτε

συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου

Και ο κατάλογο5 είναι μακρύ5
Γ ια ίο 20 1 8 έχουν ανακοινωθεί εξίσου καίριε5

ropés στο εκπαιδευτικό σύστημα ms xcijpas Εν¬

δεικτικά οι εξαγγελίε αφορούν στην τροποποίηση
του συστήματο5 εισαγωγά στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση τη συγχώνευση ΑΕΙ με ΤΕΙ τη δημιουργία

νέων δομών Επαγγελματικά Εκπαίδευσα

mv αλλαγή των κριτηρίων μετεγγραφών φοιτητών

την αντικατάσταση των
σχολικών βιβλίων όλων των
βαθμίδων την αλλαγή πλαισίου

υποοτηρικτικών δομών

Ε

ë

ιλικρινά ευχόμαστε οι

όποιε5αλλαγέ5στοεξά
να υλοποιηθούν ύστερα

από εμπεριστατωμένη μελέτη
xcjpis μικροπολιτικέ5 βλέψεΐ5
με επιστημονικά κριτήρια με
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον

και m συνολική αναβάθμιση
ίου εκπαιδευτικού μαε συ

οιημα tos Αντίθετα δηλαδή
από την τακτική που ακολουθήθηκε

éus σήμερα από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ
των προχειρογραμμένων εμ
Βαλωμαιικων λύσεων των
επικοινωνιακών τεχνασμάτων

xcopis ουσιαστικό αντίκρισμα

των διαδικασιών που συχνά παρέκα
μπταν os δημοκρατία όιαδικασιεε διαλόγου
Η Παιδεία ms xcopas οφείλει να είναι xiijpos συγκλίσεων

και εποικοδομητικού διαλόγου από
mv Παιδεία εξαρτάται το μέλλον του τόπου

Η κ Νίκη Κεραμέοκ είναι
Τομεάρχα Παίδες Έρευvas και θρησκευμάτων

και Βουλευτή EniKpaœfas Tns ΝΔ

Η Παιδεία ins
xü)pas οφείλει
να είναι xoopos
συγκλίσεων και

εποικοδομητικού
διάλογου
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗ ΒυΚ ΓΙΑ TO 20 18

φέρνει η νεαχρονιά

ιία επιμένουν ότι π επιτήρηση θα υπάρχει σιη χώρα

και μετά ιον Αύγουοιο ίου 20 1 8 φέρνοντας
σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα όχι ακόμη και
όποια αντίμετρα να θέλει να πάρει π κυβέρνηση
θα πρέπει πρώια να έχει ιπν έγκριση των θεσμών

Η ύπαρξη pias προληπτικής m<nu)iiK.is

YpQMMhs που θα συνοδεύεται από αυστηρό
σύστημα επιτήρησης θα είναι απαραίτητη παρ
όλο που ακυρώνει us θριαμβολογί-ES ms κυ

Σεεκλογική ετοιμότητα

έχει θέσα ο Κυ
pwKos Μητσοτάκη5
τη Νέα Δημοκρατία
καθώς εκτιμά ou οι
παροχές και οι προσλήψεις

του κ.Τσί
πρα δείχνουν πα
το 20 18 θα είναι
εκλογική χρονιά

Bépvnons
Γι auto σιη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ως μονόδρομο

για ιον Αλέξη Τσίπρα ιην προκήρυξη
εκλογών είτε πριν τον Αύγουοιο του 20 1 8 δηλαδή

άνοιξη Ιούνιο είτε μετά Σεπτέμβριο
Οκτώβριο Μάλιοια εκτιμούν ότι θα θέσει το δίλημμα

OTOus πολίιεε ποιον επιλέγουν να διαχειριστεί

τη νέα μεταμνημονιακή κατάσταση Τον Τσίπρα

ή τον Μητσοτάκη

Θυσιάζουν
τη Θράκη για
τα ψηφαλάκια

Στην
πολύπαθη ιστορική διαδρομή ms

η πατρίδα μας έχει ζήσει noflfiés καταστροφέα

Η Ιστορία μαε δείχνει neos οι

καταστροφές συνέβαιναν όποτε το τιμόνι ins
εξουσίαε άρπαζαν οι δημαγωγοί από την

αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Η Ιστορία μα5 έχει επίστε δείξει neos κάθε

φορά που ζούσαμε μια οικονομική καταστροφή

ακολουθούσε και μια εθνική Και το

αντίστροφο
Δυστυχώς το

201 8 στον οικονομικό

τομέα η
Ελλάδα θα νιώσει

raus ώμου5
ras να Βαραίνουν

ακόμη περισσότερο

από
χ.ςαυνεπειεςτου
Τέταρτου Μνημονίου

και ms νέ
as επαχθού5 συμφωνία5
που επέτρεψε να κλείσει
η αξιολόγηση σε χρόνο
ρεκόρ Η χρονιά όμως
προαλείφεται ζοφερή
και για τα εθνικά μαε θέματα

Kaö(i)s η κυβέρνηση
όλα πλέον δείχνουν

ότι ήλθε για να κλείσει
όλα τα μέτωπα

Οι
τελευταίε εξελίξει

γύρω από ιο θέμα ins μουσουλμάνα

μειονόιηια5 σιη
Θράκη και π πρόθεση ins KuBépvnons va

προχωρήσει σε αλλαγεε u)S npos τον τρόπο
εκλογή5 των μουφτήδων δείχνουν neos

βρισκόμαστε μπροστά στο ξήλωμα ms Συν
Θήκη5 ms Acûzàwns και σε νέε5 εθνικέε πε

ριπέτειεε Qs γνωστόν η Συνθήκη προβλέπει
την ύπαρξη θρησκευτικά μουσουλμα

viKfis μειovόmτas στην Ελλάδα Γι αυτό και
ôrl£S οι προ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ελληνικέ5 κυβερ¬

νήσει φρόντιζαν να υπογραμμίζουν το

θρησκευτικό χαρακτήρα ms μειονότητα5
τόσο με την εφαρμογή pias linias Zapias
όσο και με αλλεπάλληλε5 νομοθετικές
ρυθμίσει που καθιστούν us μουφτείες δη
μόσιεε υπηρεσίε5 Αυτό που χρόνια τώρα
επιδιώκει η Τουρκία είναι η μετατροπή ras
θρησκευτικής μειονότητα σε εθνική FT

αυτό και ο Ερντογάν επιμένει στην εκλογή
τουαρχιμουφτή
αν και δεν αποτελεί

το αντίστοιχο
του Πατριάρχη
αφού αυτό στο

Ισλάμ είναι ο χα

λίφηε ή ο Σεΐχ
Ουλ-Ισλάμ

0 λοι κατα
λαβαί
νουν πως

ενδεχόμενη εκλογή του
αρχιμουφτή θα οδηγούσε
ση δημιουργία ενό πολι

Ώκοθρησκευτικού nyém
με ό,ιι αυτό συνεπάγειαι
για το μέλλον ms Θράκης
pas Αλλά οι δημαγωγοί
που ias κυβερνούν

δύο δημαγωγοί συγχρόνως

δηλαδή κάτι χω
pis ιστορικό προηγούμενο

φαίνεται ότι έχουν
αποφασίσει να ικανοποιήσουν τα αιτήματα

του Ερντογάν με αντάλλαγμα auras

με m σειρά του και μέσω ίου τουρκικού
προξενείου να επηρεάσει Tis ψήφους ms
μειονότητας Δηλαδή για τα ψηφαλάκια θυσιάζουν

ακόμη και m Θράκη

Ή κ Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής
Β Αθηνών πρώην υφυπουργός

παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητική
εκπρόσωπος δημοσιογράφος

Έτσι π Νέα Δημοκρατία το 20 1 8 θα είναι σε

εκλογική και κυβερνητική ετοιμότητα
Το νέο έκκ θα εγκαινιαστεί με περιοδείες ιου

Κυριάκου Μητσοτάκη και ιου επιτελείου ιου σε
όλη ιην Ελλάδα και επισκέψεις σε στοχευμένες
περιοχές ιου Λεκανοπέδιου θα υπάρξουν επίσηε
συναντήσεις με κοινωνικό πρόσημο και εκδηλώσεις

όπου θα προβάλλεται και θα διευκρινίζεται ο

προγραμματικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας Παράλληλα

με τη σκληρή αντιπολίτευση όπου θα
αναδεικνύονται τα κυβερνηακά λάθη θα αποστέλλεται

και το θετικό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία
μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί τπν οικονομική κατάσταση

να αντιμαωπίσει την ανεργία και να συντελέσει

στην ανάπτυξη ms χώρας
Σε ένα άλλο σημείο που θα εστιάσει στην τακτική

ms η Νέα Δημοκρατία m νέα χρονιά είναι η

αποδόμηση του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ Το έχει διαμηνύσει

ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές
ότι δεν χαρίζει ιην κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν

και ότι η Ν Δ δεν έχει ταξικό πρόσημο Έχει
καταστήσει σαφές ότι η πολιτική της δεν θα ευνοήσει

τους λίγους αλλά τους πολλούς και τους πιο

αδύναμους Κεντρική θέση στη γαλάζια ρητορική
θα έχει η ρήση το πέρασμα από την Ελλάδα των

επιδομάτων στην Ελλάδα των ευκαιριών για
όλους ενώ θα επιχειρηθεί να καταλάβουν οι οικονομικά

ασθενέστεροι τη θετική επίδραση που θα
έχει στη ζωή τους αν υλοποιηθεί το μεταρρυθμιστικό

πρόγραμμα της NéasΔημοκρατίας που προτάσσει
τη δημιουργία χιλιάδων θέσων εργασίας
Το άλλο ζήτημα που θα απασχολήσει την πολιτική

σκηνή το 201 8 είναι το Σκοπιανό 0 πρόεδρος

ins Néas Δημοκρατία5 αναμένεται να τηρήσει
επιθετική στάση απέναντι στην κυβέρνηση για αυτό

ιοζήιημα Παρ όλο που σεζηιήμαια εξωτερικής
πολιτικής κρατά υπεύθυνη στάση και είναι υπέρ της
εθνικής γραμμής δεν είναι ωστόσο διατεθειμένος
να παίξει το παιχνίδι του κ Κομμένου και του κ Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία εστιάζει στη θέση του κ

Κομμένου για μη χρήση του όρου Μακεδονία
για την ονομασία ιης ΠΓΔΜ και έχει διευκρινίσει ότι

για να υπάρξει εθνική συνεννόηση σε αυτό το θέμα
θα πρέπει οι δύο κυβερνητικοί εταίροι ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝ.ΕΛ να προσέλθουν με κοινή θέση αλλιώς να

παραιτηθούν Αυτό που συζητούν στην Πειραιώς
είναι on δεν θα επιτρέψουν στον κ Καμμένο να παρουσιάζεται

ως πατριώτης μέσω του Σκοπιανού να

απευθυνθεί στους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους

του να συσπειρώσει ένα εκλογικό κοινό
ώστε να μπορέσει να ξαναμπεί στη Βουλή παρ
όλες τις δυσοίωνες δημοσκοπικές προβλέψεις που
τον δείχνουν εκτός κρυπτόμενος πίσω από τη Ν Δ
και εις βάρος της

Μάλιστα οι δηλώσεις Κομμένου ότι υπάρχει
μια εν ενέργεια απόφαση για μη χρήση του όρου
Μακεδονία η οποία έχει ληφθεί στο Συμβούλιο
Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο ms Δημοκρατίας
Κωνσταντίνο Καραμανλή και η υπενθύμιση
πως για να ανατραπα'αυτό και να υπάρξε οποιαδήποτε

αλλαγή am θέση ms Αθήνας έναντι του

ζητήματος η θέση η δική μου η θέση των Ανεξαρτήτων

Ελλήνων είναι πως θα πρέπει να γίνει
σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών

υπό τον Πρόεδροms ΔημοκρατκΒ éxa

ρίξει και άλλο λάδι enn φωτιά Η κ Μπακογιάννπ
αναφέρθηκε σε μια κυβέρνηση που πάει στη διαπραγμάτευση

με δύο διαφορετικές θέσεις και είναι

καταδικασμένη να αποτύχει ενώ ξεκαθάρισε ότι

π Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει μια πρόταση
που θα φέρει μεμονωμένα ένα κόμμα

Από την Ελλάδα των

επιδομάτων στην
Ελλάδα των ευκαιριών
Πριν

λίγες ημέρες μιλούσα με τον κ Στάθη που είναι ιδιοκτή
ms κρεοπωλείου στη γειτονιά μου Αφού μοιράστηκε μαζί
μου tous προβληματισμούς του για tous αυξημένου5 φό

pous που καλείται να πληρώσει και Tis δυσκολίκ που αντιμετωπίζει
για να κρατήσει ζωντανή την επιχείρησή του ο κ Στάθης μού είπε

Εντάξει ο Tolnpas αργά ή γρήγορα θα φύγει Εσείς που θα
κυβερνήσετε ποια Ελλάδα φαντάζεστε σε 1 0 χρόνια από σήμερα

Του απάντησα πως εμείε θέλουμε μια Ελλάδα αναγεννημένη
αισιόδοξη και ασφαλή Αυτό είναι το όραμα ms Néas Δημοκρατία
Tixovras μάθει από τα λάθη μα θέλουμε να πιάσουμε ιο σφυγμό
ms εποχή5 Διδασκόμαστε προχωράμε εξελισσόμαστε Αλλάζουμε

οι ίδιοι για να αλλάξου

Οζ
FΖ
ύζ

ΚΥΡΑΝΑΚΗΣμε όλοι μαζί την Ελλάδα Οι
σημερινοί 20αρηδες και
30αρηδες είναι η γενιά των
360 ευρώ Η γενιά που ζει
από τη σύνταξη των παππούδων

που Βλέπει τη ζωή να

περνά μπροστά ms κοι που
δεν μπορεί να την πάρει στα
χέρια ms Σε αυτή τη γενιά με
Tis απεριόριστες δυνατότητες
τη δική μου γενιά θέλουμε να
δώσουμε πραγματικές ευκαιρίες

και όχι επιδόματα Η Ελλάδα

του 202 8 η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε δεν θα έχει
καμιά σχέση με την Ελλάδα του 20 1 8 που ξημερώνει σε λίγες μέρες

Βασική
μας προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση ms δημι

oupyiKômTas των Ελλήνων από τα δεσμά του κρατισμού
και ms ασφυκτιά φορολογίαε έτσι ώστε με κινητήρια δύναμη

τον ιδιωτικό τομέα και με τη στήριξη b/ôs σύγχρονου και αποτελεσματικού

KpâTous να εκτινάξουμε την οικονομική ανάπτυξη
και να φέρουμε την ευημερία Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να

δημιουργήσουμε δουλειές Ξέρουμε τι χρειάζεται για να προσελκύσουμε

επενδυσ85 Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε mv υγιή επιχειρηματικότητα

Έτοιμοι να μειώσουμε raus cpôpous ξεκινώντας

με το φόρο cms επιχειρήσεις και τον ΕΝΦΙΑ και συνεχίζοντας

με us εργοδοτικές εισφορές Και αυτή η δέσμευση μας είναι

αδιαπραγμάτευτη
Είμαστε αποφασισμένοι να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με

αξιολόγηση παντού και χωρίς να φοβόμαστε as συντεχνίες των λίγων

που κρατάνε πίσω τα όνειρα των πολλών.Έτοιμοι να εγγυηθούμε

την ασφάλεια των πολιτών και να φτιάξουμε μια Παιδεία
ανταγωνιστική με ποιοτικά πανεπιστήμια συνδεδεμένα με την αγορά

εργασίας

Η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα εφαρμόσει
κάθε λέξη από το Σχέδιο για την Ελλάδα που Αξίζουμε
θα υλοποιήσουμε ό,τι υποσχόμαστε Και ό,τι δεν μπορούμε

να υλοποιήσουμε δεν θα το υποσχεθούμε
Η σημερινή Ελλάδα με μόρφωση με υποδομές με συμμαχίες

μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα Φτάνει να δημιουργήσουμε
να πιστέψουμε και να υπηρετήσουμε ξανά την ελπίδα Αν το πιστέψουμε

μέσα vas μπορούμε να τα καταφέρουμε

Ο κ Κωνσταντίνος Κυρανακης
είναι ανα ηλη ρωτης εκπρόσωπος Τύπου ras Néas Δημοκρατίας
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To 20 1 7χάθηκαν 220

χιλιάδες θέσεις εργασίας
Η αλχημεία ins κυβέρνησα με τα νούμερα για την ανεργία
Στο 63 η μερική απασχόληση

ΒΡΟΥΤΙΗΣ

α μπορούσε να αναρωτηθεί K0.no.os d πραγματικά

συμΒαίνα καιτι κρύβεται πίσω από us

Θριαμβολογίε5 του κ Τοίπρα για τα επιτεύγματα

του στην αγορά εργαοκκ
Η αλήθθα είναι όπ πίσω από αυτή

τη θριαμβολογία κρύβεται η

σκληρή πραγματικότητα και η κατάρρευση

ins aYopâs εργασίας
που προκλήθηκε με αποκλεοηκή
ευθύνη ms κυβέρνησε του

Η αγορά εργασίαε ins χώρα5
μα5 για δεκαετίες πριν οικοδομήθηκε

σε σαθρές βάσεις και πάντα
υποτίθεται προ5όφελθ5 των εργαζομένων

Στην πραγμαυκότηια
όμωε ίο όποιο καλό λειτουργούσε

cos δούρειος innos καθα

υπονόμευε ίο συμφέρον των εργαζομένων και ίων
επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα ins εθνικήε
μας Οικονομίας

Αυτή ήταν κα η αιτία που μετά το 20 1 0 με ίο ξέσπασμα

ins κρίσης η αγορά εργασίας επλήγη περισσότε
ρο κα&ίβ ήταν ο πιο αδυναμο5 κρίκος tns οικονομικτε
ariuoioas ins χώρα5 ias Το Μάρτιο ίου 201 3 η

ανεργία είχε εκτοξευτείστο 27,9 Αμέσου μετά
ξεκίνησε η ταχύτατη αποκλιμάκαχτι ins

Γενναίε και τολμηρές μεταρρυθμίσει από ίο
20 1 0 έω ίο 20 1 4 άρχισαν να εμφανίζουν ία πρωία
θειικά αποιελέσμαια.Ήταν εκείνκα μεταρρυθμίθ85
που τότε πολεμήθηκαν λυσσαλέα από ιον κ Τοίπρα
και ιοΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα υποκριτικό
εξακολουθούν να ds επικρίνουν και να us

αμφισβητούν ενώ την ίδια στιγμή επιχαίρουν

και επικαλούνται ta Θειικά αποτελέ
σμαιά tous Σήμερα α συγκεκριμένα με
ταρρυθμίσεβαποκλιμακώνουντην ανεργία

και ο ΣΥΡΙΖΑ Θριαμβολογεί για σιν
αποκλιμόκωσή tns όμα us κατακρίνει
Πρόκθται νια πολιτική παράνοια

το 20 1 7 έχουν πέσε Ισπανία 1 6,7 Ιρλανδία 6
Kùnpos 1 0,2 και Πορτογαλία 8,5

Επιπλέον από ιον Ιανουάριο του 201 5 επήλθε
ηλήρΓΒ ανατροπή στην αγορά ερ
yaofc Για πρώτη φορά στην ιστορία

ms χώρα5 οι ευέλικτε5 μορφέβ
απασχόλησα μερική και εκπερι
τροηή ons νέεε ηροσλήψεις
κυριάρχησαν απόλυτα έναντι ms

πλήρου απασχόληση5.ΈτοΊ το
60 πλήρη5 απασχόληση και
40 μερική απασχόληση που
ίσχυε μέχρι το 201 5 σήμερα
ανετράπη πλήρως σπάζοντας
κάθε προηγούμενο ρεκόρ Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι το μήνα
Οκτώβριο η μερική απασχόληση

ans νέες προσλήψεις πέτυχε m χερότερη επίδοση
όλων κον εποχών με 62,26

Μ
αζί με m δυσάρεστη αυτή εξέλιξη δημιουργήθηκε

για πρώτη φορά am χώρα μας και
η γενιά των φτωχών εργαζομένων Σύμφωνα

με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ Μάρτιος 20 1 7 ο 1

στους 3 μισθωτούς στην Ελλάδα απασχολείται
πλέον με μερική απασχόληση Δηλαδή από το σύνολο

του 1 9 εκατ μισθωτών εργαζομένων στη

χώρα μας οι 582.041 εργάζονται με καθεστώς μερικής

απασχόλησης και αμείβονται με μέσο μισθό
342ευρώ(Πίνακας1

Υί

Πίνακας 1 Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης
ΑΠΔ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ στοιχεία Μαρτίου 201 7

επεξεργασία ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ

πενθυμίζεται ότι η ανεργία παρα
δοθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο

ιου 2015 απο 24,9 δηλαδή

μ&ωμένη κατά 3 μονάδες σε σχέση

με το Μάρτιο του 201 3 Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 201 4
2018),πουείχεσυμφωνηθείτότεμετου5θεσμου5
και με βασηιη δυναμική tns Οικονομίας η ανεργία
το Δεκέμβριο του 201 7 έπρεπε να κλείσει στο
1 7,1 Δυστυχώς τα πισωγυρίσματα α ανερμάτιστες
πολιτικέ ins KuBépvnons ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ ο δημοσιονομικός

εκτροχιασμός και η κοιτάρρευση».Όυανο
πιυξιακού υποδείγματοις φρενάρισαν mv αποκλιμάκωση

ms ανεργίας με αποτέλεσμα στο φειινό Προϋπολογισμό

να ηροΒλέπααι ότι θα κλείσει στο 22
Δηλαδή 5 μονάδες υψηλότερα που ισοδυναμούν
με 2 2 0.000 χαμένες θέσεκ εργασίας

Την ίδια οηγμή η αγορά εργασχκ eras 4 πρώην μνη
μονιακές ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχανΣΥΡΙΖΑ
éxa Βελτιωθεί αισθητά συγκριτικά με mv Ελλάδα Συ

γκεκριμένα τα ηοσοοτά ανεργίοΒσης χώρες autésγκι

Πλήρους Μερικής Σύνολο

απασχόλησης απασχόλησης
Αριθμός μισθωτών 1.317.660 582.041 1.898.540

ασφαλισμένων σε IKA

Μέσες μηνιαίες 1.199,4€ 407,2 € 957,3 €
μεικτέςαποδοχές
Μέσες μηνιαίες 1 007,5 € 342,0 € 804,1 €
καθαρές αποδοχές

Η ζοφερή aum εικόνα όσον αφορά to μέλλον δεν
δείχνε να αηοκαθΊ'οταιαι καθάκ οι αρνητικές τάσεις σε
όλα ta επίπεδα διευρύνονται ουνεχώ5 Ενδεικοκά από
mv 1/1/2018 όλοι οι μισθοίθα μειωθούν λόγω της

κατάργησης της έκπτωσης 1 5%οιηνπαρακράιηση
φόρου Ενώαηό την 1 1 2020 επέρχεται και νέα περικοπή

μισθών λόγω της μείωσης του αφορολογήτου
για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα 5.700 ευρώ
Αυτό λοιπόν είναι που εηιδιώκΘ να κρύψε ο κ Ταί

πρας πίσω από τις κραυγές και τις θριαμβολογίες του
Τη γενιά των φτωχών εργαζομένων των 342 ευ
ρω που ο ίδκκ και το κόμμα του δημιούργησαν

Όιϋωανν^Βρούτσηςείνα.ωμεαρχ^ΕργασίαΕ
Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ire Νέας Δημοκρατίας
και Βουλευτής Κυκλάδων
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Ο ΕΜΠΟΡΟΙ

Αναιμική 2
αύξηση του
τζίρου των
Χριστουγέννων
Αναιμική άνοδο του εορταστικού

τζίρου της αγοράς

καταγράφουν τα πρώτα
στοιχεία της έρευνας της

Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

ΕΣΕΕ Σύμφωνα με
την ΕΣΕΕ η κίνηση στην αγορά

τις ημέρες του εορταστικού
ωραρίου τα Χριστούγεννα

ήταν ικανοποιητική
Ο τζίρος των Χριστουγέννων

κινήθηκε περίπου κατά

2 έως 2,5 υψηλότερα
από τα περσινά επίπεδα

Ο εποχικά διορθωμένος τζίρος

του Δεκεμβρίου το 201 7

θα κυμανθεί κοντά στα περσινά

επίπεδα των 3,5 δια ευ
ρώ αλλά βεβαίως πολύ μακριά

από τα 5,37 δισ ευρώ
πωλήσεων το 2009

Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ και τις εκτιμήσεις
του Ινστιτούτου της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας ο

γενικός τζίρος του Δεκεμβρίου
αναμένεται να κλείσει στα

4,09 δισ ευρώ από τα 4,03
δισ ευρώ πέρυσι

Η σωρευτική μείωση
επταετίας του χριστουγεννιάτικου

τζίρου όπως καταγράφει

το Ινστιτούτο Εμπορίου

και Υπηρεσιών ΙΝΕΜΥ
υπολογίζεται στο 35,2 με
απώλειες 1 9 δισ ευρώ

Σε ετήσια βάση τα στοιχεία

του 201 7 δείχνουν σταθεροποίηση

του επιπέδου
τζίρου λιανικής στα 42 δισ
ευρώ σε σύγκριση με τα 41 4
δισ ευρώ πέρυσι
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EAITÄT Καταστήματα λιανικής

Κοντά στα4 δισ ευρώ
ο εορταστικόςτζίρος
Λίγο

πάνω από τα περσινά επίπεδα

3,5 δισ ευρώ αλλά βεβαίως

πολύ μακριά από τα 5,37
δισ ευρώ τζίρου το 2009 θα κυμανθεί

ο εποχικά διορθωμένος τζίρος

του Δεκεμβρίου το 201 7 συμφωνά

με m κίνηση στην αγορά ης
ημέρες του εορταστικού ωραρίου
και την κίνηση τα Χριστούγεννα

Όπως προκύπτει από στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ και εκτιμήσεις του Ινστιτούτου

της ΕΣΕΕ ο γενικός τζίρος

του Δεκεμβρίου αναμένεται
να κλείσει στα 4,09 δισ ευρώ από
τα 4,03 δισ πέρυσι Η σωρευτική
μείωση επταετίας του χριστουγεννιάτικου

τζίρου συμφωνά με
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΙΝΕΜΥ υπολογίζεται στο
35,2 με απώλειες l 9 δισ Σε ετήσια

βάση μπορεί τα στοιχεία του
201 7 να δείχνουν σταθεροποίηση
του επιπέδου τζίρου λιανικής στα
42 δια σε σύγκριση με τα 41 4 δια

πέρυσι εκτιμώντας μία αύξηση
l 5 και επιβεβαιώνοντας εν μέρει
ης προβλέψεις Βεβαίως ακόμα εκκρεμεί

να διαπιστώσουμε τονίζεται
από την ΕΣΕΕ η διάρκεια και

η ανθεκτικότητα της καταναλωτικής

δαπάνης Επισημαίνεται ότι
η ενγένει πορεία του τζίρου στα καταστήματα

λιανικής επηρεάζεται
εν πολλοίς από τη πληθώρα φορολογικών

υποχρεώσεων ύψους
4 δια ευρώ που πρέπει να διευθετηθούν

από 6 εκατ
φορολογούμενους

έως το τέλος του
έτους Η φοροκαταιγίδα του Δεκεμβρίου

περιλαμβάνει τη τελευταία

δόση του φόρου εισοδήματος

και ΕΝΦΙΑ τη μηνιαία
δόση στο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων

οφειλών την καταβολή

παρακρατούμενων φόρων
από ης επιχειρήσεις τον ΦΠΑ και
τον ΦΜΥ καθώς τη πληρωμή των
τελών Κυκλοφορίας ISID:H575159j
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28 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 7 ΔΕΥΤΈΡΑ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201 8

Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ψάχνουν προσφορές και φθηνά προϊόντα

Της
Αναστασίας
Τσιβγούλη

Μεσημέρι Πέμπτης στο γιορτινό κέντρο της Αθήνας
μόλις τρεις μέρες πριν από το νέο έτος και ο πεζόδρομος

της οδού Μητροπόλεως στο Μοναστηράκι
σφύζει από ζωή Κόσμος πάει κι έρχεται η κίνηση
στα σουβλατζίδικα στους φούρνους και στα περισσότερα

μαγαζιά με φθηνό φαγητό είναι αδιάκοπη
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στα διπλανά εμπορικά

αλλά και σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων
που έχουν αναγκαστεί να ξεκινήσουν πρόωρα μέσα
στις γιορτές τις εκπτώσεις έως και 50 με το τρικ
των προσφορών σε επιλεγμένα είδη

Σαράντα δύο χρόνια έμπορος στην καρδιά της
Αθήνας ο Γκαρμπίς Τζανικιάν λέει πως φέτος είναι
ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση ενώ για να επιβιώσουν

οι επιχειρήσεις κάνουν πλέον εκπτώσεις
όλο τον χρόνο

Με το που μπαίνει πελάτης του λέμε ότι κάνουμε
έκπτωση 20 σε όλα τα είδη Εκείνο που μας σώζει

εδώ στο κέντρο ειδικά τώρα στις γιορτές είναι
ότι έχουμε πελάτες από την επαρχία και τουρίστες

σε άλλες περιοχές οι έμποροι δεν αντέχουν
και γι αυτό υπάρχουν τόσα λουκέτα Εδώ απλώς
επιβιώνουμε το μόνο που καταφέρνουμε πλέον
με τόσους φόρους και με τα υψηλά ενοίκια του
κέντρου είναι να βγάζουμε τα έξοδά μας λέει
ο κ Τζανικιάν

Ζητούν επίμονα εκπτώσεις
Δεν υπάρχει καμιά σταθερότητα στην κίνηση
Τη μια μέρα κάτι γίνεται την επομένη μπαίνουν
ελάχιστοι πελάτες αλλά όλοι ζητάνε επίμονα να
τους κάνουμε κάποια έκπτωση για να πάρουν ένα
ή δύο το πολύ πράγματα λέει ο υπάλληλος καταστήματος

ρούχων Κοσμάς Τσουρόκογλου τη
στιγμή που είναι μόνος στο μαγαζί και βλέπει να
περνούν και να σταματούν μπροστά στη βιτρίνα
του εκατοντάδες άνθρωποι

Η εικόνα αλλάζει ανεβαίνοντας στην οδό Ερμού

σε καταστήματα μεγάλων αλυσίδων με φθηνά
είδη ένδυσης όπου ο κόσμος κάνει ουρές

στα ταμεία Οι περισσότεροι πάντως κρατούν
ένα δύο το πολύ τρία κομμάτια περιμένοντας
να πληρώσουν

Μια νεαρή γυναίκα η Κατερίνα από τη Χαλκίδα

ιδιωτική υπάλληλος με μισθό περίπου 600
ευρώ ετοιμάζεται να μπει στο δοκιμαστήριο κρατώντας

πέντε διαφορετικά ρούχα Ενα θα αγοράσω

έτσι για το καλό λόγω των ημερών Και γι
αυτό το ένα δηλαδή θα δυσκολευτώ πολύ έχω
ήδη ξοδέψει όλο το δώρο των Χριστουγέννων
κυρίως σε τρόφιμα και σε πάγια έξοδα

Λίγοι πελάτες
Ενδεικτική είναι η εικόνα και σε δύο διπλανά καταστήματα

υποδημάτων της οδού Ερμού Και τα
δύο έχουν ξεκινήσει τις προσφορές Στο πρώτο
όπου οι τιμές σε επώνυμα παπούτσια ξεκινούν
από τα 100 ευρώ υπάρχουν μόλις δύο πελάτες
ενώ στο άλλο με τιμές κάτω από 40-50 ευρώ μετράμε

τους δεκαπλάσιους
Και καθώς προχωράμε προς την Πανεπιστημίου

και τη Σταδίου πίσω από τις στολισμένες
βιτρίνες αποκαλύπτεται το γκρίζο της καθημερινότητας

σε άδεια εμπορικά καταστήματα κατεβασμένα

ρολά κλειστών επιχειρήσεων και αστέγους
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου πτώση κατά 12 σε σχέση
με πέρυσι είχαν οι πωλήσεις στην ανδρική ένδυ¬

ση κατά 2%-3 μειώθηκαν στη γυναικεία ενώ
καλύτερα πήγαν τα καταστήματα υποδημάτων
με αυξήσεις κατά 6%-7 στις πωλήσεις τους

Οσοι αναφέρονται σε ουτοπική αύξηση χριστουγεννιάτικου

τζίρου 20%-25 μάλλον τους
διέφυγε η υποδιαστολή αφού το 2 έως 2,5
είναι πιο ρεαλιστικό Αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν

στην αγορά και εάν προέκυπταν θα ήταν
χριστουγεννιάτικο θαύμα

Ανοιχτά την Κυριακή
Αυτό ανέφερε σε σχόλιο του στο Twitter ο πρόεδρος

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης

σχετικά με την κίνηση στην αγορά τις ημέρες πριν
από τα Χριστούγεννα

Τα καταστήματα λειτουργούν με συνεχές
ωράριο ενώ την Κυριακή 31/12/2017 θα είναι
ανοικτά μέχρι τις 6 το απόγευμα Την ίδια μέρα
τα μεγάλα εμπορικά και τα πολυκαταστήματα
θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 7 ή 8 το βράδυ

ανάλογα με την πολιτική κάθε επιχείρησης
Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά στις

2 Ιανουαρίου 2018
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X Ray Νέο όπλο καχά χων λαθραίων χσιγάρων
Το πρώτο αυτοκινούμενο συστήματος ελέγχου

με ακτίνες X-Ray εγκαταστάθηκε στο Γ Τελωνείο

Πειραιά στο Ικόνιο
Πρόκειται για το πρώτο από τα τέσσερα μηχανήματα

X-Ray που έχει παραλάβει από το τέλος

Αυγούστου η ΑΑΔΕ με στόχο την ενίσχυση
των μέσων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

και την εξασφάλιση κανόνων ίσου ανταγωνισμού

στην αγορά Το πρώτο μηχάνημα
τοποθετήθηκε στο Γ Τελωνείο Πειραιά ενώ τα
υπόλοιπα θα εγκατασταθούν στα Τελωνεία Α θεσσαλονίκης Κήπων

και Κακαβιάς Παράλληλα βρίσκονται στην τελική φάση οι
διαδικασίες υπαγωγής της προμήθειας άλλων 12 μηχανημάτων
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 8 αυτοκινούμενα 2 στα¬

θερά και 2 για σιδηροδρομικά βαγόνια εμπορευματοκιβωτίων

Ενδεικτικά ο πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Πειραιώς Β Κορκίδης ανέφερε ότι χάνονται

πάνω από 1,3 δισ ευρώ ετησίως μόνο
από το λαθρεμπόριο σε καύσιμα καπνό και
ποτά ενώ δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ
στοιχίζει και το παρεμπόριο προϊόντων απομίμησης

με τα έσοδα που χάνονται μόνο από
τον ΦΠΑ να υπολογίζονται σε 3,5 δισ ευρώ

Το ΕΒΕΠ έχει θέσει τα φαινόμενα αυτά ως πρόβλημα πρώτης
γραμμής το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης προκειμένου να
αποκατασταθεί μόνιμα και αποτελεσματικά η νομιμότητα στην
αγορά
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Αυξημένος ο τζίρος των Χριστουγέννων

Ο πλέον εμπορικός δρόμος της Ελλάδας η οδός Ερμού επιβεβαίωσε τη φήμη της στα φετινά Χριστούγεννα
Για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο κατά

την εορταστική περίοδο της τάξης του 2,5 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή Επόμενο τεστ για τη
λιανική αγορά είναι οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκινούν στις 8 Ιανουαρίου Σελ 26
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Κατά 2,5 αυξήθηκε ο τζίρος
των εμπόρων τα Χριστούγεννα
Εφτασε τα 4,09 δισ και είναι ενισχυμένος για πρώτη φορά μετά το 2009

Εξέλιξη τζίρου στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2010=100

Trie ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αυξημένος για πρώτη φορά από την
έναρξη της οικονομικής κρίσης
εκτιμά ο εμπορικός κόσμος οτι θα
είναι φέτος ο τζίρος των Χριστουγέννων

χωρίς βεβαίως να φτάσει
σε καμία περίπτωση τα επίπεδα
της διετίας 2008-2009 Αξίζει δε να
σημειωθεί ότι μέσα σε επτά χρόνια
υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί από
το λιανεμπόριο περί τα 2 δισεκατομμύρια

ευρώ ή 35,2 του τζίρου
Ειδικότερα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

του Ινστιτούτου Εμπορίου
και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου και Επιχειρήσεων

ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ ο τζίρος
των Χριστουγέννων φέτος καταγράφει

μέση αύξηση της τάξης του
2,5 Στα μεγαλύτερα καταστήματα

αλυσίδες και εμπορικά κέντρα
η αύξηση του τζίρου φέτος σε σύγκριση

με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο εκτιμάται σε 5%-6 την
ώρα που σε μικρότερα καταστήματα

σε περιφερειακές αγορές οι
πωλήσεις κατέγραψαν αρνητικό
πρόσημο ακόμη και έως 12 Σε
απόλυτους αριθμούς συνολικά ο
τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο

αναμένεται να διαμορφωθεί
σε 4,09 δισ από 4,03 δια ευρώ

τον Δεκέμβριο του 2016
Οπως επισημαίνει ο εμπορικός

κόσμος ο τζίρος των Χριστουγέννων
ενδεχομένως θα ήταν υψηλότερος

εάν οι φορολογικές υποχρεώσεις

δεν ήταν τόσες πολλές τον
τελευταίο μήνα του έτους συνολικού

ύψους 4 δισ ευρώ Αποτρεπτικά

για τις αγορές των Χριστουγέννων

λειτουργεί ακόμη το γεγονός
ότι σε πολύ λίγες ημέρες και

συγκεκριμένα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου

2018 ξεκινούν οι τακτικές
χειμερινές εκπτώσεις οι οποίες θα
διαρκέσουν έως την Τετάρτη 28
Φεβρουαρίου 2018

Σε ετήσια βάση τα μέχρι στιγμής

Στα μεγαλύτερα
καταστήματα
αλυσίδες και εμπορικά
κέντρα η αύξηση
του τζίρου φέτος
εκτιμάται σε 5 6

διαθέσιμα στοιχεία και οι εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για αυξημένο τζίρο
στο λιανεμπόριο συνολικό το 201 7
στα 42 δισ ευρώ σε σύγκριση με
τα 41,4 δισ ευρώ το 2016 αύξηση
δηλαδή της τάξης του 1,5 Στοιχείο

παρήγορο μεν για το λιανεμπόριο
αυτό καθεαυτό αλλά ανησυχητικό

εάν η όποια ανάπτυξη
στηριχθεί ξανά αποκλειστικό στην

κατανάλωση Τα καταστήματα που
προσείλκυσαν περισσότερους καταναλωτές

κατά την εορταστική
περίοδο είναι αυτά που δραστηριοποιούνται

στην πώληση ειδών
ένδυσης και υπόδησης στην πώληση

τροφίμων και ποτών αλλά
και τα καταστήματα μαζικός εστίασης

ακολουθούν τα βιβλιοπωλεία
και εν συνεχεία τα καταστήματα
παιχνιδιών Ενδιαφέρον παρουσιάζει

το γεγονός ότι κατά την
εορταστικό περίοδο καταγράφηκε
αύξηση στις πωλήσεις των λεγόμενων

λευκών οικιακών συσκευών
π.χ ηλεκτρικές κουζίνες πλυντήρια

ψυγεία καθώς οι μεγάλες
αλυσίδες που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών πραγματοποιούν

συνεχώς προσφορές

Η πλειονότητα των καταναλωτών
ξεκίνησε να πραγματοποιεί τις
χριστουγεννιάτικες αγορές το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

συνέχισε πολύ έντονα
την περίοδο από 16 έως 24 Δεκεμβρίου

ενώ μόνο το 11 αποφάσισε

να πραγματοποιήσει αγορές
τις τελευταίες ημέρες του

έτους από 27 έως 31 Δεκεμβρίου
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα 29 Δεκεμβρίου

τα εμπορικό καταστήματα
θα είναι ανοικτά από τις 9

το πρωί έως τις 9 το βράδυ το
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου από τις
9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ ενώ
την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου τα
καταστήματα θα λειτουργούν από
τις 1 1 το πρωί έως τις 6 μ.μ τα

μεμονωμένα

και έως τις 8 μ.μ οι
αλυσίδες



15. ΣΧΟΛΙΑ

Publication: . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Date: . . . . . . . .29/12/2017 Clipping Date: . . .29/12/2017
Page: . . . . . . . 2

0 Prime MinisterGR®
PrimeministerGR

To Προεδρικό Διάταγμα για ιο Ελληνικό

υπεγράφη σήμερα από τους αρμόδιους
υπουργούς και οδηγείται στο Συμβούλιο
της Επικρατείας εντός του 201 7

όπως ακριβώς προέβλεπε το αρχικό
μας πλάνο Σήμερα κερδίσαμε ένα

πρώτο μεγάλο στοίχημα ταχύτητας και

αποτελεσματικότητας

Kyriakos Mitsotakis
Οι λαοπλάνοι ποήιτικοί οι

μπαλκονάτοι όπως τους λένε κάποιοι
έκλεισαν οριστικά τον κύκλο τους

Δυστυχώς τον τεήευταίο αυτού του

είδους τον πληρώνουμε ακόμα

0 Nikos Kotzias®
NikosKotzias

Η Ν.Δ θέλει να αποκαλύψουμε δημόσια
τη διαπραγματευτική μας στρατηγική για

ονοματολογικό/ΦΥΡΟΜ Πρόβλημα
που εκείνη άφησε άλυτο καθότι ο

Μητσοτάκης συγκρούονταν χωρίς
να παραιτηθεί με εσωκομματικούς
αντίπαλους Συγκρούσεις που

συνεχίζονται Π αυτό και αδύνατα να

πρότεινα λύση

0 Γιώργος Κύρτσος
GiorgosKyrtsos

Μεταξύ φάρσας και τραγωδίας η

κυβέρνηση στο Σκοπιανό Το Μαξίμου
δεν αποκαλύπτει την εθνική θέση λόγω
διαπραγματεύσεων αλλά φτα'από τη

Ν.Δ να τοποθετηθείκαι ο Κομμένος
προβάλει πάλι κόκκινες γραμμές σαν το

Μνημόνιο και τον ΦΠΑ στα νησιά

0 Stefanos Manos
StefanosManos

Αν λοιπόν θέλας πράγματι να λύσεις
το Σκοπιανό πρέπει να είσαι ντιπ

βλαμμένος προκαλώντας τη Ν.Δ τη

στιγμή που θα έπρεπε να κτίφς Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Μ Ο Ε με
τη Ν.Δ για το Σκοπιανό Χωρίς Μ.Ο.Ε

μετηΝ.Δ τα Μ.Ο.Ε με ια Σκοπώ θα
αποδειχθούν άχρηστα

0 Βασίλης Κορκίδης®
vkorkidis

Όσοι αναφέρονται σε ουτοπική αύξηση

χριστουγεννιάτικου τ^ρου 20-25
μάλλον τους διέφυγε η υποδιαστολή

αφού το 2 έως 2,5 είναι πιο

ρεαλιστικό Αυτά τα ποσοστά δεν
υπάρχουν στην αγορά εάν προέκυπταν
θα ήταν χριστουγεννιάτικο θαύμα
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ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ξύπνησε
η αγορά

τα Χριστούγεννα

Το κοινωνικό μέρισμα φαίνεται ότι έδωσε
τόνωση και στην καταναλωτική κίνηση
με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο
για καλύτερη αγοραστική διάθεση από
πλευράς των καταναλωτών στη θεσσαλονίκη

αλλά και όσων επισκέφθηκαν την
τις προηγούμενες ημέρες ΣΕΛ 10
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Πώς κινήθηκε η αγορά τα Χριστούγεννα
Το κοινωνικό μέρισμα φαίνεται ότι

έδωσε τόνωση και στην καταναλωτική
κίνηση με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν

λόγο για καλύτερη αγοραστική
διάθεση από πλευράς των καταναλωτών

στη Θεσσαλονίκη αλλά και όσων

επισκέφθηκαν την πόλη τις προηγούμενες

ημέρες
Την Κυριακή παραμονή Χριστουγέννων

η κίνηση στο κέντρο ήταν αυξημένη

ενώ ορισμένες επιχειρήσεις είδαν

αύξηση στον τζίρο τους έως και
25 όπως ανέφερε στον ραδιοφωνικό
σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ Πρακτορείο
l()4,9fm ο γενικός γραμματέας του

Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Πάνος Μενεξόπουλος

Για κάποιες επιχειρήσεις επιλεκτικά

η αύξηση του τζίρου ήταν της τάξης

του 25 σημείωσε ο κ Μενεξόπουλος

ο οποίος επισήμανε πως το τετραήμερο

φέτος βόηθησε την επισκεψι
μότητα και τα επιδόματα που δόθηκαν
έδωσαν μία ανάσα στους καταναλωτές

και στην αγορά Υπάρχει μία καλύτερη

κίνηση σε σύγκριση με την περσινή

αντίστοιχη Κυριακή σίγουρα τα

χρήματα που μοιράστηκαν το τελευταίο
διάστημα έδωσαν και ένα μερίδιο στην
αγορά Το επίδομα πραγματικά τόνωσε

την καταναλωτική κίνηση Παράλληλα
το τετραήμερο έφερε κόσμο είχαμε πάρα

πολλούς επισκέπτες Ο γ.γ του εμπορικού

συλλόγου επισήμανε ότι
υπάρχει μία καλύτερη αγοραστική

διάθεση αλλά αρκετοί γκρινιάζουν ότι
είναι μικρότερες οι σακούλες ενώ

άφησε να εννοηθεί ότι ευνοήθηκαν από

τις συγκυρίες οι μεγάλες εμπορικές

αλυσίδες Η μεγάλη επιχείρηση γίνεται

μεγαλύτερη και ο μικρότερος επιχειρηματίας

πρέπει να φροντίσει για να

μην συρρικνωθεί σχολίασε χαρακτηριστικά

Ελπίζουμε το προσεχές τετραήμερο
θα είναι και αυτό δυνατό όσον αφορά
τις αγορές υπογράμμισε ο κ Μενεξόπουλος

επισημαίνοντας ότι για την
αγορά ισχύει το συνεχές εορταστικό
ωράριο Η αγορά είναι ανοικτή σε συνεχές

ωράριο μέχρι τις 2 1 00 την πα

ΓΣΕΕ Να διευκρινιστεί η αμοιβή
της αργία της 26ης Δεκεμβρίου

Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας

απέστειλε χθες η ΓΣΕΕ με την
οποία ζητά την έκδοση της απαιτούμενης

πράξης η οποία και θα διευκρινίζει
τον τρόπο αμοιβής της αργίας της

26ης Δεκεμβρίου
Η επείγουσα επιστολή της ΓΣΕΕ

εστάλη διότι σύμφωνα με καταγγελίες

που έχουν φτάσει στη Συνομοσπονδία
Kat επειδή δεν υπήρξαν οι απαραίτητες

διευκρινίσεις από το Αρμόδιο
Υπουργείο το οποίο και κήρυξε υποχρεωτική

αργία τη συγκεκριμένη ημέρα

πολλοί εργοδότες δεν τήρησαν το

θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό ισχύει για
την αμοιβή των υπολοίπων αργιών

ραμονή της Πρωτοχρονιάς το προτεινόμενο

ωράριο είναι μέχρι τις 18:00 κάποια

σούπερ μάρκετ πιθανότατα να παραμείνουν

ανοικτά λίγο πιο αργά

Κορκίόης Ουτοπικό το 20-25

Όσοι αναφέρονται σε ουτοπική αύξηση

χριστουγεννιάτικου τζίρου 20
25 μάλλον τους διέφυγε η υποδιαστολή

αφού το 2 έως 2,5 είναι
πιο ρεαλιστικό Αυτά τα ποσοστά δεν

υπάρχουν στην αγορά και εάν προέκυπταν

θα ήταν χριστουγεννιάτικο θαύμα

Αυτό ανέφερε σε σχόλιο του στο
twitter ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Βασίλης Κορκίδης σχετικά
με την κίνηση στην αγορά τις ημέρες
πριν τα Χριστούγεννα

Το ωράριο

Από τις 10:00 το πρωί έως και τις
2 1 00 θα είναι ανοικτά τα καταστήματα

σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή

σύμφωνα με το ωράριο λειτουρ¬

γίας κατά την διάρκεια των εορτών
που έχει ανακοινώσει ο Εμπορικός Σύλλογο

Θεσσαλονίκης Μέχρι τις 18:00
θα είναι ανοικτή η εμπορική αγορά το
Σάββατο ενώ την Κυριακή παραμονή
της Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα θα

ανοίξουν στις 1 1 00 και θα κλείσουν
στις 18:00 σύμφωνα με το προτεινόμενο

ωράριο από τον ΕΣΘ Την ίδια μέρα
τα μεγάλα εμπορικά και τα πολυκαταστήματα

θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι
τις 7 ή 8 το βράδυ ανάλογα με την πολιτική

της κάθε επιχείρησης
Αναλυτικά
Πέμπτη 28-12-2017 ΙΟπ.μ 9 μ.μ
Παρασκευή 29-12-2017 10 π.μ 9

μ.μ
Σάββατο 30-12-2017 10 π.μ 6 μ.μ
Κυριακή Παραμονή Πρωτοχρονιά

31-12-2017 11 π.μ 6 μ.μ
Δευτέρα Πρωτοχρονιά 1-1-2018

ΚΛΕΙΣΤΑ
Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 20 1 8 ο

Εμπορικός

Σύλλογος της πόλης προτείνε
όπως παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται
τα καταστήματα να παραμείνουν κλει
στά
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Θετικό πρόσημο μετά από

χρόνια για την αγορά
Καλύτεροι οι τζίροι συνολικά για το 2017 αλλά και για
την εορταστική περίοδο σύμφωνα με την ΕΣΕΕ

Συγκρατημένα

μεν
αλλά θετικά δε
είναι τα μηνύματα

της αγοράς
σύμφωνα με την άποψη
του Βασίλη Κορκίδη Προέδρου

της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Επιχειρηματικότητας
και Εμπορίου για την

κίνηση της αγοράς την περίοδο

των Χριστουγέννων
αλλά και ολόκληρου του
201 7 καθώς τα επίσημα
στοιχεία δείχνουν ελαφρά
αύξηση των τζίρων το 201 7
σε σχέση με το 201 6
Οι παροχές της κυβέρνησης

αλλά και το δώρο
Χριστουγέννων στον ιδιωτικό

τομέα ζέσταναν την
Χριστουγεννιάτικη αγορά
η οποία ήδη καταγράφει
καλύτερα στατιστικά από
πέρσι χωρίς να υπολογίζονται

οι τζίροι των τελευταίων

ημερών του χρόνου
Παράλληλα ο κ Κορκίδης
εντοπίζει μία σταθεροποίηση

στην αγορά τονίζοντας
ότι το 201 8 θα είναι χρονιά
κλειδί και πως δεν πρέπει

αυτή την φορά να αφήσουμε
την ευκαιρία της ανάπτυξης

να πάει χαμένη

Τονωτική ένεση το
Κοινωνικό Μέρισμα
και το ιδιωτικό δώρο
Χριστουγέννων
Για το αν μέρος του Κοινωνικού

Μερίσματος και
των άλλων παροχών που
ανακοίνωσε και μοίρασε
η κυβέρνηση προσφάτως
έπεσαν στην αγορά ο κ

Κορκίδης σχολίασε Πράγματι

ήταν μία τονωτική
ένεση θα έλεγα αλλά ίσως
η πιο ισχυρή δόση φαρμάκου

για την αγορά ήταν
το δώρο του ιδιωτικού τομέα

που ήταν και υψηλότερο
σε ποσό έφθασε τα

1,6 δισεκ ευρώ Αυτά τα
δύο συνετέλεσαν στο να
έχουμε μία οριακή αύξηση
φέτος στην Χριστουγεννιάτικη

αγορά

Από το 1 9 εκ
εργαζομένων που
έχουμε στην χώρα μας
το 1 3 είναι πλήρους
απασχόλησης και το
υπόλοιπο είναι μερικής
απασχόλησης
Για το αν η αύξηση του δώρου

σχετίζεται με την μείωση

της ανεργίας υποστήριξε
πως Η ανεργία όντως

έχει μειωθεί βεβαίως δεν
πρέπει να παραβλέψουμε
το γεγονός ότι έχει μειωθεί
σε αριθμό και λόγω των
προσλήψεων μερικής ή εκ
περιτροπής απασχόλησης
Δεν είναι πλήρους απασχόλησης

να σας πω συγκεκριμένα

ότι από το 1,9 εκ
εργαζομένων που έχουμε
στην χώρα μας το 1 3 είναι
πλήρους απασχόλησης και
το υπόλοιπο είναι μερικής
απασχόλησης Εύχομαι το
2018 αυτοί οι 600.000 να
γίνουν πλήρους απασχόλησης

και να μπορέσει η
αγορά η οικονομία και
η επιχειρηματικότητα να
προσλάβει περισσότερους
νέους ή και μεγαλύτερης
ηλικίας ανέργους

Πρέπει αυτή την
φορά που έχουμε την
τύχη στα χέρια μας να
μην την αφήσουμε να
φύγει
Για το αν βλέπει μία βελτίωση

στην πραγματική οικονομία

ή εντοπίζεται μία
στασιμότητα ο κ Κορκίδης
επεσήμανε Υπάρχει μία
σταθεροποίηση της αγοράς

και αυτό που θα θέλαμε

πολύ να δούμε είναι να
υπάρχει και μία ανθεκτικότητα

διάρκεια σε αυτή
την σταθεροποίηση σαφέστατα

έχουμε μία ανάκαμψη
έχουμε όμως μακρύ

δρόμο για την ανάπτυξη
το 2018 είναι ένα σταυροδρόμι

Μην ξεχνάμε ότι αν
πραγματικά αυτή την φορά
χειριστούμε προς όφελος
της χώρας μας και των Ελλήνων

την διαδικασία της
τρίτης αξιολόγησης και της
εξόδου από το μνημόνιο
σαφέστατα τα πράγματα
θα είναι διαφορετικά από
πλευράς ψυχολογίας αλλά

και από πλευράς επιχειρηματικού

περιβάλλοντος
Πρέπει λοιπόν αυτή την
φορά που έχουμε την τύχη
στα χέρια μας να μην την
αφήσουμε να φύγει

Οι πραγματικοί αριθμοί
των τζίρων του 201 7
Σχετικά με το στατιστικό
ότι οι τζίροι ξεπέρασαν τα
42 δισεκ ευρώ το 201 7 ο
πρόεδρος της ΕΣΕΕ σχολίασε

Περίπου εκεί θα φτάσουμε

από τα 41,4 δισεκ
θα προσεγγίσουμε τα 42
δισεκ έχουμε 4 πολύ

σημαντικές

μέρες μέχρι το τέλος

του χρόνου που με την
καταβολή και του δεύτερου
1 5νθήμερου και γενικότερα
θα υπάρξει μία αυξημένη
κίνηση εν όψει Πρωτοχρονιάς

πιστεύουμε να φτάσουμε

τα 42 δισεκ τζίρων
Είναι μία αύξηση της τάξης
του 1,5 2 σε σύγκριση
με το 2016 και βεβαίως
βλέπουμε αυτή την αύξηση

οριακή μεν αλλά σε

ψυχολογία που είναι πολύ
σημαντική γιατί περνάμε
σε θετικά πρόσημα Έχουμε

παράλληλα μία αύξηση
του τζίρου του Δεκεμβρίου
από τα 4.03 δισεκ του 201 6

φτάσαμε ήδη τα 4.06 δις και
κατά πάσα πιθανότητα θα
κλείσουμε στα 4.09 δισεκ
φέτος τον Δεκέμβριο Αυτή
είναι η πραγματικότητα σε
αριθμούς γιατί άκουσα και
κάτι για 20-25 αύξηση
του τζίρου αυτά τα ποσοστά

δεν υπάρχουν στην
αγορά για τα Χριστούγεννα

και αν υπήρχαν θα ήταν
Χριστουγεννιάτικο θαύμα
Υπάρχουν κατηγορίες που
έχουν όντως το 20-25 των
ετήσιων τζίρων τους την περίοδο

των εορτών όπως και
εποχιακά επαγγέλματα που

έχουν αύξηση αλλά το 25

στην αγορά δεν υπάρχει
μάλλον μία υποδιαστολή
στην μέση θα ήταν πιο

ρεαλιστική

δηλαδή στο 2.5
θα έλεγα πως ναι μπορούμε
να το πετύχουμε
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙ ΑΛΛΑ

του Γιώργου Μαλλιού

Πολύ κοντά πλέον στα ελληνικά
Χριστούγεννα η ελληνική χριστουγεννιάτικη

αγορά έχει ήδη αρχίσει να κινείται

αύξησης τζίρου στο 2 βλέπει ο

πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Ελληνικού Εμπορίου κ Βασίλης Κρο
κίδης και η πληρότητα των ξενοδοχείων
σε ορισμένες περιοχές αναμένεται τις
επόμενες ημέρες να πιάσα το 100

Ήδη στα Τρίκαλα Κορινθίας η πληρότητα

των τουριστικών καταλυμάτων
έχα ξεπέρασα το 90 η πληρότητα στα

Καλάβρυτα βρίσκεται στο 80 η πληρότητα

στην Αράχοβα βρίσκεται στο
85 ενώ ανάλογα ποσοστά έχουμε στο

Πήλιο στην Ορεινή Αρκαδία στα Ιωάννινα

στην Ευρυτανία και στη Βόρεια
Ελλάδα Εξυπακούεται ότι σε όλες
αυτές τις περιοχές το 1 00 θα γίνει γεγονός

λίγο πριν από την πρωτοχρονιά

Λόγου χάρη στο Νομό Αρκαδίας θα

γίνει χαμός με επίκεντρο ενδιαφέροντος

τις περιοχές Δημητσάνα Στεμνίτσα
Λαγκάδια και Βυτίνα

Όσον αφορά τις χαμηλές κατηγορίες
ξενοδοχείων στην Ορεινή Αρκαδία ένα

δωμάτιο ξεκινά από 60 ευρώ και φτάνει
ως τα 80 με 90 ευρώ Περίπου οι ίδιες οι

τιμές και για τις άλλες περιοχές Έντονη
όμως τουριστική κινητικότητα έχουμε
αυτές τις ημέρες και στην όμορφη Θεσσαλονίκη

όπου χιλιάδες τουρίστες καταφτάνουν

από τη Τουρκία τη Βουλγαρία

και τη Σερβία για να κάνουν
Χριστούγεννα

και Πρωτοχρονιά Ειδικά
στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης την παραμονή

της πρωτοχρονιάς αναμένεται
να γίνει η μεγαλύτερη διασκέδαση της
χώρας Το κέντρο της πόλης και οι γύρω

δρόμοι θα μετατραπούν σε ένα απέραντο

ψητοπωλείο με τη τσικουδιά
να ρέει άφθονη και με τους κατοίκους
της πόλης μαζί με τους τουρίστες να

χορεύουν

στους δρόμους Μία γιορτή που

γίνεται τα τελευταία χρόνια στη συμπρωτεύουσα

που εφέτος είναι γιορτα
στικ'λη και στην οδό Μητροπόλεως

•Είναι έτοιμο το ψηφιακό μουσείο
της Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας που

έμεινε ξακουστή για τους ήρωες της που

πολέμησαν στην Επανάσταση του 21

και οι 400 περίπου κάτοικοι της ψάχνουν

τώρα να βρουν χρήματα για να

αγοράσουν κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί

το Μουσείο Βλαχοκερασιάς στο

οποίο θα τοποθετηθούν και διάφορα εκθέματα

Να σημειώσω ότι στο Ψηφιακό
Μουσείο της Βλαχοκερασιάς βρίσκεται
και το ιστορικό των μεταναστών της
•Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πριν από

λίγες ημέρες στην Κοζάνη το Φεστιβάλ

Σούπας Πρώτη και καλύτερη η μανιτα

ρόσουπα αλλά και η χορτόσουπα η ρε

βιθόσουπα και η τραχανόσουπα Για

δεύτερη φορά στο βάθρο του ευρωπαϊκού

πρωταθλήματος ο κολυμβητής μας

Ανδρέας Βαζαίος που αυτή τη φορά κατάκτησε

και πάλι ασημένιο μετάλλιο
στα 200 μέτρα πεταλούδας Ο Ανδρέας
το τελευταίο χρόνο ζει στην Αμερική και

σπουδάζει με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο

North Carolina Στην επόμεντ
Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει τον

Μάρτιο θα υπάρξει απόφαση για το

ποια θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή πολιτική

απέναντι στο προσφυγικό ενώ

παράλληλα θα τεθούν τα θεμέλια για

τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού

Ταμείου προκειμένου το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο να σταματήσει

οριστικά να ανακατεύεται στα πόδια

των Ευρωπαίων Όντως αυτά τα
Χριστούγεννα

θα είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα

θα είναι τα καλύτερα για

εκείνους τους Έλληνες που έπαθαν ττ

μεγαλύτερη ζημιά από την κρίση αφού

η κυβέρνηση έχει ανοίξει το πορτοφόλι

της και τους δίνα χρήματα Κοινωνικό

μέρισμα επιστροφή χρημάτων
σε συνταξιούχους 400 ευρώ σε άνεργους

νέους και 560 ευρώ σε εκείνους
που έχασαν τη δουλειά τους στη Δυτικί

Αττική
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

Αυξημένη η κίνηση στην εορταστική
αγορά κατά 2%-2,5

Όσοι αναφέρονται
σε ουτοπική

αύξηση χριστουγεννιάτικου

τζίρου
20-25 μάλλον
τους διέφυγε η
υποδιαστολή
αφού το 2 έως

2,5 είναι πιο
ρεαλιστικό Αυτά
τα ποσοστά δεν
υπάρχουν στην
αγορά και εάν
προέκυπταν θα
ήταν χριστουγεννιάτικο

θαύμα
Αυτό ανέφερε σε σχόλιο του στο twitter ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδηςσχετικά με την κίνηση στην αγορά τις ημέρες πριν τα ΧριστούγενναΤα καταστήματα λειτουργούν από σήμερα και πάλι σε εορταστικούςρυθμούς με συνεχές ωράριο ενώ την Κυριακή θα είναι ανοικτά μέχρι τις6 το απόγευμα Την ίδια μέρα τα μεγάλα εμπορικά και τα πολυκαταστήματαθα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 7 ή 8 το βράδυ ανάλογα με την
πολιτική της κάθε επιχείρησης

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την 1η Ιανουαρίου και στις 2
Ιανουαρίου 2018
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ΕΣΕΕ Εκτός ρύθμισης
των 120 δόσεων το 75
των μικρομεσαίων οφειλετών
Εκτός της ρύθμισης των έως και 120
δόσεων που εκτός απροόπτου αναμένεται

να υπογραφεί ακόμη και
σήμερα μένουν τα 2/3 των μικρομεσαίων

οφειλετών σύμφωνα με την
ΕΣΕΕ Και αυτό γιατί όπως αποκάλυψε

η Κ στη διαδικασία θα μπορούν

να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα
με πτωχευτική ικανότητα π.χ έμποροι

ή νομικά πρόσωπα εφόσον
οι συνολικές οφειλές τους προς όλους
τους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τις
20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς
τα Ταμεία υπερβαίνουν το 85 των
συνολικών οφειλών τους Επίσης
δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση
θα έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς
πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική

δραστηριότητα π.χ δικηγόροι

αγρότες υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών
και οι οφειλές τους δεν υπερβαίνουν
τις 50.000 ευρώ Σύμφωνα με τον
πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη
το παρακλάδι της ρύθμισης των
120 δόσεων θα αφορά επαγγελματίες
και ΜμΕ με χρέη μόνο σε εφορία
και Τ,αμεία όχι όμως σε τράπεζες
Για χρέη έως 3.000 ευρώ θα μπορεί
να γίνει ρύθμιση έως 36 δόσεις με
ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ χωρίς
κούρεμα προσαυξήσεων

Για χρέη 3.001-50.000 ευρώ το

γελματιών και επιχειρήσεων με
οφειλές έως 50.000 ευρώ οι οποίοι
αναμένουν την υπογραφή της απόφασης

από την αρμόδια υπουργό
Εργασίας Εφη Αχταιόγλου

Στην αναμενόμενη ρύθμιση θα
μπορούν να ενταχθούν όσοι
• Δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα
ανεξαρτήτως οφειλής
• Εχουν αλλά οφείλουν κάτω από
20.000 ευρώ
• Εχουν αλλά το 85 των οφειλών
είναι σε ασφαλιστικά ταμεία
• Δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει

το 25πλάσιο του χρέους
• Εχουν ταυτόχρονα οφειλές σε
Ταμεία και εφορία

Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί και
η οφειλή να είναι εκ νέου απαιτητή
από τον ΕΦΚΑ στο σύνολό της εφόσον

δεν καταβληθούν τρεις δόσεις
δεν υποβληθεί Αναλυτικό Περιοδικό
Δήλωση εντός τριών μηνών ή δεν
τακτοποιηθούν ή ρυθμιστούν εντός

Προϋπόθεση υπαγωγής
είναι οι οφειλές
να μην υπερβαίνουν
τις 50.000 ευρώ
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κούρεμα μπορεί να φθάσει έως
και το 85 για Ταμεία και 95 για
εφορία ενώ η εξόφληση του χρέους
θα γίνει σε έως 120 δόσεις Σημειώνεται

ότι η ρύθμιση αφορά χρέη
που δημιουργήθηκαν έως 31/12/16
από ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες

και αυτοαπασχολούμενους
και θα παραμείνει ανοικτή έως
το τέλος του 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦ
ΚΑ έως 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου

1,1 εκατ άτομα οι οφειλές
των οποίων με τις προσαυξήσεις
ξεπερνούν τα 10 δισ ευρώ δηλαδή
ανέρχονται στο 1/3 των συνολικών
οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Αντίστοιχα από την ΑΑΔΕ
προκύπτει ότι οι οφειλές των ελευθέρων

επαγγελματιών προς την
εφορία έως το ύψος των 50.000
ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δισ ευρώ
σε σύνολο οφειλών 100 δισ ευρώ

Οπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ ο εξω
δικαστικός συμβιβασμός που τρέχει

εδώ και μερικούς μήνες δεν
μπορείνακαλύψει τις ανάγκες επαγ

τριών μηνών οι οφειλές προς το
ΚΕΑΟ που βεβαιώθηκαν μετά την
31η Δεκεμβρίου 2016 Ως εισόδημα
λαμβάνεται το μεγαλύτερο μεταξύ
του μέσου όρου των κερδών προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων της
τελευταίας 3ετίας ή του τελευταίου
έτους πριν από την υποβολή της
αίτησης Για χρέη έως 20.000 ευρώ
α οφειλέτης πρέπει να έχει απλώς
θετικό αποτέλεσμα προ φόρων τόκων

και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον

από τις τελευταίες 3 χρήσεις
πριν από την αίτηση Για χρέη
20.000-50.000 ευρώ εκτός από το
ανωτέρω κριτήριο ο λόγος του χρέους

αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή

προσαυξήσεις και τόκοι
npos το εισόδημα πρέπει να είναι
μικρότερος ή ίσος του 8 Δηλαδή
το βασικό χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει

το δπλάσιο του εισοδήματος
Προσοχή Η ρύθμιση ξεκαθαρίζει
ότι αποκλείεται η υπαγωγή εφόσον
η συνολική αξία των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη είναι 25 φορές

μεγαλύτερη από την οφειλή

Σύμφωνα με ΐα στοιχεία ίου E<DKA έως 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου
1,1 εκατ άτομα οι οφειλές των οποίων με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 10
δισ δηλαδή ανέρχονται στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς τα Ταμεία
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Η ΕΣΕΕ διεκδικείμέσα στο 2018

Νέα υπουργική απόφαση για οφειλές σε

ασφαλιστικά ταμεία και εφορία άνω των 50.000 ευρώ

Νέα υπουργική απόφαση για ocpEiflés σε ασφαλιστικά ταμεία

και εφορία άνω των 50.000 ευρώ μέσα στο 2018 διεκδικεί
η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματι

Kôinxas
Η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο για την επερχόμενη

ρύθμιση των 120 δόσεων που θα ισχύσει για ocpEirlés μέχρι
50.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία Ka0cos και για
την αλλαγή στο πρόστιμο των 10.550 ευρώ τα αδήλωτα εργα
aias που μειώνεται κατά 50 σε περίπτωση πρόσληψα με
σύμβαση πλήροα απασχόλησα ενώ ôncos δήλωσε ο πρόε
ôpos τα ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδα as ελπίσουμε ότι με τη πίεση
που θα ασκήσει η ΕΣΕΕ στη κυβέρνηση και με τα στοιχεία που
θα προσκομίσει στοα δανειστέ για us οφειλέ των ΜμΕ θα
προκύψει νέα υπουργική απόφαση για οφειλέΒ άνω των 50.000
ευρώ μέσα στο 2018

Σύμφωνα με τον πρόεδρο τα ΕΣΕΕ ο aioxos τα ρύθμισα
είναι τριπλό5 πρώτον να βοηθηθούν όσοι έχουν αδυναμία να
πληρώσουν δεύτερον να μπεί φραγή στοά στρατηγικού5 κα
κοπληρωτέ5 και τρίτον να σταματήσουν οι κατασχέσει που οδηγούν

σε νέα λουκέτα Ο iôios θέλησε να επισημάνει ότι σε
κάθε ρύθμιση που ζητά η ΕΣΕΕ δεν ξεχνά ποτέ tous συνεπεί5
φορολογούμενοι και εργοδότε αλλά πάντα ζητά έστω μία
συμβολική ανταπόδοση από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ ôncos οι
δηλώσει μα5 από Kânoious κάποτε να θεωρηθούν ειλικρινεί5
Μπορώ μάλιστα να πώ ότι εφόσον τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών

δεν συμπεριλαμβάνονται τότε για άλλη μία φορά τα
εύλογα αιτήματα ias ικανοποιούνται μόνο μερικά

Η ρύθμιση
Η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο για την επερχόμενη

ρύθμιση τα εξή
Το υπουργείο Οικονομικών με το υπουργείο EpYaaias από τη

μία ετοιμάζει τη ρύθμιση écos 120 δόσεΐ5 για χρέη σε Εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία και από την άλλη όμω5 σφίγγει το κλοιό
μέσω των επαγγελματικών λογαριασμών xcopis να επιτρέπει έ¬

να εύλογο ακατάσχετο ποσό από α συναλλαγέ5 με πλαστικό
χρήμα

Για τον λεγόμενο ακατάσχετο λογαριασμό ενστάσεΐ5 βάζει
η τρόικα η οποία δεν επιθυμεί να ξεπερνά το όριο των 1.250
ευρώ ôncos ισχύει και για tous απλού5 πολίτε5 με χρέη στο Δημόσιο

ενώ επιβάλλει τον επαγγελματικό λογαριασμό cos ρόλο
τροφοδότη λογαριασμού ms επιχείρησα Άλλωστε όλε5 οι εισπράξει

των επιτηδευματιών από κάρτε5 ηλεκτρονικά πορτοφόλια

μεταφορά ποσού κ α καταλήγουν στον επαγγελματικό
λογαριασμό που έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο σύστημα
Taxis Δαπάνε5 και εισπράξει θα πρέπει επίσα υποχρεωτικά να
καταλήγουν στον εν λόγω λογαριασμό προκειμένου όσοι συναλλάσσονται

να χτίσουν το αφορολόγητο tous και να μπορούν

να συμμετέχουν στη φορολοταρία
Από το νέο éios οι διασταυρώσει του ΥΠΟΙΚ και τα Ανεξάρτητα

Αρχή5 Δημοσίων Εσόδων θα ενταθούν με στόχο να εντοπιστούν

λογαριασμοί στοα onoious μπαίνουν εισοδήματα που
προέρχονται από εμπορικέ5 συναλλαγέ και δεν δηλώνονται

Το παρακλάδι τα ρύθμισα των 120 δόσεων θα αφορά επάγγελμα

και ΜμΕ με χρέη μόνο σε Εφορία και Ταμεία όχι
όμω σε τράπεζε Για χρέη écos 3.000 ευρώ θα μπορεί να γίνει
ρύθμιση écos 36 δόσειε με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ αλλά σε
καμία περίπτωση δεν θα γίνει κούρεμα προσαυξήσεων

Για χρέη από 3.001 écos 50.000 ευρώ το κούρεμα μπορεί να
φθάσει écos και το 85 για Ταμεία και 95 για Εφορία ενώ η εξόφληση

του xpéous θα γίνει écos 120 δόσεΐ5 Σημειώνεται ότι
αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν écos 31/12/16 από ενεργού
ελεύθεροα επαγγελματίε και αυτοαπασχολούμενοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ écos 50.000 ευρώ οφείλουν

περίπου 1,1 εκ άτομα οι οφειλέΒ ίων οποίων με Tis προσαυξήσει

ξεπερνούν τα 10 6is ευρώ δηλαδή ανέρχονται στο
1/3 των συνολικών οφειλών npos τα ασφαλιστικά ταμεία Αντίστοιχα

από την ΑΑΔΕ προκύπτει ότι οι οφειλέ5 των ελευθέρων

επαγγελματιών npos την εφορία écos το ùqjos των 50.000 ευρώ
προσεγγίζουν τα 35 ôis ευρώ σε σύνολο 100 6is ευρώ

Όσον αφορά λοιπόν τα χρέη μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν οι
επαγγελματίε5 και επιθυμούν να τα ρυθμίσουν θα πρέπει να περιμένουμε

να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων

Οικονομικών και EpYaoias αφού ο εξωδικαστικ05
συμβιβασμ05 που τρέχει εδώ και μερικούΒ μήνε5 δεν μπορεί
να καλύψει Tis ανάγκε επαγγελματιών και επιχειρήσεων με α
ντίστοιχε5 οφειλέ5

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων écos 50.000 ευρώ σύμφωνα με
τα κριτήρια που προβλέπονται θα μπορούν να ενταχθούν όσοι

δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ανεξάρτητα οφειλή5
έχουν αλλά οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ
έχουν αλλά το 85 των οφειλών είναι σε Ασφαλιστικά Ταμεία

δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει το 25πλάσιο του xpéous

έχουν ταυτόχρονα οφειλέ5 σε Ταμεία και Εφορία
Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί σε τρεί5 περιπτώσει και να είναι

εκ νέου απαιτητή από τον ΕΦΚΑ στο σύνολο τα εφόσον δεν
καταβληθούν ipeis δόσεΐ5 δεν υποβληθεί ΑΠΔ εντ05 τριών μηνών

και δεν τακτοποιηθούν ή ρυθμιστούν εντολέ5 τριών μηνών
οι οφειλέΒ npos το ΚΕΑΟ που βεβαιώθηκαν μετά τη 31 Δεκεμβρίου

2016
Αξίζει να επισημάνουμε μία ακόμα αλλαγή στη λογική των

ποινών και των προστίμων
Στη περίπτωση τα αδήλωτα εργασία5 που το πρόστιμο ανέρχεται

στα 10.550 ευρώ θα μπορεί να μειώνεται écos και 50
εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στη πρόσληψη του εργαζομένου

με σύμβαση πλήροα απασχόλησηΞ
Στη προκειμένη περίπτωση η ΕΣΕΕ είχε ζητήσει να προηγούνται

τα στάδια Tns ενημέρωσα και προειδοποίησα πριν την επιβολή

ενώ με τη λύση τα πρόληψα να μηδενίζεται ΑΠΕ
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Νέα υπουργική απόφαση για οφειλές
σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία άνω των

50.000 ευρώ μέσα στο 2018 διεκδικεί η ΕΣΕΕ

Νέα 
υπουργική απόφαση για οφειλές σε

ασφαλιστικά ταμεία και εφορία άνω
των 50.000 ευρώ μέσα στο 2018 διεκδικεί 

η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας. Η ΕΣΕΕ ενημέρωσε 

τον εμπορικό κόσμο για την επερχόμενη 

ρύθμιση των 120 δόσεων που θα
ισχύσει για οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ σε
ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, καθώς και για
την αλλαγή στο πρόστιμο των 10.550 ευρώ της αδήλωτης εργασίας που μειώνεται
κατά 50% σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, ενώόπως
δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης «ας ελπίσουμε ότι με τη πίεση που
θα ασκήσει η ΕΣΕΕ στη κυβέρνηση και με τα στοιχεία που θα προσκομίσει στους
δανειστές για τις οφειλές των ΜμΕ, θα προκύψει νέα υπουργική απόφαση για οφειλές 

άνω των 50.000 ευρώ μέσα στο 2018».
συνεχίζεται στη σελ. 10
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Η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο για την επερχόμενη ρύθμιση τα εξής
Το υπουργείο Οικονομικών με το υπουργείο Εργασίας από τη μία ετοιμάζει τη ρύθμιση έως

120 δόσεις για χ ρέη σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και από την άλλη όμως σφίγγει το κλοιό
μέσω των επαγγελματικών λογαριασμών χωρίς να επιτρέπει ένα εύλογο ακατάσχετο ποσό
από τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα Για τον λεγόμενο ακατάσχετο λογαριασμό ενστάσεις

βάζει η τρόικα η οποία δεν επιθυμεί να ξεπερνά το όριο τον 1 250 ευρώ όπως ισχύει
και για τους απλούς πολίτες με χρέη στο Δημόσιο ενώ επιβάλλει τον επαγγελματικό λογαριασμό

ως ρόλο τροφοδότη λογαριασμού της επιχείρησης Άλλωστε όλες οι εισπράξεις τον
επιτηδευματιών από κάρτες ηλεκτρονικά πορτοφόλια μεταφορά ποσού κ.α καταλήγουν
στον επαγγελματικό λογαριασμό που έχουν υποχρέωση ν α δηλώσουν στο σύστημα Taxis
Δαπάνες και εισπράξεις θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά ν α καταλήγουν στον εν λογωλογα
ριασμό προκειμένου όσοι συναλλάσσονται να χτίσουν το αφορολόγητο τους και να
μπορούν να συμμετέχουν στη φορολοταρία

Από το νέο έτος οι διασταυρώσεις του ΥΠΟΙΚ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιον Εσόδων

θα ενταθούν με στόχο να εντοπιστούν λογαριασμοί στους οποίους μπαίνουν εισοδήματα

που προέρχονται από εμπορικές συναλλαγές και δεν δηλώ/ονται
Το παρακλάδι της ρύθμισης τον 120 δόσεων θα αφορά επαγγελματίες και ΜμΕ με χρέη

μόνο σε Εφορία και Ταμεία όχι όμως σε τράπεζες Για χρέη έως 3.000 ευρώ θα μπορεί να
γίνει ρύθμιση έως 36 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ αλλά σε καμία περίπτωση δεν
θα γίνει κούρεμα προσαυξήσεων

Για χρέη από 3.001 έως 50.000 ευρώ το κούρεμα μπορεί να φθάσει έως και το 85 για
Ταμεία και 95 για Εφορία ενώ η εξόφληση του χρέους θα γίνει έως 120 δόσεις Σημειώνεται

ότι αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31/12/16 από ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες

και αυτοαπασχολούμενους
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έως 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου 1,1 εκ άτομα οι

οφειλές των οποίων με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ δηλαδή ανέρχονται
στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία Αντίστοιχα από την ΑΑΔΕ
προκύπτει ότι οι οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών προς την εφορία έως το ύψος των
50.000 ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δις ευρώ σε σύνολο 100 δις ευρώ

Όσον αφορά λοιπόν τα χρέη μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν οι επαγγελματίες και επιθυμούν

να τα ρυθμίσουν θα πρέπει να περιμένουμε να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική
Απόφαση τον Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας αφού ο εξωδικαστικός συμβιβασμός
που τρέχει εδώ και μερικούς μήνες δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών και
επιχειρήσεων με αντίστοιχες οφειλές

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως 50.000 ευρώ σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται

θα μπορούν να ενταχθούν όσοι
δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ανεξάρτητα οφειλής
έχουν αλλά οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ
έχουν αλλά το 85 των οφειλών είναι σε Ασφαλιστικά Ταμεία
δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει το 25πλάσιο του χρέους
έχουν ταυτόχρονα οφειλές σε Ταμεία και Εφορία

Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί σε τρείς περιπτώσεις και να είναι εκ νέου απαιτητή από τον
ΕΦΚΑ στο σύνολο της εφόσον δεν καταβληθούν τρείς δόσεις δεν υποβληθεί ΑΠΔ εντός
τριών μηνών και δεν τακτοποιηθούν ή ρυθμιστούν εντολές τριών μηνών οι οφειλές προς
το ΚΕΑΟ που βεβαιώθηκαν μετά τη 31 Δεκεμβρίου 201 6 Αξίζει να επισημάνουμε μία ακόμα
αλλαγή στη λογική των ποινών και των προστίμων

Στην περίπτωση της αδήλωτης εργασίας που το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.550 ευρώ
θα μπορεί να μειώνεται έως και 50 εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στη πρόσληψη του
εργαζομένου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης

Στην προκειμένη περίπτωση η ΕΣΕΕ είχε ζητήσει να προηγούνται τα στάδια της
ενημέρωσης και προειδοποίησης πριν την επιβολή ενώ με τη λύση της πρόληψης να
μηδενίζεται
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διεκδίκηση 120 δόσεων για Οφειλες σε ασφαλιστικά
ταμεία και εφορία άνω των 50.000 ευρώ

Νέα υπουργική απόφαση για οφειλές σε
ασφαλιστικά ταμεία και εφορία άνω των
50.000 ευρώ μέσα στο 2018 διεκδικεί η Ελληνική

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη
ματΜάτητας

Η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο
για την επερχόμενη ρύθμιση των 120 δόσεων
που θα ισχύσει για οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ
σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία καθώς και
για την αλλαγή στο πρόστιμο των 1 0.550 ευρώ
της αδήλωτης εργασίας που μειώνεται κατά
50 σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση
πλήρους απασχόλησης ενω όπως δήλωσε ο
πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκιδης ας ελπίσουμε

ότι με τη πίεση που θα ασκήσει η
ΕΣΕΕ στη κυβέρνήση και με τα στοιχεία που
θα προσκομίσει στους δανειστές για τις οφειλές

των ΜμΕ θα προκύψει νέα υπουργική
απόφαση για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ
μέσα στο 2018

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ ο στόχος

τής ρύθμισης είναι τριπλός πρώτον να
βοηθηθούν όσοι έχουν αδυναμία να πληρώσουν

δεύτερον να μπα φραγή στους στρατηγικούς

κακοπληρωτές και τράον να σταματήσουν
οι κατασχέσεις που οδηγούν σε νέα λουκέτα

Ο ίδιος θέλησε να επισημάνει ότι σε κάθε

ρύθμιση που ζητά η ΕΣΕΕ δεν ξεχνά ποτέ
τους συνεπείς φορολογούμενους και εργοδότες

αλλά πάντα ζητά έστω μία συμβολική
ανταπόδοση από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ
όπως οι δηλώσεις μας από κάποιους κάποτε
να θεωρηθούν ειλικρινείς Μπορώ μάλιστα να
πώ ότι εφόσον τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών

δεν συμπεριλαμβάνονται τότε για άλλη
μία φορά τα εύλογα αιτήματα μας ικανοποιούνται

μόνο μερικώς
Η ρύθμιση

Η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο
για την επερχόμενη ρύθμιση τα εξής

Το υπουργείο Οικονομικών με το υπουργείο

Εργασίας από τη μία ετοιμάζει τη ρύθμιση
έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και

ασφαλιστικά ταμεία και από την άλλη όμως
σφίγγει το κλοιό μέσω των επαγγελματικών
λογαριασμών χωρίς να επιτρέπει ένα εύλογο
ακατάσχετο ποσό από τις συναλλαγές με

πλαστικό χρήμα Για τον λεγόμενο ακατάσχετο
λογαριασμό ενστάσεις βάζει η τρόικα η

οποία δεν επιθυμεί να ξεπερνά το όριο των
1 250 ευρώ όπως ισχύει και για τους απλούς
πολίτες με χρέη στο Δημόσιο ενώ επιβάλλει
τον επαγγελματικό λογαριασμό ως ρόλο τροφοδότη

λογαριασμού της επιχείρησης Άλλωστε

όλες οι εισπράξεις των επιτηδευματιών
από κάρτες ηλεκτρονικά πορτοφόλια μεταφορά

ποσού κ α καταλήγουν στον επαγγελματικό

λογαριασμό που έχουν υποχρέωση να
δηλώσουν στο σύστημα Taxis Δαπάνες και εισπράξεις

θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να
καταλήγουν στον εν λόγω λογαριασμό προκειμένου

όσοι συναλλάσσονται να χτίσουν το
αφορολόγητο τους και να μπορούν να συμμετέχουν

στη φορολοταρία
Από το νέο έτος οι διασταυρώσεις του

ΥΠΟΙΚ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων θα ενταθούν με στόχο να εντοπιστούν

λογαριασμοί στους οποίους μπαίνουν εισοδήματα
που προέρχονται από εμπορικές συναλλαγές

και δεν δηλώνονται
Το παρακλάδι της ρύθμισης των 120 δόσεων

θα αφορά επαγγελματίες και ΜμΕ με
χρέη μόνο σε Εφορία και Ταμεία όχι όμως σε
τράπεζες Για χρέη έως 3.000 ευρώ θα μπορεί
να γίνει ρύθμιση έως 36 δόσεις με ελάχιστο
ποσό τα 50 ευρώ αλλά σε καμία περίπτωση
δεν θα γίνει κούρεμα προσαυξήσεων

Για χρέη από 3.001 έως 50.000 ευρώ το
κούρεμα μπορεί να φθάσει έως και το 85

για Ταμεία και 95 για Εφορία ενώ η εξόφληση
του χρέους θα γίνει έως 120 δόσεις Σημειώνεται

οτι αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν
έως 31/12/16 απο ενεργούς ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έως
50.000 ευρώ οφείλουν περίπου 1,1 εκ άτομα
οι οφειλές των οποίων με τις προσαυξήσεις

ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ δηλαδή ανέρχονται
στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς τα

ασφαλιστικά ταμεία Αντίστοιχα από την ΑΑΔΕ
προκύπτει ότι οι οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών

προς την εφορία έως το ύψος των
50.000 ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δις ευρώ σε
σύνολο 100 δισ ευρω

Όσον αφορά λοιπόν τα χρέη μέχρι 50.000
ευρώ που έχουν οι επαγγελμότιες και επιθυμούν

να τα ρυθμίσουν θα πρέπει να περιμένουμε
να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση

των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας

αφού ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που
τρέχει εδώ και μερικούς μήνες δεν μπορεί να

καλύψει τις ανάγκες επαγγελμαπών και επιχειρήσεων

με ανπ'οτοιχες οφειλές
Στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως 50.000

ευρώ σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται
θα μπορούν να ενταχθούν όσοι
δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ανεξάρτητα

οφειλής
έχουν αλλά οφείλουν κάτω από 20.000

ευρώ
έχουν αλλά το 85 των οφειλών είναι σε

Ασφαλιστικά Ταμεία
δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει το

25πλάσιο του χρέους
έχουν ταυτόχρονα οφειλές σε Ταμεία και

Εφορία
Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί σε τρείς περιπτώσεις

και να είναι εκ νέου οιπαιτητη από τον
ΕΦΚΑ στο σύνολο της εφόσον δεν καταβληθούν

τρεις δόσεις δεν υποβληθεί ΑΠΔ εντός
τριών μηνών και δεν τακτοποιηθούν ή ρυθμιστούν

εντολές τριών μηνών οι οφειλές προς
το ΚΕΑΟ που βεβαιώθηκαν μετά τη 31 Δεκεμβρίου

2016
Αξίζει να επισημάνουμε μία ακόμα αλλαγή

στη λογική των ποινών και των προστίμων Στη
περίπτωση της αδήλωτης εργασίας που το
πρόστιμο ανέρχεται στα 10.550 ευρώ θα απορεί

να μειώνεται έως και 50 εφόσον η επιχείρηση

προχωρήσει στη πρόσληψη του
εργαζομένου

με σύμβαση πλήρους απασχόλησης
Στη προκειμένη περίπτωση η ΕΣΕΕ είχε

ζητήσει να προηγούνται τα στάδια της ενημέρωσης

και προειδοποίησης πριν την επιβολή
ενώ με τη λύση της πρόληψης να μηδενίζεται
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Μικρή η αυ&ιση μέχρι σπγμής
του εορταστικού τζίρου της αγοράς
ΕΛΑΦΡΑ αυξημένος είναι μέχρι
στιγμής ο τζίρος στην αγορά κατά τη
διάρκεια της εορταστικής περιόδου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη όσοι αναφέρονται

σε ουτοπική αύξηση χριστουγεννιάτικου

τζίρου 20%-25 μάλλον
τους διέφυγε η υποδιαστολή αφού το
2 έως 2,5 είναι πιο ρεαλιστικό

Αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν
στην αγορά και εάν προέκυπταν θα
ήταν χριστουγεννιάτικο θαύμα σχολίασε

με νόημα σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης ο πρόεδρος της Ελληνι¬

κής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας Τα καταστήματα

λειτουργούν πάλι από χθες σε
εορταστικούς ρυθμούς με συνεχές
ωράριο 9 το πρωί με 9 το βράδυ Το
Σάββατο θα είναι ανοικτά από τις 9
το πρωί έως τις 8 το βράδυ ενώ την
Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 6
το απόγευμα

Την ίδια μέρα τα μεγάλα εμπορικά
και τα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν

ανοικτά έως τις 7 ή 8 το βράδυ

ανάλογα με την πολιτική της κάθε

επιχείρησης
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Κορκίδης Έως 2,5

η αύξηση του

χριστουγεννιάτικου τζίρου
ΚΑΤΑ 2 με 2,5 αυξήθηκε ο

χριστουγεννιάτικος

τζίρος των μαγαζιών

σύμφωνα με τον πρόεδρος
τηςΕλληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Βασίλη Κορκίδη που σχολίασε
ότι όσοι αναφέρονται σε ουτοπική

αύξηση 20 25 μάλλον
τους διέφυγε η υποδιαστολή
Αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν

στην αγορά και εάν προέκυπταν
θα ήταν χριστουγεννιάτικο θαύμα
αναφέρει σε ανάρτηση του στο
twitter
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ

Την 
πρόταση της για... θεωρητική 

αύξηση του ορίου των
50.000 ευρώ στη ρύθμιση

των 1 20 δόσεων για επαγγελματίες 
και μικρομεσαίους με χρέη σε

εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα
παρουσιάσει η Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

(ΕΣΕΕ) σε εκπροσώπους
των θεσμών αμέσως μετά τις γιορτές. 

Αξιοσημείωτο είναι δε πως η
ρύθμιση, ως έχει, καλύπτει μόλις το
1 /3 αυτών.

Δεδομένου πως το κουαρτέτο
των δανειστών δεν φέρεται διατεθειμένο 

να διαπραγματευτεί το πλαφόν 

να ανέλθει των 50.000 ευρώ
η ηγεσία της ΕΣΕΕ προτείνει έναν
τρόπο θεωρητικής υπέρβασης.

Διαχωρισμός
Αυτή θα επιτευχθεί «με τον διαχωρισμό 

των οφειλών», όπως αποκάλυψε 

ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, 
Βασίλης Κορκίδης, στον «Ε.Τ.».

Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει από
τον εκάστοτε επιχειρηματία, αφού
το taxis δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Ο κ. Κορκίδης εξήγησε πως στις
50.000 ευρώ μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 

οφειλές οι οποίες δεν
αφορούν στο Δημόσιο π.χ. πρόστιμα 

ή προσαυξήσεις ή εκχωρήσεις
ενοικίων στην εφορία. Με άλλα
λόγια, άλλο τι οφείλεται απευθείας

θα μετρούν μόνο
οφειή» npos το
Δημόσιο xcopis
προσαυξήσει,
πρόστιμα και
εκχωρήσει τρίτων
στην εφορία

Ν"
στο Δημόσιο και άλλο τι μπορεί να
οφείλεται σε κάποιον ιδιώτη και να
έχει εκχωρηθεί στο Δημόσιο. Προβαίνοντας, 

λοιπόν, ο επιχειρηματίας
σε αυτόν τον διαχωρισμό θα μπορεί
θεωρητικά να αυξήσει το όριο των
50.000 ευρώ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως μετά
τις γιορτές η ΕΣΕΕ έχει δρομολογήσει 

συνάντηση με στελέχη από το

Να αυξηθεί
το πλαφόν εισόδου
για us 120 boosts

D ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

γραφείο του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στο κουαρτέτο,
Ντέκλαν Κοστέλο, στους οποίους
και θα γίνει μιας πλήρης ανάλυση
της συγκεκριμένης πρότασης.

Σημειώνεται πως για την παραπάνω 

ρύθμιση, η οποία αφορά σε

χρέη μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν
οι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι
και επιθυμούν να τα ρυθμίσουν,
εκκρεμεί η ΚΥΑ των υπουργείων
Οικονομικών και Εργασίας, αφού
ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που

«τρέχει» εδώ και μερικούς μήνες δεν
τους καλύπτει.

Ο κ. Κορκίδης ελπίζει πως με την
πίεση που θα ασκήσει η ΕΣΕΕ στην

κυβέρνηση και με τα στοιχεία που
θα προσκομίσει στους δανειστές για
τις οφειλές των ΜμΕ θα προκύψει
νέα υπουργική απόφαση για έμμεση
αύξηση του ορίου των 50.000 ευρώ
μέσα στο 201 8.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΕΦΚΑ, έως 50.000 ευρώ χρωστούν
περίπου 1 ,1 εκατ. άτομα οι οφειλές
των οποίων με τις προσαυξήσεις

ξεπερνούν τα 1 0 δισ. ευρώ, δηλαδή 

ανέρχονται στο 1 /3 των συνολικών 

οφειλών προς τα ασφαλιστικά
ταμεία. Αντίστοιχα από την ΑΑΔΕ
προκύπτει ότι οι οφειλές των ελευθέρων 

επαγγελματιών προς την
εφορία έως το ύψος των 50.000
ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ
σε σύνολο 1 00 δια ευρώ.

Ζητούν ακατάσχετο
Από εκεί και πέρα, η ΕΣΕΕ σε ανα-
κοίνωσή της τονίζει πως το υπουργείο 

Οικονομικών από τη μία ετοιμάζει 

(μαζί με το υπουργείο Εργασίας)
ρύθμιση έως 1 20 δόσεις για χρέη σε

εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, από
την άλλη όμως σφίγγει τον κλοιό
μέσω των επαγγελματικών λογαριασμών, 

χωρίς να επιτρέπει ένα
εύλογο «ακατάσχετο» ποσό από τις
συναλλαγές με πλαστικό χρήμα.

Κατά τα λεγόμενά της για τον
λεγόμενο «ακατάσχετο» λογαριασμό, 

ενστάσεις βάζει η τρόικα, η
οποία δεν επιθυμεί να ξεπερνά το
όριο των 1.250 ευρώ, όπως ισχύει 

και για τους απλούς πολίτες με
χρέη στο Δημόσιο, ενώ επιβάλλει
τον επαγγελματικό λογαριασμό, ως
ρόλο τροφοδότη λογαριασμού της
επιχείρησης.

Αλλωστε, όλες οι εισπράξεις των
επιτηδευματιών από κάρτες, ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια, μεταφορά
ποσού κ.ά. καταλήγουν στον επαγ-

Αιχμέ5 από ΕΣΕΕ

για τη θέσπιση
επαγγελματικών
λογαριασμών
xcopis ôpcos
πρόβλεψη για
«ακατάσχετο» ποσό

Ν"
γελματικό λογαριασμό που έχουν
υποχρέωση να δηλώσουν στο σύστημα 

Taxis.
Δαπάνες και εισπράξεις θα πρέπει 

επίσης υποχρεωτικά να καταλήγουν 

στον εν λόγω λογαριασμό,
προκειμένου όσοι συναλλάσσονται
να «χτίσουν» το αφορολόγητο τους
και να μπορούν να συμμετέχουν στη
φορολοταρία. ■
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Ενημέρωση για τις 120 δόσεις και αίτημα για τις οφειλές που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ

Νέα ρυθμισπ για τα χρέπ ζητεί π ΕΣΕΕ

Με 
στόχο να βοηθηθούν

όσοι μικρομεσαίοι εηι-
χειρημαήες έχουν αδυναμία 

να πληρώσουν, να μπει
φραγή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές 

και να σταματήσουν
οι κατασχέσεις που οδηγούν σε
νέα λουκέτα, η Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

(ΕΣΕΕ) θα επιδιώξει 

μέσα στο 201 8 να προκύψει 
νέα υπου ργική απόφοση για

οφειλές άνω των 50.000 ευρώ.
Η Συνομοσπονδία με ανακοίνωση 

της ενημερώνει τον 
εμπορικό 

κόσμο για την επερχό¬

μενη ρύθμιση των l 20 δόσεων
που θα ισχύσει για οφειλές μέχρι
50.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία 

και εφορία, καθώς και για
την αλλαγή στο πρόστιμο των
10.550 ευρώ της αδήλωτης εργασίας, 

που μειώνεται κατά 50%
σε περίπτωση πρόσληψης με
σύμβαση πλήρους απασχόλησης. 

Από το νέο έτος οι διασταυρώσεις 

του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ
θα ενταθούν, με στόχο να εντοπιστούν 

λογαριασμοί στους οποίους 

μπαίνουν εισοδήματα που
προέρχονται από εμπορικές συ-
ναλλαγές και δεν δηλώνονται.

Το «παρακλάδι» της ρύθμισης
των 120 δόσεων θα αφορά επαγγελματίες 

και μμε με χρέη μόνο
σε Εφορία και Ταμεία, όχι όμως
σε τράπεζες. Για χρέη έως 3.000
ευρώ θα μπορεί να γίνει ρύθμιση 

έως 36 δόσεις, με ελάχιστο
ποσό τα 50 ευρώ, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν θα γίνει «κούρεμα» 

προσαυξήσεων. Για χρέη από
3.001 έως 50.000 ευρώ το «κούρεμα» 

μπορεί να φτάσει έως και
το 85% για Ταμεία και 95% για
Εφορία, ενώ η εξόφληση του χρέους 

θα γίνει έως 120 δόσεις. Σημειώνεται 

ότι αφορά χρέη που

δημιουργήθηκαν έως 31/12/16
από ενεργούς ελεύθερους επαγγελματίες 

και αυτοαπασχολούμενους.

'Οσον αφορά, λοιπόν, ια χρέη
μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν οι
επαγγελματίες και επιθυμούν να
τα ρυθμίσουν, θα πρέπει να περιμένουμε 

να υπογραφεί η ΚΥΑ
των υπ. Οικονομικών και Εργασίας, 

αφού ο εξωδικαστικός συμβιβασμός 

που «τρέχει» εδώ και
μερικούς μήνες δεν μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών 

και επιχειρήσεων με αντίστοιχες 

Οφοτλές. IS1D:1 15737301
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μετ εμποδίων
Ερχεται από στιγμή σε στιγμή ρύθμιση με πσλύ
aucrcnpoûs ôpous και προϋποθέσει για ôoods οφείλουν
éoos 50.000 ευρώ σε Εφορία Ασφαλιστικά Ταμεία Σ 2-3

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΜΙΣΘ0Τ0ΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΙ0ΥΧ0ΥΣ
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τύπου

Οροι και προϋποθέσει για όσουςχρωστούν έωβ 50.000
Στα ψιλάγράμματα ms ρύθμισης θα κρύβεται

η δυσκολία εισόδου των οφειλετών
Συγκεκριμένα οι βασικέβ προϋποθέσει
évraEns είναι οι εΣήβ• Για χρέη écos 20.000 ευρώ ο οφειλέτης
πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων

τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον

από us τελευταίες τρεις χρήσεις πριν
από την υποβολή ms aimons• Για οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ

πέρα από το κριτήριο της κερδοφορί
as ο λόγος του χρέους αφού αφαιρεθούν
οι npos διαγραφή προσαυΣήσεις και τόκοι
npos το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότε
pos ή ίσος του 8• Αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση

εφόσον η συνολική αΣία των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές
μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
120 δόσεις είναι το ανώτατο όριο Κατ αρχήν

υπάρχει ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής

στα 50 ευρώ Κατά δεύτερον στην
απόφαση θα υπάρχει ρήτρα ότι εφόσον το
33 του εισοδήματος επαρκεί για την αποπληρωμή

της οφειλής σε λιγότερες δόσειβ
από το μέγιστο τότε ο αριθμός των δόσεων

θα προσαρμόζεται ανάλογα Επιπρόσθετα
για οφειλές έως 3.000 ευρώ ο μέγιστος

αριθμός δόσεων είναι οι 36 Για χρέη από
3.001 έως 50.000 ευρώ το κούρεμα μπορεί

να φθάσει έως και το 85 για Ταμεία και

95 για Εφορία Σημειώνεται όπ η ρύθμιση
αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31

Δεκεμβρίου του 2016 από ενεργούς ελεύθερους

επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
Οπως κάνει γνωστό ο πρόεδρος της

ΕΣΕΕ Βασίλης KopKiôns σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΦΚΑ έως 50.000 ευρώ οφείλουν

περίπου 1.100.000 ασφαλισμένοι τα

χρέη των οποίων με τις προσαυΣήσεις Σε

περνούν τα Κ δισ ευρώ δηλαδή ανέρχονται
στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς

τα ασφαλιστικά ταμεία Αντίστοιχα από την
ΑΑΔΕ προκύπτει ότι οι οφειλές των ελεύθερων

επαγγελματιών npos την Εφορία écos

το ùiiios των 50.000 ευρώ προσεγγίζουν τα
35 δισ ευρώ σε σύνολο 100 δισ ευρώ
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1 20 δοσεισ me
αγκυλώσεις

Μετ εμποδίων η ρύθμιση για ελεύθεροι επαγγελματίεβ και
μικρομεσαίεβ επιχειρήσει που χρωστούν σε Εφορία και ασφαλιστικά
ταμεία Κλειστέ8 πόρτε8 πάλι για μισθωτούβ και συνταξιούχοι

ε το όνειρο θα μείνουν
στη συντριπτική πλειονότητα

tous οι οφειλέτες της
Εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων

που προσβλέπουν σε τακτοποίηση
των ληΣιπρόθεσμων υποχρεώσεών

tous σε έως και 120 δόσεις Μια ρύθμιση

που αναμένουν εδώ και μήνες οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες

επιχειρήσει που έχουν τεθεί
εΣ ορισμού εκτός του εΣωδικαστικού
συμβιβασμού

Οι προϋποθέσει όμως που θα προβλέπει

η σχετική Απόφαση των συναρμόδιων

υπουργών Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου και Εργασί
as E<pns Αχτσιόγλου είτε αποκλείουν
εΣ ορισμού τον οφειλέτη είτε περιορίζουν

δραστικά τον αριθμό των δόσεων
σε επίπεδα που πλέον δεν μοιάζουν καθόλου

ελκυστικά
Στην πράΣη οι έχοντες χρέη σε

Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα συνειδητοποιήσουν

πολύ σύντομα ότι η
μόνη διέΣοδος για να αποφύγουν τα
αναγκαστικά μέτρα που προβλέπει ο
Κώδικας ΕίσπραΣης Δημοσίων Εσόδων

δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων

κ.λπ θα είναι η ανανεωμένη πάγια

ρύθμιση των 120 δόσεων η οποία τουλάχιστον

θα μπορεί να υποβληθεί και
μέσω Διαδικτύου Η πολυδιαφημισμένη

ρύθμιση των 120 δόσεων η οποία
θα αποσαφηνιστεί με την Υπουργική
Απόφαση έως το τέλος της εβδομάδας

σύμφωνα με την κυρία Αχτσιόγλου

αποκλείει εΣ ορισμού όλους τους
μισθωτούς και τους συνταΣιούχους αλλά

και το σύνολο των επαγγελματιών οι
οποίοι εμφανίζουν ζημίες στις φορολογικές

δηλώσεις των τελευταίων ετών
Οσο οΣύμωρο κι αν ακούγεται η

ρύθμιση των 120 δόσεων απευθύνεται
στις υγιέστερες των επιχειρήσεων

οι οποίες από τη μία εμφάνιζαν κερδοφόρες

χρήσεις μέσα στην κρίση αλλά
από την άλλη συσσώρευαν και ληΣιπρό
θεσμες υποχρεώσεις

Μία μόνο διέΣοδο έχουν οι επαγγελματίες

με ζημιές Αυτή είναι να
μαγειρέψουν

τα οικονομικά αποτελέσματα

του 2017 ώστε να υποβάλουν τη
σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
μετά το καλοκαίρι του 2018 όταν πλέον
θα έχουν υποβληθεί και οι φορολογικές
δηλώσεις Και βέβαια υπό την προϋπόθεση

ότι μέχρι τότε η Εφορία δεν θα
έχει προχωρήσει σε σειρά αναγκαστικών

μέτρων εις βάρος του οφειλέτη

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥΗ υπουργός
Εργασίας Εφη
Αχτσιόγλου
σε πρόσφατη
τοποθέτηση
της στη Βουλή
υπό το βλέμμα
του υπουργού
Οικονομικών
Ευκλείδη
Τσακαλώτου

Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
φαίνεται ότι θυμήθηκαν στην κυβέρνηση

και επηρεασμένοι από το
πνεύμα των Χριστουγέννων άρχισαν

να υπόσχονται παροχές
Ετσι μετά το έωλο αφήγημα

της καθαρής εξόδου άρχισαν
διαρροές αλλά και επίσημες δηλώσεις

για επαναφορά της 1 3ης
σύνταξης την αύξηση του κατώτατου

μισθού αλλά και την οικονομική

στήριξη των χιλιάδων χαμη
λοσυνταξιούχων οι οποίοι έχασαν

εξαιτίας του νόμου Κατρούγκα
λου το Ε ΚΑΣ

Χθες ήταν η σειρά της υπουργού

Εργασίας κυρίας Εφης Αχτσιόγλου

να μοιράσει δώρα χωρίς
όμως να δώσει λεπτομέρειες για
τον χρόνο εφαρμογής των εξαγγελιών

της Μιλώντας στον ραδιοφωνικό

σταθμό Στο Κόκκινο η

υπουργός αναφέρθηκε στους στόχους

της κυβέρνησης για το νέο
έτος Οπως είπε ένας εξ αυτών είναι

π αύξηση του κατώτατου μι¬

σθού και ένας δεύτερος η ενίσχυση
εκείνων οι οποίοι έχασαν το ΕΚΑΣ

Καθώς το ασφαλιστικό σύστημα
στέκεται στα πόδια του αφού

πλέον έχουμε έναν πλεονασματικό
ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης

καθημερινά μπορούμε να διορθώνουμε

αδικίες και σιγά-σιγά
θα βρεθεί μια λύση και για την ενίσχυση

των χαμηλοσυνταξιούχων
και αυτό εκ μέρους της κυβέρνησης

είναι δέσμευση πρόσθεσε χαρακτηριστικά



29. ΣΥΝΕΧΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Publication: . . .STAR PRESS
Date: . . . . . . . .28/12/2017 Clipping Date: . . .28/12/2017
Page: . . . . . . . 10

Συνεχές ωράριο στο καταστήματα
έως και την Κυριακή
ΚΑΤΑ 2 με 2,5 αυξήθηκε ο χριστουγεννιάτικοε τζί
pos ίων μαγαζιών σύμφωνα με χον πρόεδρο ins Ελλη
vixns Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρημαιικό
xnias Βασίλη Κορκίδη που σχολίασε ότι όσοι αναφέρονται

σε ουτοπική αύξηση 20 25 μάλλον tous
διέφυγε η υποδιαστολή Αυτά τα ποσοστά δεν υπάρχουν

στην αγορά και εάν προέκυπταν θα ήταν χριστουγεννιάτικο

θαύμα αναφέρει σε ανάρτησή του στο
twitter Τα καταστήματα λειτουργούν από χθεβ και
πάλι σε eopTacniKOùs puOpoùs με ouvexés ωράριο

ενώ την Κυριακή θα είναι ανοικτά μέχρι Tis 6 το
απόγευμα Την ίδια μέρα τα μεγάλα εμπορικά και
τα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι

Tis 7 ή 8 το βράδυ ανάλογα με την πολιτική ms
κάθε επιχείρησηβ Τα καταστήματα θα παραμείνουν
κλειστά τη 1 1ανουαρίου και Tis 2 Ιανουαρίου 201 8
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Κόσμος
βγαίνει στην

αγορά τις ημέρες πριν
από τα Χριστούγεννα

ωστόσο μέχρι τώρα
περιορίζεται κυρίως στην
έρευνα και στην αναζήτηση
προϊόντων στις πιο
συμφέρουσες τιμές

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου

Τρικάλων ΕΣΤ και αναπληρωτής

γενικός γραμματέας της
ΕΣΕΕ Χρήστος Μπλουγούρας αναφέρει

πως οι καταναλωτές είναι
κουμπωμένοι ακόμη και δεν καταγράφεται

ακόμη μεγάλο αγοραστικό
ενδιαφέρον καθώς οι υποχρεώσεις
τους είναι πάρα πολλές οπότε είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διάθεση
των χρημάτων τους

Αναμένεται όμως η κίνηση στα
εμπορικά να κορυφωθεί το τριήμερο
μέχρι τα Χριστούγεννα και κυρίως το
Σαββατοκύριακο καθώς τα καταστήματα

θα είναι ανοικτά την Κυριακή

όπως και αυτήν στις 31/12 επισημαίνει

ο κ Μπλουγούρας τονίζοντας

πως οι ανάγκες πάντα υπάρχουν

και πρέπει να ικανοποιούνται
αλλά οι δυσβάσταχτες υποχρεώσεις

των πολπών έχουν περιορίσει σε
μεγάλο βαθμό την αγοραστική τους
δύναμη

Το έχουμε υπογραμμίσει πάρα
πολλές φορές Η εφορία τα δάνεια
και άλλα πάγια απορροφούν το

μεγαλύτερο

ποσοστό του εισοδήματος
μίας οικογένειας Ότι μένει διατίθεται

βάσει ιεράρχησης των αναγκών

Της ζήτησης στα εμπορικά το τριήμερο πριν τα Χριστούγεννα

Αναμένεται κορύφωση
• Η Τρικαλινή αγορά διαθέτει ποικιΠία ποιοτικών προϊόντων

σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές τονίζει ο πρόεδρος
του ΕΣΤ κ Χρ ΜπΑουγούρας

Τρόφιμα παιδί και μετά ένδυση
υπόδηση δηλώνει ο κ Μπλουγούρας

σημειώνοντας πάντως είναι θε¬

τικό ότι ο κόσμος βγαίνει στην αγορά
Είναι πολύ βασικό να έχουν κίνηση

οι εμπορικοί δρόμοι καθώς

βοηθάει στην ψυχολογία που βασική

παράμετρος της οικονομίας και ειδικότερα

του εμπορίου Ευελπι

Ο πρόεδρος του Εμπορικοί Συλλόγου
Τρικάλων και αν γ.γ π ΕΣΕΕ

Χρήστος Μπλουγούρας

στούμε η κίνηση και η έρευνα αγοράς

που υπάρχει κυρίως στης ημέρες

αυτές να εξελιχθεί σε αγορές τις
τελευταίες τρεις ημέρες πριν τα
Χριστούγεννα Επίσης περιμένουμε
άνοδο της ζήτησης λόγω των επισκεπτών

στην πόλη μας που θα είναι

πάρα πολλοί τις ημέρες των
γιορτών ιδίως από τους Τρικαλινούς

που ζούνε σε άλλη περιοχή και
έρχονται αυτή την εποχή στην ιδιαίτερη

πατρίδα τους
Πάντως η Τρικαλινή αγορά διαθέτει

ποικιλία ποιοτικών προϊόντων
σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές

Ματθαίος Μπίνας
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ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΕΕ
Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά
την περίοδο 1 1 έως 1 6 Δεκεμβρίου φθηνότερο κατά 1 29 σε σχέση με το 201 6 εκτιμάται πως θα είναι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι τη φετινή χρονιά

Πιο συγκεκριμένα ούμφωνα με την ΕΣΕΕ το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 1 49,02 ευρώ έναντι 1 50,96 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και 1 47,39 ευρώ το 201 5

την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 201 6 υποχώρηση κατά 1 94 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 1 29
αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση των Λαχανικών και Φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων προϊόντων Super Market 3,72

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία των Κρεατικών δειγματοληψία από Βαρβάκειο αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά τη στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας
ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού 5,26 είναι εκείνη που συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για τους καταναλωτές Όπως προαναφέρθηκε η κατηγορία των Φρούτων και των Λαχανικών

δειγματοληψία

από Super Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες τιμές
της πατάτας κατά κύριο λόγο 25,35 αλλά και των πορτοκαλιών και του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων

Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό κοινό κυρίως από τα Super Market 3,72 με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν

την κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα από το ελαιόλαδο και τη φέτα
Όπως και το 201 6 έτσι και τη φετινή εορταστική περίοδο η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων σημειώνει μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από τα περυσινά Κυριότερη ερμηνεία

του φαινομένου αποτελεί η αύξηση σε διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου εξαιτίας του περιορισμού της παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος έτους Όπως γίνεται

εύκολα αντιληπτό η παραπάνω δυσμενής εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις εγχώριες επιχειρήσεις και δη τα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους κυρίως όσον αφορά στις τιμές των κουραμπιέδων
Εντούτοις όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων μετακύλησε σε μικρό μόνο ποσοστό τις επιβαρύνσεις στην τελική τιμή διάθεσης

των προϊόντων τους
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Σε υψηήό ακόμη επίπεδα σύμφωνα με δειγματοληψία ins ΠεριφερειακήΒ Evôinias

Χαμηλότερες τιμές για γιορτινό τραπέζι
Φθηνότερο

κατά 1 29 σε σχέση
με ίο 2016 εκτιμάται το φετινό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι

σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου

και Υπηρεσιών κατά την περίοδο
1 1 έως 16 Λεκεμβρίου 2017 ΙΙιο συγκεκριμένα

το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό

τραπέζι 6-8 ατόμων Οα κοστίσει

φέτος 149,02 € έναντι 150,96 C
που κόστιζε πέρυσι και 147,39 ευρώ το
201 5 την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο

ακριβώς καλάθι προϊόντων 1 1 καταγεγραμμένη

σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2016 υποχώρηση κατά 1,94 ευρώ

που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση

1,29 αποδίδεται κυρίως στην
πτωτική τάση των Λαχανικών και Φρούτων

4 32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων

προϊόντων Super Market
3,72
Λπό δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν

από υπαλλήλους της περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας οι λιανικές

τιμές στις οποίες περιλαμβάνεται και
Φ.ΙΙ.Λ κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα
αλλά χαμηλότερα από πέρσι

Είδη παντοπωλείου μέση τιμή Λυγά εξάδα

1 25 ευρώ γιαούρτι στραγγιστό

2.25 ευρώ κασέρι 9,80 ευρώ το κιλό φέ
τα 5,69 το κιλό κοτόπουλο κατεψυγμένο

2,50 ευρώ ελαιόλαδο 5,30 ευρώ το λίτρο

μακαρόνια 1,04 κριθαράκι 1,04 ευρώ

μέλι 5,50 ευρώ ζάχαρη 0,75 αλεύρι
0,65
Νωπά κρέα τα Λρνί εγχώριο 8,58 ευρώ το
κιλό γαλοπούλα 7,80 ευρώ το κιλό κα
τσίκι 9 ευρώ κοτόπουλο 3,72 κοτόπουλο

μπούτια 4,38 κοτόπουλο σουβλάκια
8,33 ευρώ λουκάνικο 6,90 ευρώ μοσχάρι

9,20 ευρώ το κιλό μοσχαρίσιες μπριζόλες

9,16 χοιρινές μπριζόλες 6,50
Φρέσκα οπωροκηπευτικά Λγγούρια
0,56 ευρώ το τεμάχιο άνηθος 0,46 το τεμάχιο

αχλάδια 1,55 καρότα 1,10 κά
στανα 3,78 κολοκύθια 1,58 κουνουπίδι
1,20 κρεμμύδια ξερά 0,56 κρεμμύδια
χλωρά 1,72 λάχανο 0,63 λεμόνια 1,03
μαϊντανός 0,46 μανταρίνια 1 ευρώ μαρούλια

1,39 μήλα 1,27 μπρόκολο 1,20
παντζάρια 1,06 πατάτες 0,56 πιπεριές
1 63 σκόρδα 0,42 σπανάκι 1 40 το κιλό
πράσο 1,26 ευρώ το κιλό πορτοκάλια
0,74 το κιλό σέλινο 1,63 ευρώ το κιλό
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METROSPORT
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ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΣΧ

metronews METROPLUS
ΕΣΗ ΜΕ Π

ΤΕΤΑΡΤΗ

27
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2017

ΠΕΡΥΣΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΕΕ

Ανέβηκε 20 με 25 ο tçiposΑ ύΛ ρΓΐ2
ύξηση του χςί
ρου από 20 με
25 σε σχέση με

πέρυσι καταγράφηκε
στη χριστουγεννιάτικη
αγορά σύμφωνα με
την Ελληνική Συνομοσπονδία

Εμπορίου
και Επιχειρηματικότη
τα5 ΕΣΕΕ Πάνω από
1,5 δισ ευρώ έπεσε
στην αγορά από το
δώρο των Χριστουγέννων

Οι ιιμέ5 στην αγορά κρέα
tos παρέμειναν καθηλωμ^νεε
Το KÔcrcos για το χριστοίυγεν

ριακάνιατικο τραπέζι ηταν οριακά
φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι

στα 149 ευρώ Ταυτόχρονα

πτώση πάνω από 4
καταγράφουν οι τιμέ5 των
οπωροκηπευτικών σύμοω
να με Tis τιμοληψίεε ms Ε iE

Όσο για τον τζίρο ens

χριστουγεννιάτικη5 αγορά5
φέτο5 υπολογίζεται στη 4

Επιμέλεια
ΑΛΙΚΗ ΜΙΝΤΣΗ

δισ ευρώ Αύξηση ms αγο
pacmKns Ki'vnons είδαν για
ακόμη μια χρονιά τα outlet
μαγαζιά Άνθρωποι όλων
των ηλικιών έτρεξαν να
επωφεληθούν από Tis χα
μηλέ5 xipés αναζητώντα5
έκπτωση και oris γιορτινέε
ayopés tous

Τα καταστήματα ανοίγουν
και πάλι σήμερα με διευρυμένο

ωράριο éoos και την
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου
Καθημερινά θα λειτουργούν
από Tis 9.00 cos Tis 21.00 To

Σάββατο 30/12/2017 θα
είναι ανοιχτά από Tis 9.00
tos Tis 18.00 ενώ την παραμονή

ms npurtoxpoviàs
από Tis 11.00 cos Tis 17.00
Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα
1η Ιανουαρίου και την Τρίτη
2 του μήνα

Γσ καταστήματα
ανοίγουν και

πάλι σήμερα με
διευρυμένο ωράριο

eus και την
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ

επιχειρήσεις

Κύριε Αγνιάδη είστε ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Βοιωτίας μιας περιοχής

που αναπτύσσεται συνεχώς και
που φαντάζομαι ένας από τους στόχους

σας είναι αυτός να συνεχιστεί
αυτή η ανάπτυξη να έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά

και μάλιστα να διαμοιραστεί

σε όλους τους κατοίκους και
τους πολίτες της περιοχής Μιλήστε
μας για τα σχέδια σας
Η Βοιωτία ήταν από πριν βιομηχανική
και βιοτεχνική περιοχή πριν να είναι σε
όλη την Ελλάδα και πριν από την κρίση
Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την
περιοχή μας σε υψηλά επιχειρηματικά
επίπεδα πιστεύουμε ότι όλες οι ενέργειες

μας έχουν κατορθώσει ορισμένες
επιχειρήσεις να νικήσουν την κρίση
Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε
και στις νέες προκλήσεις και να έχουμε
μια δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων γιατί πολλές από τις
επιχειρήσεις επειδή ήταν εξαγωγικές
είχαν και τα δάνειά τους Εμείς αυτό το
οποίο προσπαθούμε είναι τα Βοιωτικά
προϊόντα να είναι σε όλες τις Ευρωπαϊκές

και παγκόσμιες βιτρίνες θέλουμε
όμως μια συγκεκριμένη πολιτική που θα

ϊ δώσει μια ελπίδα και στους εργαζομένους
και θα οδηγήσει την παραγωγή σε διεθνώς
εμπορεύσιμα προϊόντα Και με αυτό θέλω
να πω ότι επειδή η περιοχή μας έχει 212
εξαγωγικές επιχειρήσεις θέλουμε να τις
κρατήσουμε όρθιες να κρατηθούν όσο
το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας
για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε
και στις προκλήσεις που έρχονται Χρειάζεται

ένα εθνικό σχέδιο και με συναίνεση
πιστεύω μπορούμε να τα καταφέρουμε
αρκεί να μην βυθιστούμε ξανά στην αδράνεια

του πρόσφατου παρελθόντος

Ποιοι πρέπει να είναι οι άξονες αυτής της
πολιτικής του εθνικού σχεδίου όπως το
θέτετε Αναφερθήκατε επίσης δυο φορές
στη λέξη προκλήσεις Ποιες είναι αυτές
και πώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
μπορείτε να ανταποκριθείτε
Οι προκλήσεις είναι πολλές Οι πέντε μεγαλύτερες

ίσως είναι η ύπαρξη του υψηλού
ποσοστού ανεργίας το υψηλό δημόσιο
χρέος η ανάγκη να προσελκύσουμε σημαντικές

ξένες και εγχώριες επενδύσεις
και η χρηματοδότηση να διατηρήσουμε
δηλαδή τους μέσους όρους και μετά τη
λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο

του 201 8 το οποίο κιόλας περιμένουμε
για να υπάρξει και μια άνθιση στη βελτίωση

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

στην καινοτομία στην τεχνολογία
και πιο πολύ στην ενίσχυση της ρευστότητας

Είναι κάτι που λείπει από την επιχειρηματικότητα

γιατί αν έρθει η ρευστότητα

θα έρθει και η αναβάθμιση της
εξωστρέφειας Αυτό προσπαθούμε και
με την κεντρική ένωση Επιμελητηρίων
της οποίας ηγείται ο κύριος Μίχαλος και
έχει προσφέρει πολλά στην επιχειρηματικότητα

αλλά και με τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που υπάρχουν κι εκεί βήματα

ανάπτυξης με τον κύριο Κορκίδη
Αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα είναι

ενωμένη για να μπορέσουμε να
βοηθήσουμε

Επομένως η ανάκαμψη και
η έξοδος από την κρίση περνούν μέσα
από τη στήριξη των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

Κύριε Πρόεδρε θα θέλατε να μας πείτε
ποιοι είναι οι πυλώνες στους οποίους
στηρίζεται αυτή τη στιγμή μια μικρομεσαία

επιχείρηση στην Βοιωτία Ποια
είναι εκείνα τα προϊόντα ή οι καινοτομίες

που θέλετε να αναδείξετε

Έχουμε και στον πρωτογενή τομέα έχουμε
βέβαια και στο προϊόν του τουρισμού

καθώς υπάρχει ένας μεγάλος πυλώνας
έλξης που είναι η Μύκονος του χειμώνα
η Αράχωβα που σήμερα που μιλάμε είναι
και κάτασπρη και πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει

και το χιονοδρομικό
Υπάρχει ο πρωτογενής τομέας υπάρχει
ο ορεινός όγκος του Ελικώνα όπου εκεί
υπάρχουν και τοπικά προϊόντα αλλά και
τοποθεσίες απείρου κάλλους που μπορούν

να προσελκύσουν κόσμο Εμείς σαν
Βοιωτία με τους διάσπαρτους μνημειακούς

θησαυρούς που έχουμε και το τωρινό
μεγάλο έργο του Μουσείου της Θήβας

πιστεύουμε θα δώσουμε νέα ώθηση Από
εκεί και πέρα όμως θέλουμε να γίνει μια
συγκεκριμένη πολιτική δεν μπορούμε
άλλο τη μη ρευστότητα να γίνει και μια
αναβάθμιση στη βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος κι αυτό το οποίο
θέλουμε είναι να βοηθήσουν οι τράπεζες
γιατί δυστυχώς οι τράπεζες με τα φρεναρίσματα

και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
που υπάρχουν έχουν κλείσει την κάνουλα
της ρευστότητας και λειτουργούν σαν τοκογλυφικά

ιδρύματα κι αυτό είναι πληγή
για την μικρομεσαία επιχείρηση
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Κινήθηκε η αγορά τα Χριστούγεννα
Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 25 οε οχέοη ιε τψ τιερυοινή εορταοτική περίοδο

Πάνω από 1,5 δις ευρώ έπεσε στην αγορά από το δώρο των Χριστουγέννων ενώ καταγράφεται
αύξηση του τζίρου από 20 έως 25 σε σχέση με πέρυσι

ΤΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ξαναγύρισαν

στην αγορά παραμονή Χριστουγέννων

καθώς καταγράφεται

αύξηση του τζίρου από 20
με 25 σε σχέση με πέρυσι σύμφωνα
με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου

και Επιχειρηματικότητας

Με τις τιμές στην αγορά κρέατος καθηλωμένες

το κόστος για το χριστουγεννιάτικο

τραπέζι διαμορφώθηκε στα
ίδια επίπεδα με πέρυσι ενώ πτώση
σημείωσαν οι τιμές των οπωροκηπευτικών

Σήμερα Τετάρτη όλα τα μαγαζιά
ανοίγουν ξανά τις πόρτες στους καταναλωτές

με διευρυμένο ωράριο
Πάνω από 1 5 δις ευρώ έπεσε στην
αγορά από το δώρο των Χριστουγέννων

ενώ καταγράφεται αύξηση του
τζίρου από 20 έως 25 σε σχέση
με πέρυσι
Οριακά φθηνότερο το φετινό χριστουγεννιάτικο

τραπέζι στα 149 ευρώ με
τις τιμές στην αγορά κρέατος καθηλωμένες

ενώ μείωση πάνω από 4
καταγράφουν οι τιμές των οπωροκηπευτικών

σύμφωνα με τις τιμοληψίες
της ΕΣΕΕ Όσο για τον τζίρο της χριστουγεννιάτικης

αγοράς φέτος υπολογίζεται

στα 4 δισ ευρώ Αύξηση
της αγοραστικής κίνησης είδαν για
ακόμη μια χρονιά τα outlet μαγαζιά
Άνθρωποι όλων των ηλικιών τρέχουν
να επωφεληθούν από τις χαμηλές
τιμές αναζητώντας έκπτωση στην έκπτωση

και στις γιορτινές αγορές τους
Τα καταστήματα ανοίγουν και πάλι
με διευρυμένο ωράριο από σήμερα
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου έως και την
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου Κλειστά θα
είναι Δευτέρα 1η Ιανουαρίου και την
Τρίτη 2 του μήνα

Ευχάριστη διάθεση
Το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων

ήταν διάχυτο στην ατμόσφαιρα

με τις ευχές και τα κάλαντα αλλά και
στα εμπορικά καταστήματα όπου η
κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καθώς
ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν για τις
τελευταίους αγορές είτε σε δώρα
είτε σε εδέσματα για το χριστουγεννιάτικο

τραπέζι Το αγοραστικό ενδιαφέρον

και η αυξημένη κινητικότητα
που παρατηρήθηκε στην αγορά ευνόησε

και ο καλός καιρός Στην Αθήνα
μικροί και μεγάλοι με ευχάριστη και
χαλαρή διάθεση απολάμβαναν τα ψώνια

τους και φωτογραφίζονταν με Άη
Βασιλίδες τάρανδους ξυλοπόδαρους
μασκότ και ξωτικά που είχαν εμφανιστεί

παντού Στην Ερμού στον πλέον
εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας
καταστήματα είχαν την τιμητική τους

με την προτεραιότητα να κατέχουν
όσα διαθέτουν παιχνίδια ηλεκτρονικά
καλλυντικά ή προσωπικά είδη Τα
δώρα της τελευταίας στιγμής άλλωστε
είναι άμεσα καθώς ο χρόνος δεν επιτρέπει

περσπέρω αναποφασιστικότητα
Οι καταστηματάρχες εμφανώς ικανοποιημένοι

από τον τζίρο ο οποίος
εμφανίστηκε αισθητά αυξημένος από
πέρσι Πολλοί ήταν αυτοί που μετά
από τα ψώνια κατευθύνθηκαν προς
το Μοναστηράκι ή το Θησείο για ουζάκι
ή φαγητό εκμεταλλευόμενοι την λιακάδα

Το κλίμα έγινε ακόμα πιο γιορτινό
χάρη στα μπαζάρ που διοργανώνονται
κάθε χρόνο αυτή την εποχή και όπου
κάποιος μπορεί να εφοδιαστεί με δώρα
και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές αλλά

και προσφέροντας βοήθεια αφού πολλά

έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα
Η κίνηση στη Βαρβάκειο Αγορά ήταν
έντονη καθώς πολλοί ήταν αυτοί που
αγόρασαν την τελευταία στιγμή τα
απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλές
τιμές και την ποικιλία των προσφερομένων

προϊόντων
Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος

της Ένωσης Κρεοπωλών Αττικής
Βασίλης Ντεληφιλιππίδης οι τιμές
έχουν κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα
τα τελευταία πέντε χρόνια επισημαίνοντας

ότι κανένα από τα διατιθέμενα
είδη και ποιότητες κρέατος στα συνοικιακά

ή κεντρικά κρεοπωλεία δεν
υπερέβηκετα 10 ευρώ
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Πρόσωπα
Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάιων Δημήτρης

Παπαγγελόπουλος υποσιηρίζει πως η

κυβέρνηση δεν Οα κάνει ούτε βήμα πίσω στη
μάχη κατά ιης διαφθοράς ενώ σημείωσε
πως ματώνει μαζί της όταν αυτή αυτοί ραυ
ματίζεται Όπως είπε στη μάχη υπέρ της διαφάνειας

και κατά της διαφθοράς η κυβέρνηση

δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα
πίσω ενώ τόνισε πως στη συζήτηση που Οα

διεξαχθεί στη Βουλή για τη νομοθέτηση του
πόθεν έσχες θα αποκαλυφθούν πολλά και
για πολλούς

F

α
c
e
s

Την άποψη πως ο προύπολογιομός του 2018
κινείται για άλλη μια χρονιά στο πλαίσιο ιης

αυσιηρής λιτότητας και στα όρια της φορολογικής

φαντασίας εξέφρασε ο πρόεδρος ιης
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Βασίλης Κορκίδης σημειώνοντας ταυτόχρονα

ότι περιλαμβάνει 10 νέες επιβαρύνσεις

για σχεδόν όλους ιους φορολογούμενους

Ακόμη αναφέρει ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις

παρόλο που έχουν εξαντλήσει τη
φοροδοτική τους ικανότητα Οα βρεθούν αντιμέτωπα

με νέες επιβαρύνσεις που προσεγγίζουν

το 1 δις ευρώ εκ των οποίων τα 478 εκ
ευρώ θα προέλθουν από την άμεση φορολογία

και άλλα 473 εκ ευρώ από την έμμεση φορολογία
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Οι απώλειες
ιης μικρομεσαίας
επιχείρησης

Διανύοντας

τις
τελευταίες ημέρες

του 2017
και ανατρέχοντας

στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν

κατά τη
διάρκεια του μπορούμε να
παρατηρήσουμε τις μακρόχρονες

διαπραγματεύσεις
με τους θεσμούς προκειμένου

να κλείσει η δεύτερη

αξιολόγηση Τελικά η
αξιολόγηση έκλεισε με το
Eurogroup να εγκρίνει τη
δόση των 8,5 δισ ευρώ και
η ελληνική οικονομία μπήκε

σε φάση σταθεροποίησης
Αυτή αποτυπώθηκε

στην αγορά με τη σταθερά
ανοδική πορεία βασικών οικονομικών
δεικτών προκαλώντας συγκρατημένη
αισιοδοξία Ετσι με καθαρές ενδείξεις
ανάκαμψης οι προσδοκίες που διαμορφώνονται

για το 2018 είναι θετικές με
τον Αύγουστο να αποτελεί σημαντικό
ορόσημο εάν κι εφόσον επιτευχθούν
η ολοκλήρωση του προγράμματος στο
σύνολο της και η ρύθμιση του χρέους
Ορόσημο καθώς με τη λήξη του

προγράμματος

θα διαπιστωθεί αν τελικά
έμελλε να είναι το τελευταίο έτος δημοσιονομικής

προσαρμογής προμηνύοντας

μια μετα-προγραμματική εποχή
για τη χώρα Υπάρχουν πολλά σενάρια
της εξέλιξης που συζητιούνται στο δημόσιο

διάλογο και ελπίζουμε σε κάθε
περίπτωση για θετικές εκβάσεις Η
εμπειρία εντούτοις της περιόδου της
κρίσης μάς υποχρεώνει πάντοτε σε μια
στάση προσεκτικής αναμονής

Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση
έχει υποστεί τρομακτικές απώλειες τα
χρόνια της κρίσης και η όποια κίνηση
προς τα εμπρός απαιτεί συντονισμένη

προσπάθεια μεταρρυθμιστική επιμονή

από τους κυβερνώντες εθνική
σύμπνοια και ενεργοποίηση των υγιών

δυνάμεων της οικονομίας και της
κοινωνίας Η ανάκαμψη είναι εφικτή
αλλά υπάρχει πολύς δρόμος να διανυθεί

για να μιλήσουμε για μία επανεκκίνηση

της αναπτυξιακής διαδικασίας
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΡΚΙΔΗΣ

Πρόεδρος ΕπΆπνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου

Επιχειρηματικότητας
ΕΣΕΕ

της σημασίας του κλάδου

του εμπορίου στον
οποίο απασχολείται το
18,0 του συνόλου των
εργαζομένων στο σύνολο
των κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας στοιχεία
ΕΛ.ΣΤΑΤ β τρίμηνο
2017 και δραστηριοποιείται

το 29,4 του συνόλου

των εργοδοτών και το
18,9 του συνόλου των
αυτοαπασχολουμένων
απαιτούνται συγκεκριμένες

παρεμβάσεις ώστε η
ΜμΕ να τεθεί στο επίκεντρο

της ανάπτυξης
Πρώτον να θεσπιστεί

ένα απλοποιημένο και
σταθερό φορολογικό σύστημα με βασικά

χαρακτηριστικά την υιοθέτηση χαμηλότερων

φορολογικών συντελεστών
Δεύτερον την εφαρμογή του

επαγγελματικού/επιχειρηματικού

λογαριασμού
με παράλληλη ισχύ του αφορολόγητου
ορίου και του χτισίματος του μέσω
ηλεκτρονικών αποδείξεων και για τους
ελεύθερους επαγγεΑματίες Τρίτον να
προωθηθεί η καθολική χρήση των ηλεκτρονικών

συναλλαγών με εξορθολογι
σμό των χρεώσεων από τα πιστωτικά
ιδρύματα και τον εναρμονισμό τους με
τις προβλεπόμενες Κοινοτικές Οδηγίες
Τέταρτον να διοχετευθούν πόροι στην
πραγματική οικονομία με έμφαση στις
μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις αρκετές

εκ των οποίων έχουν ή τηρούν
τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν
εξαγωγικό προσανατολισμό Πέμπτον
να υπάρξουν βελτιωτικές ρυθμίσεις
στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων

με κυριότερη όλων την ελα
στικοποίηση των κριτηρίων ένταξης
προκειμένου να επωφεληθούν όσο το
δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν ουσιαστικό ζήτημα

επιβίωσης Είναι απαραίτητες
αυτές οι παρεμβάσεις όπως επίσης
και η έγκαιρη ολοκλήρωση και της τέταρτης

αξιολόγησης προκειμένου να
διαμορφωθούν προϋποθέσεις βιώσιμης

ανάπτυξης
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ΑΗΓΜΑ
ΓΡΑΦΗ

επί του πιεστηρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 23

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
makiskouris@paron.gr

mm Τ0Υ
ΜΑΚΗ
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Κάθε μέρα ό,τι συμβαίνει
oioblog
makiskouris.paron.gr

Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο πιστεύοντεβ και μη με αγάπη απέραντη που άλλωστε
δεν στοιχίζει τίποτε κοντά στον αδύναμο στον ανήμπορο βοηθωνταβ με ό,τι μπορεί ο καθέναβ pas

πάντα με το χαμόγελο ôïvovias χαρά και την αίσθηση ότι Kaveis δεν είναι pôvos
Αυτή είναι η αποστολή του ανθρώπου όπου κι αν βρίσκεται

Να στε όλοι καλά και ο eeôs να δώσει να ξαναγίνουμε αφεντικά ins xcôpas pas ins vns Mas

Mépss
xapas αλλά παγωμένε3

αφού έφτασε η κυβέρνηση να βάλει

ψαλίδι και στο επίδομα θέρμανσηε
το οποίο μειώνεται κατά 50 ΒόρειοΒ
πόλο5 θα είναι το σπίτι Να δούμε τι άλλο

pas περιμένει

Mnouvapâs
χριστουγεννιάτικοε

Όχι για εμά5 Για το γκουβέρνο
που έχει το Ταμείο του Kpàrous Μέχρι
και την παραμονή ms Πρωτοχρονιάε
θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι

κάτι ψιλά μόλο 5 δισ ευρώ
ίηΛηΛι IQ Me πηιπ Λιήβρπη νπ νιηητή
σείε τον ερχομό του 201 8 όταν μάλιστα

δεν περιμένει να φέρει καλύτε
pss μέρεε για τον εργαζόμενο και τον
συνταξιούχο

C λα τα ειχε υσει η κυβέρνηση
β η κόντρα με τη Δικαιοσύνη ms

έλειπε

Υπάρχει
όμω3 και ένα καλό νέο

Δεν τα κάνει όλα άνω κάτω ο
unoupYÔs ΠαιδείοΒ κ Κ Γαβρόγλου
Με ρύθμιση που προωθεί θα είναι δεδομένη

η μεταγραφή ώστε δύο αδέλφια

να σπουδάζουν σε ΑΕΙ κοντά στο
σπίτι των γονιών raus αν το ετήσιο οικογενειακό

εισόδημα δεν είναι πάνω
από το πλαφόν που θα οριστεί με τη
σχετική απόφαση

χουμε και δεύτερο καλό νέο
C Iraus 1 00 ανθρώπουε με τη μεγαλύτερη

επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλία

οι 14 είναι Έλληνεβ Ο nptiros
Έλληναε ο Γ Αγγελικούσηε βρίσκεται
στη 8η θέση Στην πρώτη είναι ο Πρό
8ôpos ms Kivas Σι Τζινπίνγκ λόγω ms
κομβικήβ σημασίαΞ ms Kivas για το
παγκόσμιο εμπόριο

Πόνταρε σιη χρεοκοπία
ιης Ελλάδας και έβγαλε χρυσάφι

Πα εμάβ tous ιθαγένεια ήταν καταστροφή η εισβολή ms χρεοκοπία το
2009 Χάσαμε ό,τι με ιδρώτα και αίμα χρόνων καταφέραμε να χτίσουμε μετά
τα πέτρινα χρόνια Πα aMous όμω5 ήταν χρυσάφι Evas από auroûs ο Τεξα
VÔS Κάιλ Mnas από το Ντάλα5 που μάντεψε το 2008 το τσουνάμι ms ελλη
νική5 χρεοκοπίες πόνταρε όλα του τα λεφτά και κέρδισε μια περιουσία

Τώρα πάει πάλι να κερδίσει πολλά λεφτά από την Ελλάδα novtapovias
αυτήν τη φορά στην ανάκαμψη και διαβλέποντες εκλογέβ που θα φέρουν κυβερνητική

αλλαγή Λέει λοιπόν ο Κάιλ Mnas Σε λίγο η χώρα θα έχει νέα
ηγεσία Μόλο προκηρυχθούν εκλογέβ οι ελληνικέβ μετοχέβ θα ανέβουν
20 με 30 Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών cos ποσοστό του
ΑΕΠ είναι η χαμηλότερη στον κόσμο Είναι συναρπαστική ευκαιρία

Το μήνυμα σαφέστατο/Οσοι έχετε λεφτά μιμηθείτε τον Τεξανό

ΥπάρχουνΈλληνε5
που έχουν φτάσει

σε τέτοια οικονομική κατάρρευση
που ούτε τον λογαριασμό του νερού

δεν μπορούν να πληρώσουν Στα
200 εκατ ευρώ ανέρχονται τα χρέη
ιδιωτών npos την ΕΥΔΑΠ

Με tous ôiKaorés τα έχει βάλει η
κυβέρνηση που tous κατηγορεί

ότι προστατεύουν τα συμφέροντά tous
με Tis αποφάσες που βγάζει το Συμβούλιο

ms Επικρατεί Δεν ρωτάει
άμα ο unoupYÔs Δικαιοσύνηε tous
συνταξιούχου5 ôikootés nebs ζουν με
Tis περικοπέ5 που έχουν γίνει aus συντάξει

TOus.'Exouv φτάσει στο 74
ôncùs αναφέρεται σε ψήφισμά tous με
το οποίο εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία

tous

Φαρμάκι
οι δηλώσει του προέδρου

ms ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ Βασίλη
Κορκίδη για τα δώρα που μοιράζει ο

προϋπολογισμόΒ του 2018 Λέει ότι κινείται

στο πλαίσιο ms αυστηρή3 λιτότη
ras και στα όρια ms φορολογία φαν
raaias Και εξηγεί πού στηρίζει το
συμπέρασμά του Ο 8os μνημονιακόΒ
προϋπολογισμόΒ που ψηφίστηκε στη
Βουλή δεν κατάλαβα τι σχέση έχει με
us δέκα πληγέβ του Φαραώ αλλά

σίγουρα περιλαμβάνει δέκα πληγέ3
που θα καταλάβουν για τα καλά όλοι οι
έλληνε3 φορολογούμενοι το 201 8

Για
τον φόβο των Ιουδαίων από τα

ήρεμα νερά του Ιονίου θα αρχίσει η
επιχείρηση επέκταοηβ των χωρικών
υδάτων ανακοίνωσε από τηλεοράσεα
ο unoupYÔs Εξωτερικών Nîkos Κοτζιάε

Το γιατί εύκολο να το καταλάβει ο
Ka0évas Με το Ιόνιο δεν έχει καμία

σχέση μέχρι στιγμήβ τουλάχιστον ο
Ερντογάν Επομένακ δεν πρόκειται να
σηκώσει το αεροπλάνο του
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Το αδιαχώρητο
Θέλετε

να μάθετε τι συνέβη

χθες στην αίθουσα
του EBEA κατά την

παρσυατ'αση του νέου βιβλίου
του πρώην υπουργού Οικονομικών

Γιάννη Παπαθανα
σίσυ με τίτλο 8 μήνες Το
αδισχώρητο Ο λόγος προφανής

και σας είχα προετοιμάσει
Η παρουσία του Κώστα

Καραμανλή ο οποίος στηρίζει
όλες τις πολιτικές και ακαδημαϊκές

εκδόσεις που αντικρούουν

τα πασσκικό επιχειρήματα

ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης

τσυ οδήγησαν
τη χώρα στη χρεοκοπία

Απέφυγε χειραψία
Οι υψηλές παρουσίες πάρα
πολλές Βαγγέλης Μεϊμαρά
κης Νίκος Δένδιας Γιώργος
Κουμουτσάκσς Χρήστος Στα
ϊκούρας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Σοφία Βσόλτεψη
Θοδωρής Ρσυσόπουλος Μάκης

Βορίδης και Αδωνις Γε
ωργιάδης Μου μετέφεραν ότι
κατά την είσοδό τσυ στην αίθουσα

ο πρώην πρωθυπουργός
απέφυγε να χαιρετήσει

τον εκ μεταγραφής αντιπρό¬

εδρο της ΝΔ Απλώς δεν
έτυχε να περάσει από μπροστά
του μου μετέφερε ένα κα
ραμανλικό πουλάκι

Με ποιον είναι
Οταν βέβαια δεν πάει ο Μωάμεθ

στο βουνό πάει το βουνό
στον Μωάμεθ Ετσι ο Αδω

νις προσέγγισε εκείνος τον
πρώην πρωθυπουργό και τον
χαιρέτησε με θέρμη Επίσης
μου είπαν ότι αποχώρησε
αμέσως μετά την προσφώνηση

των επισήμων και δεν κάθισε

να ακούσει τη συζήτηση
Και εδώ και στην Ξαφά δεν

γίνεται μου σχολίασε το ίδιο
κακόβουλο πουλάκι

Ελαμπε
Εκείνος που πάντως έλαμπε
ήταν ο Κωνσταντίνος Μίχα
λος Βλέπετε ο πρόεδρος του
ΕΒΕΑ επανεξελέγη πρόσφατα
πανηγυρικό στην ηγεσία τσυ
μεγαλύτερου επιμελητηρίου
της χώρας Και αν πιστέψουμε

τις κακές γλώσσες που
αναφέρουν ότι οι σχέσεις του
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

βρίσκονται στο ναδίρ μπορούμε

να καταλάβουμε τη
χαρά του ανάμεσα σε τόσους
καραμανλικούς

Δεν ξέχασε
Οπως μου έχουν πει διάφοροι
θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου

ο Κυριάκος δεν συγχώρεσε

ποτέ την ολόψυχη
στήριξη που προσέφερε ο
Μίχαλος στον Βαγγέλη Μεϊ
μαράκη κατά τις εσωκομματικές

εκλογές Οστε φυσικά
και το γεγονός ότι ποτέ δεν
του προσέφερε την πολυπόθητη

δήλωση νομιμοφρο
σήνης που επιθυμούσε σφόδρα

το Γραφείο του αρχηγού
της ΝΔ

Κακές σχέσεις
Πάνω κάτω τις ίδιες κακές
σχέσεις διατηρεί το σύστημα
Μητσοτάκη και με τον Βασίλη
Κορκίδη Τις αιτίες που τον
έχουν φέρει απέναντι στον
πρόεδρο της ΕΣΕΕ δεν τις γνωρίζω

Ακόμα Και γι αυτό
δεσμεύομαι ότι θα επιστρέψω
σύντομα με όλες τις λεπτομέρειες

Το μόνο σίγουρο είναι
ότι ο Κυριάκος έχει ψυχρές
σχέσεις με τους παραγωγικούς
φορείς γεγονός που ενοχλεί
αρκετούς εντός της ΝΔ
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Πάνω Από την παράδοση της επιταγής σχον
Μητροπολίτη Μεγάρων Δεξιά Πλήθος κόσμου

στη φιλανθρωπική εκδήλωση των Π
Κάτω Οι Θανάσης θεοχαρόπουλος και Νίκος
Δένδιας συνομιλούν με τον εκδότη των Π
Γιάννη Κουρτάκη

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
Τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ και φέτος στο ΣΕΦ στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη

Της ΜΑΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
m.matinaspi@gmaiicom

Για

ακόμα μία χρονιά ο όμιλος
των Παραπολιτικών μπήκε
δυναμικά στο κλίμα ίων ημερών

οργανώνοντας μια εκδήλωση

φιλανθρωπικού χαρακτήρα
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον

Πειραιά Η χριστουγεννιάτικη γιορτή
που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 24
Δεκεμβρίου περιλαμβάνει bazaar βιβλίου

θέατρο σκιών μουσικές και θεατρικές

παραστάσεις κουκλοθέατρο
αφηγήσεις παραμυθιών εκδηλώσεις
με παιδικές χορωδίες εργαστήρι κατασκευών

face painting φουσκωτά παιχνίδια

και τον Αγιο Βασίλη να περιμένει

μικρούς και μεγάλους
To bazaar μάλιστα περιλαμβάνει χιλιάδες

βιβλία με κόστος 1 ευρώ το καθένα

και έχει στόχο μέρος των εσόδων
να διατεθεί σε άστεγους και άπορους
συνανθρώπους μας που υποστηρίζονται

από την Κοινωφελή Δημοτική
Επιχείρηση Πειραιά και την Ιερά Μητρόπολη

Πειραιά
Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης
γιορτής την Τετάρτη υλοποιήθηκε και
μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο

την ενίσχυση των πλημμυροπαθών
της Μάνδρας Ειδικότερα ο Μητροπολίτης

Πειραιά κ Σεραφείμ παρέδωσε
στον Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος

κ Κωνσταντίνο 2.5 τόνους
τροφίμων που συγκεντρώθηκαν με τη

συμπαράσταση της Αργός Α.Ε και της
Creta Farms ενώ ανακοίνωσε και μια
επιπρόσθετη βοήθεια από τη Μητρόπολη

Πειραιά Είδα από κοντά τις εικόνες

του δράματος στην Μάνδρα Γι
αυτό ήθελα με τις λιγοστές δυνάμεις
που διαθέτω να προσφέρω ό,τι μπορώ

Σε αυτές τις σκοτεινές μέρες πρέπει

να ρίχνουμε φως για να απαλύνουμε
τον πόνο και να δίνουμε λύσεις στα

αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτεία
ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου των

Παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης
και πρόσθεσε Με τον Μητροπολίτη
Πειραιά συμφωνήσαμε να δώσουμε
τρόφιμα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται

ΕΠΙΤΑΓΗ Αντίστοιχα ο διευθυντής

του γηπέδου Γ Καραϊσκάκης
Βασίλης Βασιλειάδης φανερά συγκινημένος

παρέδωσε στον Μητροπολίτη

Μεγάρων και Σαλαμίνος επιτα

γή-δωρεά του ηγέτη του Ολυμπιακού
για τους πληγέντες Τα φορτηγά του

Ολυμπιακού βοηθούν να αδειάσουν
οι λάσπες από τα σπίτια και τα καταστήματα

της Μάνδρας Μοιράσαμε
με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού

χιλιάδες εργαλεία καθαρισμού
υλικά καθαριότητας μπουφάν και άλλον

ρουχισμό Ο Ευάγγελος Μαρινά
κης μάς είπε ότι μπορούν να ξοδευτούν

όσα χρήματα χρειάζεται αρκεί η

Μάνδρα να ξαναβρεί τον δρόμο της
Και θα είμαστε εκεί πάντα δίπλα σε

Από τα εγκαίνια της εκδήλωσης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Αδωνις
Γεωργιάδης ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μελάς ο Γιάννης Κουρτάκης ο Γιάννης

Μώραλης και ο Μητροπολίτης Πειραιά

όλους δήλωσε ο κ Βασιλειάδης
Λίγες ημέρες πριν τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν

με παρουσία πλήθους
κόσμου τα εγκαίνια της χριστουγεννιάτικης

αυτής γιορτής με τη Φιλαρμονική
Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά να

παίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες
Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν
εκτός του Μητροπολίτη Πειραιά κ Σεραφείμ

που τέλεσε τον αγιασμό ο δήμαρχος

του Μεγάλου Λιμανιού Γιάννης

Μώραλης οι αντιδήμαρχοι κ κ

Ανδρέας Βεντούρης και Γιάννης Μελάς

η πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ Κορί
να Λαουλάκου ο δημοτικός σύμβουλος

Νικόλαος Κούβαρης οι κοινοτικοί
σύμβουλοι Γιάννης Αλιφραγκής Κατερίνα

Δουρέκα και Λεωνίδας Μελάς
καθώς και η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος

του ΟΠΑΝ Σταυρούλα Αντωνά
κου και Νίκος Γέμελος αντίστοιχα
Επίσης ο αντιπρόεδρος της Ν Δ Αδω

νις Γεωργιάδης οι βουλευτές της Ν Δ
Νίκος Δένδιας Γεράσιμος Γιακουμά
τος Αννα Καραμανλή Ελενα Ράπτη
Φωτεινή Αραμπατζή Μαρία Αντωνίου

Χαράλαμπος Αθανασίου Γεώργιος
Στύλιος και Δημήτρης Κυριαζίδης ο

αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής
των ΑΝ.ΕΛ Δημήτρης Κομμένος

ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής

της Ενωσης Κεντρώων Μάριος
Γεωργιάδης η ανεξάρτητη βουλευτής
Β Πειραιά Θεοδώρα Μεγαλοοικονό
μου ο βουλευτής της ΔΗ ΣΥ και πρόεδρος

της ΔΗΜ.ΑΡ Θανάσης θεοχαρόπουλος

ο βουλευτής της ΔΗ ΣΥ

Αργολίδας Γιάννης Μανιάτης ο πολιτευτής

της ΔΗ ΣΥ Δημήτριος Κα

ρύδης το μέλος της Ε Γ και Π Ε της
Ν Δ Σάκης Ιωαννίδης ο πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος η πολι

τεύτρια της Ν.Δ Νόνη Δούνια καθώς
και ο διευθυντής του γραφείου του Μη¬

τροπολίτη Πειραιά Δημήτρης Αλφιέ
ρης και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης

Κορκίδης
Παραβρέθηκε επίσης αντιπροσωπία

της ακαδημίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός

με 30 ποδοσφαιριστές της διαφόρων

ηλικιών ενώ μαζί τους ήταν ο
διευθυντής της ακαδημίας Κυριάκος
Καραταίδης ο διευθυντής ΕΚΕ της
ΠΑΕ Ολυμπιακός Δομένικος Μασού
λας ο τεχνικός διευθυντής Νίκος Το
πολιάτης και η υπεύθυνη λειτουργικών

θεμάτων της ακαδημίας Χριστίνα
Δαρίτση καθώς και ο γενικός γραμματέας

του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών

του Ολυμπιακού Αντώνης

Γλύκας
Στον Πειραιά προσφέρουμε γιατί μας

εμπνέει ο Χριστός που έγινε άνθρωπος
και η αγάπη χωρίς διακρίσεις ανέφερε

στην ομιλία του ο Μητροπολίτης
Πειραιά κ Σεραφείμ ενώ ο επικεφαλής

του Ομίλου των Παραπολιτικών
Γιάννης Κουρτάκης καλωσόρισε τους
επισκέπτες Ο δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης χαρακτήρισε τη

γιορτή σημαντική πρωτοβουλία που

επιβεβαιώνει ότι ο Πειραιάς έχει χτίσει
μια ισχυρή συμμαχία αλληλεγγύης
και από την πλευρά της η πρόεδρος της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Πειραιά Κορίνα Λαουλάκου ευχήθηκε

να αγκαλιάσουν πολλοί την εκ
δήλωσή αυτή για να μπορέσουμε κι
εμείς με τη σειρά μας να προσφέρουμε

σε πολλούς
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Φθηνότερο φέτος
το Χριστουγεννιάτικο

τραπέζι
Φθηνότερο κατά 1,29 σε σχέση με το 2016 εκτιμάται το φετινό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών
ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου

2017
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΣΕΕ το χριστουγεννιάτικο
οικογενειακό τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει εφέτος 149,02
ευρώ έναντι 150,96 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και 147,39 ευρώ το
2015 την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων

Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016
υποχώρηση κατά 1,94 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση

1 29 αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση των Λαχανικών
και Φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων προϊόντων

Super Market 3,72

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία των Κρεατικών
δειγματοληψία από Βαρβάκειο αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά

τη στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας
ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού 5,26 είναι εκείνη που συμπιέζει

προς τα κάτω το κόστος για τους καταναλωτές Όπως προαναφέρθηκε

η κατηγορία των Φρούτων και των Λαχανικών
δειγματοληψία από Super Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση

σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του φθηνότερου

χριστουγεννιάτικου τραπεζιού Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες
τιμές της πατάτας κατά κύριο λόγο 25,35 αλλά και των

πορτοκαλιών και του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν
τις αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων

Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης των
τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό κοινό κυρίως

από τα Super Market 3,72 με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν

την κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα από
το ελαιόλαδο και τη φέτα Όπως και το 2016 έτσι και τη φετινή
εορταστική περίοδο η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων σημειώνει

μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από τα περυσινά

Κυριότερη ερμηνεία του φαινομένου αποτελεί η αύξηση
σε διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου εξαιτίας του περιορισμού

της παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από την
άνοιξη του τρέχοντος έτους Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η
παραπάνω δυσμενής εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις εγχώριες επιχειρήσεις

και δη τα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους κυρίως
όσον αφορά στις τιμές των κουραμπιέδων Εντούτοις όπως αποτυπώνεται

και στα αποτελέσματα της έρευνας η συντριπτική
πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων μετακύλησε σε μικρό μόνο
ποσοστό τις επιβαρύνσεις στην τελική τιμή διάθεσης των προϊόντων

τους

Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου του μηνός Δεκεμβρίου
2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 κατά περίπου
1,5 αποδίδονται στη γενική ανοδική πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

δαπάνης από την αρχή του έτους Α εννιάμηνο
2017/2016 0,6 Η επαναφορά του κύκλου εργασιών των καταστημάτων

λιανικής το φετινό Δεκέμβριο στα επίπεδα του αντίστοιχου

μήνα του 2014 περίπου δηλαδή στα 4,09 δις €
αντανακλά τη βελτίωση βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας

μία παράμετρος όμως που θα πρέπει να μετουσιωθεί και
στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη

δήλωση Από τις εκτιμήσεις που προέβη το ΙΝΕΜΥ της
ΕΣΕΕ για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
προκύπτει μία ελάφρυνση σε σχέση με τα περυσινά Χριστούγεννα

της τάξεως περίπου του 1,3 Η συγκεκριμένη εξέλιξη σε
συνδυασμό με τη διαφαινόμενη τόνωση του τζίρου των καταστημάτων

λιανικής μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2017/2016 αποτελούν

αναμφίβολα θετικό γεγονός που όμως δεν οφείλεται στην
ελάφρυνση της πληθώρας των φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων

Η προσαρμοστικότητα και η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους
των επιχειρήσεων φαίνεται να αποδίδει καρπούς με συνέπεια την
αύξηση των πωλήσεων στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και την
ταυτόχρονη μείωση των επιβαρύνσεων του καταναλωτικού κοινού

τουλάχιστον όσον αφορά στο κόστος του χριστουγεννιάτικου
τραπεζιού Από εδώ και πέρα και με βάση τη βελτίωση που

σημειώνουν βασικά μακροοικονομικά μεγέθη κρίνεται απαραίτητη

η θέσπιση μέτρων που θα βάλουν σε πρώτο πλάνο το εγχώριο
επιχειρείν καθιστώντας το βασικό μοχλό ανάπτυξης της

ελληνικής οικονομίας Σε αυτό το πλαίσιο η μείωση των φορολογικών
συντελεστών των επιχειρήσεων όπως επίσης και η εφαρμογή

μέτρων που θα ικανοποιούν βασικές ανάγκες της αγοράς
πρέπει να αποτελέσουν βασική επιδίωξη των ιθυνόντων στη διάρκεια

της επόμενης ιδιαίτερα κρίσιμης χρονιάς Καλά Χριστούγεννα
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Κορκίδης Οι 10 επιβαρύνσεις
που φέρνει ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του 2018 κινείται

για άλλη μια χρονιά στο πλαίσιο

της αυστηρής λιτότητας και στα
όρια της φορολογικής φαντασίας
δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ και
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά ΕΒΕΠ
Βασίλης Κορκίδης απαριθμώντας
10 νέες επιβαρύνσεις που αφορούν

σχεδόν όλους τους φορολογούμενους

Ο κ Κορκίδης αναφέρει ότι για
μία ακόμη φορά νοικοκυριά και
επιχειρήσεις παρόλο που έχουν
εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα

θα βρεθούν αντιμέτωπα με
νέες φορολογικές επιβαρύνσεις
που προσεγγίζουν το 1 δισ ευρώ
εκ των οποίων τα 478 εκατ ευρώ
θα προέλθουν από την άμεση φορολογία

και άλλα 473 εκατ ευρώ
από την έμμεση

Όσον αφορά στις προβλέψεις
για ανάπτυξη 2,5 το 2018 και
πρωτογενές πλεόνασμα 3,82
του Α.Ε.Π θα τις χαρακτήριζα επισφαλείς

δεδομένου ότι και φέτος οι
προβλέψεις διαψεύστηκαν για το
2017 ήταν 2,7 η οποία αναθεωρήθηκε

σε 1 6 ενώ υπήρξε υστέρηση

1 δισ στα φορολογικά έσο¬

δα Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό

προς όλες τις κατευθύνσεις
είναι πως η συνταγή της υπερφο
ρολόγησης κυρίως εκείνων που
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους έχει δοκιμαστεί και αποτύχει
παταγωδώς Επίσης είναι προφανές

πως αν δεν βελτιωθεί πραγματικά

η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής

οικονομίας και το περιβάλλον
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

δεν μπορούμε να μιλάμε

για ανάκαμψη και ανάπτυξη
εξηγεί

Οι 10 επιβαρύνσεις

1 Την κατάργηση της έκπτωσης
κατά 1 0 επί του φόρου στις ιατρικές

δαπάνες
2 Την κατάργηση της έκπτωσης

φόρου κατά 1,5 που ισχύει για
την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων

3 Τη μείωση κατά 50 του κονδυλίου

που διατίθεται κάθε χρόνο
για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης

4 Την επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων

από περιστασιακές και
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακί¬

νητης περιουσίας
5 Την επιβολή φόρου διαμονής

στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια-διαμερίσματα

6 Αύξηση των συντελεστών
Φ Π Α σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού

Αιγαίου και της Δωδεκανήσου

7 Την επιβολή φόρου υπεραξίας
στις πωλήσεις ακινήτων με συντελεστή

15 στο κέρδος που προκύπτει

ανάμεσα στην τιμή κτήσης και

την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου
8 Την κατάργηση όλων των άλλων

επιδομάτων για τους δικαιούχους

του Κοινωνικού Επιδόματος
Αλληλεγγύης

9 Την αύξηση της εισφοράς για
τους ελεύθερους επαγγελματίες
μέσω του υπολογισμού των εισφορών

στις ακαθάριστες αποδοχές
με στόχο αύξηση εσόδων 53 εκατ
ευρώ για το 2018 124 εκατ ευρώ
το 2019 126 εκατ ευρώ το 2020
και 128 εκατ ευρώ το 2021

10 Την εφαρμογή των θεσμών
του rebate για την φαρμακευτική
δαπάνη και του claw back για τα
ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα δια
γωνιστικά κέντρα
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Ανάσα για την
αγορά η κίνηση
των Χριστουγέννων

Ικανοποιητική
υπήρξε η κίνηση

στα καταστήματα τη πρώτη Κυριακή

πριν τα Χριστούγεννα συμφωνά

με τις εκτιμήσεις τις Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας η οποία

και με βάση την κίνηση στην αγορά

τις πρώτες ημε'ρες του εορταστικού

ωραρίου εκτιμά ότι ο τζίρος
των Χριστουγέννων θα κινηθεί στα
ίδια και ίσως κατά 2 καλύτερα
από τα περυσινά επίπεδα Συμφωνά

με την ΕΣΕΕ ο εορταστικός τζίρος

του Δεκεμβρίου το 2017 θα κυμανθεί

κοντά στα περυσινά 3,5 δισ
αλλά βεβαίως πολυ μακριά από τα
5,37 δις ευρώ τζίρου το 2009 συμφωνά

με τις πρώτες εκτιμήσεις του
Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ

5
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ΕΣΕΕ 10 νέες επιβαρύνσεις φέρνει ο προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του 2018 κινείται

για άλλη μια χρονιά στο πλαίσιο της αυστηρής

λιτότητας και στα όρια της φορολογικής

φαντασίας δήλωσε ο πρόεδρος

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Πειραιά Βασίλης Κορκίδης
Ο κ Κορκίδης αναφέρει ότι για μία

ακόμη φορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις

παρόλο που έχουν εξαντλήσει τη
φοροδοτική τους ικανότητα θα βρεθούν
αντιμέτωπα με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις

που προσεγγίζουν το 1 δισ ευ
r ρώ εκ των οποίων τα 478 εκατ ευρώ θα

προέλθουν από την άμεση φορολογία

και άλλα 473 εκατ ευρώ από την έμμεση

Ειδικότερα ο κ Κορκίδης αναφέρει
ότι το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού

περιλαμβάνει 10 νέες επιβαρύνσεις

για σχεδόν όλους τους φορολογούμενους

μισθωτούς συνταξιούχους και
για τους ελεύθερους επαγγελματίες Ειδικότερα

Ι.Την κατάργηση της έκπτωσης κατά
10 επί του φόρου στις ιατρικές δαπάνες

2.Την κατάργηση της έκπτωσης φόρου

κατά 1 5 που ισχύει για την εκκαθάριση

των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών

και συνταξιούχων

3 Τη μείωση κατά 50 του κονδυλίου
που διατίθεται κάθε χρόνο για την

καταβολή επιδόματος θέρμανσης
4 Την επιβολή φόρου επί των εισοδημάτων

από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες

μισθώσεις ακίνητης περιουσίας

5 Την επιβολή φόρου διαμονής στα
ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμά
τια-διαμερίσματα

ό.Αύξηση των συντελεστών Φ Π Α
σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου

και της Δωδεκανήσου
7 Την επιβολή φόρου υπεραξίας στις

πωλήσεις ακινήτων με συντελεστή 1 5

στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα

στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης
κάθε ακινήτου

8 Την κατάργηση όλων των άλλων
επιδομάτων για τους δικαιούχους του
Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης

9 Την αύξηση της εισφοράς για τους
ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του
υπολογισμού των εισφορών στις ακαθάριστες

αποδοχές με στόχο αύξηση εσόδων

53 εκατ ευρώ για το 2018 124
εκατ ευρώ το 2019 126 εκατ ευρώ το
2020 και 128 εκατ ευρώ το 2021

ΙΟ.Την εφαρμογή των θεσμών του rebate

για την φαρμακευτική δαπάνη και
του claw back για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια

και τα διαγωνιστικά κέντρα
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Φτηνότερο το Χριστουγεννιάτικο
τραπέζι του 2017 Τι να

προσέχουν οι καταναλωτές
Πίνακας 1 Ετήσια σύγκριση τιμών προϊόντων που αποτελούν το χριστσυναννιάπκσ τραπέζι

Φθηνότερο

κατά 1,29 σε

σχέση με το 2016 εκτιμάται
το φετινό χριστουγεννιάτικο

τραπέζι σύμφωνα
με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε

το Ινστιτούτο Εμπορίου και
Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά την
περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 Το
Κέντρο Προστασίας καταναλωτών Κοζάνης

συνιστά στους καταναλωτές να προσέχουν

την ποιότητα των προϊόντων που
αγοράζουν ενώ ο πρόεδρος του Βασίλης
Ιωαννίδης μιλώντας στον Π.Λ αναφέρθηκε

στα στοιχεία της έρευνας μιλώντας
για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου
τραπεζιού που εφέτος θα είναι φθηνότερο

κατά 1.29 σε σχέση με το 2016
Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα τραπέζι
6-8 ατόμων που το 2017 θα φτάσει στα
149.02 ευρώ ενώ πέρυσι άγγιξε τα 150.96

ευρώ Ωστόσο σε σχέση με το 2015 παρουσιάζει

αύξηση αφού έφτασε στα
147.39

Όπως ο ίδιος τόνισε το Ινστιτούτο Εμπορίου

αποδίδει την υποχώρηση των
τιμών στην πτωτική τάση των λαχανικών
και των φρούτων αλλά και στα προϊόντα
σούπερ μάρκετ Μάλιστα στα φρούτα λαχανικά

η πτώση αγγίζει το 4.32 σύμφωνα

με τα στοιχεία της έρευνας Ακόμη
ο κ Ιωαννίδης σημειώνει πως μια μικρή
υποχώρηση παρουσιάζεται και στα κρεα
τίκά κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην
επαρχία φαίνεται πως το αρνί και η γαλοπούλα

παρουσιάζουν στασιμότητα στις
τιμές ενώ η χαμηλή τιμή του χοιρινού
συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος του
τραπεζιού

Το ΚΕΠΚΑ συμβουλεύει προσοχή προς
τους καταναλωτές ιδίως σε αυτά που αγοράζει

να είναι φρέσκα και ποιοτικά ει¬

δικά στα κρεατικά Μεγαλύτερη προσοχή
απαιτείται στα κατεψυγμένα κρέατα στα
οποία όπως λέει κ Ιωαννίδης θα πρέπει
να προσέχουν την προέλευση και τις ημερομηνίες

παραγωγής λήξης
Ακόμη συνίσταται μεγάλη προσοχή

στις εκπτώσεις προσφορές στα σούπερ
μάρκετ Ειδικά σε ό,τι αφορά την έκπτωση

όπως αναφέρει ο ίδιος θα πρέπει
να αναγράφεται η αρχική και η τελική
τιμή έκπτωσης το ποσοστό της σε εμφανή
σημείο ώστε οι καταναλωτές να μην πέφτουν

θύματα παραπλάνησης Ακόμη
όπως λέει ο κ Ιωαννίδης θα πρέπει να
προσέχουν τις τιμές στο ράφι και την τιμή
στο ταμείο στην περίπτωση που κάποια
προσφορά δεν την περνούν στην τελική
τιμή του προϊόντος Σε κάθε περίπτωση
μια έρευνα αγοράς είναι χρήσιμη τόσο
για την ποιότητα όσο και για την τιμή με
δεδομένο ότι στα τρόφιμα η ποιότητα του
προϊόντος πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη

Ερωτηθείς αν οι έμποροι συμμορφώνονται

και παρέχουν καλά kol ποιοτικά
προϊόντα ή ο καταναλωτής αναγκάζεται
να κάνει καταγγελίες για την ποιότητα
των προϊόντων που αγοράζει ο πρόεδρος
του ΚΕΠΚΑ απάντησε πως τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται μια συμμόρφωση
ωστόσο κατά περιόδους ιδίως το καλοκαίρι

δεν λείπουν και οι καταγγελίες
Μεγάλη προσοχή

στα παιδικά παιχνίδια
Εντωμεταξύ ο κ Ιωαννίδης επίστησε

την προσοχή προς τους γονείς για τα παιδικά

παιχνίδια που αγοράζουν Το ΚΕΠΚΑ
συνιστά αυτά να έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα

να προωθούν την εκπαίδευση
δεξιότητες kol δεξιοτεχνίες και να μην μέ

2017 2016

Τιμή Μονάδα
κόστος
Ott

Τιμή Μονάδα
Κόστος
Ira C

Μεταβολή κόστους
2017/2016OVÙ μονάόο

Ποσότητα προϊόντος
cut

προϊόντος
loti προϊόντος

Αρνί 5 ιλά 6,40 32.00 6,40 32,00 0,00

Γαλοπούλα
κατεψυγμένη

5 λα 3,20 16.00 3,20 16.00 0,00

Χοιρινό σπάλα
χιορις κόκαλο

5 ιιλά 3,60 16.00 3,80 19.00 5,26

Πατάτες 3 λα 0,53 1,59 0.71 2,13 2545
Ντομάτες 2 κιλά 1,38 2,76 1.78 2,56 7,81

Μαρούλι 2 ττμάχια 0.45 0,90 0,45 0.90 0,00

Μήλα 2 ιλα 1,25 2.50 1.20 2.40

Πορτοκάλια 2 λά 0,56 1.16 0,65 140
Λάχανο 3 κιλά 0,26 0.84 040 040 6,67 I

Γλυκίσματα I Τοτα Προϊόντα Super market I
Κουραμπιέδες
τυποποιημένοι

Ιολό 50 7,50 7,10 7,10 5,63

Κούρομπ ιέδες

ζαχαροπλαστείου
1«ιλό 15,20 15.70 15.50 15.50 1,29

Μελομακάρονα
τυποποιημένα

Ικιλό 6.50 6.50 6,50 6,50 0.00

Μελομακάρονα
ζαχαροπλαστείου

1«λά 15.10 15,10 15,10 15,10 0,00

Stirn 1 κιλό 7.7 7.78 741 7.81 0.1SN
Ελαιόλαδο 1 λίνο 5.Β8 548 6,17 6,17 4,70
Αναψυκτικά
1.5 Η 2φιάλις 1.42 244 143 2,66 6,72

Nbtépcç 00 ml 5 φιάλες 145 6.75 1,36 6,80 0,74
Κρασί Ρετσίνα
S00 ml 2φιάλκ 145 2,70 1.69 348 20,12

Κρασί κόκκινο
1,5 h 1 φιάλη 2.51 2,52 2,75 2,75 8,36

Συνολική
επιβάρυνση

149,02 15046 ε ΜιταΒσλή
1,29

Μεταβολή 1,94 t

Πίνακας 2 Διαχρονική μτιαβολή του κύκλου εργασιών at 6ις C στα καταστήματα Λιανικής
κατά το μήνα Δεκέμβριο

Γ(<πβ<χ Aei Bat ttUatj Π0 Kï>W Eunme IM ttnoiii Ι ΕΛ 1 Τ Α Γ 2009-20161 I

20t 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 εκτίμηΟΓίΙ

Εκτψώμινος
Κύκλος
Εργασιών

6,43 5,56 4.95 446 4.25 4 4,08 4,03 449

Σωρευτική Μεταβολή
2017/2009

2010

2009
2011
2010

2012

2611

2013

2012

2014
2013

2015
2014

2016

2015
2017/2016 ΙεκτίμησηΙ

1ΜΚ ή 2Μ ς€ 13,596 11,0 7,9 •6,8 3.8 •0,2 1,2 14

νουν στην ετικέτα και στα ωραία χρώματα

Να προάγουν τις κλίσεις του παιδιού

να επιλέγουν τα κατάλληλα για την
ηλικία και φυσικά να είναι εγκεκριμένα
Επίσης συνέστησε να μην αγοράζουν παιχνίδια

επικίνδυνα για την υγεία και τη
σωματική ακεραιότητα παιχνίδια με
ρεύμα ή ηλεκτρικά κυκλώματα Ακόμη
απαιτείται μεγάλη προσοχή στα παιχνίδια
με μικρά κομμάτια ή αιχμηρά αντικείμενα

Συνίσταται να αποφεύγονται παι¬

χνίδια με πολεμικό στρατιωτικό περιεχόμενη

που προάγουν τη βία ενώ η χρήση
play station και υπολογιστή πρέπει να γίνεται

με προσοχή kol επιτήρηση Τέλος ο

ίδιος συνέστησε προσοχή από που αγοράζουν

τα παιχνίδια αυτά να είναι από επίσημα

μαγαζιά ή πιστοποιημένα στο
Internet και όχι από αμφιβόλου ποιότητας
προμηθευτές για τυχόν ελαττωματικά

Β.Σ
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Επίσημη ενημέρωση ms ΕΣΕΕ Βάσει στοιχείων npos το καταναλωτικό κοινό
και tous noXiTes Tns xcbpas

Ελαφρώς φθηνότερο το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Φθηνότερο κατά
1 29 σε σχέση με
το 201 ό εκτιμάται το
φετινό χριστουγεννιάτικο

τραπέζι σύμφωνα
με δειγματοληπτικό

έλεγχο που πραγματοποίησε

το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΙΝ.ΕΜ.Υ
Tns ΕΣΕΕ κατά την
περίοδο 1 1 écos 1 6
Δεκεμβρίου 201 7

Πιο
συγκεκριμένα το

χριστουγεννιάτικο

οικογενειακό

τραπέζι 6-8 ατόμων

θα κοστίσει cpéros 1 49,02
€ έναντι 1 50,96 € που κόστιζε
πέρυσι και 1 47,39 €το 201 5
την ίδια ακριβοί περίοδο με
το ίδιο ακριβοί καλάθι προϊόντων

Η καταγεγραμμένη σε

σύγκριση με τον Δεκέμβριο του

ΕΣΕΕελληνικη συνομοσπονλιαεμπορ/ου επιχειρηματικότητας

201 6 υποχώρηση κατά 1 94
€ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία

μείωση 1 29 αποδίδεται

Kupicos στην πτωτική τάση

των Λαχανικών και Φρούτων
4,32 αλλά και σε εκείνη

των διάφορων προϊόντων Super
Market 3,72

MiKpés μειώσει
τη φετινή χρονιά

Ειδικότερα μικρή μείωση
καταγράφει η κατηγορία των

Κρεατικών δειγματοληψία από

Βαρβάκειο αγορά με κυριότερα

χαρακτηριστικά τη στασιμότητα
των τιμών του αρνιού και Tns

γαλοπούλα5 ενώ η φθηνότερη

τιμή του χοιρινού 5,26 είναι

εκείνη που συμπιέζει npos τα

κάτω το kôotos για tous κατανα

λωτέ5 Oncjjs προαναφέρθηκε
η κατηγορία των Φρούτων και

των Λαχανικών δειγματοληψία
από Super Market έχει τη

μεγαλύτερη

επίδραση σε ôpous
ποσοστιαίων μεταβολών στη

διαμόρφωση του φθηνότερου
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερεε

iis Tns naTÔTas κατά κύριο
λόγο 25,35 αλλά και των

πορτοκαλιών και του λάχανου

δευτερεύοντος αντισταθμίζουν
Tis avTÎOTOixes αυξήσει ms ντο

μάτα και των μήλων
Παράλληλα θετική εξέλιξη

συνιστά η ταση συρρίκνωση
των τιμών σε προϊόντα που

προμηθεύεται το καταναλωτικό

κοινό Kupicos από τα Super
Market 3,72 με τα αλκοολούχα

ποτά να σημειώνουν την

κυριότερη πτωτική μεταβολή
ακολουθούμενα από το ελαιόλαδο

και τη φέτα Oncos και το

201 6 έτσι και τη φετινή εορταστική

περίοδο η κατηγορία των

Γλυκών/Εδεσμάτων σημειώνει
μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα

ôpcos χαμηλότερα από τα

περυσινά Κυριότερη ερμηνεία
του φαινομένου αποτελεί η αύξηση

σε 5is8vés επίπεδο των

τιμών βουτύρου eÇairfas του

περιορισμού ms παραγωγή σε

ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από

την άνοιξη του Tpéxovros étous
Oncjs γίνεται εύκολα αντιληπτό

η παραπάνω δυσμενή εξέλιξη
επηρέασε άμεσα Tis εγχώριε:5

Πίνακας 1 Ετήσια αώγκριβη τιμών προϊόντων που αποτελούν το χριοτοιηΈννιάτικο τραπέζι

ΕΒη 2017 2016 ΜεταΒολή κόστους 2017/2016 ανά
μονά&α προϊόντος

Ποσότητα Τιμή Μονάδα προϊόντος
ε€ Κόστος σε € Τιμή ΤνΙοναδα ιτροΐώντος

σε€
Κουτός

€

ΛρνΙ 5 κιλά é,40 32,00 6,40 32,00 0.00
Γαλοττοίιλιι καχε.ψϋ\>με\·η 5 κιλά 3,20 14,00 3,20 16,00 0,00
Χοιρινό mâ/M χωρίς
κόκαλοiJ

5 κιλά 3,60 18,00 3,80 19,00 5,26

Πατάτες 3 κιλό 0^3 1,3 0,71 2.13 25,35
2 κιλά Μ8 2,76 1-28 24 7,Β1

Μαροΐλι 2 τεμάχια 0,45 0,90 0,45 0,90 0.0 0

Μήλα 2 κιλά lJS 2,50 1,20 2.J0 1.17
Π ο ρτα κάλια 2 κιλά 0.S8 1.1 0,65 1J0 10,77
Λάχανο 3 κιλά tua 0,30 0,90 6,67

Γλύκισματα Ποτά Προϊόντα Supt r market
Κουραμπιέδες
τυποπο ιχ μεvol 1 κιλό 7,50 7,50 7,10 7,10 5,63

Κουραμπιέδες
ζάχαροπλαστε ίου 1 κιλό 15,70 15,70 1530 15,50 1,29

Μελό μακαρονά
τυποποιημένα

1 κιλό 6,50 6,50 6,!0 0.00

ΜΐΑο μακάρονα
ζαχαροπλαστε ίου 1 κιλό 15,10 15,10 15,10 15,10 0.00

Φέτα 1 κιλά 7.7S 7.78 7,81 7.Β1 0,38
Ελαιόλαδο 1 λίτρο 5 SS 5.88 6.17 6.17 4,70
Αναψιι κτικά
t,5 It

2 φιαλε 1,42 2,84 1,33 2,66 6,77

Mjripta=(500 ml 5 ιριάλες U5 6.75 1,36 6.Β0 0.74
Κρασί Ρετσίνο
500 ml 2 φιάλες Μ5 2,Τ0 1,69 3.3S 20,12

Κρασί κόκκινο
1,5 It 1 φιάλη 2,52 2,52 2,75 2,75 8,36

Συνολική επιβάρυνση 149,02 € 190,96 €
Μεταβολή

1^9

Μεταβολή 13 Ε

επιχειρήσει και δη τα ζαχαροπλαστεία

και tous cpoùpvous

κυρίας όσον αφορά otis τιμέε
των κουραμπιέδων Evtoûtois
όπω αποτυπώνεται και στα

αποτελέσματα Tns έρευναε η

συντριπτική πλειοψηφία των εν

λόγω επιχειρήσεων μετακύλη
σε σε μικρό μόνο ποσοστό Tis

επιβαρύνσειε στην τελική τιμή
διάθεσηε των προϊόντων tous

Οι εκτιμήσει για βελτίωση
του τζίρου του μηνό Δεκεμβρίου

201 7 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 20 1 6 κατά

περίπου 1 5 αποδίδονται στη

γενική ανοδική πορεία ms ιδι

ωτικήε καταναλωτικήε ôanâvns

από την αρχή του stous Α εν

νιάμηνο 201 7/20 1 6 0,6
Η επαναφορά του κύκλου εργασιών

των καταστημάτων λιανι
Kns το φετινό Δεκέμβριο στα

επίπεδα του αντίστοιχου μήνα
του 2014 περίπου δηλαδή
στα 4,09 ôis € αντανακλά τη

βελτίωση βασικών δεικτών ms
ελληνικήε οικονομίαε μία παρά

papos ôpcos που θα πρέπει να

μετουσιωθεί και στην ανάκαμψη
ms πραγματική5 οικονομίαε

Παρακάτω παρατίθενται δύο
αναλυτικοί πίνακε5 0 nparos
περιλαμβάνει Tis ποσοστιαίε5

μεταβολέε ανά μονάδα προϊό
vTos ανάμεσα στο 201 7 και το

20 1 6 Ka0ci)S επίσηε και τη συνολική

εκτίμηση του kôotous του

χριστουγεννιάτικου τραπεζιού

για το καταναλωτικό κοινό σε
σχέση με την περυσινή περίοδο
0 δεύτερο nivaKas περιλαμβάνει

tous τζίρουε Δεκεμβρίου
xcopis ΦΠΑ για τα έτη 2009
201 6 εκτιμήσει ΙΝ.ΕΜ.Υ για
2017 ônars αυτοί προκύπτουν
κατόπιν επεξεργασίαε των στοιχείων

ms ΕΛ.ΣΤΑΤ ΔΚΕ στο

Λιανικό Εμπόριο Οι συγκεκρι
μένεε εκτιμήσει γίνονται κατά

προσέγγιση και προέρχονται
από επεξεργασία/προβολέ
του ΙΝ.ΕΜ.Υ σύμφωνα με την
ετήσια μεταβολή του δείκτη του

μηνό Δεκεμβρίου ôncjs auras

προκύπτει από τον ετήσιο Γενικό

Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο

Λιανικό Εμπόριο

Πρόεδροε ΕΣΕΕ

Προκύπτει
μία ελάφρυνση

0 Πρόεδρο5 Tns ΕΣΕΕ κ

BaoiXns KopKi'ôns προέβη
στην ακόλουθη δήλωση Από

Tis εκτιμήσει που προέβη το
ΙΝΕΜΥ ms ΕΣΕΕ για το kôotos
του φετινού χριστουγεννιάτικου
τραπεζιού προκύπτει μία ελάφρυνση

σε σχέση με τα περυσινά

Χριστούγεννα ms τάξεω
περίπου του 1 3 Η συγκεκριμένη

εξέλιξη σε συνδυασμό

με τη διαφαινόμενη τόνωση
του τζίρου των καταστημάτων
Aiavmns μεταξύ των μηνών
Δεκεμβρίου 2017/2016
αποτελούν αναμφίβολα θετικό

γεγον05 που όμω δεν οφείλεται

στην ελάφρυνση ms πλη

edipas των φορολογικών και

ασφαλιστικών υποχρεώσεων Η

προσαρμοστικότητα και η συμπίεση

των περιθωρίων Képôous
των επιχειρήσεων φαίνεται να

αποδίδει Kapnoùs με συνέπεια
την αύξηση των πωλήσεων στη

διάρκεια του Tpéxovros éraus
και την ταυτόχρονη μείωση των

επιβαρύνσεων του καταναλωτικού

κοινού τουλάχιστον όσον

αφορά στο kôotos του χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού Από εδώ
και πέρα και με βάση τη βελτίωση

που σημειώνουν βασικά μακροοικονομικά

μεγέθη κρίνεται

απαραίτητη η θέσπιση μέτρων
που θα βάλουν σε πρώτο πλάνο

το εγχώριο επιχειρείν καθιστώ

vrasTO βασικό μοχλό ανάπτυξη
ms ελληνικήε οικονομίαε Σε
αυτό το πλαίσιο η μείωση των

φορολογι κών συντελεστών των

επιχειρήσεων ôncjs επίσηε και

η εφαρμογή μέτρων που θα ικανοποιούν

Paamés avavKesms

ayopäs πρέπει να αποτελέσουν

βασική επιδίωξη των ιθυνόντων

στη διάρκεια ms επόμενη ιδιαίτερα

Kpioipns xpoviàs Καλά

Χριστούγεννα
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Οριακά φθηνότερο
το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι

Φθηνότερο κατά 1,29 σε σχέση με το 2016 εκτιμάται

το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι σύμφωνα
με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το
Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ της
ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2017

Πιο συγκεκριμένα το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό

τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 149,02 €

έναντι 150,96 € που κόστιζε πέρυσι και 147,39 € το
2015 την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς
καλάθι προϊόντων

Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2016 υποχώρηση κατά 1,94 € που αντιστοιχεί σε
ποσοστιαία μείωση 1,29 αποδίδεται κυρίως στην
πτωτική τάση των Λαχανικών και Φρούτων 4,32
αλλά και σε εκείνη των διάφορων προϊόντων Super
Market 3,72

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία

των Κρεατικών δειγματοληψία από Βαρβάκειο
αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά τη στασιμότητα

των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας ενώ

η φθηνότερη τιμή του χοιρινού 5,26 είναι εκείνη
που συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για τους καταναλωτές

Όπως προαναφέρθηκε η κατηγορία των Φρούτων

και των Λαχανικών δειγματοληψία από Super
Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε όρους
ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του φθηνότερου

χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες τιμές της πατάτας κατά

κύριο λόγο 25,35 αλλά και των πορτοκαλιών και
του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες

αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων
Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης

των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται
το καταναλωτικό κοινό κυρίως από τα Super Market

3,72 με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν την
κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα από το
ελαιόλαδο και τη φέτα

Όπως και το 2016 έτσι και τη φετινή εορταστική
περίοδο η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων σημειώνει

μεν άνοδο 1,36 σε επίπεδα όμως χαμηλότερα

από τα περυσινά
Κυριότερη ερμηνεία του φαινομένου αποτελεί η

αύξηση σε διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου
εξαιτίας του περιορισμού της παραγωγής σε ολόκληρη

την Ευρώπη ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος

έτους Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η παραπάνω

δυσμενής εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις εγχώριες

επιχειρήσεις και δη τα ζαχαροπλαστεία και τους
φούρνους κυρίως όσον αφορά στις τιμές των κουραμπιέδων

Εντούτοις όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα

της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία των
εν λόγω επιχειρήσεων μετακύλησε σε μικρό μόνο
ποσοστό τις επιβαρύνσεις στην τελική τιμή διάθεσης
των προϊόντων τους
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Φθηνότερο κατά 1,29 σε σχέση με το 2016 εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο

τραπέζι σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας prnrw™ γτη γρα τ
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Φθηνότερο φέτος το
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ κατά 1 29 σε σχέση με το 20 1 6
εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι
σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε

το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο
1 1 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 Πιο συγκεκριμένα
το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6
8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 149,02 € έναντι
150,96 € που κόστιζε πέρυσι και 147,39 € το
20 1 5 την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς

καλάθι προϊόντων
Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο

του 20 1 6 υποχώρηση κατά 1 94 που
αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 1 29 αποδίδεται

κυρίως στην πτωτική τάση των Λαχανικών
και Φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη των
διάφορων προϊόντων Super Market 3,72

Φθηνότερο το χοιρινό
αμετάβλητο αρνί και γαλοπούλα

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία

των Κρεατικών δειγματοληψία από Βαρβάκειο

αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά
τη στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της
γαλοπούλας ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού

5,26 είναι εκείνη που συμπιέζει προς τα
κάτω το κόστος για τους καταναλωτές Όπως
προαναφέρθηκε η κατηγορία των Φρούτων
και των Λαχανικών δειγματοληψία από Super
Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε όρους
ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του
φθηνότερου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες τιμές της πατάτας
κατά κύριο λόγο 25,35 αλλά και των πορτοκαλιών

και του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν

τις αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας

και των μήλων Παράλληλα θετική εξέλιξη

εορταστικό τραπέζι
συνιστά η τάση συρρίκνωσης των τιμών σε
προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό
κοινό κυρίως από τα Super Market 3,72
με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν την κυριότερη

πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα
από το ελαιόλαδο και τη φέτα
Όπως και το 20 1 6 έτσι και τη φετινή εορταστική
περίοδο η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων
σημειώνει μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα όμως
χαμηλότερα από τα περυσινά Κυριότερη ερμηνεία

του φαινομένου αποτελεί η αύξηση σε
διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου εξαιτίας
του περιορισμού της παραγωγής σε ολόκληρη
την Ευρώπη ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος
έτους Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η παραπάνω

δυσμενής εξέλιξη επηρέασε άμεσα
τις εγχώριες επιχειρήσεις και δη τα ζαχαροπλαστεία

και τους φούρνους κυρίως όσον
αφορά στις τιμές των κουραμπιέδων Εντούτοις
όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα
της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία των
εν λόγω επιχειρήσεων μετακύλισε σε μικρό
μόνο ποσοστό τις επιβαρύνσεις στην τελική
τιμή διάθεσης των προϊόντων τους
Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου του
μηνός Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 20 1 6 κατά περίπου 1 5
αποδίδονται στη γενική ανοδική πορεία της
ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης από την
αρχή του έτους Α εννιάμηνο 2017/2016

0,6 Η επαναφορά του κύκλου εργασιών
των κσταοτημάτων λιανικής τον φετινό Δεκέμβριο
στα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2014
περίπου δηλαδή στα 4,09 δισ € αντανακλά
τη βελτίωση βασικών δεικτών της ελληνικής
οικονομίας μία παράμετρος όμως που θα
πρέπει να μετουσιωθεί και στην ανάκαμψη της
πραγματικής οικονομίας
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ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Η μαγιονέζα Kraft
εντάσσεται από την 1η Ιανουαρίου
2018 στο χαρτοφυλάκιο των μαρκών
που διαχειρίζεται η Μέλισσα KÎKitas
ΑΒΕΕ Τροφίμων Μετά την εΕαγορά Tns
Kraft από τη Heinz σε παγκόσμιο επίπεδο
και λόγω των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων

τα οποία η Μέλισσα KÎKiCas έχει
επιδει'Εει τα τελευταία τέσσερα χρόνια
που προωθεί τη Heinz στην Ελλάδα η
νέα εταιρεία KraftHeinz Tns εμπιστεύεται

το σύνολο του χαρτοφυλακίου Tns
Έτσι δημιουργείται μια πλήρη5 γκάμα
προϊόντων με το κέτσαπ τη μουστάρδα
και τη μαγιονέζα
ΕΒΕΑ Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθήνας μετά Tis

αρχαιρεσία που πραγματοποιήθηκαν το
τριήμερο 2 έω5 4 Δεκεμβρίου Itis εκλο
ts συμμετείχε μόνον zvas συνδυασμ05

η Επιχειρηματική ΑνάπτυΕη με επικε
φαλή5 τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου
Κωνσταντίνο Μίχαλο

ΒΕΑ Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές
για την ανάδειΕη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Tns Αθήνας Πρώπκ συνδυασμ05
αναδείχθηκε η Βιοτεχνική ΑνάπτυΕη
Συσπείρωση με επικεφαλή5 τον Παύλο
Ραβάνη ο onoios εκλέγεται αυτοδίκαια
με ποσοστό 95 και 48 από Tis 51 έδρε5
ΕΒΕΠ Ο Βασίλης Κορκίδης επανεξελέγη

αυτόματα πρόεδρος του Δ.Σ του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Πειραιώς cms αρχαιρεσία για την
ανάδειΕη véas AïoÎKnons στο ΕΒΕΠ καθιίκ
ο îuvôuaopôs Επιχειρηματική ΑνάπτυΕη
Πειραιά στον οποίο ήταν και επικεφαλή5
συγκέντρωσε το απόλυτο των ψήφων
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Η Ανεξάρτητη

Ενωτική Επιμελητηριακή Πρωτοβουλία

του Πλάτωνα Μαρλαφέκα
αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των
εκλογών του Επιμελητηρίου Αχαΐας
με ποσοστό 52,7 καταλαμβάνοντας
17 έδρες Ο επικεφαλή5 Tns ΑΕΕΠ Πλά
Tiovas Μαρλαφέκα5 σχολιά£οντα5 το
αποτέλεσμα των εκλογών δήλωσε Το
αποτέλεσμα των εκλογών επιβεβαίωσε
κυρίου ότι τα μεγάλα και σημαντικά
προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου
και κυρίου η βελτίωση του οικονομικού
κλίμακα στην περιοχή μα5 απαιτούν συγκροτημένη

εργασία όραμα και σχέδιο
Οι συνάδελφοι πείστηκαν ότι η ΑΕΕΠ
μπορεί να οδηγήσει το Επιμελητήριο pas
με ασφάλεια στο μέλλον θέλω να διαβεβαιώσω

όλου5 tous συναδέλφου5 μα5
ότι η νέα διοίκηση θα πορευτεί με tis iôies
αρχέ5 και alits που πορεύτηκε και τα έΕι
τελευταία χρόνια ενωτικά με διάλογο
συνθέτοντα5 Tis απόψεΐ5 και aEionoiüüVTas
όλε5 Tis διαθέσιμεΞ δυνάμει

RETAIL BUSINESS 7
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Η ΕΣΕΕ ενημερώνει τους εμπόρους για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων
Και για θέματα ωραρίου ίων εργαζομένωνΗΕΣΕΕ με εγκύκλιο της

προς τους Εμπορικούς
Συλλόγους όλης της χώρας
και τις Ομοσπονδίες τους
ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο

της χώρας για την καταβολή

του Δώρου των
Χριστουγέννων

και για θέματα
ωραρίου των εργαζομένων
μέσα στις γιορτές Το περιεχόμενο

της συγκεκριμένης
εγκυκλίου έχει ως ακολούθως

Με την παρούσα και για
λόγους γενικότερου προγραμματισμού

των επερχόμενων

εορτών σας υπενθυμίζουμε

ότι μία από τις κύριες

οικονομικές υποχρεώσεις

της επιχείρησης σας αν
όχι η κυριότερη αυτήν την
εποχή είναι η μέχρι τις 21
Δεκεμβρίου καταβολή στους
εργαζόμενούς σας του δώρου

των Χριστουγέννων
Σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί

που απασχολούνται στον
ιδιωτικό τομέα με σχέση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου

ή ορισμένου χρόνου
πλήρους ή μερικής απασχόλησης

σε οποιοδήποτε εργοδότη

δικαιούνται δώρο Για
τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται

υπόψη ο τρόπος
αμοιβής των μισθωτών Η

χρονική περίοδος που υπολογίζεται

το Δώρο Χριστουγέννων
αρχίζει από την 1η Μαΐου

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου

κάθε έτους.Έτσι οι
εργαζόμενοι

που η σχέση εργασίας

τους με τον εργοδότη
είχε διάρκεια χωρίς διακοπή
καθ όλη την ως άνω χρονική
περίοδο δικαιούνται ολόκληρο

το Δώρο που είναι ίσο με
1 μηνιαίο μισθό Εκτός από
την περίπτωση που η εργασία
παρασχέθηκε χωρίς διακοπή
όλο το διάστημα από την 1η
Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου

στο διάστημα αυτό συ¬

νυπολογίζονται και όλες οι

ημέρες που οι

εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν

νόμιμα από την εργασία
τους π.χ με ετήσια άδεια με
άδεια μητρότητας με σπουδαστική

άδεια Βάση για τον
υπολογισμό του δώρου αποτελούν

οι αποδοχές που

πραγματικά καταβάλλονται
στους μισθωτούς κατά την
10η Δεκεμβρίου

Οπως είναι αυτονόητο είναι

ευτύχημα που υπάρχει ο
ιδιωτικός τομέας και δίνει
ακόμη το δώρο Χριστουγέννων

στους εργαζόμενούς
του με αποτέλεσμα να υπάρχει

μία επιπλέον πηγή ρευστότητας

για την αγορά τις
γιορτές και να τονώνεται κάπως

η αγοραστική κίνηση
Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις

του ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ

οι πόροι που θα διοχετευθούν

στην πραγματική οικονομία

από τη χορήγηση του
χριστουγεννιάτικου δώρου
υπολογίζονται στα 1,59 δις €
τονώνοντας ουσιαστικά την
καταναλωτική δαπάνη και
την ψυχολογία της Αγοράς
Παράλληλα με την αναθέρμανση

της πραγματικής οικονομίας

επιτυγχάνεται και η
βελτίωση των εσόδων των
ασφαλιστικών ταμείων καθώς

πέραν των καθαρών
αποδοχών των μισθωτών καταβάλλονται

σημαντικές εισφορές

τόσο από τους εργαζομένους

όσο και από τους
εργοδότες Οι πολλαπλασιαστικές

επιδράσεις από τη
βελτιωμένη ρευστότητα θα

ωφελήσουν και τις ίδιες τις
επιχειρήσεις από τη στιγμή
που μέρος του επιπλέον ει¬

σοδήματος των καταναλωτών
θα επιστρέψει εξαιτίας

των αυξημένων πωλήσεων
στα ταμεία τους

Απαραίτητο είναι επίσης
να υπενθυμίσουμε ότι στην
καταβολή του δώρου χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή καθώς

η μη καταβολή του συνιστά

ποινικό αδίκημα και
μάλιστα με την διαδικασία
του αυτοφώρου και το μόνο
που δεν χρειάζονται αυτήν
την εποχή είναι αχρείαστα
πρόστιμα και ποινές που δεν
εξυπηρετούν κανέναν ούτε
την επιχείρηση ούτε τους
εργαζόμενους

Παράλληλα με τα ως άνω
σας υπενθυμίζουμε ότι οι

εργαζόμενοι

που θα εργαστούν
τις 3 Κυριακές των εορτών
που τα καταστήματα έχουν
το δικαίωμα να είναι ανοιχτά

17 και 24 και 31 Δεκεμβρίου
θα αμειφθούν κατά τις

κείμενες διατάξεις με προσαύξηση

75 της προβλεπόμενης

για τις ώρες που δούλεψαν

αμοιβής τους
Σε ότι αφορά το ρεπό τους

δικαιούνται αναπληρωματική
ημέρα ανάπαυσης κατά την
εβδομάδα που ακολουθεί την
Κυριακή που εργάστηκαν και
όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα

ή οε άλλο χρονικό σημείο
Την ημέρα ανάπαυσης ορίζει
ο εργοδότης παρ 2 άρθρο
10 ΒΔ 748/1966

Να θυμίσουμε και πάλι ότι
όπως παραδοσιακά και εθιμικά

γίνεται στις 2 Ιανουαρίου
τα καταστήματα λιανικού

εμπορίου θα είναι κλειστά
Η Ελληνική Συνομοσπονδία

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

εύχεται ευτυχισμένα
Χριστούγεννα καλές

γιορτές και καλές δουλειές
σε όλους σας
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Οι έμποροι περιμένουν να έρθει ο Αϊ-Βασίλης

ΣΕ ΓΙ0ΡΤΙΝ0ΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

►►Το 2008 ο τζίρος των γιορτών ξεπερνούσε τα £20 δις
και φέτος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 δις ευρώ

Της Δήμητρας Σκούφου

Με όπλο προωθητικές
ενέργειες αλλά και

προσφορές σε συγκεκριμένα
είδη οι έμποροι ξεκινούν

από την Παρασκευή το εορταστικό

ωράριο Παρ ότι οι

προοπτικές δεν διαγράφονται
ευνοϊκές στόχος τους

είναι φέτος να επιτύχουν
καλύτερα αποτελέσματα
από πέρυσι Στο διάστημα
των εορτών των Χριστουγέννων

το εμπόριο παραδοσιακά

πραγματοποιεί το
μεγαλύτερο

μέρος του ετήσιου
τζίρου του

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία

σύμφωνα με το Ινστιτούτο

Εμπορίου και Υπηρεσιών

της ΕΣΕΕ ΙΝΕΜΥ
ΕΣΕΕ ο τζίρος τον φετινό
Δεκέμβριο φαίνεται ότι διαμορφώνεται

σε επίπεδα χαμηλότερα

των 4 δισ ευρώ
που ήταν ο φετινός στόχος
έναντι 4,1 δισ το 2016 και
6,43 δισ το 2015 Η οικονο¬

μική κρίση έχει δείξει για τα
καλά τα δόντια της όλα αυτά
τα χρόνια αν μάλιστα αναλογιστεί

κανείς ότι το 2008
ο τζίρος των γιορτών ξεπερνούσε

τα 20 δισ ευρώ Από
τα Χριστούγεννα του 2009
τα τελευταία δηλαδή πριν η

χώρα μπει στα Μνημόνια ο

τζίρος στο εμπόριο έχει υποχωρήσει

κατά 75
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις

στο σύνολο τους
προβληματίζουν τα χαμηλά
εισοδήματα η υψηλή φορολόγηση

των καταναλωτών
και οι αυξημένες υποχρεώσεις

που για πολλούς συσσωρεύονται

στο τέλος της
χρονιάς Αλλωστε χρόνο με
το χρόνο μειώνεται το συνολικό

ποσό που οι καταναλωτές
διαθέτουν για τις γιορτινές

αγορές και όπως δείχνει
η πρόσφατη έρευνα της De
loitte φέτος ο προϋπολογισμός

θα είναι ελαφρώς μειωμένος

στα 450 από 457
ευρώ που ήταν το 2016

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα
από τα 450 ευρώ που

εκτιμούν ότι θα ξοδέψουν
φέτος τα 157 δηλαδή το
35 θα δαπανηθούν για
την αγορά τροφίμων τα 136
για την αγορά δώρων 82
για ταξίδια και 75 για διασκέδαση

Παραδοσιακά στις γιορτές
των Χριστουγέννων η αγορά

πραγματοποιεί το μεγα¬

λύτερο κομμάτι του τζίρου
σε συγκεκριμένες κατηγορίες

ειδών όπως των παιχνιδιών

όπου οι πωλήσεις των
γιορτών καλύπτουν περισσότερο

από το 70 του ετήσιου

τζίρου των επιχειρήσεων
αλλά και των ειδών ένδυσης

και υπόδησης πάνω
από το 50

ΑΝΟΙΧΤΑ
ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Αρχής γενομένης από την
ερχόμενη Παρασκευή η
αγορά μπαίνει και επισήμως
σε γιορτινούς ρυθμούς καθώς

ξεκινά το εορταστικό
ωράριο το οποίο θα ισχύσει
έως τις 31 Δεκεμβρίου Μάλιστα

φέτος τα εμπορικά κα¬

ταστήματα θα ανοίξουν και

τρεις Κυριακές στις 17 24
και 31 Δεκεμβρίου Τις δύο
πρώτες το προτεινόμενο
από τον Εμπορικό Σύλλογο
ωράριο προβλέπει λειτουργία

από τις 11 το πρωί έως
τις 6 το απόγευμα και την
τελευταία που είναι παραμονή

Πρωτοχρονιάς από τις
11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα

0 Σύνδεσμος Λια
νεμπορικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΕΛΠΕ ανακοίνωσε

για τα μέλη του ωράριο

και τις τρεις Κυριακές
από τις 11 το πρωί έως τις 8
το βράδυ Για τις άλλες ημέρες

τα εμπορικά καταστήματα
θα είναι ανοικτά μεταξύ

9 π.μ και 9 μ.μ Κλειστά θα
παραμείνουν όλα τα καταστήματα

στις 25 και 26 Δεκεμβρίου

που είναι αργία
την Πρωτοχρονιά και στις 2

Ιανουαρίου Πάντως για την
λειτουργία των Κυριακών οι

εκπρόσωποι των εργαζομένων
έχουν εκφράσει τις ενστάσεις

τους καθώς σε αρκετές

περιπτώσεις καταστρατηγείται

η εργατική νομοθεσία
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ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ

Το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Φθηνότερο κατά 1 29 σε σχέση με το 201 6 εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο

Εμπορίου και Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 1 1 έως 1 6 Δεκεμβρίου 201 7

Πιο συγκεκριμένα το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 1 49,02 ευρώ έναντι 1 50,96 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και 1 47,39 ευρώ το 201 5 την ίδια ακριβώς

περίοδο με το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 201 6 υποχώρηση κατά 1 94 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 1 29
αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση των Λαχανικών και Φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων προϊόντων Super Market 3,72

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία των κρεατικών δειγματοληψία από Βαρβάκειο αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά τη στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας

ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού 5,26 είναι εκείνη που συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για τους καταναλωτές
Η κατηγορία των Φρούτων και των Λαχανικών δειγματοληψία από Super Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες τιμές της πατάτας κατά κύριο λόγο 25,35 αλλά και των πορτοκαλιών και του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες

αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων
Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό κοινό κυρίως από τα Super Market 3,72 με τα αλκοολούχα ποτά

να σημειώνουν την κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα από το ελαιόλαδο και τη φέτα Όπως και το 201 6 έτσι και τη φετινή εορταστική περίοδο η κατηγορία των Γλυκών Εδεσμάτων

σημειώνει μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από τα περυσινά Κυριότερη ερμηνεία του φαινομένου αποτελεί η αύξηση σε διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου εξαιτίας

του περιορισμού της παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος έτους
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η παραπάνω δυσμενής εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις εγχώριες επιχειρήσεις και δη τα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους κυρίως όσον αφορά στις τιμές των

κουραμπιέδων
Εντούτοις όπως αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων μετακύλησε σε μικρό μόνο ποσοστό τις επιβαρύνσεις στην τελική

τιμή διάθεσης των προϊόντων τους
Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου του μηνός Δεκεμβρίου 201 7 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 201 6 κατά περίπου 1 5 αποδίδονται στη γενική ανοδική πορεία της ιδιωτικής

καταναλωτικής δαπάνης από την αρχή του έτους Α εννιάμηνο 201 7/201 6 0,6 Η επαναφορά του κύκλου εργασιών των καταστημάτων λιανικής το φετινό Δεκέμβριο στα επίπεδα του αντίστοιχου

μήνα του 201 4 περίπου δηλαδή στα 4,09 δισ ευρώ αντανακλά τη βελτίωση βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας μία παράμετρος όμως που θα πρέπει να μετουσιωθεί και στην

ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας
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Ευϋαροώς Επωνύμως
Μ της ΣΙΣΣΥΣ ΑΚΟΚΑΛΙΔΟΥ ►

Η
Ελληνική Συνομοσπονδία

Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας
διεξήγαγε έρευνα για

το κόστος του χριστουγεννιάτικου
τραπεζιού Σύμφωνα με αυτήν και
μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ

της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο Ί 1 έως
16 Δεκεμβρίου 2017 το χριστουγεννιάτικο

τραπέζι είναι φθηνότερο
κατά Ί 29 σε σχέση με το χριστουγεννιάτικο

τραπέζι του 201 6
Πιο συγκεκριμένα το χριστουγεννιάτικο

οικογενειακό τραπέζι 6-8

ατόμων θα κοστίσει φέτος 149,02
€ έναντι 1 50,96 € που κόστιζε πέρυσι

και 1 47,39 € το 201 5 την ίδια
ακριβώςπερίοδο μετο ίδιο ακριβώς
καλάθι προϊόντων Η καταγεγραμμένη

σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο
του 2016 υποχώρηση κατά 1,94
€ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία
μείωση 1,29 αποδίδεται κυρίως
στην πτωτική τάση των Λαχανικών

και Φρούτων 4,32 αλλά και σε
εκείνη των διάφορων προϊόντων
Super Market 3,72
Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει

η κατηγορία των Κρεατικών
δειγματοληψία από Βαρβάκειο
αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά

τη στασιμότητα των τιμών
του αρνιού και της γαλοπούλας
ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού

5,26 είναι εκείνη που συμπιέζει
προς τα κάτω το κόστος για τους
καταναλωτές Όπως προαναφέρθηκε

η κατηγορία των Φρούτων και
των Λαχανικών δειγματοληψία από

Super Market έχει τη μεγαλύτερη
επίδραση σε όρους ποσοστιαίων
μεταβολών στη διαμόρφωση του
φθηνότερου χριστουγεννιάτικου
τραπεζιού Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες

τιμές της πατάτας κατά
κύριο λόγο 25,35 αλλά και
των πορτοκαλιών και του λάχανου
δευτερευόντως αντισταθμίζουν τις
αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας
και των μήλων

Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά
η τάση συρρίκνωσης των τιμών σε
προϊόντα που προμηθεύεται το
καταναλωτικό κοινό κυρίως από
τα Super Market 3,72 με τα
αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν
την κυριότερη πτωτική μεταβολή
ακολουθούμενα από το ελαιόλαδο
και τη φέτα Όπως και το 201 6 έτσι
και τη φετινή εορταστική περίοδο
η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων

σημειώνει μεν άνοδο 1,36
σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από
τα περυσινά Κυριότερη ερμηνεία
του φαινομένου αποτελεί η αύξηση
σε διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου

εξαιτίας του περιορισμού
της παραγωγής σε ολόκληρη την
Ευρώπη ήδη από την άνοιξη του
τρέχοντος έτους Όπως γίνεται εύκολα

αντιληπτό η παραπάνω δυσμενής

εξέλιξη επηρέασε άμεσα
τις εγχώριες επιχειρήσεις και δη τα
ζαχαροπλαστεία καιτους φούρνους
κυρίως όσον αφορά στις τιμές των
κουραμπιέδων Εντούτοις όπως

αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα
της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία

των εν λόγω επιχειρήσεων
μετακύλησε σε μικρό μόνο ποσοστό
τις επιβαρύνσεις στην τελική τιμή
διάθεσης των προϊόντων τους
Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου

του μηνός Δεκεμβρίου 20 1 7 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
του 201 6 κατά περίπου Ί 5 αποδίδονται

στη γενική ανοδική πορεία

της ιδιωτικής καταναλωτικής
δαπάνης από την αρχή του έτους
Α εννιάμηνο 2017/2016 0,6

Η επαναφορά του κύκλου εργασιών
των καταστημάτων λιανικής το

φετινό Δεκέμβριο στα επίπεδα του
αντίστοιχου μήνα του 2014 περίπου
δηλαδή στα 4,09 δις € αντανακλά
τη βελτίωση βασικών δεικτών της
ελληνικής οικονομίας μία παράμετρος

όμως που θα πρέπει να
μετουσιωθεί

και στην ανάκαμψη της
πραγματικής οικονομίας

akokalidou@gmail.com
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149,02 ευρώ αντί 150 96 ευρώ πουκόοτιζε πέρυσι σύμφωνα με τηνΕΣΕΕ

1,94 ευρώ φτηνότερο
το γιορτινό τραπέζι
Κοντά δύο ευρώ φτηνότερο θα μας βγειτο
φετινόχριστουγεννιάτικο τραπέζι σύμ

φωνα μετην Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ
Ή γιαναακριβολογούμε 1 94 ευρώ ή πιο
φτηνό κατά 1 29 σε σχέση με το 201 6 Το
ποσοστό αυτό προκύπτει απότο δειγματοληπτικό

έλεγχο που πραγματοποίησετο Ινστιτούτο

Εμπορίου καιΥπηρεσιών I Ν Ε

ΜΥ της ΕΣΕΕ κατάτην περίοδο από 1 1 έως
16Δεκεμβρίου

ιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΣΕΕ το
χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6

8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 1 49,02 ευρώ
έναντι 1 50,96 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και 1 47,39
ευρώ το 201 5 την ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο
ακριβώς καλάθι προϊόντων Η καταγεγραμμένη σε
σύγκριση με το Δεκέμβριο του 201 6 υποχώρηση
κατά 1 94 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση

1 29 αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση
των λαχανικών και φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη

των διάφορων προϊόντων σούπερ-μάρκετ
3,72
Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορί

ατων Κρεατικών δειγματοληψία από Βαρβάκειο Αγορά

με κυριότερα χαρακτηριστικά τη στασιμότητα
των τιμών του αρνιού και της γαλοπούλας ενώ

η φθηνότερη τιμή του χοιρινού 5,26 είναι εκείνη

που συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για τους
καταναλωτές Όπως προαναφέρθηκε η κατηγορί
ατων Φρούτων καιτωνΛαχανικών δειγματοληψία
από σούπερ-μάρκετ έχει τη μεγαλύτερη επίδραση
σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση

του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερεςτιμέςτης πατάτας κατά
κύριο λόγο 25,35 αλλά καιτων πορτοκαλιών και
του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες

αυξήσειςτηςντομάτας και των μήλων
Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης

των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται
το καταναλωτικό κοινό κυρίως από τα σούπερ

μάρκετ 3,72%),μετα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν

την κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα

από το ελαιόλαδο και τη φέτα
Αλμυρό γο γλυκό

Όπως και το 2016 έτσι και τη φετινή εορταστική
περίοδο η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων σημειώνει

μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα όμως χαμηλότερα

από τα περυσινά Κυριότερη ερμηνεία του
φαινομένου αποτελεί η αύξηση σε διεθνές επίπεδο
των τιμών βουτύρου εξαιτίαςτου περιορισμού της
παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από την
άνοιξη του τρέχοντος έτους Όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό η παραπάνω δυσμενής εξέλιξη επηρέασε

άμεσα τις εγχώριες επιχειρήσεις και δη τα ζαχαροπλαστεία

και τους φούρνους κυρίως όσον αφο
ράστιςτιμέςτωνκουραμπιέδων Εντούτοις όπωςα
ποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της έρευνας η

συντριπτική πλειοψηφίατωνενλόγω επιχειρήσεων
μετακύλησε σε μικρό μόνο ποσοστό τις επιβαρύνσεις

στηντελικήτιμήδιάθεσηςτωνπροϊόντωντους
Ο τζίρος
Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου του μηνός

Δεκεμβρίου 201 7 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2016 κατά περίπου 1,5 αποδίδονται
στη γενική ανοδική πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

δαπάνης από την αρχή του έτους Α εννιάμηνο

Η προσαρμοστικότητα
και η συμπίεση των

περιθωρίων κέρδους
των επιχειρήσεων

φαίνεται να αποδίδει

καρπούς με συνέπεια

την αύξηση των πωλήσεων στη διάρκεια
του τρέχοντος έτους και την ταυτόχρονη

μείωση των επιβαρύνσεων
του καταναλωτικού κοινού τουλάχιστον

όσον αφορά στο κόστος
του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού

Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 υποχώρηση κατά 1,94 ευρώ που αντιστοιχεί
σε ποσοστιαία μείωση 1,29 αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση τωνλαχανικών και φρούτων
4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορωνπροϊόντων σούπερ-μάρκετ 3 72

Μικρή ελάφρυνση
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ Βασίλης

Κορκίδης από τις εκτιμήσεις που προέβη το ΙΝΕΜΥ

της ΕΣΕΕ για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού προκύπτει μια ελάφρυνση σε σχέση

με τα περυσινά Χριστούγεννα της τάξεως περίπου

του 1,3
Η συγκεκριμένη εξέλιξη σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη

τόνωση του τζίρου των καταστημάτων
λιανικής μεταξύ των μηνώνΔεκεμβρίου 2017/2016
αποτελεί αναμφίβολα θετικό γεγονός που όμως
δεν οφείλεται στην ελάφρυνση της πληθώρας των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Η προσαρμοστικότητα και η συμπίεση των περιθωρίων

κέρδους των επιχειρήσεων φαίνεται να αποδίδει

καρπούς με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων

στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και την
ταυτόχρονη μείωση των επιβαρύνσεων του καταναλωτικού

κοινού τουλάχιστον όσον αφορά στο
κόστοςτου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Από εδώ και πέρα και με βάση τη βελτίωση που σημειώνουν

βασικά μακροοικονομικά μεγέθη κρίνεται

απαραίτητη η θέσπιση μέτρων που θα βάλουν
σε πρώτο πλάνο το ενχώριο επιχειρείν καθιστώντας

το βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Σε αυτότο πλαίσιο η μείωση των φορολογικών συντελεστών

των επιχειρήσεων όπως επίσης και η εφαρμογή

μέτρων που θα ικανοποιούν βασικές ανάγκες

της αγοράς πρέπει να αποτελέσουν βασική επιδίωξη

των ιθυνόντων στη διάρκεια της επόμενης
ιδιαίτερα κρίσιμης χρονιάς Καλά Χριστούγεννα

99 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΕΕ

201 7/201 6 0,6 Η επαναφοράτου κύκλου εργασιών

των καταστημάτων λιανικής το φετινό Δεκέμβριο

στα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2014
περίπου δηλαδή στα 4,09 δισ ευρώ αντανακλά τη
βελτίωση βασικών δεικτώντηςελληνικήςοικονομί
ας μια παράμετρος όμως που θα πρέπει να μετουσιωθεί

και στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας
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Πόσο θα κοστίσει το φετινό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Φθηνότερο
κατά 1,29 σε σχέση με το 2θΐ6 εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο

τραπέζι σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου

2017

Πιο συγκεκριμένα
το χριστουγεννιάτικο

οικογενειακό
τραπέζι 6-8

ατόμων θα κοστίσει

φέτος 149>02
ευρώ έναντι 150,96
ευρώ που κόστιζε
πέρυσι και 147,39
ευρώ το 201S την
ίδια ακριβώς περίοδο

με το ίδιο
ακριβώς καλάθι
προϊόντων Η καταγεγραμμένη

σε
σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του
2θΐ6 υποχώρηση
κατά 1,94 ευρώ
που αντιστοιχεί

σε ποσοστιαία
μείωση 1,29
αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση των Λαχανικών
και Φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων
προϊόντων Super Market 3,72
Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία των
κρεατικών δειγματοληψία από Βαρβάκειο αγορά με
κυριότερα χαρακτηριστικά τη στασιμότητα των τιμών
του αρνιού και της γαλοπούλας ενώ η φθηνότερη τιμή
του χοιρινού 5,26 είναι εκείνη που συμπιέζει προς τα
κάτω το κόστος για τους καταναλωτές
Η κατηγορία των Φρούτων και των Λαχανικών δειγματοληψία

από Super Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση
σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη διαμόρφωση

του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου τραπεζιού Κι αυτό
γιατί οι χαμηλότερες τιμές της πατάτας κατά κύριο λόγο

25,35 αλλά και των πορτοκαλιών και του λάχανου
δευτερευόντως αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες αυξήσεις
της ντομάτας και των μήλων
Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης
των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό

κοινό κυρίως από τα Super Market 3,72 με τα
αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν την κυριότερη πτωτική

μεταβολή ακολουθούμενα

από
το ελαιόλαδο και
τη φέτα Όπως
και το 2θΐ6 έτσι
και τη φετινή
εορταστική περίοδο

η κατηγορία
των Γλυκών Εδεσμάτων

σημειώνει
μεν άνοδο ι,36
σε επίπεδα όμως
χαμηλότερα από
τα περυσινά Κυριότερη

ερμηνεία
του φαινομένου
αποτελεί η αύξηση
σε διεθνές επίπεδο
των τιμών βουτύρου

εξαιτίας του
περιορισμού της
παραγωγής σε

ολόκληρη την Ευρώπη ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος

έτους
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η παραπάνω δυσμενής
εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις εγχώριες επιχειρήσεις και δη
τα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους κυρίως όσον αφορά
στις τιμές των κουραμπιέδων Εντούτοις όπως αποτυπώνεται

και στα αποτελέσματα της έρευνας η συντριπτική
πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων μετακύλησε σε
μικρό μόνο ποσοστό τις επιβαρύνσεις στην τελική τιμή
διάθεσης των προϊόντων τους
Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου του μηνός Δεκεμβρίου

2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2θΐ6
κατά περίπου 1,5 αποδίδονται στη γενική ανοδική πορεία
της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης από την αρχή του
έτους Α εννιάμηνο 2017/2016 ο,6
Η επαναφορά του κύκλου εργασιών των καταστημάτων
λιανικής το φετινό Δεκέμβριο στα επίπεδα του αντίστοιχου

μήνα του 2θΐ4 περίπου δηλαδή στα 4,θ9 δισ ευρώ
αντανακλά τη βελτίωση βασικών δεικτών της ελληνικής
οικονομίας μία παράμετρος όμως που θα πρέπει να μετουσιωθεί

και στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας
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ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Εργοτάξιο η Καλαμάτα το επόμενο διάστημα

Τα
επόμενα χρόνια αρχής

γενομένης από το 2018
προμηνύονται ιδιαίτερα

ενδιαφέροντα για το πρόσωπο
που πρόκειται να αναδείξει η

Καλαμάτα

Μια σειρά έργων που έχουν ήδη εξαγγελθεί
ΐλλά και έχουν πηγές χρηματοδότησης

πρόκειται vu αλλάξουν την πόλη Κι αυτό σε
επίπεδο επισκεψημότητας αλλά και οε οικονομικό

επίπεδο πρόκειται να της δώσουν πε

ραιτέρω προστιθέμενη αξία

Στρατηγική Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ην αρχή υπάρχει το πρόγραμμα της Στρατηγικής

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Β.Λ.Λ του Λήμου Καλαμάτας με τίτλο Καλαμάτα

2020 Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη
και προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας
δαπάνης 9 1 65.000 ευρώ του οποίου η χρηματοδότηση

ε'χει ήδη πάρει το πράσινο
qxoç από την Περιφέρεια I Ιελοποννήσου
Ία ε'ργα και οι δράσεις που 0α πραγματοποιηθούν

μέσω του προγράμματος Βιώσιμη
Αστική Ανάπτυξη είναι μεταξύ άλλων και
τα εξής Αναδιάταξη αναδιοργάνωση
πλατείας 23ης Μαρτίου προϋπολογισμοί

1 500.000 ευρώ ανάπλαιτη οδού Αναγνωσταρά

και κάθετων δρόμων ιπον πεζόδρομο

της οδού Αριστομένους προϋπολογισμού

5()0.(Χ ενρώ ανάπλαση πλατείας
Μαυρομιχάλη προϋπολογισμού 315.000
ευρώ ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού
Κέντρου Καλαμάτας προϋπολογισμού
400.(Χ)0 ευρώ διασύνδεση δικτύου ποδηλατοδρόμων

στην ευρχιτερη περιοχή του λιμανιού

προϋπολογισμού 1 ΟΟ.ΟΟΟ ευρώ ανάπλαση

οδού Ναυαρίνου Λ Φάση από οδό
Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα προϋπολογισμού
650.000

Έξυπνα ανοιχτά κέντρα εμπορίου
Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή πρόκειται
να ανοίξει τον Ιανουάριο ένα πρόγραμμα
το οποίο 0α δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα
συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο και
έχει τίτλο Έξυπνα ανοιχτά κέντρα εμπορίου

Μέσω αυτού του προγράμματος είναι δυνατή

η χρηματοδότηση του Δήμου για αναπλάσεις
σε εμπορικούς δρόμους με ψυχρά υλικά για
διαχείριση κυκλοφορίας κ.λπ
Ενα ποσόν είναι δυνατόν να διοχετευθεί σε

εμπόρους για τη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας

των καταστημάτων τους πινακίδες κλπ
και αντιστοιχεί σε περίπου 10 του ποσού
που 0α δοθεί στο Δήμο

Του Αντώνη Πετρόνιαννη

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκος ανέφερε ότι
η χρηματοδότηση του προγράμματος 0α
ανέλθει στα 800.000 έως 900.000 ευρώ ενώ
οι παρεμβάσεις θα αφορούν μια σειρά από

δρόμους του Ιστορικού Κέντρου έως και τη
Βασιλέως Γεωργίου
Η ιδέα ξεκίνησε από την ΗΣΙΈ και ήδη
λειτουργεί πιλοτικά σε ορισμένες ελληνικές
πόλεις Ειδικότερα όλα άρχισαν από τη
διαπίστωση ότι τα κέντρα των πόλεων ιπα
οποία συνήθως είναι και τα παραδοσιακά
εμπορικά κέντρα δεν είναι πλέον ελκυστικά

για τους καταναλωτές λόγω δυσκολίας
πρόσβασης στάθμευσης ανεπαρκούς σηματοδότησης

κ.λπ

Λυτική ΙΙαραλία
Ενα πάγιο αίτημα του δήμου Καλαμάτας φαίνεται

ότι ικανοποιεί η κυβέρνηση καθώς σύμφωνα

με όσα σημείωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας

Παναγιώτης Νίκας η έκταση 49

στρεμμάτων στη δυτική παραλία αναμένεται
να αποδοθεί στο δήμο και να απενταχϋε ί

από τον κατάλογο των προς ιδιωτικοποίηση

κρατικών ακινήτων
Σύμφωνα με τον κ Νίκα δημοσιεύθηκε σε
ΦΕΚ ο πολεοδομικός επαναπροσδιορισμός
του χαρακτήρα του χώρου προκειμένου να
μπορεί να γίνει χρήση για ψυχαγωγικούς
λόγους ενώ ιπο επόμενο στάδιο θα γίνε ι και
η εκχώρηση ιπο Δήμο Στον συγκεκριμένο
χώρο δεν θα χτίσουμε τίποτα 0α είναι χώρος
αναψυχής και ψυχαγωγίας σημείωσε χαρακτηριστικά

ο κ Νίκας
Εκτός όμως από τα 49 στρέμματα υπάρχε ι

η ξενοδοχειακή επένδυση στην περιοχή
αλλά και η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα
μέσα από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης προϋπολογισμού 800.000 ευρώ
Εν κατακλείδι η Καλαμάτα το επόμενο διάστημα

μεταβάλλεται σε ένα εργοτάξιο του
οποίου το αποτέλεσμα προσδοκούμε ότι 0α
είναι το καλύτερο για την πόλη
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► ►ΣΤΑ 149,02 £ ΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

Θα μας πέσει βαρύ
το γιορτινό τραπέζι
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ κατά 1 29 σε σχέση με το 201 6

εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι 6-8
ατόμων σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ Συγκεκριμένα

θα κοστίσει 1 49,02 ευρώ από 1 50,96
ευρώ που ήταν η περυσινή τιμή του με το ίδιο ακριβώς

καλάθι προϊόντων
Αυτή η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην πτωτική

τάση των λαχανικών και φρούτων 4,32
καθώς και σε εκείνη των διάφορων προϊόντων
super market 3,72

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία

των κρεατικών με κυριότερα χαρακτηριστικά
τη στασιμότητα των τιμών του αρνιού και της

γαλοπούλας ενώ η φθηνότερη τιμή του χοιρινού
5,26 συμπιέζει προς τα κάτω το κόστος για

τους καταναλωτές Παράλληλα οι χαμηλότερες
τιμές της πατάτας κατά κύριο λόγο 25,35 των
πορτοκαλιών και του λάχανου αντισταθμίζουν τις
αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας και των μήλων

Θετική εξέλιξη συνιστά η τάση συρρίκνωσης
των τιμών σε προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό

κοινό κυρίως από τα super market
3,72 με τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν

την κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα
από το ελαιόλαδο και τη φέτα

Οπως το 201 6 έτσι και φέτος το κόστος για
γλυκά/εδέσματα σημειώνει μεν άνοδο 1 36 σε
επίπεδα όμως χαμηλότερα από το 201 6 Κυριότερη
ερμηνεία του φαινομένου αποτελεί η αύξηση σε
διεθνές επίπεδο των τιμών βουτύρου εξαιτίας του
περιορισμού της παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη

ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος έτους
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ΕΣΕΕ Φθηνότερο κατά 1 29 το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Φθηνότερο κατά 1 29 σε σχέση με το

2016 εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο
τραπέζι σύμφωνα με δειγματοληπτικό

έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών IN EM Υ της
ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 1 1 έως 16 Δεκεμβρίου

2017
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την

ΕΣΕΕ το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό
τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει εφέτος
149,02 ευρώ έναντι 150,96 ευρώ που κόστιζε

πέρυσι και 147,39 ευρώ το 2015 την
ίδια ακριβώς περίοδο με το ίδιο ακριβώς
καλάθι προϊόντων Η καταγεγραμμένη σε
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 υποχώρηση

κατά 1,94 ευρώ που αντιστοιχεί
σε ποσοστιαία μείωση 1,29 αποδίδεται
κυρίως στην πτωτική τάση των Λαχανικών
και Φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη
των διάφορων προϊόντων Super Market
3,72

Ειδικότερα μικρή μείωση καταγράφει η
κατηγορία των Κρεατικών δειγματοληψία
από Βαρβάκειο αγορά με κυριότερα χαρακτηριστικά

τη στασιμότητα των τιμών
του αρνιού και της γαλοπούλας ενώ η
φθηνότερη τιμή του χοιρινού 5,26 είναι

εκείνη που συμπιέζει προς τα κάτω το
κόστος για τους καταναλωτές Όπως προαναφέρθηκε

η κατηγορία των Φρούτων
και των Λαχανικών δειγματοληψία από
Super Market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση

σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών στη
διαμόρφωση του φθηνότερου χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού Κι αυτό γιατί οι χαμηλότερες

τιμές της πατάτας κατά κύριο λόγο

25,35 αλλά και των πορτοκαλιών και
του λάχανου δευτερευόντως αντισταθμίζουν

τις αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας
και των μήλων

Παράλληλα θετική εξέλιξη συνιστά η

ταση συρρίκνωσης των τιμών σε προϊόντα
που προμηθεύεται το καταναλωτικό κοινό
κυρίως από τα Super Market 3,72 με
τα αλκοολούχα ποτά να σημειώνουν την
κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα

από το ελαιόλαδο και τη φέτα Όπως
και το 2016 έτσι και τη φετινή εορταστική
περίοδο η κατηγορία των Γλυκών/Εδεσμάτων

σημειώνει μεν άνοδο 1,36 σε επίπεδα

όμως χαμηλότερα από τα περυσινά
Κυριότερη ερμηνεία του φαινομένου αποτελεί

η αύξηση σε διεθνές επίπεδο των τιμών

βουτύρου εξαιτίας του περιορισμού
της παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη
ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος έτους
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η παραπάνω

δυσμενής εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις
εγχώριες επιχειρήσεις και δη τα ζαχαροπλαστεία

και τους φούρνους κυρίως όσον

αφορά στις τιμές των κουραμπιέδων
Εντούτοις όπως αποτυπώνεται και στα
αποτελέσματα της έρευνας η συντριπτική
πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων με
τακύλησε σε μικρό μόνο ποσοστό τις επιβαρύνσεις

στην τελική τιμή διάθεσης των
προϊόντων τους

Οι εκτιμήσεις για βελτίωση του τζίρου
του μηνός Δεκεμβρίου 2017 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 κατά περίπου

1 5 αποδίδονται στη γενική ανοδική

πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής
δαπάνης από την αρχή του έτους Α εν
νιάμηνο 2017/2016 0,6 Η επαναφορά
του κύκλου εργασιών των καταστημάτων
λιανικής το φετινό Δεκέμβριο στα επίπεδα
του αντίστοιχου μήνα του 2014 περίπου
δηλαδή στα 4,09 δις αντανακλά τη βελτίωση

βασικών δεικτών της ελληνικής οι¬

κονομίας μία παράμετρος όμως που θα
πρέπει να μετουσιωθεί και στην ανάκαμψη
της πραγματικής οικονομίας

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ Βασίλης Κορ
κίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση
Από τις εκτιμήσεις που προέβη το ΙΝΕΜΥ

της ΕΣΕΕ για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού προκύπτει μία
ελάφρυνση σε σχέση με τα περυσινά Χριστούγεννα

της τάξεως περίπου του 1,3
Η συγκεκριμένη εξέλιξη σε συνδυασμό με
τη διαφαινόμενη τόνωση του τζίρου των
καταστημάτων λιανικής μεταξύ των μηνών
Δεκεμβρίου 2017/2016 αποτελούν αναμφίβολα

θετικό γεγονός που όμως δεν
οφείλεται στην ελάφρυνση της πληθώρας
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Η προσαρμοστικότητα και η
συμπίεση των περιθωρίων κέρδους των
επιχειρήσεων φαίνεται να αποδίδει καρπούς

με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων

στη διάρκεια του τρέχοντος έτους
και την ταυτόχρονη μείωση των επιβαρύνσεων

του καταναλωτικού κοινού τουλάχιστον
όσον αφορά στο κόστος του

χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού Από εδώ και
πέρα και με βάση τη βελτίωση που σημειώνουν

βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση μέτρων
που θα βάλουν σε πρώτο πλάνο το εγχώριο

επιχειρείν καθιστώντας το βασικό μοχλό

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
Σε αυτό το πλαίσιο η μείωση των φορολογικών

συντελεστών των επιχειρήσεων
όπως επίσης και η εφαρμογή μέτρων που
θα ικανοποιούν βασικές ανάγκες της αγοράς

πρέπει να αποτελέσουν βασική επιδίωξη

των ιθυνόντων στη διάρκεια της επόμενης

ιδιαίτερα κρίσιμης χρονιάς Καλά
Χριστούγεννα
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Οι ελεγκτές εντόπισαν 2.301 κιλά αλλοιωμένες κατεψυγμένες αρνίσιες συκωταριές
σε ατομικές συσκευασίες

Πάνω από 2 τόνοι σάπιων συκωταριών σε ψυκτική αποθήκη

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι
εν όψει Χριστουγέννων

Στην
κατάσχεση ακατάλληλων για ανθρώπινη

κατανάλωση αρνίσιων συκωταριών
συνολικού βάρους 2.301 κιλών προχώ

3ησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης
γpoτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
Ευγκεκριμένα κατά τον υγειονομικό κτηνιατρικό

έλεγχο σε ψυκτική αποθήκη του Πειραιά οι
ίλεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και κατέσχεσαν
2.301 κιλά κατεψυγμένες αρνίσιες συκωταριές
σε ατομικές συσκευασίες προέλευσης ίταλίας
όγω μεταβολής των οργανοληπτικών τους χα

σακτήρων
Di έλεγχοι σε όλα τα σημεία παραγωγής τυπο
τοίησης και εμπορίας τροφίμων εν όψει Χριστουγέννων

είναι εντατικοί με στόχο τη διασφάλιση

της δημόσιας υγείας και την προστασία
του καταναλωτή από φαινόμενα αισχροκέρδειας

και παραπλάνησης Ειδικότερα οι έλεγχοι

πραγματοποιούνται καθημερινό στην
εντρική Αγορά του Ρέντη στη Δημοτική Αγο

σό του Πειραιά στα τελωνεία του Πειραιά σε
κρεοπωλεία σούπερ μάρκετ λαϊκές αγορές
σε καταστήματα πώλησης αλλαντικών και τυ
σοκομικών προϊόντων της περιοχής ευθύνης

της Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ενημερώνει

τους καταναλωτές ότι σε περίπτωση που
διαπιστώνουν υποβαθμισμένα ακατάλληλα
αλλοιωμένα ή με παραπλανητικές ενδείξεις
τρόφιμα να απευθύνονται σης αρμόδιες ελεγκτικές

αρχές της Περιφέρειας Αττικής

Φθηνότερο
το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που
πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο
1 1 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 εκτιμάται ότι θα

είναι φθηνότερο το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
κατά 1,29 σε σχέση με το 2016
Πιο συγκεκριμένα το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό

τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει φέτος
149,02 Ε έναντι 150,96 Ε που κόστιζε πέρυσι και
147,39 Ε το 2015 την ίδια ακριβώς περίοδο με
το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων Η καταγεγραμμένη

σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2016 υποχώρηση κατά 1,94 Ε που αντιστοιχεί
σε ποσοστιαία μείωση 1,29 αποδίδεται κυρίως

στην πτωτική τάση των Λαχανικών και Φρούτων
4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων

προϊόντων Super Market 3,72



77. ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 1,29 ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Publication: . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Date: . . . . . . . .19/12/2017 Clipping Date: . . .19/12/2017
Page: . . . . . . . 11

pNEHY/EZBE Συγκριτικά με την περσινή χρονιά

Φθηνότερο κατά 1,29 το φετινό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Πιο οικονομικό κατά 1,29

σε σχέση με το 2016 εκτιμάται

το φετινό χριστουγεννιάτικο
τραπέζι συμφώνα με δειγματοληπτικό

έλεγχο που
πραγματοποίησε

το Ινστιτούτο
Εμπορίου

καιΥππρε(πών(1Ν£Μ.Υ
της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 1 1

έως 16 Δεκεμβρίου 201 7 Η
συγκεκριμένη

εξέλιξη σε συνδυασμό

με τη διαφοινόμενη τόνω¬

ση του τζίρου των καταστημάτων
λιανικής μεταξύ των μηνών

Δεκεμβρίου 2017/2016 αποτελούν

αναμφίβολα θετικό γεγονός
που όμως δεν οφείλεται

στην ελάφρυνση της πληθώρας
των φορολογικών και ασφαλιστικών

υποχρεώσεων εκτιμά ο

πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορ
κίδπς

SID:1 1560562
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Πιο οικονομικά
τα φετινά
Χριστούγεννα
Οι προσφορές στα σούπερ μάρκεχ
μειώνουν χο κόστος για το γιορτινό τραπέζι

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΗΕΓΓΤΑ

Σύμφωνα
με δειγματοληπτικό

έλεγχο που πραγματοποίησε

τσ Ινστιτούτο Εμπο
οίου και Υπηρεσιών ΙΝ.ΕΜ.Υ της
ΕΣΕΕ κατά την περίοδο l 1 έως 1 6

Δεκεμβρίου 2017 το χριστουγεννιάτικο

οικογενειακό τραπέζι 6-8
ατόμων εκτιμάται πως θα είναι
φθηνότερο κατό 1,29 σε σχέση
με το 2016 καθώς θα κοστίσει
149,02 ευρώ έναντι 150,96 ευρώ
που κόστιζε πέρυσι και 147 39€
τσ 20 1 5 την ίδια ακριβώς περίοδο
με το ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων

Η καταγεγραμμένη σε σύγκριση
με τον Δεκέμβριο του 2016 υποχώρηση

κατά 1 94 ευρώ που αντιστοιχεί

σε ποσοστιαία μείωση 1 29
αποδίδεται κυρίως στην πτωτική
τάση των Λαχανικών και των Φρούτων

4,32 αλλά και σε εκείνη
των διαφόρων προϊόντων ςιιρετ
market 3,72
Μικρή μείωση καταγράφει η κατηγορία

των Κρεατικών δειγματοληψία
από τη Βαρβάκειο Αγορά με

κυριότερα χαρακτηριστικά τη στασιμότητα

των τιμών τσυ αρνιού και
της γαλοπούλας ενώ η φθηνότερη
τιμή του χοιρινού 5,26 είναι
εκείνη που ουμπιέζει προς τα κάτω
το κόστος για τους καταναλωτές
Οπως προαναφέρθηκε η κατηγορία

των Λσχανικών και των Φρούτων

δειγματοληψία από super
market έχει τη μεγαλύτερη επίδραση

σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών

στη διαμόρφωση του
φθηνότερου χριστουγεννιάτικου

τραπεζιού Κι αστό γιατί or χαμηλότερες

τιμές της πατάτας κατά
κύριο λόγο 25,35 αλλά και των
πορτοκαλιών και του λάχανου δευτερευόντως

αντισταθμίζουν τις
αντίστοιχες αυξήσεις της ντομάτας
και των μήλων
Παράλλπλα θετική εξέλιξα ουνιστά
n τάση συρρίκνωσης των τιμών σε
προϊόντα που προμηθεύεται το καταναλωτικό

κοινό κυρίως από τα
super market 3,72 με τα αλκοολούχα

ποτά να σημειώνουν την
κυριότερη πτωτική μεταβολή ακολουθούμενα

από το ελαιόλαδο και
τη φέτα

Avo6os για γλυκά
Οπως και το 2016 έτστ και τη φετινή

εορταστική περίοδο n κατηγορία
των Γλυκών/Εδεσμάτων σημειώνει

μεν άνοδο 1 36 σε επίπεδα

όμως χαμηλότερα από τα περσινά

Κυριότερη ερμηνεία του φαινομένου
αποτελεί η αύξαση σε διεθνές

επίπεδο των τιμών βουτύρου εξαιτίας

του περιορισμού της παραγωγής
σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη

από την άνοιξα του τρέχοντος έτους
Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η
παραπάνω δυσμενής εξέλιξα επηρέασε

άμεσα τις εγχώριες επιχειρήσεις

και δη τα ζσχαρσπλαστεία
και τους φούρνους κυρίως όσον
αφορά στις τιμές των κουραμπιέδων

Εντούτοις όπως αποτυπώνεται
και στα αποτελέσματα της έρευνας

η συντριπτική πλειονότητα
των εν λόγω επιχειρήσεων μετα
κύλησε σε μικρό μόνο ποσοστό τις
επιβαρύνσεις στην τελική τιμή διάθεσης

των προϊόντων τους

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΕΚη Ποσότητα
2017

Τιμή/Μονάδα
npoîovios

Ott

KôoTos
at €

Τιμή Μονάδα
npoïôvros

2016
Kôoros

K
Μειοβολή KÔOTOUS

2017/2016 ανά
μονάδα npoïôvros

ft nuif R κιλή3 TVInU fi 40 1 00JLiW fi 40 γ no 0,00
rninnrn iin VnTcilu iwi icwnl
I UAUl lUUAU VKUlttl-'UYIJtVI 1

R κιλή3 IUAU 1 70 1 fi ΠΠ
1 O,\AJ 1 70 tfi on 000

AUIUIYU wllUAU Aw(JI rtUnUAU S κιλή3 ΛΙΛυ 1 fiO 1 Q on 1 RO ίο on1 7.WV R 7fi
nnrArcc
1 IUIULCo 1 κιλή 0 R3

1 37 D 71y ι ι 131 J 25,35
KIt ΑΙ ιήτce 7 κιλήC MAU 1 JO 7fi 1 7ft 7 Rfi 7 fi1<Kι ν 1 7v
Μαρούλι 2 τεμάχια 0.45 0.90 0.45 0,90 0,00
ΜΠΛϋ ά ΚΙΛΟ l xD 7 Rn 1 7ft 7 aî I ί 70

Πορτοκάλια C ΚΙΛΟ U.Do IIAl.lo η fiR
1 JV 1 η 77<WI Ut ί 1 TD

Λάχονο J κΐΑα η ΆΑ U.JU η on 0.0 I 7Ό

t ι ικ ίίτι ΐίττπ Πλτπι Aunivmiiu ικηυ
rVUUpUpi HtOt-S UUIIUI IUI Ιμ-t VUI 1 κιλήI IMAU 7 τΩ 7 RO 7 10ι,ιυ 7,10 5,63
Km in/u inicRcc i7nvi*iArtnli/VTTci/MnfWUPUUII IfcOCD t,UAUpUI ΙΛ-JUltlUUy 1 κιλήI MAU 1 S 70 1 R RO 1R RO 1 79
Mt Χλι ιηκπηπυπ ίτι ιπηπηιη iFun 1 κιλό O.Ju fi RO 6 50 6,50 0,00
Mrληππκήηην/η ίΤΊπγηΛΛηληπτρίπι ι 1 κιλήI IMAU 1 5 10 1e 10 1R 101 3 IU 15,10 0,00

1 κιλήI IWW 7,78 7 78 7.81 7 81 0.38
tAUIUAUUU 1 λίτρο S ftftJtOO 5 HR3.00 6 17 6,17 4.70
Ανα«υιαικά(1.5Ι0 2 φιάλες 1,42 2.84 1.33 2.66 6.77
Mntees(500mß 5 χάλε5 1,35 6.75 1,3 6,80 074
Κρασί ρετσίνα 500 ml 2»κάλε5 1.35 2.70 1.69 3.38 20.12
Κρασί κόκκινο t S It 1 Φιάλη 2.52 2.52 2.75 2.75 8.36
Συνολική επιβάρυνση 1 49.02C 1 50.96
Μπα6ολιΊ(%)·1.29

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣ € ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΣΤΑΤ 2009-2016

Ετη 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 εκτίμηση
Εκτιμώμενοε
KukAos 6.43 5.56 4.95 4,56 4.25 4.09 4.08 4,03 4.09
Εργασιών
Σωρευτική
Μεταβολή
2017/2009

2010
2009

2011
2010

2012
201 1

2013
2012

2014
2013

2015
2014

2016
2015

2017
20 16 εκτίμηση

36.4
ή 2.34 δια €

13.5 1 1,0 7.9 •6.8 3.8 0.2 1.2 1.5
•ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΕΚΕΜΒΡΙΟ
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Φθηνότερο κατά 1,29 σε σχέση με το 2016 εκτιμάται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι
σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ κατά την περίοδο 11 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 Πιο συγκεκριμένα
το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6-8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 149,02 ευρώ έναντι
150,96 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και 147,39 ευρώ το 2015 την ίδια ακριβώς περίοδο με το
ίδιο ακριβώς καλάθι προϊόντων Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην πτωτική τάση των
λαχανικών και φρούτων 4,32 αλλά και σε εκείνη των διάφορων προϊόντων σούπερ μάρκετ

3,72 Όπως και το 2016 έτσι και τη φετινή εορταστική περίοδο η κατηγορία των γλυκών
εδεσμάτων σημειώνει μεν άνοδο 1,36 σε επίπεδα όμως χαμηλότερα από τα περσινά Παράλληλα

αναμένεται βελτίωση του τζίρου τον Δεκέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2016 κατά περίπου 1,5 που αποδίδεται στη γενική ανοδική πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

δαπάνης από την αρχή του έτους Α εννεάμηνο 2017/2016 0,6 Η επαναφορά του
κύκλου εργασιών των καταστημάτων λιανικής τον φετινό Δεκέμβριο στα επίπεδα του αντίστοιχου
μήνα του 2014 περίπου δηλαδή στα 4,09 δια ευρώ αντανακλά τη βελτίωση βασικών η
δεικτών της ελληνικής οικονομίας
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Στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης την περίοδο
των γιορτών προσδοκούν οι έμποροι
ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στην τόνωση της αγοραστικής
κίνησης την περίοδο των γιορτών
προσβλέπουν οι έμποροι του Ρεθύμνου

οι οποίοι προσδοκούν να
ενισχύσουν τα έσοδα των καταστημάτων

τους την περίοδο των
Χριστουγέννων

Η τήρηση του εορταστικού ωραρίου

ήδη από αύριο Παρασκευή αλλά
και η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας
γιορτινής στους εμπορικούς δρόμους

και τα καταστήματα σε συνδυασμό

με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει

ο δήμος σε συνεργασία με τον
Εμπορικό Σύλλογο το Επιμελητήριο
και την αντιπεριφέρεια στην πλατεία
Μικρασιατών αποτελούν δράσεις οι
οποίες στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση

Από την άλλη όμως οι
έμποροι εμφανίζονται ανήσυχοι και

προβληματισμένοι θεωρώντας ότι
η συγκυρία είναι αρνητική και τα δεδομένα

για τους ίδιους αλλά και την
πλειοψηφία των καταναλωτών δεν
αφήνουν περιθώρια για επενδύσεις
σε αγορές

Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου
Γιώργος Πολιουδάκης το δώρο Χριστουγέννων

σε άλλη περίπτωση θα
αποτελούσε ένα μεγάλο δέλεαρ για
την αγορά τώρα όμως κάθε άλλο
παρά τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί καθώς

αφενός όπως λέει είναι άγνω¬

στο πόσοι θα το παραλάβουν και
αφετέρου τονίζει ότι ακόμα και όσοι
το πάρουν έχουν τόσες υποχρεώσεις
οικονομικές και εκκρεμότητες που
δεν επιτρέπουν τη διάθεση χρημάτων

στην αγορά του Ρεθύμνου Από

την άλλη επισημαίνει ότι τα έξοδα οι
υποχρεώσεις και τα χρέη πνίγουν μεγάλη

μερίδα των εμπόρων που κα¬

θημερινά αγωνιούν για το πως θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν στα
λειτουργικά τους έξοδα ενώ ζητούμενο

παραμένει για τους ίδιους η βιωσιμότητα

της επιχείρησης τους
Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πο

λιουδάκης πρόεδρος του Εμπορικού

Συλλόγου Ρεθύμνου σε δηλώσεις

του στα Ρ.Ν ανέφερε

Σαν έμποροι θεωρητικά ποντάρουμε
στο χριστουγεννιάτικο δώρο γιατί

θα πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά και
συγκεκριμένα σε 1,59 δισ ευρώ είναι
το ποσό που θα μπορούσε να διατεθεί
στην αγορά της χώρας Το ζητούμενο

είναι αυτοί που θα πάρουν το δώρο
πως θα το χρησιμοποιήσουν Δηλαδή
το θέμα είναι αν θα το χρησιμοποιή¬

σουν για να πληρώσουν τους φόρους
και για όλες τις υποχρεώσεις τους στην
εφορία ή αν θα ξοδέψουν τα χρήματα
στην αγορά για δώρα για το γιορτινό
τραπέζι και όλα αυτά Αν όλα τα χρήματα

πήγαιναν στην αγορά θα ήταν
μια καλή ανάσα για όλους μας Γ ορ
τές είναι το γιορτινό τραπέζι λογικά
θα στρωθεί κανένα δώρο για τα παιδιά

και τελευταίο ένδυση υπόδηση
Όμως όταν βλέπουμε ότι φτάνουν τα
10 δισεκατομμύρια οι απλήρωτοι φόροι

στο Δημόσιο δεν μπορούμε να είμαστε

αισιόδοξοι γιατί όποιοι πάρουνε
το δώρο γιατί δεν θα το πάρουν

και όλοι λογικά θα το χρησιμοποιήσουν

στις υποχρεώσεις τους όπως διακανονισμούς

στην εφορία τέλη κυκλοφορίας

Εμείς απλά ευελπιστούμε
να το χρησιμοποιήσουν και στην αγορά

Το θέμα όμως είναι πόσα χρήματα
θα μείνουν για την αγορά Το ιδανικό

θα ήταν να μείνει το μεγάλο μέρος
αλλά εγώ φοβάμαι ότι θα μείνει το

μικρότερο

Πλέον δεν ξέρει ο καθένας
τι έχει να πληρώσει μέχρι το τέλος του
χρόνου ΕΝΦΙΑ ΦΠΑ ΕΦΚΑ τέλη κυκλοφορίας

Παράλληλα από αυτούς
που χρωστάνε πολλοί είναι έμποροι
και πραγματικά ελπίζουμε να εισρεύσουν

χρήματα στην αγορά Δυστυχώς
δεν υπάρχει βελτίωση εδώ και πολλά

χρόνια και φοβάμαι να μην γίνουν τα
πράγματα χειρότερα

ΕΣΕΕ 1,6 δισ ευρώ από το δώρο των Χριστουγέννων περιμένει π αγορά για να ζεσταθεί

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις
του ΙΝ.ΕΜ.Υ της ΕΣΕΕ οι πόροι που
θα διοχετευθούν στην πραγματική
οικονομία από τη χορήγηση του

χριστουγεννιάτικου

δώρου υπολογίζονται
στα 1 59 δισ ευρώ τονώνοντας

ουσιαστικά την καταναλωτική δαπά¬

νη και την ψυχολογία της αγοράς
Παράλληλα με την αναθέρμανση

της πραγματικής οικονομίας επιτυγχάνεται

και η βελτίωση των εσόδων
των ασφαλιστικών ταμείων καθώς
πέραν των καθαρών αποδοχών των
μισθωτών καταβάλλονται σημαντι¬

κές εισφορές τόσο από τους εργαζομένους

όσο και από τους εργοδότες
Η ΕΣΕΕ με εγκύκλιο της προς τους

εμπορικούς συλλόγους όλης της χώρας

και τις Ομοσπονδίες τους ενημερώνει

για την καταβολή του δώρου
των Χριστουγέννων και για θέματα

ωραρίου των εργαζομένων μέσα στις
γιορτές και σημειώνει ότι είναι ευτύχημα

που υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας
και δίνει ακόμη δώρο στους εργα

ζόμενούς του με αποτέλεσμα να τονώνεται

κάπως η αγοραστική κίνηση
Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις

από τη βελτιωμένη ρευστότητα θα

ωφελήσουν και τις ίδιες τις επιχειρήσεις
από τη στιγμή που μέρος του

επιπλέον εισοδήματος των καταναλωτών

θα επιστρέψει εξαιτίας των
αυξημένων πωλήσεων στα ταμεία
τους

Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι

που θα εργαστούν τις τρεις
Κυριακές των εορτών που τα καταστήματα

έχουν το δικαίωμα να είναι

ανοιχτά 17 και 24 και 31 Δεκεμβρίου

θα αμειφθούν κατά τις κείμενες

διατάξεις με προσαύξηση 75

της προβλεπόμενης για τις ώρες που

δούλεψαν αμοιβής τους
Σε ότι αφορά το ρεπό τους δικαιούνται

αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης

κατά την εβδομάδα που ακολουθεί

την Κυριακή που εργάστηκαν
και όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα ή
σε άλλο χρονικό σημείο Την ημέρα
ανάπαυσης ορίζει ο εργοδότης παρ
2 άρθρο 10 ΒΔ 748/1 966

Παράλληλα η ΕΣΕΕ με εγκύκλιο της
προς τους εμπορικούς συλλόγους
όλης της χώρας και τις ομοσπονδίες

τους ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο

της χώρας για την καταβολή του
δώρου των Χριστουγέννων και για
θέματα ωραρίου των εργαζομένων
μέσα στις γιορτές Μεταξύ άλλων
στην επιστολή αναφέρεται

Με την παρούσα και για λόγους
γενικότερου προγραμματισμού των

επερχόμενων εορτών σας υπενθυμίζουμε

ότι μία από τις κύριες οικονομικές

υποχρεώσεις της επιχείρησής σας
αν όχι η κυριότερη αυτήν την εποχή είναι

η μέχρι τις 2 1 Δεκεμβρίου καταβολή
στους εργαζόμενούς σας του δώ¬

ρου των Χριστουγέννων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται

στον ιδιωτικό τομέα με σχέση

εξαρτημένης εργασίας αορίστου
ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής

απασχόλησης σε οποιοδήποτε
εργοδότη δικαιούνται δώρο Για τον

σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη

ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται
το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από

την 1η Μαΐου μέχρι και την 3 1η Δεκεμβρίου

κάθε έτους Ετσι οι εργαζόμενοι
που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη

είχε διάρκεια χωρίς διακοπή
καθ όλη την ως άνω χρονική περίοδο

δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι

ίσο με 1 μηνιαίο μισθό Εκτός από

την περίπτωση που η εργασία παρα
σχέθηκεχωρίς διακοπή όλο το διάστημα

από την 1η Μαΐου έως την 3 1η Δεκεμβρίου

στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται

και όλες οι ημέρες που οι
εργαζόμενοι/ες

απουσιάζουν νόμιμα από

την εργασία τους π.χ με ετήσια άδεια
με άδεια μητρότητας με σπουδαστική
άδεια Βάση για τον υπολογισμό του
δώρου αποτελούν οι αποδοχές που

πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς

κατά την 10η Δεκεμβρίου
και προσθέτει ότι απαραίτητο είναι
επίσης να υπενθυμίσουμε ότι στην καταβολή

του δώρου χρειάζεται ιδιαί¬

τερη προσοχή καθώς η μη καταβολή
του συνιστά ποινικό αδίκημα και μάλιστα

με τη διαδικασία του αυτοφώρου
και το μόνο που δεν χρειάζονται αυτήν
την εποχή είναι αχρείαστα πρόστιμα
και ποινές που δεν εξυπηρετούν κανέναν

ούτε την επιχείρηση ούτε τους εργαζόμενους

Παράλληλα με τα ως άνω σας υπενθυμίζουμε

ότι οι εργαζόμενοι που θα

εργαστούν τις τρειε Κυριακές των εορτών

που τα καταστήματα έχουν το δικαίωμα

να είναι ανοιχτά 17 και 24 και
31 Δεκεμβρίου θα αμειφθούν κατά
τις κείμενες διατάξεις με προσαύξηση
75 της προβλεπόμενης για τις ώρες
που δούλεψαν αμοιβής τους
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ro III ΛΙΜΙΛ1ΙΟ

Ποσό 1,59 δισ.ευρώ θα πέσει στην αγορά
από το δώρο των Χριστουγέννων εκτιμά η
ΕΣΕΕ

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο της προς τους
Εμπορικούς Συλλόγους όλης της χώρας και τις
Ομοσπονδίες τους η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον
εμπορικό κόσμο της χώρας για την καταβολή
του Δώρου ίων Χριστουγέννων και για θέματα
ωραρίου ι ων εργαζομένων μέσα στις γιορτές

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου
έχει ως ακολούθως Με την παρούσα και για
λόγους γενικότερου προγραμματισμού των
επερχόμενων εορτών σας υπενθυμίζουμε ότι
μία από τις κυρίες οικονομικές υποχρεώσεις της
επιχείρησης σας αν όχι η κυριότερη αυτήν την
εποχή είναι η μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου καταβολή

στους εργαζόμενούς σας του δώρου των
Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι
μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα

με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης

σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται

δώρο Για τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται

υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών Η

ρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο

με
1,59 δισ ευρώ στην αγορά

το δώρο Χριστουγέννων

Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαίου μέχρι
και την 3 1 η Δεκεμβρίου κάθε έτους Έτσι οι

εργαζόμενοι

που η σχέση εργασίας τους με τον
εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή καθ όλη
την ως άνω χρονική περίοδο δικαιούνται ολόκληρο

το Δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό
Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε

χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από

την 1η Μαίου έως την 31η Δεκεμβρίου στο διάστημα

αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες

που οι εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν νόμιμα
από την εργασία τους π χ με ετήσια άδεια με
άδεια μητρότητας με σπουδαστική άδεια
Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν

οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται
στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμ¬

βρίου
Όπως είναι αυτονόητο είναι ευτύχημα που

υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας και δίνει ακόμη το
δώρο Χριστουγέννων σιους εργαζόμενούς του
με αποτέλεσμα να υπάρχει μία επιπλέον πηγή
ρευστότητας για την αγορά τις γιορτές και να
τονώνεται κάπως η αγοραστική κίνηση Σύμφωνα

μάλιστα με εκτιμήσεις του IN EM Υ της
ΕΣΕΕ οι πόροι που θα διοχετευθούν οτην
πραγματική οικονομία από τη χορήγηση του
χριστουγεννιάτικου δώρου υπολογίζονται στα
1 59 δις € τονώνοντας ουσιαστικά την καταναλωτική

δαπάνη και την ψυχολογία της Αγοράς
Παράλληλα με την αναθέρμανση της πραγματικής

οικονομίας επιτυγχάνεται και η βελτίωση

των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων
καθώς πέραν των καθαρών αποδοχών των

μισθωτών

καταβάλλονται σημαντικές εισφορές
τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους
εργοδότες

Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη
βελτιωμένη ρευστότητα θα ωφελήσουν και τις
ίδιες τις επιχειρήσεις από τη στιγμή που μέρος
του επιπλέον εισοδήματος των καταναλωτών θα

επιστρέψει εξαιτίας των αυξημένων πωλήσεων
στα ταμεία τους
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ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΕΕ

Βγήκαν μαχαίρια για τις Κυριακές
Προστασία από την ΕΛ.ΑΣ ζητά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Αίσθηση

έχει προκαλέσει μεταξύ του εμπορικού

κόσμου η ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ στην
οποία ζητάει από την πολιτεία προστασία για

τα καταστήματα που θα ανοίξουν τις τρεις Κυριακές
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου ενώ
από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης
Κορκίδης χαρακτηρίζει τουλάχιστον επιπόλαιο
το αίτημα και πρόκληση χωρίς λόγο και αιτία

Παράλληλα η ΕΣΕΕ τάσσεται υπέρ της μετατροπής

των εθιμικών αργιών της δεύτερης μέρας

των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων σε

ημέρες αργίας για το εμπόριο
Σε μια ύστατη προσπάθεια από πλευράς του

συνδέσμου μας αποφυγής γεγονότων παρόμοιων

με αυτά της Κυριακής 5/11/2017 καθώς
και προηγούμενων Κυριακών που αφορούν τη

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές

και που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση

υλικών και σωματικών βλαβών προπηλα

κισμών εξυβρίσεων και προσβολών ιδιοκτησίας
και προσωπικότητας απευθύνουμε έκκληση και

καλούμε την ελληνική πολιτεία όπως ανταποκριθεί

στο στοιχειώδες καθήκον της που σχετίζεται
με τη διαφύλαξη της άσκησης του δημοκρατικού
δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής των Ελλήνων

πολιτών τονίζει ο ΣΕΛΠΕ σε ανακοίνωσή
του Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

οι νομοταγείς επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ο

αριθμός των Κυριακών που επιτρέπεται να έχουν
ανοικτά τα καταστήματά τους αλλά ποιες από αυτές

μπορούν να ανοίξουν τα εμπορικά τους σημεία

δίχως να παρεμποδιστούν παρανόμως από

τη στιγμή που ήδη υπάρχει και εφαρμόζεται η νομοθεσία

για το άνοιγμα συγκεκριμένων Κυριακών

μέσα στον χρόνο συνεχίζει η ανακοίνωση

Κόντρα ξέσπασε για άλλη μια φορά μεταξύ μικρών και μεγάλων καταστημάτων για τα περί

προστασίας από την Αστυνομία προκειμένου να διασφαλιστεί ήρεμο κλίμα στην αγορά

τις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

και καταλήγει
Επειδή μέλημα όλων είναι η τήρηση της έννομης

τάξης και η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης

αιτούμεθα από την ελληνική πολιτεία και

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν
τα δέοντα ώστε να περιφρουρηθεί η τάξη και να

διασφαλισθεί ήρεμο κλίμα στην αγορά τις επόμενες

Κυριακές 17-24-31/12/2017 καθώς και

14/1/2018 όπου επιτρέπεται η λειτουργία των

εμπορικών καταστημάτων προς όφελος των πολιτών

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του
τόπου

ΕΣΕΕ Δεν χρειάζεται
αστυνομική προστασία

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ ο πρόεδρος

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου

και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης δήλωσε

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

θεωρώ τουλάχιστον επιπόλαιο το αίτημα
κάποιων ανεύθυνων εκπροσώπων να ζητήσουν

τη προστασία της ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια
του εορταστικού ωραρίου της χριστουγεννιάτικης

αγοράς Προκαλούν χωρίς λόγο και αιτία
εκτός βεβαίως εάν περιμένουν κοσμοσυρροή
πελατών και χρειάζονται την αστυνομία να τους
βάλει σε σειρά και τάξη Για να τους καθησυχάσω

πάντως οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι
το 51 των καταναλωτών προτιμούν για χριστουγεννιάτικες

αγορές τα μικρά εμπορικά καταστήματα

ενώ οι πολυεθνικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα

εκτιμάται ότι θα έχουν πτωτική κίνηση

φέτος τις γιορτές σε 17 από το 25 πέρυσι
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Στηρίζουμε την αγορά και τα προϊόντα της
Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα εμπορικά Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων σε Βόλο και Αλμυρό

κ αι σε αυτές τις γιορτές στηρίζουμε

τα τοπικά καταστήματα

και τη βολιώτικη αγορά

Το μήνυμα στέλνει ο Εμπορικός
Σύλλογος Βόλου και Νέας Ιωνίας και
ενώ η αγορά έχει φορέσει πια τα γιορτινά

της Από αύριο Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

λειτουργεί μάλιστα με το χριστουγεννιάτικο

ωράριο

Η αγορά όπως λέει ο πρόεδρος

του Εμπορικού Συλλόγου
Βόλου και Νέας Ιωνίας Αποστόλης

Οντόπουλος πέρασε ένα δύσκολο

έτος και γι αυτό τα καταστήματα

ευελπιστούν στις γιορτές
να αποκτήσουν μία σχετική ρευστότητα

ώστε να καλύψουν τα αυξημένα

έξοδα λειτουργίας τους
Οι έμποροι έχουν αναζητήσει

και προμηθευτεί γι αυτό καινούργια

εμπορεύματα σε πολύ καλή
ποιότητα αλλά και ελκυστικές τιμές

προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις

της αγοράς εν μέσω δεινής

οικονομικής κρίσης
Παράλληλα όλοι οι επαγγελματίες

στόλισαν τις βιτρίνες τους
γιορτινά και έστρωσαν το κόκκινο
χαλί Ο κ Οντόπουλος είπε επιπλέον

ότι ο Σύλλογος προετοιμάζεται

και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων

οι οποίες όμως θα
οριστικοποιηθούν

το επόμενο διάστημα

Στο μεταξύ ο Εμπορικός Σύλλογος

ενημερώνει για την εγκύκλιο
της Ελληνική Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

για την καταβολή του Χρι

Εναποθπουν τις ελπίδες τους στις γιορτές οι επαγγελματίες

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
στουγεννιάτικου δώρου μέχρι τις
21 Δεκεμβρίου Διαφορετικά συνιστά

ποινικό αδίκημα σημειώνει
η εγκύκλιος

Το εορταστικό ωράριο της αγοράς στον Αλμυρό
Σε γιορτινούς ρυθμούς μπαίνει από τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου

η εμπορική αγορά του Αλμυρού Οι επαγγελματίες

οι οποίοι στηρίζουν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

της δημοτικής αρχής θα αρχίσουν να λειτουργούν

με το εορταστικό ωράριο τους
Τα καταστήματα έχουν ήδη στολιστεί χριστουγεννιάτικα

Φορώντας τα γιορτινά τους ευελπιστούν τα Χριστούγεννα

να φέρουν κάτι καινούργιο και αισιόδοξο
Μπαίνουν λοιπόν στο πνεύμα της πιο μεγάλης εορτής
του χρόνου διαδίδοντας το μήνυμα των γιορτών

Αναλυτικά τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως
εξής

Δευτέρα 18/12 08:30-14:00 17:00-21:00

Τρίτη 19/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Τετάρτη 20/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Πέμπτη 21/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Παρασκευή 22/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Σάββατο 23/12 09:00-19:00
Κυριακή 24/12 11:00-19:00
Δευτέρα 25 12 και Τρίτη 26/12 κλειστά
Τετάρτη 27/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Πέμπτη 28/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Παρασκευή 29/12 08:30-14:00 17:00-21:00
Σάββατο 30/12 09:00-19:00
Κυριακή 31/12 11:00-19:00
Δευτέρα 1/1 και Τρίτη 2/1 κλειστά

ΣΕ ΒΟΛΟ ΚΑΙ Ν ΙΩΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/2017 11:00-16:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΤΡΙΤΗ 19/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/2017 10:00 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017 11:00-18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΡΙΤΗ 26/12/2017 ΑΡΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 09:00-14:00 17:00 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017 09:00 14:00 17:00 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/2017 10:00 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2017 11:00-18:00
ΔΕΥΤΗΡΛ 1/0 1/20 Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 02/01/2018 ΚΛΕΙΣΤΑ
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Ανοιχτά και τις τρεις Κυριακές

Με εορταστικό ωράριο τα καταστήματα και στη Λαμία

Ι r Ai

mIriψ
Λ

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν
τα καταστήματα από xBes Παρασκευή
15 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού

ωραρίου ενώ cpéios οι κατανα
λωτέ5 θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν

us ayopés tous ékios από

Tis καθημερινέ5 και τρεΐ5 KupiaKés
στο διάστημα των γιορτών των Χριστουγέννων

και ins npcotoxpoviàs
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων us δύο Κυρια
Kés πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων

και την τελευταία Κυριακή κάθε έ
lous Déios λοιπόν τα εμπορικά καταστήματα

στη Λαμία και σε όλη τη Φθιώτιδα
θα μπορούν να είναι ανοικτά από us 1 1 το
πρωί écos us 8 το βραδύ την Κυριακή oris
17 24 και 31 Δεκεμβρίου προκειμένου οι καταναλωτέ5 να
πραγματοποιήσουν Tis αγορέ5 ious

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα την ημέρα ίων Χριστουγέννων
και ans 26 Δεκεμβρίου τη Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018

και την Τρίτη 2 του μήνα ενώ κάποιε μεγάλε5 εμπορικέε αλυσί
6es έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι κλειστά και ans 6 Ιανουαρίου

2018
Στο μεταξύ αίσθηση έχει προκαλέσει μεταξύ του εμπορικού

κόσμου η ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ στην οποία ζητάει από την
πολιτεία προστασία για τα καταστήματα που θα ανοίξουν Tis

τρεΐ5 KupiaKés κατά τη διάρκεια ins εοριαστική5 περιόδου
Σε μια ύστατη προσπάθεια από πλευρά5 του συνδέσμου μα

αποφυγή γεγονότων παρόμοιων με αυτά ins Κυριακή5
5/11/2017 KaOobs και προηγούμενων Κυριακών που αφορούν
τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων us Κυριακέ5 και
που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών και σωματικών

βλαβών προπηλακισμών εξυβρίσεων και προσβολών ι

ôiOKinoias και npooconiKÔinias απευθύνουμε έκκληση και καλούμε

την ελληνική πολιτεία ôncos ανταποκριθεί στο σιοιχειώ
δε5 καθήκον Tns που σχετίζεται με τη διαφύλαξη Tns àoKnons
του δημοκρατικού δικαιώματο5 ins ελεύθερα επιλογήε των Ελ¬

λήνων πολιτών τονίζει ο ΣΕΛΠΕ σε ανα
κοίνωσή του

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

οι νομοταγεί5 επιχειρήσει δεν είναι

μόνο ο αριθμό5 των Κυριακών που επιτρέπεται

να έχουν ανοικτά τα καταστήματά
tous αλλά ποιε5 από auTés μπορούν να ανοίξουν

τα εμπορικά tous σημεία ôixtos να
παρεμποδιστούν παρανόμου από τη στιγμή

που ήδη υπάρχει και εφαρμόζεται η νομοθεσία

για το άνοιγμα συγκεκριμένων
Κυριακών μέσα στο χρόνο συνεχίζει η ανακοίνωση

και καταλήγει Επειδή μέλημα
όλων είναι η τήρηση Tns έννομη5 τάξη5 και
η διασφάλιση Tns κοινωνική5 ειρήνη αι
τούμεθα από την ελληνική πολιτεία και ό
λου5 tous εμπλεκόμενοι φορεί5 να πράξουν

τα δέοντα ώστε να περιφρουρηθεί η

τάξη και να διασφαλισθεί ήρεμο κλίμα στην αγορά Tis επόμενε5
KupiaKés 17-24-31/12/2017 καθώϊ και 14/1/2018 όπου επιτρέπεται

η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων npos όφελο5
των πολιτών Tns οικονομική5 και κοινωνική ζωή5 του τόπου

ΕΣΕΕ Το εμπόριο δεν χρειάζεται
αστυνομική προστασία zis ημέρε5 των εορτών

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ ο πρόεδρο5 Tns Ελ
ληνική5 Συνομοσπονδία5 Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα5 Βα
σίλη5 Κορκίδη5 δήλωσε θεωρώ τουλάχιστον επιπόλαιο
το αίτημα κάποιων ανεύθυνων εκπροσώπων να ζητήσουν τη
προστασία Tns ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια του εορταστικού ωραρίου

ins χριστουγεννιάτικα αγορά5
Προκαλούν xcopis λόγο και αιτία εκτό5 βεβαία εάν περιμένουν

κοσμοσυρροή πελατών και χρειάζονται την Αστυνομία να
tous βάλει σε σειρά και τάξη Για va tous καθησυχάσω nävicos
οι τελευταίε5 έρευνε5 δείχνουν ότι το 51 των καταναλωτών
προτιμούν για χριστουγεννιάτικε5 ayopés τα μικρά εμπορικά καταστήματα

ενώ οι πολυεθνικέ5 αλυσίδε5 και τα πολυκαταστήματα

εκτιμάται ότι θα έχουν πτωτική κίνηση cpéios tis yiopiés σε
17 από το 25 πέρυσι
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Παγωμένη
η αγορά Αόγω
ιροροκαταιγίδπς
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ήταν η κίνηση στα καταστήματα

τη πρώτη Κυριακή πριν τα
Χριστούγεννα σύμφωνα με Tis εκτιμήσει

ms ηγεσίαβ ms Ελληνικήβ Συνομοσπονδία

Εμπορίου και Επιχειρηματικό
τηταε η οποία τόνισε opoos ότι ο τζίροε
xns ayopâs επηρεάζεται από την πληθώρα

φορολογικών υποχρεώσεων
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ ο εορτα

στι kos τζί pos του Δεκεμβρίου το
201 7 θα κυμανθεί κοντά στα περυσινά

3,5 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά
πολύ μακριά από τα 5,37 δισ ευρώ
που καταγράφηκαν το 2009 Η σωρευτικά

μείωση επταετί as του
χριστουγεννιάτικου

τζίρου σύμφωνα με
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών

ΙΝΕΜΥ υπολογίζεται στο
35,2 με απώλειεβ 1 9 δισ ευρώ Σε
ετήσια Βάση τα στοιχεία του 201 7 να
δείχνουν σταθεροποίηση του επιπέδου

τζίρου λιανική στα 42 δισ ευρώ
σε σύγκριση με τα 41 4 6Ίσ ευρώ πέρυσι

εκτιμώνταβ μία αύξηση 1 5
και επιβεβαιώ νο vTas εν μέρει Tis
προβλέψει

Βεβαία ακόμα εκκρεμείνα διαπιστώσουμε

τη διάρκεια και την ανθεκτικότητα

uis καταναλωτικήβ δαπάνηε
υπογραμμίζει π ΕΣΕΕ Σύμφωνα με πρό
σφαχεε épsuvss όπω5 αυτή tns De
loitte προβλέπεται ότι ο προυπολογι
σμόε των Ελλήνων για Tis αγορ és των
Χριστουγέννων θα είναι cpéios μειωμέ
vos κατά 2 και στα 450 ευρώ έναντι
των 457 ευρώ πέρυσι όταν ο péoos
ôpos των Ευρωπαίων καταναλωτών είναι

455 ευρώ έναντι 433 ευρώ πέρυσι
0 npôeôpos Tns ΕΣΕΕ Βασίληε

Κορκ ίδη s ανέφερε ότι η εν γένει πορεία
του τζίρου στα καταστήματα λιανικήε
επηρεάζεται εν πολλοίε από τη πληθώρα

φορολογικών υποχρεώσεων uijjous
4 δισ ευρώ που πρέπει να διευθετηθούν

écos το léXos του érous Η φορο
καταιγίδα του Δεκεμβρίου περιλαμβάνει

τη τελευταία δόση του φάρου
εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ τη μηνιαία
δόση στο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων

οφειλών την καταβολή παρακρατούμενων

φόρων από τ επιχειρήσει

τον ΦΠΑ και το ΦΜΥ κα
6ü>s την πληρωμή των τελών κυκλοφορία

201 8 Αξίζει να σημειώσουμε
ότι ευτυχΰκ 1 6 δισ ευρώ θα διοχετευθούν

στην Οικονομία από τη χορήγηση

του δώρου Χριστουγέννων
αλλά δυστυχώ λόγω τη s υ η ε ρ

φορολόγηση τα περισσότερα δεν θα
πάνε στην εορταστική αγορά είπε
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ΜΑΧΗΤΙΚΑ Γράφει ο Γιάννης Παπαγιάννης

Κάτι καλό φαίνεται να κινείται στην αγορά f
ΑΥΤΗ

την Κυριακή χθες τα καταστήματα φαίνεται
ότι έκαναν καλούς τζίρους Έρχονται Χριστούγεννα
και ο κόσμος αρχίζει να αγοράζει δειλά-δειλά μερικά

πράγματα Σύμφωνα με τη κίνηση στην αγορά τις πρώτες
ημέρες του εορταστικού ωραρίου και την ικανοποιητική
κίνηση τη πρώτη Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα ο τζίρος
των Χριστουγέννων αναμένεται να κινηθεί στα ίδια και ίσως
κατά 2 καλύτερα από τα περυσινά επίπεδα Ο εορταστικός

V τζίρος του Δεκεμβρίου το 2017 θα κυμανθεί κοντά στα

περυσινά 3,5 δις ευρώ αλλά πολύ μακριά από τα 5,37 δις
ευρώ τζίρου το 2009 σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις
του Ινσπτούτου της ΕΣΕΕ
Η σωρευτική μείωση επταετίας του χριστουγεννιάτικου
τζίρου σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών
υπολογίζεται στο 35,2 με απώλειες 1 9 δις ευρώ Σε
ετήσια βάση μπορεί τα στοιχεία του 2017 να δείχνουν
σταθεροποίηση του επιπέδου τζίρου λιανικής στα 42 δις
ευρώ σε σύγκριση με τα 4 1 4 δις ευρώ πέρυσι εκτιμώντας

μία αύ^τση 1 5 και επιβεβαιώνοντας εν μέρει τις προβλέψεις
Βεβαίως ακόμα εκκρεμεί να διαπιστώσουμε τη διάρκεια

και την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης
σημειώνει η ΕΣΕΕ Για πρώτη φορά μετά από χρόνια μέσα
στην κρίση κάτι φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο
στην πραγματική οικονομία Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει
ανάσες η αγορά Το έχει ανάγκη η οικονομία το έχουμε
ανάγκη όλοι μας Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες
τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες μας
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Ο καλόβ καιρόβ στην Αθήνα επέτρεψε otous καταναλωτέε να γεμίσουν tous
μεγάλουβ εμπορικούβ δρόμουβ στη φωτογραφία η Ερμού την πρώτη Κυριακή
τηβ χριστουγεννιάτικα περιόδου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Χαμογέλασε η πρώτη
Κυριακή στους εμπόρους
Ικανοποίηση καταστηματαρχών για mv προσέλευση ίων καταναλωτών

ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΟΥΦΟΥ

Ιδιαίτερα
θετικά ήταν τα μηνύματα από

την κίνηση στην εορταστική αγορά
χθες πρώτη Κυριακή από τις τρεις

κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα
θα είναι ανοικτά έως το τέλος του χρόνου

Οι εμπορικοί δρόμοι σε όλες τις πόλεις

της χώρας αλλά και τα εμπορικά κέντρα

ήταν γεμάτα από καταναλωτές που
άρχισαν τις γιορτινές αγορές τους Σύμφωνα

με τους εμπόρους ο τζίρος των
Χριστουγέννων

αναμένεται να κινηθεί έως
και 2 υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα

και υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί
στα 3,5 δισ ευρώ ενώ για αρκετές επι

Οι έμποροι υπολογίζουν
όη ο tzipos otis vioptés
θα κινηθεί écos και
2 υψηλότερα από πέρυσι

χειρήσεις κατά το δεκαπενθήμερο των
γιορτών πραγματοποιείται περισσότερο
από το 20 του ετήσιου τζίρου τους Πόλο

έλξης για χιλιάδες καταναλωτές αποτέλεσαν

και οι διάφορες υπαίθριες χριστουγεννιάτικες

αγορές που έχουν στηθεί
σε ολόκληρη την Ελλάδα
Ο τζίρος του Δεκεμβρίου θα είναι βεβαίως

πολύ μακριά από τα 5,37 δισ ευρώ

τζίρο του 2009 αλλά η πρώτη Κυριακή
ήταν ικανοποιητική Η σωρευτική μείωση
επταετίας του χριστουγεννιάτικου τζίρου
σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και
Υπηρεσιών υπολογίζεται στο 35,2 με
απώλειες 1 9 δισ ευρώ τα 41 4 δισ ευρώ

πέρυσι εκτιμώντας μια αύξηση 1 5
και επιβεβαιώνοντας εν μέρει τις προβλέψεις

Σε ετήσια βάση μπορεί τα στοιχεία
του 201 7 να δείχνουν σταθεροποίηση του
επιπέδου τζίρου λιανικής στα 42 δισ ευρώ

όμως ακόμα εκκρεμεί να διαπιστώσουμε

τη διάρκεια και την ανθεκτικότητα
της καταναλωτικής δαπάνης δήλωσε

ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπον¬

δίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Βασίλης Κορκίδης Για φέτος η μέση δαπάνη

των ελλήνων καταναλωτών για τις
γιορτές των Χριστουγέννων υπολογίζεται
στα 450 ευρώ και όπως τονίζει ο Βασίλης
Κορκίδης η εν γένει πορεία του τζίρου
στα καταστήματα λιανικής επηρεάζεται εν
πολλοίς από την πληθώρα φορολογικών
υποχρεώσεων ύψους 4 δισ ευρώ που
πρέπει να διευθετηθούν από 6 εκατ

φορολογουμένους

έως το τέλος του έτους
Πάντως στη διάρκεια των φετινών γιορτών

εκτιμάται ότι 1 6 δισ ευρώ θα διοχετευθούν

στην οικονομία από τη χορήγηση
του δώρου Χριστουγέννων σε 1 9 εκατ

εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα παρά

το γεγονός ότι τα περισσότερα δεν θα
πάνε στην εορταστική αγορά αλλά μέρος

τους θα τονώσει τους τζίρους των
επιχειρήσεων

ΨΩΝΙΑ ΜΕ ΦΕΙΔΩ Παρότι έξι στους δέκα

έλληνες καταναλωτές φοβούνται να
μην υπερβούν τον διαθέσιμο οικογενειακό

προϋπολογισμό τους και οι δύο στους
δέκα αισθάνονται άγχος και πίεση να καλύψουν

τα χριστουγεννιάτικα ψώνια περισσότεροι

από ένας στους δύο Ελληνες
εστιάζουν στην εύρεση όμορφων δώρων
για τα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα

από μικρούς εμπόρους που διαθέτουν
ασυνήθιστα και ξεχωριστά είδη με τη συνολική

δαπάνη να φθάνει ακόμα και τα
240 ευρώ έναντι του ευρωπαϊκού μέσου
όρου των 340 ευρώ

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ η πλειονότητα

των καταναλωτών αρχίζει τις αγορές
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

συνεχίζει πολύ έντονα την περίοδο
16-24 Δεκεμβρίου και μόνο το 1 1 κάνει
τις αγορές της τελευταίας στιγμής την περίοδο

μετά τα Χριστούγεννα έως και την
31η Δεκεμβρίου Μάλιστα η συντριπτική
πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών
στρέφεται στα φυσικά καταστήματα και
το παραδοσιακό εμπόριο αφού το Διαδί
κτυο επιλέγεται μόνο για ιδέες και τιμές

Με εορταστικό
ωράριο
Σήμερα Δευτέρα
τα εμπορικά
καταοτήματα θα
λειτουργήσουν με
ouvexés ωράριο
όπωβ και Tis

επόμενεβ ημέρεε
Συγκεκριμένα
το ωράριο των
εμπορικών
καταστημάτων είναι
από Δευτέρα 18/12
έωβ Παρασκευή
22/12 09.00-21.00
Σάββατο 23/12
09.00-18.00
Κυριακή 24/12
11.00-18.00 ενώ
τη Δευτέρα 25/12
και την Τρίτη 26/12
τα καταοτήματα θα
είναι κλειστά Από
την Τετάρτη 27/1 2
θα επανέλθει το
εορταστικό ωράριο
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ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Νέο
μέτωπο με τα καταστήματα

φαίνεται ότι
ανοίγει με αφορμή τη
λειτουργία tous κατά
Tis τρεις Κυριυκές tits
εορτπατικής περιόδου

αλλά και λόγω του ζητήματος Tns apYi'as
Tns δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων

ΣΕΛΠΕ καλεί ΕΛ.ΑΣ
Το νέο επειοόδιο οτον πόλεμο του ωραρίου

των καταστημάτων προκλήθηκε από
ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Λιανικής Πώλησης Ελλάδος ΣΕΛΠΕ ο οποίος

ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας
για να αποτραπούν επεισοδιακές σκηνές
όπως αυτές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες

Κυριακές που τα καταστήματα
ήταν ανοιχτά Συγκεκριμένα ο ΣΕΛΠΕ σημείωσε

ότι σε μια ύστατη προσπάθεια από

πλευράς του συνδέσμου μας αποφυγής γεγονότων

παρόμοιων με αυτά της Κυριακής
5/11/2017 καθώς και προηγούμενων Κυριακών

που αφορούν τη λειτουργία των εμπορικών

καταστημάτων τις Κυριακές και
που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση
υλικών και σωματικών βλαβών προπηλακι
ομών εξυβρίσεων και προοβολών ιδιοκτησίας

και προσωπικότητας απευθύνουμε
έκκληση και καλούμε την ελληνική πολιτεία

όπως ανταποκριθεί στο στοιχειώδες
καθήκον της που σχετίζεται με τη διαφύλαξη

τ ns άσκησης του δημοκρατικού δικαιώματος

τηχ ελεύθερης επιλογής των Ελλήνων

πολιτών και κατέληξε τονίζοντας ότι
επειδή μέλημα όλων είναι η τήρηση της

έννομης τάξης και η διασφάλιση της κοινωνικής

ειρήνης αιτούμεθα από την ελληνική

πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς να πράξουν ία δέοντα ώστε
να περιφρουρηθεί η τάξη και να διασφαλιστεί

ήρεμο κλίμα στην αγορά τις επόμενες

Κυριακές 17-24-31/12/2017 καθώς και
14/1/2018 όπου επιτρέπεται η λειτουργία
των εμπορικών καταστημάτων προς όφελος
των πολιτών της οικονομικής και κοινωνικής

ζωής του τόπου

Σφοδρή αντίδραση Κορκίδη
II ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ προκάλεσε την
έντονη αντίδραση του προέδρου της ΕΣΕΕ
Βασίλη Κορκίδη ο onoios υπογράμμισε
μιλώντας στο ΛΠΕ-ΜΠΕ όχι θεωρώ τουλάχιστον

επιπόλαιο το αίτημα κάποιων ανεύθυνων

εκπροσώπων να ζητήσουν τη
προστασία της ΕΛ.ΛΣ κατά τη διάρκεια
του εορταστικού ωραρίου της χριστουγεννιάτικης

αγοράς Προκαλούν χωρίς λύγο
και αιτία εκτός βεβαίως εάν περιμένουν
κοσμοσυρροή πελατών και χρειάζονται την
αστυνομία να τους βάλει σε σειρά και τάξη
Για vu tous καθησυχάσω ιιάντως οι τελευταίες

έρευνες δείχνουν ότι το 51 των κα¬

ταναλωτών προτιμούν για χριστουγεννιάτικες

αγορές τα μικρά εμπορικά καταστήματα

ενώ οι πολυεθνικές αλυσίδες και τα

πολυκαταστήματα εκτιμάται ότι θα έχουν
πτωτική κίνηση φέτος τις γιορτές σε 17

από το 25 πέρυσι Σημειώνεται ότι ήδη η

ΕΣΕΕ σε ανακοίνωοή της για τη λειτουργία
των καταστημάτων κατά τις εορταστικές
Κυριακές σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι που
θα εργαστούν τις τρεις Κυριακές των εορτών
που τα καταστήματα έχουν το δικαίωμα να
είναι ανοιχτά 17 και 24 και 31 Δεκεμβρίου
θα αμειφθούν κατά τις κείμενες διατάξεις
με προσαύξηση 75 της προβλεπόμενης για
τις ώρες που δούλεψαν αμοιβής τους Σε ό,τι
αφορά το ρεπό τους δικαιούνται αναπληρωματική

ημέρα ανάπαυσης κατά την εβδομάδα
που ακολουθεί την Κυριακή που εργάστηκαν
και όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο
χρονικό σημείο

Μάχη και για τα Χριστούγεννα
Evu δεύτερο μέτωπο που έχει ανοίξει κατά
την εορταστική περίοδο αφορά την εθιμοτυπική

αργία ins δεύτερης ημέρας των
Χριστουγέννων

26/12 καθώς πληροφορίες ήθελαν

μεγάλο εμπορικό κέντρο να επιδιώκει

να λειτουργήσουν κανονικά την ημέρα
εκείνη tu καταστήματα που δραστηριοποιούνται

σε αυτό κάνοντας μάλιστα αναφορά
οτο έθιμο του Boxing Day δηλαδή της ημέρας

που πακετάρονται τα δώρα της Πρωτοχρονιάς

όπως τουλάχιστον σημείωσε η

ΕΣΕΕ Στο θέμα παρενέβη η υπουργός Εργασίας

Έφη Λχτοιόγλου η οποία με απόφαση

που υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη
καθόρισε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας την
26η Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις
εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει οι οποίες

αργούν κατά τις Κυριακές προσθέτοντας
ότι η κήρυξη της 26ης Δεκεμβρίου ως

ημέρας υποχρεωτικής αργίας αποτελούσε

πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων

Με βάση και την απόφαση αυτή του
υπουργείου Εργασίας κλειστά Ou είναι τα

καταστήματα την ημέρα των Χριστουγέννων
Kui οτις 26 Δεκεμβρίου τη Δευτέρα 1 Ιανου

αρίου 2018 kui την Τρίτη 2 του μήνα ενώ κά
ποιες μεγάλες εμπορικές αλυσίδες έχουν ανακοινώσει

ότι τα καταστήματα τους θα είναι
κλειστά και στις 6 Iuvouupiou 2018

Δ.Χρ



95. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

Publication: . . .DOCUMENTO
Date: . . . . . . . .17/12/2017 Clipping Date: . . .17/12/2017
Page: . . . . . . . 38

38 Doc Αγορά Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 Documente

Ανάσταση τα Χριστούγεννα
προσδοκούν οι έμποροι
Αναμένουν αύξηση του τζίρου για πρώτη φορά μετά την αρχή της κρίσης

Ρεπορτάζ

Ξανθή Γούναρη

Εν συντομία
Υστερα απόοκτώ πέτρινα χρόνια
συγκρατημένη αισιοδοξία για αναζωπύρωση

των πωλήσεων την εορταστική

περίοδο

•Γιατί ενδιαφέρει
Σκέψεις από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων

να ανοίξουν σε ημέρες

αργίας

Με την ευνοϊκότερη ημερολογιακή
συγκυρία των τελευταίων ετών

την τουριστική κίνηση ακόμη ζωντανή

ειδικά στο κέντρο της Αθήνας

και το κοινωνικό μέρισμα ήδη
κατατεθειμένο στους τραπεζικούς
λογαριασμούς ο εμπορικός κόσμος

εκτιμά πως εφέτος για πρώτη

φορά μετά την αρχή της κρίσης
ο εορταστικός τζίρος θα καταγράψει

αύξηση
Αν και οι περισσότερες εργάσιμες

ημέρες λόγω του ανοίγματος
των καταστημάτων για τρεις

Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο
17/12 24/12 31/12 αλλά και

μία τον Ιανουάριο 14/1 για την
έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων
τη Δευτέρα 8/1 δεν προσθέτουν
κάτι παραπάνω στην εξασθενημένη

αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

καταναλωτών οι εκπρόσωποι
τόσο των μεγάλων αλυσίδων όσο
και των μικρομεσαίων διακατέχονται

εφέτος από συγκρατημένη αισιοδοξία

πλασματική ή όχι θα το
δείξει ο τελικός λογαριασμός ότι
οι εισπράξεις θα είναι καλύτερες σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια
Και ο λόγος είναι αφενός η αλλαγή

τάσης στην κατανάλωση από το
καλοκαίρι και μετά εξαίρεση απο

βίέλεσε ο Σεπτέμβριος και αφετέ

2009

Ηπορεία του τζίρου
των Χριστουγέννων
σε δισ ευρώ

ρου η κατά τα λεγόμενά τους ικανοποιητική

αγοραστική κίνηση το
πρώτο Ιδνθήμερο του Δεκεμβρίου

το οποίο θεωρείται παραδοσιακά
δύσκολη περίοδος Με αυτά

τα δεδομένα προβλέπουν τις τελευταίες

δύο εβδομάδες του έτους
κατά τις οποίες κορυφώνονται οι
εορταστικές αγορές και χορηγεί

Γ—7 βνΜ 2014

7·6 6,8 6,43
Πηγή Ινστιτούτο Εμπορίου και ΥπηρΕΟΐών της Ελληνικής Ιυνομοσπονδίας Εμπορίου κοι Επιχειρηματικότητας ΙΝΕΜΥ ΕΙΕΕ

ται το δώρο στους εργαζομένους
του ιδιωτικού τομέα να υπάρξει
ενίσχυση της ζήτησης

Συνολικά καλύτερα θα κλείσει
η χρονιά λέει στο Documenta ο
Αντώνης Μακρής πρόεδρος του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής

Πωλήσεως Ελλάδος ΣΕΛ
ΠΕ εκτιμώντας ότι ο τζίρος των

75 ο
Ό

ή 12,4 δισ ευρώ έχει υποχωρήσει
ο τζίρος στο εμπόριο από τα
Χριστούγεννα του 2009 τα
τελευταία δηλαδή πριν η χώρα
εισέλθει σε καθεστώς μνημονίου

επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο
σύνδεσμος θα είναι αυξημένος σε
σχέση με το 20 1 6 κατά μονοψήφιο
ποσοστό κυρίως λόγιο της αυξημένης

τουριστικής κίνησης Συμπληρώνει

ωστόσο ότι η πολιτεία
πρέπει να φροντίσει ώστε οι λιανέμποροι

να μπορούν να δουλεύουν
ανεμπόδιστα

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται

και ο Βασίλης Κορκίδης
πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

ΕΣΕΕ επισημαίνοντας

πως οι πόροι που θα
διοχετευθούν στην πραγματική
οικονομία από τη χορήγηση του
χριστουγεννιάτικου δώρου υπολογίζονται

στο 1 59 δια ευρώ τονώνοντας

ουσιαστικά την καταναλωτική

δαπάνη και την ψυχολογία
της αγοράς

1 Ιάντως από την πλευρά των
καταναλωτών μόλις ένας στους
τέσσερις δεν ανησυχεί για τα
χρήματα που θα ξοδέψει στις
γιορτές όπως προκύπτει από την
έρευνα Christmas Shopping
Inconveniences την οποία

πραγματοποίησαν

η PayPal και η Kantar
Millward Brown σε δέκα χώρες της
Ευρώπης Αντίθετα η πλειονότητα
των Ελλήνων καταναλωτών ποσοστό

75 φοβάται τις συνέπειες της
όποιας σπατάλης και ό,τι έχει να κάνει

με τα οικονομικά ενώ 6 1 φοβάται

μήπως υπερβεί τον διαθέσιμο

προϋπολογισμό του Σύμφωνα
πάντα με τα αποτελέσματα της εν
λόγω έρευνας οι καταναλωτές στη
χώρα μας αναμένεται να δαπανήσουν

για την αγορά δώρων τα φετινά

Χριστούγεννα 24 1 ευρώ ποσό
χαμηλότερο κατά 1 00 ευρώ από τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο

Κάθε πέρυσι και καλύτερα
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου

και Υπηρεσιών της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας ΙΝΕΜΥ

ΕΣΕΕ ο τζίρος τον περσινό
Δεκέμβριο υποχώρησε σε επίπεδα
χαμηλότερα των 4 δισ ευρώ έναντι

των 4 1 δια ευρώ τον αντίστοιχο

μήνα το 2015 και των 6,43 δισ
ευρώ το 201 4 Σύμφωνα πάντως
με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ το 2013ο
τζίρος των εορτών είχε διαμορφωθεί

στα 6,8 διο ευρώ το 2012 στα
7,6 διο ευρώ το 201 1 στα 9,25 δια
ευρώ το 20 1 0 στα 1 3,2 δια ευρώ
το 2009 στα 1 6,4 δια ευρώ ενώ το
2008 βρισκόταν πάνω από τα 20
δισ ευρώ και συγκεκριμένα στα
2 1 9 δια ευρώ

Ο πόλεμος
της Κυριακής
επεκτείνεται
και
στις αργίες

Η σύμπνοιπ σε ό,τι αφορά την εξέλιξη
του εορταστικού τζίρου εφέτος είναι
το μόνο σημείο στο οποίο συμφωνούν

οι έμποροι καθώς ο εν εξελίξει

πόλεμος των Κυριακών επεκτείνεται

πλέον και στις αργίες
Προς στιγμήν οι προθέσεις μερίδας

του λιανεμπορίου να ανοίξουν
τα καταστήματα τους στις κατ έθι
μον αργίες αποτράπηκε με απόφαση

της υπουργού Εργασίας Εφης
Αχτσιόγλου Τουλάχιστον η 26η
Δεκεμβρίου εθιμική αργία έως την
προηγούμενη Τετάρτη καθιερώνεται

πλέον ως υποχρεωτική αργία για
όλες τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις

και εργασίες εν γένει οι οποίες
αργούν κατά τις Κυριακές

Να σημειωθεί ότι το εκπτωτικό
χωριό McArthurGlen Athens στα

Σπάτα και πιθανώς και άλλες εμπορικές

επιχειρήσεις σχεδίαζαν να λειτουργήσουν

την επομένη των
Χριστουγέννων

Boxing Day κατά τους
Αγγλοσάξονες

Προφανώς η κυβέρνηση με την
απόφαση αυτή επιχειρεί να βάλει
φρένο στην πλήρη απελευθέρωση
του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών

καταστημάτων η οποία επιχειρείται

σταδιακά
Καθώς φαίνεται πάντως το θέμα

δεν έχει λήξει αφού η ΕΣΕΕ με επιστολή

της στον γενικό γραμματέα
του υπουργείου Εργασίας Ανδρέα
Νεφελούδη ζητεί την κήρυξη ως
υποχρεωτικής αργίας και της εθιμικής

αργίας των Θεοφανίων λέγοντας

ότι έχει πληροφορίες ότι πρόκειται

να ανοίξει τα καταστήματά της

η εκπτωτική αλυσίδα Lidl Η αντιπαράθεση

για τις αργίες προστίθεται
στον πόλεμο των Κυριακών ο οποίος

παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις

μετά την ανακοίνωση του
ΣΕΛΠΕ που ζητεί από την ελληνική

πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς να πράξουν τα δέοντα
ώστε να περιφρουρηθεί η τάξη και να
διασφαλιστεί ήρεμο κλίμα στην αγορά

τις επόμενες Κυριακές
Σύμφωνα με τον ΣΕΛΠΕ το

μεγαλύτερο

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

οι νομοταγείς επιχειρήσεις
δεν είναι μόνο ο αριθμός των Κυριακών

που επιτρέπεται να έχουν ανοικτά

τα καταστήματά τους αλλά ποιες
από αυτές μπορούν να ανοίξουν τα

εμπορικά τους σημεία δίχως να παρεμποδιστούν

παρανόμως

Σημειώνεται ότι η ΕΣΕΕ η Ομοσπονδία

Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

ΟΙΥΕ και η Γενική Συνομοσπονδία

Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδος ΓΣΒΕΕ έχουν
προσφύγει κατά της υπουργικής
απόφασης που επέκτεινε το μέτρο

των Κυριακών από Μάιο έως
Οκτώβριο σε αστικά κέντρα και τουριστικές

περιοχές στο ΣτΕ και η συζήτηση

της υπόθεσης έχει αναβληθεί
για τις 1 6 Ιανουαρίου του 20 1 8

Την ακύρωση της ίδιας απόφασης
ζητεί και η McArthurGlen Athens με
προσφυγή της στο ΣτΕ όχι διότι είναι

αντίθετη με το μέτρο της κυριακάτικης

λειτουργίας των καταστημάτων
όπως είναι για παράδειγμα οι

μικρομεσαίοι έμποροι αλλά διότι η
ίδια θεωρεί ότι αδίκως έχει εξαιρεθεί
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οπότε και ξεκίνησε 

το εορταστικό ωράριο, μπήκαμε
και τυπικά στη χριστουγεννιάτικη περίοδο. 

Ηδη οι έμποροι -μικροί και μεγάλοι, 

φυσικών και διαδικτυακών καταστημάτων- 

έχουν βάλει τα καλά τους
σε μια προσπάθεια να κερδίσουν το...
πορτοφόλι του καταναλωτή. Και όχι άδικα. 

Από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη
Δεκεμβρίου πραγματοποιείται παραδοσιακά 

το ένα τέταρτο του ετήσιου τζίρου 

του λιανεμπορίου όχι μόνο τροφίμων, 

αλλά και διαρκών καταναλωτικών
αγαθών. Ολοι θέλουν, λοιπόν, να πάρουν
μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την πίτα,
όπου ο καταναλωτής, λόγω και της γενικότερης 

ατμόσφαιρας, φαίνεται να ξεφεύγει 

από τον σφιχτό προϋπολογισμό
και τη λίστα αγορών.

Συνολικά στην αγορά εκτιμάται ότι
θα «πέσουν» περί τα 4 δισ. ευρώ, ποσό
υψηλό μεν, αλλά σαφώς χαμηλότερο
από τα 6,8 δισ. ευρώ του 2013 και τα
16,4 δια ευρώ του 2009 (πηγή: ΕΣΕΕ).
Λογική μείωση του χριστουγεννιάτικου
budget, αν σκεφτεί κανείς ότι τα επτά
και πλέον χρόνια της οικονομικής κρίσης 

έχουν συρρικνώσει το διαθέσιμο
του ελληνικού νοικοκυριού. Οπότε τα
4 δισ. ευρώ, σημαντικό κομμάτι εκ των
οποίων είναι τα 1,59 δισ. ευρώ που θα
προέλθουν από τη χορήγηση 

του δώρου Χριστουγέννων 

(εκτιμήσεις 
ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ),

κάθε άλλο παρά ευκατα-	* ^
φρόνητο ποσό είναι. -

Το ερώτημα είναι όμως τι
ποσοστό από τον «λογαριασμό»
των Χριστουγέννων θα κατευθυνθεί 

στα φυσικά δίκτυα και τι στα
online. Ξεκάθαρη τάξη μεγέθους
θα έχουμε σίγουρα μετά τις γιορτές,
από τη μέχρι σήμερα όμως πορεία
των online καταστημάτων προκύπτει
ραγδαία αύξηση της δύναμής τους
και μετακίνηση τζίρου από τα φυσι

κά δίκτυα. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε
ότι τη στιγμή που οι Ελληνες καταναλωτές 

εμφανίζονται να έχουν περιορίσει 
τις αγορές τους από φυσικά δίκτυα,

την ίδια ώρα τις έχουν αυξήσει μέσω
internet. Για του λόγου το αληθές, την
τελευταία οκταετία, δηλαδή την περίοδο 

2010-2017, ξόδεψαν συνολικά 25 δισ.
ευρώ για αγορές μέσω διαδικτύου.

Αυτό και μόνο το στοιχείο έχει οδηγήσει 

τη μία μετά την άλλη αλυσίδα ή
μεμονωμένο κατάστημα να δημιουργήσει 

το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα.
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ελλάδα 

λειτουργούν σήμερα περίπου 7.000
επιχειρήσεις με ψηφιακό κανάλι πωλήσεων, 

απ' όπου οι Ελληνες καταναλωτές
κάνουν το 75% των online αγορών τους.

Ο τζίρος ανά είδος

Ας δούμε όμως τι γίνεται σε παραδοσιακές 

κατηγορίες, όπου τα online δίκτυα
κερδίζουν μερίδιο. Ο τζίρος των online
φαρμακείων άγγιξε πέρσι τα 112 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 52% σε
σχέση με το 2015, ενώ, σύμφωνα με
στοιχεία της Convert Group, τη φετινή
Black Friday πάνω από 100 online φαρμακεία 

από τα συνολικά 265 που υπάρ-

Απότη μέχρι σήμερα
πορεία των online
καταστημάτων προκύπτει
ραγδαία αύξηση
της δύναμής τους
και μετακίνηση τζίρου
από τα φυσικά δίκτυα

χουν καταγεγραμμένα στην Ελλάδα συμμετείχαν 

και είδαν αύξηση των πωλή-
σεών τους κατά 162% σε σχέση με τις
άλλες τρεις Παρασκευές του Νοεμβρίου
και κατά 150% σε σχέση με τη μέση ημέρα 

του έτους.
Στην αγορά της ένδυσης και υπόδησης, 

η οποία έχει υποστεί καθίζηση
κατά 39,3% σε αξία από το 2009, βάσει
της ΕΛΣΤΑΤ, το online κανάλι αγορών
και το e-shopping αναπτύσσουν δυνα¬

μική που ανταγωνίζεται ευθέως πλέον 

την παραδοσιακή ελληνική λιανική
αγορά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέγεθος 

της εγχώριας αγοράς αλυσίδων
ένδυσης (δεν συμπεριλαμβάνονται τα
μεμονωμένα καταστήματα, τα οποία
υπολογίζεται ότι αθροιστικά πραγματοποιούν 

αντίστοιχο τζίρο) ανήλθε σε
1,15 δισ. ευρώ το 2016, με μέσο ετήσιο
ρυθμό μεταβολής (ΜΕΡΜ) την περίοδο 

2013-2016 στο 3,1% (στοιχεία: Στό-
χασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων). Την
ίδια χρονιά ο τζίρος του τομέα ένδυσης
και υπόδησης μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων 

άγγιξε τα 350 εκατ. ευρώ,
δηλαδή πάνω από 30% του τζίρου των
οργανωμένων αλυσίδων ένδυσης.

Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο τροφίμων, 

το eRetail Audit της Convert
Group προβλέπει πενταπλασιασμό των
πωλήσεων των online σούπερ μάρκετ σε
βάθος τριετίας. Συγκεκριμένα, το 2018
ο τζίρος αναμένεται να αγγίξει τα 34,5
εκατ. ευρώ από 19,5 δισ. ευρώ φέτος, να
φτάσει τα 63,9 εκατ. ευρώ το 2019 και
να ξεπεράσει τα 1 1 1 εκατ. ευρώ το 2020.
Φέτος το συγκεκριμένο λιανεμπορικό
κανάλι κατέγραψε αύξηση 32% σε σχέση 

με το 2015, αν και, βέβαια, ο τζίρος
αυτός αποτελεί σήμερα μόλις το 0,25%
των πωλήσεων που πραγματοποιούν τα
φυσικά σούπερ μάρκετ.

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3,5 εκατομμύρια
Ελληνες καταναλωτές εκτιμάται 

ότι αγόρασαν φέτος
μέσω διαδικτύου προϊόντα και
υπηρεσίες συνολικής αξίας 5
δισ. ευρώ από 4 δισ. ευρώ το
201 6. Η μέση ετήσια απόδειξη
των online καταναλωτών είναι, 

δηλαδή, 1 .428 ευρώ, όταν
πριν από δύο χρόνια ήταν στα

1 .266 ευρώ (πηγή: Ecommerce
Europe).
Οπως διαπιστώνει η έρευνα
του ELTRUN, η αύξηση που καταγράφεται 

τη φετινή χρονιά
προέρχεται από τρεις παράγοντες. 

Καταρχάς, προστέθηκαν
νέοι αγοραστές, αφού 2 στους
10 ξεκίνησαν τις διαδικτυακές
αγορές τους το 201 7. Κατά δεύ¬

τερον, αυξήθηκαν τα ποσοστά
των «ώριμων» online αγοραστών, 

αφού πλέον το 31%
πραγματοποιεί 1 στις 2 συνολικές 

αγορές μέσω internet (από
29% το 201 6 και 25% το 201 5).
Και, τρίτον, 7 στους 1 0 online
καταναλωτές πραγματοποιούν
πάνω από το 80% των online
αγορών τους σε ελληνικά ηλε¬

κτρονικά καταστήματα (από 6
στους 10 το 2016 και 5 στους
10 το 2015).
Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί 

και το 201 8, αφού το
38% δηλώνει ότι θα αυξήσει τη
συνολική αξία των online αγορών 

του σε σχέση με το 201 7,
ενώ μόλις 20% απαντά ότι θα τη
μειώσει.

post
Στην αγορά της

ένδυσης και υπό-
δησηςχο online

κανάλι αγορών και
το e-shopping
αναπτύσσουν
δυναμική που
ανταγωνίζεται

ευθέως πλέον το
παραδοσιακό

ελληνικό λιανικό
εμπόριο
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Ρευστότητα
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ

Σε
κάθε περίπτωση ή κατάσταση

στην αγορά δεν είναι
ευχάριστη Χιλιάδες επιχειρήσεις

ασφυκτιούν οικονομικά
αφ ενός από την μείωση της αγοραστικής

δύναμης των Ελλήνων
πολιτών και αφ ετέρου από την
υπέρμετρη φορολόγηση που σε
κάθε περίπτωση είναι αποτρεπτική
για την επιβίωση των επιχειρήσεων
αλλά και για την προσέλκυση ξένων

και εγχώριων επενδύσεων
που θα μπορούσαν να τονώσουν
την Ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα

την απασχόληση που
αποτελεί το ζητούμενο για να μπορέσουμε

να πορευθούμε σιγά
σιγά σε ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης

Σε αυτή την πορεία θα πρέπει
να καταλάβει κυρίαρχα η Πολιτεία

ότι θα πρέπει πρωτίστως να
επιλυθεί το πρόβλημα ρευστότητας
που ταλανίζει σε μεγάλο βαθμό
εδώ και αρκετά χρόνια τον επιχειρηματικό

κόσμο Οι τράπεζες
που παρ ότι είχαν ανακεφαλο
ποιηθεί και ειδικά με δημόσιο
χρήμα χορηγούν με το σταγονόμετρο

χρήμα προς την πραγματική
οικονομία που σε πολλές των περιπτώσεων

τα επιτόκια είναι απαγορευτικά

κυρίως σε περιπτώσεις
μη υπάρξεως εμπραγμάτων εξασφαλίσεων

Τα κόκκινα δάνεια
έχουν φθάσει στα 101 δις Ευρώ
εκ των οποίων τα 60 δις είναι επιχειρηματικά

ο εξωδικαστικός μη¬

χανισμός παρά τα αντιθέτως λεχθέντα

από το υπουργείο οικονομίας

προχωράει με βήμα χελώνας
και αυτό καταδεικνύουν και οι
αριθμοί Πάνω από 20 χιλιάδες
οι αιτήσεις στην σχετική πλατφόρμα

και μόνο 200 υποθέσεις
έχουν προχωρήσει

Η αγορά και η επιχειρηματικότητα

περιμένει
εναγωνίως τη θεσμοθέτηση

των 120 δόσεων
για όλες τις οφειλές
εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού

που θα δώσουν

ανάσα σε χιλιάδες
οφειλέτες και επιχειρήσεις

και βέβαια θα εισρεύσουν

και χρήματα
στα δημόσια ταμεία γιατί

οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές ξεπερνούν πια
τα 100 δις

Διαφαίνεται ότι η πολυδιαφημιζόμενη
διαδικασία των εξωδι

καστικών μηχανισμών δεν θα έχει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα
κάτι που εδώ και καιρό διατυμ¬

πανίζουμε προς τους αρμόδιους
φορείς εάν δεν απαλειφθούν συγκεκριμένες

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις

και δυσκολίες και εάν
οι τράπεζες δεν προχωρήσουν σε
γενναίες αποφάσεις διαχωρίζοντας
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές
από τους συνεπείς δανειολήπτες
και δίνοντας την ευκαιρία στους
δεύτερους μιας γενναίας διευθέτησης

της δανειακής τους υποχρέωσης

Οι περισσότερες των επιχειρήσεων
έχουν οφειλές προς τα δημόσιο

ασφαλιστικά ταμεία και
τράπεζες Επτά στις δέκα επιχειρήσεις

βρίσκονται στο κόκκινο
Το ιδιωτικό χρέος ξεπερνάει τα
200 δις Ευρώ και υπάρχει και
ένα εσωτερικό χρέος μεταξύ επιχειρήσεων

και προμηθευτών που
ξεπερνά τα 120 δις Εάν σε όλα
αυτά προσθέσουμε και το εξωτερικό
χρέος της χώρας 320 δις ξεπερνάμε

κατά πολύ τα 600 δις συνολικών

οφειλών που πράγματι αποτελούν

ιμάντα επιβράδυνσης της
οικονομίας και ανάπτυξης της χώ
Po-S

Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται
άμεσα να προχωρήσει η διευθέτηση

του εξωτερικού χρέους αλλά
και του εσωτερικού χρέους και
κυρίως των κόκκινων δανείων για
να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον
από εγχώριους αλλά και ξένους
επενδυτές που σε κάθε περίπτωση
και ταυτόχρονα με την υπέρμετρη

φορολογία αποτελούν έναν σημαντικό

επιβραδυντικό παράγοντα
Μόνον εάν ξεπεράσουμε τέτοια

εμπόδια θα αισιοδοξούμε ότι μπορούμε

να δώσουμε προστιθέμενη
αξία στην οικονομία στην απασχόληση

και στην κοινωνική συνοχή

Η αγορά και η επιχειρηματικότητα

περιμένει εναγωνίως τη
θεσμοθέτηση των 120 δόσεων για
όλες τις οφειλές εκτός εξωδικα
στικού μηχανισμού που θα δώσουν
ανάσα σε χτλιάδες οφειλέτες και
επιχειρήσεις και βέβαια θα εισρεύσουν

και χρήματα στα δημόσια
ταμεία γιατί οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές ξεπερνούν πια τα 100 δις

Για όλα αυτά πρωτίστως χρειάζεται

πολιτική βούληση και συγκατάθεση

των θεσμών Ευελπιστώ
ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν
ότι η συνταγή της λιτότητας μόνον
ύφεση φτώχεια και κοινωνική
ανισότητα επιφέρει στην χώρα
μας και όλοι μαζί κόμματα κοινωνικοί

εταίροι και φορείς να συν

δημιουργήσουμε επιτέλους τον
οδικό χάρτη ανάπτυξης αυτής της
χώρας που έχει πολλά συγκριτικά
πλεονεκτήματα που δεν έχουμε
αξιοποιήσει δυστυχώς στο έπακρο

Ο Νίκος Κουγιουμτζής είναι
Οικονομικός Επόπτης ΕΣΕΕ
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ΤΟ 2017 καθορίστηκε από παρατεταμένες
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς

Η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων είναι

σίγουρα σημάδι σταθεροποίησης Το ερώτημα
που πρέπει να απαντηθεί βέβαια είναι η διάρκεια

αυτής της σταθεροποίησης και φυσικά
η προοπτική της ανάκαμψης και η κατεύθυν
σή της Ο Αύγουστος του 201 8 είναι σίγουρα
ένα σημαντικό ορόσημο εάν και εφόσον επιτευχθεί

η ολοκλήρωση του προγράμματος στο
σύνολό του Και επίσης υπάρχει η εκκρεμότητα

της ρύθμισης του χρέους και το status της
εποπτείας της ελληνικής οικονομίας στη μετα
προγραμματική φάση Η πυκνότητα του πολιτικού

και του οικονομικού χρόνου δεν μας επιτρέπει

να προβούμε σε εύκολες προβλέψεις
Υπάρχουν πολλά σενάρια της εξέλιξης που συζητιούνται

στον δημόσιο διάλογο και ελπίζουμε
σε κάθε περίπτωση για θετικές εκβάσεις Η

εμπειρία εντούτοις της περιόδου της κρίσης
μάς υποχρεώνει πάντοτε σε μία στάση προσεκτικής

αναμονής
Η ενίσχυση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση η

διατήρηση της πτωτικής τάσης του ποσοστού

ανεργίας η ενίσχυση της απασχόλησης στον

τουρισμό αλλά και η δημιουργία θέσεων
εργασίας

σε διάφορους τομείς όπως για παράδειγμα

στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
στην παροχή νερού στη μεταποίηση στο εμπόριο

στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

κ.ά συμβάλλοντας στην άνοδο
του δείκτη απασχόλησης κατά το β τρίμηνο
του 201 7 στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα

του 201 1 η σημαντική αποκλιμάκωση του

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

κατά 2,4 δισ ευρώ η μείωση της αξίας

των ακάλυπτων επιταγών τόσο σε μηνιαία
όσο και σε ετήσια βάση η θετική πορεία των
καταθέσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

του δείκτη κύκλου εργασιών και του
δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο αποτελούν
ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας Το γεγονός

δε ότι παρατηρείται μία διαρκής αυξητική
τάση στα μεγέθη αυτά ενισχύει την άποψη ότι
η παρατηρούμενη ανάκαμψη δεν είναι συγκυριακή

όπως επίσης και την άποψη ότι ο φετινός

στόχος ανάπτυξης του 1,6 είναι εφικτός

Ενίσχυση ins εγχώριο
επιχειρηματικότηταε
Η σταθεροποίηση της οικονομίας βέβαια επαναφέρει

και ορισμένες προϋποθέσεις που απαιτούνται

για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη
Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η ενίσχυση
της εγχώριας επιχειρηματικότητας και η μετατροπή

της σε έναν ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης

και προώθησης της καινοτομίας Στην κατεύθυνση

αυτή χρειάζεται να ικανοποιηθούν
κάποια από τα πάγια αιτήματα των εκπροσώπων

της για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο

φιλικού οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος

Τα σημαντικότερα εξ αυτών συνοψίζο
νταΓ παρακάτω

Πρώτον χρειάζεται να θεσπιστεί ένα απλοποιημένο

και σταθερό φορολογικό σύστημα
με βασικό χαρακτηριστικό την υιοθέτηση χαμηλότερων

φορολογικών συντελεστών Ειδική

πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει για εκείνες τις επιχειρήσεις

που καθ όλη τη διάρκεια της ύφεσης
επέδειξαν αξιοσημείωτη συνέπεια όσον αφορά

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους Είναι

αναγκαίο αφενός το φορολογικό σύστημα
επιτέλους να αποτελέσει εργαλείο και όχι τρο

nuAcovas avàrmjÇris
η uyins επιχειρηματικότητα

Αρθρο του
Βασίλη Κορκίδη

Προέδρου ms EfiïïnviKns

Zuvopoonovöias Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητα5

θα πρέπει να ενισχυθούν
οι επιχειρήσεις μέσα
από τις οποίες θα
δημιουργηθούν βιώσιμες
θέσεις απασχόλησης

χοπέδη για την ανάπτυξη και αφετέρου θα πρέπει να

επιβραβευθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι
Δεύτερον να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για μέτρα που

διευκολύνουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

και διασφαλίζουν όρους ισότιμης μεταχείρισης
όπως η εφαρμογή του επαγγελματικού/επιχειρηματικού

λογαριασμού με παράλληλη ισχύ του αφορολόγητου

ορίου και του χτισίματος του μέσω ηλεκτρονικών
αποδείξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τρίτον να προωθηθεί η καθολική χρήση των ηλεκτρονικών

συναλλαγών με εξορθολογισμό των χρεώσεων

από τα πιστωτικά ιδρύματα και τον εναρμονισμό
τους με τις προβλεπόμενες κοινοτικές οδηγίες Ο βαθμός

προσαρμογής μας στις πραγματικότητες της νέ

ρήσεων με συνέπεια η στροφή σε εναλλακτικές

μορφές χρηματοδότησης όπως οι μικρο
πιστώσεις οι εγγυήσεις τα venture capital και
το crowdfunding να συνιστά επιτακτική ανάγκη

Η ενίσχυση της ρευστότητας η οποία ήταν
ένα μόνιμο ζητούμενο στην περίοδο της κρίσης

θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανεκκίνηση

της αγοράς
Πέμπτον να υπάρξουν βελτιωτικές ρυθμίσεις

στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων
με κυριότερη όλων την ελαστικοποίηση των

κριτηρίων ένταξης προκειμένου να επωφεληθούν

όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις

που αντιμετωπίζουν ουσιαστικό ζήτημα

επιβίωσης
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία

της ΤτΕ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων για ελεύθερους επαγγελματίες και
πολύ μικρές επιχειρήσεις εκτιμάται στο 67,8
ενώ ο αντίστοιχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

στο 59,8
Στους αριθμούς αυτούς αποτυπώνεται το

μέγεθος

της σημασίας που έχουν οι βελτιωτικές
ρυθμίσεις Τώρα λοιπόν που έχουν διαμορ

ας ψηφιακής εποχής θα διαμορφώσει διευρυμένα πεδία

παρέμβασης για τους μικρομεσαίους της αγοράς
Τέταρτον να διοχετευθούν πόροι στην πραγματική

οικονομία με έμφαση στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις

αρκετές εκ των οποίων έχουν ή τηρούν τις προϋποθέσεις

για να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό
Η υφιστάμενη χορήγηση δανείων δεν επαρκεί

για την αναγκαία τόνωση της ρευστότητας των επιχει

φωθεί οι κατάλληλες ενδείξεις ότι τα δύσκολα
τα έχουμε αφήσει πίσω και ότι έχουμε περάσει

σε μια φάση σταθεροποίησης είναι σκόπιμο

η κυβέρνηση να εξετάσει με προσοχή τις
προτάσεις των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας

ώστε να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον

προς τις επιχειρήσεις ικανό να
προσελκύσει

επενδύσεις
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Will bonuses revive the market this festive season

The retail market is pinning its hopes for improved consumer confidence and a spending revival over the festive season on private sector employees
Christmas bonuses estimated at 1.6 billion euros according to the research institute of the Hellenic Confederation of Commerce and Enterprises ESEE
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Βγήκαν μαχαίρια
για την κυριακάτικη

λειτουργία
των καταστημάτων

ν
Μαχαίρια βγήκαν και πάλι για τις
Κυριακές αλλά και για την εθιμοτυπική

αργία της δεύτερης ημέρας των

Χριστουγέννων καθώς υπήρχε η πρόθεση

σε μεγάλο εμπορικό κέντρο να
λειτουργήσουν κανονικά τα καταστήματα

που δραστηριοποιούνται εκεί
Την λύση για το θέμα της λειτουργίας
των επιχειρήσεων την δεύτερη ημέρα
των Χριστουγέννων που εθιμικά τα
εμπορικά καταστήματα είναι κλειστά
έδωσε με απόφαση της η υπουργός
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου η οποία
υπέγραψε σχετική απόφαση για να
είναι επίσημη αργία η ημέρα αυτή
Η κόντρα όμως για την κυριακάτικη
λειτουργιά των καταστημάτων δεν
έχει παύσει και την σπίθα για να
αναζωπυρωθεί έβαλε ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης
Ελλάδος με ανακοίνωση του μέσω
της οποίας ζητούσε προστασία των

καταστημάτων για να λειτουργήσουν
τις Κυριακές με σκοπό την αποφυγή

γεγονότων παρόμοιων με αυτά της
Κυριακής 5/n/2017 καθώς και προηγούμενων

Κυριακών που αφορούν τη
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων

τις Κυριακές
Μάλιστα σημείωνε ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
νομοταγείς επιχειρήσεις δεν είναι
μόνο ο αριθμός των Κυριακών που

επιτρέπεται να έχουν ανοικτά τα
καταστήματά τους αλλά ποιές από
αυτές μπορούν να ανοίξουν τα εμπορικά

τους σημεία δίχως να παρεμποδιστούν

παρανόμως από τη στιγμή
που ήδη υπάρχει και εφαρμόζεται η

νομοθεσία για το άνοιγμα συγκριμέ
νων Κυριακών μέσα στο χρόνο και για
το σκοπό αυτό ανέφερε αιτούμεθα
από την ελληνική πολιτεία και όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν

τα δέοντα ώστε να περιφρουρηθεί

η τάξη και να διασφαλισθεί
ήρεμο κλίμα στην αγορά τις επόμενες
Κυριακές
Άμεση ήταν η απάντηση της Ελληνικής

Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας που εκπροσωπεί
τους μικρομεσαίους του λιανεμπορίου
η οποία χαρακτήρισε τουλάχιστον
επιπόλαιο να ζητήσουν τη προστασία

της ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια του
εορταστικού ωραρίου της χριστουγεννιάτικης

αγοράς
Προκαλούν χωρίς λόγο και αιτία

εκτός βεβαίως εάν περιμένουν κοσμοσυρροή

πελατών και χρειάζονται
την Αστυνομία να τους βάλει σε σειρά

και τάξη δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης Μάλιστα
ο ίδιος επεσήμανε ότι οι τελευταίες
έρευνες έδειξαν ότι το 51 των καταναλωτών

προτιμούν για Χριστουγεννιάτικες

αγορές τα μικρά εμπορικά
καταστήματα προσθέτοντας ότι για
τις πολυεθνικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα

εκτιμάται ότι θα έχουν
πτωτική κίνηση φέτος τις γιορτές σε
17 από το 25 πέρυσι Ταυτόχρονα
η ΕΣΕΕ δηλώνει ότι είναι υπέρ της
μετατροπής των εθιμικών αργιών της
δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων
και των Θεοφανίων σε ημέρες αργίας
για το εμπόριο
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BLACK FRIDAY 2017

«Άσπρη μέρα»
για το εμπόριο
Εμφανώς πιο ενημερωμένοι σε σχέση με πέρυσι ήταν φέτος οι
επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα υψηλότερες πωλήσεις, όχι μόνο
για τους «μεγάλους», αλλά και για τους «μικρούς» της αγοράς.

Σε 
υψηλότερα επίπεδα σε

σχέση με πέρυσι κινήθηκαν
οι πωλήσεις των καταστημάτων 

την Black Friday, ενώ
όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικό 

κατάστημα -κυρίως καταστήματα
ηλεκτρικών ειδών- σημείωσαν ακόμη
μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου τους τη
συγκεκριμένη ημέρα. Η Black Friday
αποτέλεσε και φέτος ένα θετικό μήνυμα
στην επίτευξη των στόχων επί του τζίρου
όλων των επιχειρήσεων, η οποία, όπως
φαίνεται, θα ενισχύσει τα αποτελέσματα
των εταιρειών στο σύνολο της περιόδου.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προχώρησε

και φέτος σε δειγματοληπτική έρευνα για
το πώς κινήθηκε η αγορά. 0 πρόεδρος της
ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, σχολιάζοντας
την αγοραστική κίνηση της συγκεκριμένης 

ημέρας, τόνισε: «Τη δεύτερη χρονιά
εφαρμογής στην Ελλάδα, η Black Friday
της μίας ημέρας επεκτάθηκε σε τριήμερο,
αλλά ακόμα και σε εβδομάδα. Το ξεχείλωμα 

αυτό μας προειδοποιεί ότι του χρόνου
θα μιλάμε για "Greek Black Week". Είναι
γεγονός ότι φέτος παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

συμμετοχή επιχειρήσεων, καθώς και
εντονότερο ενδιαφέρον των καταναλωτών
στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.
Οι καταναλωτές σίγουρα φάνηκε να ευχαριστήθηκαν 

τις στοχευμένες αγορές τους,

κυρίως στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
είδη, στην κινητή τηλεφωνία, στα είδη
δώρων και τα καλλυντικά, με αποτέλεσμα
η "Μαύρη Παρασκευή" να εξελιχθεί σε
"άσπρη μέρα" για τα ταμεία, κυρίως των
μεγάλων και ισχυρών της αγοράς, αλλά και
όσων μικρομεσαίων είχαν γεμάτα ράφια
και έκαναν γενναίες προσφορές».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
ΕΣΕΕ, τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται 

σε είδη οικιακού εξοπλισμού
και είδη τεχνολογίας είναι εκείνα που
ωφελήθηκαν περισσότερο την ημέρα
της Black Friday και εν συνεχεία οι επιχειρήσεις 

του κλάδου της ένδυσης και
υπόδησης. Σε επίπεδο πόλεων, φέτος
συμμετείχαν περισσότερες ανά την Ελλάδα, 

με τις τοπικές επιχειρήσεις να δίνουν
δυναμικό «παρών» στο θεσμό, βγαίνοντας
κερδισμένες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τις ημέρες αυτές
(1-7 Δεκεμβρίου) διενεργείται η «Εβδομάδα 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2017», κατά
την οποία στο πνεύμα της Black Friday,
πάνω από 250 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα 

παρέχουν ελκυστικές προσφορές 

προς το καταναλωτικό κοινό.
Με την ολοκλήρωση και της παραπάνω
ενέργειας, η αγορά μπαίνει στην τελική
ευθεία για τα Χριστούγεννα, η οποία θα
κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής 

κατανάλωσης και του ετήσιου
τζίρου των επιχειρήσεων του λιανικού
εμπορίου για φέτος.
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ΕΣΕΕ ΠΩΣ ΚΙΝΗΘΗΚΕ
1 1 ΑΓΟΡΑ ΦΕΤΟΣ
Η ΕΣΕΕ θέλοντας να διερευνήσει τη δεύτερη

συμμετοχή στην Black Friday στις
κατά τόπους εμπορικές αγορές αλλά και
να εξετάσει αν τελικά υιοθετήθηκε από
την αγορά συγκέντρωσε τη γνώμη των
εκπροσώπων των εμπορικών συλλόγων
πραγματοποιώντας ποιοτική έρευνα σε
κεντρικές πόλεις της χώρας στο δίκτυο
Συλλόγων-Μελών της Παράλληλα πραγματοποιήθηκε

δειγματοληπτική έρευνα
σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων των

κλάδων που συμμετέχουν σε εκπτωτικές
περιόδους δηλαδή επιχειρήσεις ένδυσης

υπόδησης οικιακού εξοπλισμού
αθλητικών ειδών και παιχνιδιών
Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα
ιης έρευνας

Τα εμπορικά καταστήματα έλαβαν καλύτερη

ενημέρωση σε σχέση με πέρυσι με
αποτέλεσμα να υπάρξει μια καλύτερη
οργάνωση για τη συμμετοχή τους
Για το μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων

η πρακτική της Black Friday
κατέχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά
τον όγκο των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν

τη συγκεκριμένη μέρα
Με βάση τους εκπροσώπους των εμπορικών

συλλόγων οι πωλήσεις των καταστημάτων

κινήθηκαν στις περισσότερες
περιοχές σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση

με πέρυσι τη συγκεκριμένη ημέρα
Παρά τη θετική επιρροή στις πωλήσεις
η πλειονότητα του εμπορικού κόσμου
σε γεντκές γραμμές κρίνει αρνητικά
την εν λόγω πρακτική για τις μικρές
επιχειρήσεις

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εμπορικών

συλλόγων σε κεντρικές πόλεις σημειώνεται

ότι η συμμετοχή των καταστημάτων

φέτος ήταν εμφανώς μεγαλύτερη
σε σχέση με πέρυσι δεδομένων τόσο της
πληροφόρησης που υπήρχε αλλά και της
οργάνωσης που προηγήθηκε για τη συγκεκριμένη

ημέρα Με βάση την έρευνα της
ΕΣΕΕ για το πώς κινήθηκαν οι πωλήσεις των

καταστημάτων σε σύγκριση με την περυσινή
αντίστοιχη ημέρα προκύπτουν τα εξής

ΑΘΗΝΑ Στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας
συμμετείχε η πλειονότητα των καταστημάτων

80-90 σε αντίθεση με πέρυσι
όπου συμμετείχε μικρό ποσοστό και

κυρίως τα επώνυμα και οι αλυσίδες Οι
πωλήσεις των καταστημάτων κινήθηκαν
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την
περσινή Black Friday
1 1ΕΙΡΛΙΛΣ Η πλειονότητα των καταστημάτων

της πόλης 70 συμμετείχε φέτος στην
πρακτική έναντι του 40-50 που συμμετείχε

πέρυσι Οι πωλήσεις των καταστημάτων
κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την περσινή
εφαρμογή της Black Friday καθώς φέτος
συμμετείχαν και επιχειρήσεις που δεν είχαν
λάβει μέρος πέρυσι Το καταναλωτικό κοινό
φάνηκε πιο ενημερωμένο σε σχέση με πέρυσι

με αποτέλεσμα να ενισχυθεί κατά πολύ
η επισκεψιμότητα της αγοράς της πόλης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Συμμετείχε περίπου 35-40
των εμπορικών καταστημάτων της εμπορικής

αγοράς έναντι του περυσινού 15

Οι πωλήσεις τη συγκεκριμένη ημέρα σε
σχέση με πέρυσι παρουσίασαν διαφοροποίηση

με βάση το είδος εμπορίας Συγκεκριμένα

στα ηλεκτρικά είδη οι πωλήσεις
κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ενώ
στους υπόλοιπους κλάδους παρέμειναν
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Στην εμπορική αγορά της περιοχής

συμμετείχε πάνω από το 60 των
εμπορικών καταστημάτων ενώ πέρυσι η

πρακτική είχε υιοθετηθεί από πολύ λίγα
καταστήματα 10-15 Σημειώθηκαν υψηλότερες

πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι
ΚΙ 1ΦΙΣΙΛ Στην εμπορική αγορά της Κηφισιάς

συμμετείχαν 8 στις 10 εμπορικές
επιχειρήσεις ποσοστό φανερά πιο ενισχυμένο

από πέρυσι όπου συμμετείχαν πολύ

λίγα καταστήματα και κυρίως οι αλυσίδες
Οι πωλήσεις κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα

σε σχέση με την περυσινή εφαρμογή
ΜΑΡΟΥΣΙ Συμμετείχε το 30 των επιχειρήσεων

της εμπορικής αγοράς Οι πωλήσεις
κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τις
ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου αλλά

χαμηλότερα σε σχέση με την περσινή
εφαρμογή της Black Friday
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Συμμετείχε το 80-90 των
εμπορικών καταστημάτων της περιοχής
έναντι του περυσινού το 30-40 Οι πωλήσεις

κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε

ΣΕΛΠΕ Καλύτερη οργάνωση
περισσότερα πωλήσεκ
Καλύτερη οργάνωση παρουσίασαν φέτος οι εμπορικές

επιχειρήσεις κυρίως σε θέματα ενημέρωσα των
καταναλωτών για την ημέρα tos Black Friday γεγονός
που αύΕησε περισσότερο την επισκεψιμότητα στα καταστήματα

σε σχέση με την αντίστοιχη ημέρα το 2016
και φυσικά τον τίίρο tous κατά 20%-40
Μάλιστα onus παρατηρεί ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Αντώ
vns Μακράς η διενέργεια tiis Black Friday αποτελεί ένα θετικό
μήνυμα για την επίτευξη των στόχων επί του τζίρου όλων των επιχειρήσεων

κατά τη διάρκεια των επικείμενων εορτών
Το θετικό Tns φετινής εορτής Tns Black Friday ήταν ότι η ιδέα διαχύθηκε

στο σύνολο Tns αγοράς με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή

επιχειρήσεων και επιχειρηματιών Παράλληλα ενώ πέρυσι η ιδέα
διακινήθηκε μόνο μέσω των social media και σε νεότερε s ηλικίες φέτος
αντίστοιχα ενημερώθηκαν μεγαλύτερες ηλικίες καταναλωτών οι οποίες
και συμμετείχαν ενεργά επισημαίνει ο κ Μακρός
Ο ίδιος μάλιστα τονίζει την ευρηματικότητα των εταιρειών φέτος όσον
αφορά την επικοινωνία Tns ημέρας αυτής αναφέροντας ότι η ενημέρωση
προέκυψε από σοβαρά οργανωμένες και ωραίες εκφραστικά πρωτοβουλίες

των εταιρειών έτσι ώστε τα οφέλη να γίνουν κατανοητά και τα μηνύματα
προκλητικά Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια αύΕηση του τζίρου

από 20-40 oris εταιρείες και μεγάλο όφελος από τη διαφοροποίηση των
τιμών προς τα κάτω για tous καταναλωτές
Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες παρέτειναν την Black
Friday για περισσότερες ημέρες ο κ Μακρής σημειώνει Τα φαινόμενα
που παρουσιάστηκαν όσον αφορά τη διασταλτική έννοια Tns ημέρας
είναι φυσιολογικά επακόλουθα μιας τόσο μεγάλης συμμετοχής Ωστόσο
η ίδια η αγορά βάσει των κανόνων Tns θα προφυλάξει την έννοια και τη
λειτουργία αυτής Tns ημέρας
Απολογιστικά ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ δηλώνει ότι το αποτέλεσμα όλων
αυτών των ενεργειών άφησε μια ευχάριστη και γλυκιά γεύση στο σύνολο
των συμμετεχόντων και μια αλλαγή έστω και πρόσκαιρη στην ψυχολογία
των εμπλεκομένων παρότι το θεσμικό πλαίσιο της χώρας δεν ευνοεί τέτοιες

ενέργειες Η Black Friday αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για την επίτευξη
των στόχων επί του τζίρου όλων των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια

των επικείμενων εορτών Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συμμετοχή των
επιχειρήσεων και των πωλητών σε τέτοιου είδους ενέργειες ενισχύει την
ψυχολογία και την τσέπη των καταναλωτών και συμβάλλει στην υγιή λειτουργία

των επιχειρήσεων
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σχέση με πέρυσι Τη συγκεκριμένη ημέρα
σημειώθηκε υψηλή επισκεψιμότητα στην
αγορά του Χαλανδρίου
ΓΛΥΨΛΔΛ Καθολική συμμετοχή των καταστημάτων

στην εμπορική αγορά της
Γλυφάδας Οι πωλήσεις κινήθηκαν σε
υψηλότερα επίπεδα
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Συμμετείχε το 80-90 των
εμπορικών καταστημάτων της περιοχής
Οι πωλήσεις κινήθηκαν σε υψηλότερα
επίπεδα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συμμετοχή κατά 90 των
επιχειρήσεων της αγοράς στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και κατά 60-70 στην περιφέρεια

Οι πωλήσεις κινήθηκαν στα ίδια
επίπεδα Σημειώθηκε ότι οι εκπτώσεις που
έκαναν τα καταστήματα κινήθηκαν σε πολύ
χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα το καταναλωτικό

κοινό να μην ικανοποιηθεί πλήρως
I ΙΑ 1 ΓΑ Συμμετοχή 85-90 φέτος σε αντίθεση

με πέρυσι που συμμετείχαν κυρίως
οι μεγάλες αλυσίδες και μόλις το 10 των
εμπορικών καταστημάτων 10 Οι πωλήσεις

κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα σε
σχέση με πέρυσι

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η πρακτική της Black Friday κατέχει θετικό

αντίκτυπο όσον αφορά τον όγκο των
πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν τη
συγκεκριμένη μέρα στην πλειονότητα των
εμπορικών καταστημάτων Πρακτικά η
εισροή μεγαλύτερου αριθμού πελατών αντιστάθμισε

το ποσοστό των εκπτώσεων που
πραγματοποίησαν τα καταστήματα
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ τα καταστήματα

που δραστηριοποιούνται σε είδη
οικιακού εξοπλισμού και ειδών τεχνολογίας
είναι εκείνα που ωφελήθηκαν περισσότερο
και ενσυνεχεία οι επιχειρήσεις του κλάδου
της ένδυσης και υπόδησης

Παρ όλο που οι πωλήσεις κινήθηκαν σε
ικανοποιητικά επίπεδα την Black Friday
σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες
ο εμπορικός κόσμος στην πλειονότητά του
κρίνει τη συγκεκριμένη πρακτική αρνητικά
όπως προκύπτει από την έρευνα Κι αυτό
γιατί τα οφέλη που αποκομίζουν οι μεγαλύτερες

επιχειρήσεις πολυεθνικές και αλυσίδες

είναι σαφώς μεγαλύτερα από εκείνα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ίσως
αυτός να είναι και ο κυριότερος λόγος που
ο εμπορικός κόσμος έρχεται αντίθετος με
τέτοιου είδους πρακτικές επισημαίνεται
Αναλυτικότερα από τα καταστήματα που
συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με την
πρακτική της Black Friday επισημάνθηκαν

τα εξής
Από μεγάλη μερίδα των ερωτώμενων σημειώθηκε

ότι φέτος τα καταστήματα ήταν
εμφανώς πιο ενημερωμένα σε σχέση με
πέρυσι Δεδομένων της καλύτερης πληροφόρησης

και οργάνωσης οι πωλήσεις
κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα τη συγκεκριμένη

ημέρα Ενδιαφέρον εύρημα
της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι όσοι
διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα κυρίως
καταστήματα ηλεκτρικών ειδών σημείωσαν

αύξηση του τζίρου τους τη συγκεκριμένη

ημέρα Ωστόσο η εμπορική κίνηση
συγκεντρώθηκε τη συγκεκριμένη ημέρα
ενώ τις επόμενες ημέρες ήταν μειωμένη
Τα μικρά καταστήματα και κυρίως εκείνα
που δεν βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές
δεν επωφελούνται από τη συγκεκριμένη
πρακτική είτε συμμετέχουν είτε όχι Σημαντικές

αναφορές πραγματοποιήθηκαν για
τη συνεχή πραγματοποίηση εκπτώσεων
προσφορών καθ όληντη διάρκεια του χρόνου

εύρημα που σημειώνεται και σε έρευνες
των τακτικών περιόδων εκπτώσεων

Επίσης υπήρξαν και ορισμένες αναφορές

σχετικά με το ότι η συγκεκριμένη προωθητική

ενέργεια δρα ανασταλτικά για τον
τζίρο της χριστουγεννιάτικης περιόδου και
απευθύνεται περισσότερο σε μεγαλύτερες
επιχειρήσεις με μεγαλύτερα περιθώρια
κέδρους Τέλος παρόλο που η αγορά λειτούργησε

θετικά απέναντι στην εν λόγω
πρακτική με τις πωλήσεις να ενισχύονται
τη συγκεκριμένη ημέρα οι συμμετέχοντες

ανέφεραν ότι δεν παύει να αποτελεί
μια πρακτική που κρίνεται αρνητικά από
τους καταστηματάρχες Το παρόν εύρημα

συνδέεται άμεσα με τις επιφυλάξεις
που δημιουργεί η ίδια η πρακτική σχετικά
τόσο με την αναδιανομή του τζίρου υπέρ
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων αλυσίδων

αλλά και την απορρόφηση του τζίρου
των επόμενων ή προηγούμενων ημερών
της συγκεκριμένης ημέρας αλλά και του
επερχόμενου χριστουγεννιάτικου τζίρου
αναφέρεται στην έρευνα

LINKWISE ΑΥΞΗΣΗ ΔΕΙΚ ΤΩΝ
ΛΟΓΩ BIACK FRIDAY
Μια διαφορετική ματιά για το πώς κινήθηκαν

οι διαφημιζόμενοι την ημέρα της ενέργειας

δίνουν τα στοτχεία που κατέγραψε
το Linkwise Affiliate Network Σύμφωνα με
αυτά παρατηρήθηκε πολύ έντονη κινητικότητα

την ημέρα της Black Friday στην οποία
φέτος συμμετείχαν περίπου 1 00 διαφημιζόμενοι

και 2.000 affiliates
Συγκεκριμένα ο τζίρος ήταν αυξημένος
κατά 6 1 0 σε σχέση με τον MO των υπόλοιπων

Παρασκευών του έτους με το effect της
Black Friday ωστόσο να μην περιορίζεται
μόνο στην Παρασκευή αφού και ο τζίρος
της Πέμπτης 23 1 1 μία ημέρα πριν από την
Black Friday αλλά και του Σαββάτου 25 1 1

παρουσίασε αύξηση 200 σε σχέση με τις
αντίστοιχες ημέρες του έτους Συγκριτικά με
την Black Friday του 20 1 6 όλοι οι βασικοί δείκτες

παρουσίασαν αύξηση το 2017 Πιο συγκεκριμένα

σημειώθηκε 60 αύξηση στην
αξία πωλήσεων που το δίκτυο της Linkwise
έφερε στο σύνολο των διαφημιζομένων του
35 αύξηση στον αριθμό των πωλήσεων και
18 αύξηση στο μέσο καλάθι
Οι μεγάλοι νικητές της μάχης της Black
Friday φαίνεται πως ήταν τα verticals της
Μόδας και της Τεχνολογίας καθώς και ο

κλάδος της Ομορφιάς και των Φαρμακείων
Μάλιστα ο κλάδος της Τεχνολογίας κατέγραψε

τη μεγαλύτερη σε αξία πώληση της
ημέρας 2.279 ευρώ Το 42 του traffic
ήρθε από κινητά τηλέφωνα αυξημένο κατά
22 σε σχέση με πέρυσι Το ποσοστό για το
desktop ήταν φέτος 50 μειωμένο κατά
1 1 και για τα tablets 8 μειωμένο κατά
8 Παρ όλα αυτά το desktop συνεχίζει να
έχει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις
πωλήσεις 67 αν και οι πωλήσεις που
ήρθαν από κινητά 27 ήταν αυξημένες
κατά 44 σε σύγκριση με το 2016 ®
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I Η ΕΣΕΕΓΙΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΣΕΕ με εγκύκλιο της ενημέρωσε τις
ομοσπονδίες-μέλη της και τους Εμπορικούς

Συλλόγους για τη λειτουργία των
καταστημάτων τα φετινά Χριστούγεννα
και τις Κυριακές του Δεκεμβρίου που
αυτά είναι ανοικτά Όπως αναφέρεται σε
αυτήν με αφορμή πολλά ερωτήματα που
δέχτηκε η ΕΣΕΕ για το τι ισχύει και ενόψει
της διαμόρφωσης των εορταστικών ωραρίων

των τοπικών αγορών επιτρέπεται
προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων τις δύο 2 Κυριακές πριν
από την ημέρα των Χριστουγέννων και
την τελευταία Κυριακή
κάθε έτους Δεδομένων
αυτών τα καταστήματα
κατά τις φετινές γιορτές
θα λειτουργήσουν στις
17 και 24 Δεκεμβρίου
αντίστοιχα και στις 31 Δεκεμβρίου Το
πλαίσιο ωραρίου για τις ανωτέρω Κυριακές

καθορίζεται από τις 11:00 έως τις
20:00 0 Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης
Κορκίδης αναφέρθηκε στην πορεία
της αγοράς τονίζοντας ότι Η φετινή
εορταστική περίοδος ξεκινά υπό κανονικές

συνθήκες και αισιόδοξο κλίμα ως
εκ τούτου ελπίζουμε να αφήσει θετικό
πρόσημο σε αγοραστική κίνηση και τζίρο
στην ελληνική αγορά Στόχος μας είναι
καλές και συμφέρουσες αγορές για τους
καταναλωτές και αυξημένη κίνηση για τις
εμπορικές επιχειρήσεις μας Ελπίζουμε η
αγορά να ζεσταθεί τα Χριστούγεννα για
τα καλά και να καταφέρει να μειώσει τις
απώλειες τζίρου που καταγράφηκαν τα

προηγούμενα χρόνια
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Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δυσαρέσκεια για την απουσία
Του Αντώνη Φώτη

Το
Διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικός

Συλλόγου Πύργου συνεδρίασε το

βράδυ της Παρασκευής Βασικά θέματα

συζήτησης ήταν ο ορισμός του εορταστικού

ωραρίου ενόψει Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς και οι προσκλήσεις στον Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσι

φάρα και τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
Γεώργιο Γεωργιόπουλο

Η πρόταση για την τελική μορφή του εορταστικού

ωραρίου εγκρίθηκε ύστερα από συγκέντρωση

και συζήτηση με τους συναδέλφους
εμπόρους μέλη του εμπορικού συλλόγου

Από έκει και πέρα το δεύτερο θέμα συζήτησης

και σίγουρα μεγαλύτερης βαρύτητας
είναι η πρόσκληση που απέστειλε ο Εμπορικός
Σύλλογος Πύργου στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στον Περιφερειάρχη

Απόστολο Κατσιφάρα και τον Αντιπεριφερειάρχη

Ηλείας Γιώργο Γεωργιόπουλο
προκειμένου να τους ενημερώσουν για το αν

υπάρχουν εξελίξεις στο έργο Πύργος-Πάτρα
Και οι δυο δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στο

συμβούλιο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
σε μέλη του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου που

υποστήριξαν πως η περιφέρεια δεν νοιάστηκε
να ενημερώσει για το αν θα δώσει το παρόν
Αυτή ήταν η 2η φορά που απέστειλε πρόσκληση

ο σύλλογος στην Περιφέρεια Το πρώτο
κάλεσμα τους είχε σχέση με την παρουσίαση
μελέτης για την ανάπτυξη της Ηλείας η οποία
ήταν δημιούργημα της Ομοσπονδίας Εμπορικών

Συλλόγων και της ΕΣΕΕ Ήταν κάτι που γινόταν

πρώτη φορά και θα έπρεπε να δώσουν το

παρόν αλλά ούτε τότε ενημέρωσαν για τον μη
ερχομό τους

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος φανερά δυσαρεστημένος

από τον μη ερχομό της
Περιφέρειας ανέφερε Δεν ήρθαν βέβαια
ούτε ο ένας ούτε ο άλλος Τώρα το γιατί δεν το

γνωρίζω Ας μας εξηγήσουν το λόγο που δεν

V

tu

Την εξήγηση από τονΑντιπεριφερειάρχη
Ηλείας Γεώργιο Γεωργιόπουλο έλαβε χθες το

πρωί ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Πύργου Κώστα Πετρόπουλος όσον αφορά

τους λόγους που δεν παρευρέθηκε στο ΔΣ του
συλλόγου

μπόρεσαν να παρευρεθούν ακόμα και εκ των

υστέρων
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου Πύργου Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος με έκδηλη την ενόχλησή του
δήλωσε Είχαν προσκληθεί ξεχωριστά ο κ

Κατσιφάρας και ο κ Γεωργιόπουλος όπου μας
αγνόησαν από κοινού Ίσως να είχαν κάτι καλύτερο

από το να συζητήσουν για το δρόμο
Πύργος-Πάτρα για τον οποίο έχουμε σημαντικά

ερωτήματα ως εμπορικός κόσμος και στα
οποία θα επιθυμούσαμε να μας δώσουν απαντήσεις

Δεν έδωσαν το παρόν και δεν έστειλαν
καμία ενημέρωση για το ότι δεν μπορούν να

Έκδηλη ήταν η ενόχληση του Αντιπροέδρου
του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου Κωνσταντίνου

Αθανασόπουλου αφού η περιφέρεια
για άλλη μια φορά δεν έδωσα το παρόν

ύστερα από πρόσκληση

παρευρεθούν Από τη μεριά μου είμαι πικραμένος

διότι μας αγνόησαν τελείως Και ένας
εμπορικός κόσμος της πρωτεύουσας του

νομού δεν μπορεί να αγνοείται καινά μην υπολογίζεται

από κανέναν Σημαντικό ερώτημα
όμως τέθηκε και από τον Γραμματέα του Συλλόγου

Νικό Σκορδαλή που αναρωτήθηκε
ποιος είναι ο απολογισμός του Αντιπεριφερειάρχη

από το 2015 που εκλέχθηκε Ο δρόμος
όπως υποστήριξαν αποτελεί σημαντικό έργο
για το νομό αφού θα προσφέρει σημαντική
ανάπτυξη και θα γίνονται ευκολότερα και γρηγορότερα

οι μεταφορές φορτίων και οι επισκέψεις

από ξένους

Εορταστικό ωράριο

Χριστουγέννων

Δευτέρα 18/12/2017
08.30-1430 και 17 00-21 00

Τρίτη 19/12/2017
08 30-1430 και 1 7 00-21 00

Τετάρτη 20/12/2017
08.30-1430 και 1 7.00-21 00

Πέμπτη 21/12/2017
08 30-1430 και 1 7 00-21 00

Παρασκευή 22/12/2017
08 30-1430 και 17.00-21.00

Σάββατο 23/12/2017
08.30-1 5 00

Κυριακή 2412/2017
11.00 18 00

Δευτέρα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25/12/2017
ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 26/12/2017
ΚΛΕΙΣΤΑ

Τέταρτη 27/12/2017
08 30-1430 και 17.00-21 00

Πέμπτη 28/12/2017
08 30-1430 και 17 00-21 00

Παρασκευή 29/12/2017
08 30-1430 και 17 00-21 00

Σάββατο 30/12/2017
08 30 15 00

Κυριακή 31/12/2017
11.00 18 00

Δευτέρα ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 01/1/2018
ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 02/01/2018
ΚΛΕΙΣΤΑ
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ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ MME ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πραγματική Οικονομία
και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

'SJ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ

ΟΙΚΟΝ. ΕΠΟΠΤΗ
ΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ

«0 ι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
δεν έπαψαν ποιέ να αποτελούν 

την «ραχοκοκαλιά» ιης
οικονομίας μας και ιδιαίτερα της τοπικής 

μας οικονομίας. Είναι γνωστό άλλωστε 

ότι αυτές οι επιχειρήσεις και
ειδικότερα οι μικρές οι πολύ μικρές
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο,
ακόμη και στον τομέα της απασχόλησης».

Τα παραπάνω τόνισε με χθεσινές του δηλώσεις 

το μέλος της Διοικ. Επιτροπής και
Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου
Ηλείας κ. Χρήστος Χριστόπουλος ο οποίος
πρόσθεσε ότι στην περίοδο της κρίσης οι
MME έχουν δώσει αρκετές φορές την διέξοδο 

και την λύση όμως δεν έχουν βγει
μέχρι τώρα τα ανάλογα ουσιαστικά και αποτελεσματικά 

στηρίγματα από την Πολιτεία...
Σε μια τέτοια κατεύθυνση με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες προσπάθησε και κινήθηκε ο
Επιμελητηριακός θεσμός, και τούτο επιβάλλεται 

να κάνει και στην συνέχεια, πάντα
σε συνεργασία με τα μέλη του, και τον εξωστρεφή 

τρόπο διαχείρισης και προβολής
των θεμάτων των Μικρομεσαίων του

Νομού μας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

ΤΟΥΣ
Ο  κ. Χριστόπουλος
ανέφερε χαρακτηριστικά 

ότι η στήριξη
απαιτείται περισσότερο 

από ποτέ και
αυτό αν αναλογι-

^ ^ σθούμε ότι η συμμετοχή 

των
μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
στην προστιθέμενη

αξία του Επιχειρηματικού 

Τομέα βρίσκεται    σε υψηλά
επίπεδα  (φθάνει στο

75% των συνολικών αποδόσεων 

των MME) και μάλιστα 
είναι πολύ πιο μεγάλη από

εκείνη που καταγράφεται στο μ.ο.

των ευρωπαϊκών δεδομένων.
Ωστόσο -επεσήμανε- δεν μπορεί παρά να
μας προβληματίζει το γεγονός των απωλειών 

σε επιχειρήσεις και σε θέσεις εργασίας 

από τα πρώτα χρόνια της κρίσης μέχρι
και σήμερα. Με δεδομένη την συρρίκνωση
της εικόνας των Μικρομεσαίων το έργο
ανασυγκρότησης και ανάτασης σε αυτό τον
χώρο γίνεται σαφώς πιο δύσκολο ενώ
μικρή ελπίδα φαίνεται να δίνουν τα σημάδια 

μικρής αύξησης για το ενδεχόμενο της
ανάκαμψης.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Το τελευταίο στοιχείο αποδεικνύει ότι μια
οποιαδήποτε έξοδος από την κρίση περνά
σίγουρα από τον κλάδο των μικρών, πολύ
μικρών αλλά και μεσαίων επιχειρήσεων.
Αναμφίβολα λοιπόν η βελτίωση προϋποθέσεων 

για την θετική αναστροφή του κλίματος 

απαιτεί παρεμβάσεις οι περισσότερες
από τις οποίες έχουν να κάνουν με την
σχέση πολιτών - επαγγελματιών και Δημόσιας 

Διοίκησης.
Χρειάζεται - αναφέρει ο Οικον. Επόπτης
του ΕΒΕ Ηλείας - να δημιουργηθεί πολύ
πιο φιλικό περιβάλλον προς τις MME, να
οδηγηθούμε στην τόνωση των ιδιωτικών
επενδύσεων, να ενθαρρύνουμε την απασχόληση 

και να αποφασίσουμε - επιτέλους
- την μείωση της γραφειοκρατίας και την
μείωση της ταλαιπωρίας για τους ιδιοκτήτες
των επιχειρήσεων.
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, η
απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων και η εξοικείωση 

με τις νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο 

της ενιαίας αγοράς, πρέπει πρωτίστως
να ωφελούν και να διευκολύνουν τις τοπικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς αυτή
την κατεύθυνση οι ελληνικές πολύ μικρές,
μικρές κι μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να
επιδείξουν μεγαλύτερο βαθμό προσαρμοστικότητας 

αφομοιώνοντας τις τρέχουσες
τάσεις.
Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε ακόμη σε
μια σειρά από προτάσεις που βασίζονται σε
προϊόν έρευνας που έγινε για λογιαριασμό
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου και ειδικότερα:

χρηματοδοτήσεις
εναλλακτικεσ

Εφαρμογή νέων δεικτών και εργαλείων παρακολούθησης 

των εξελίξεων στις επιχειρήσεις, 

αντλώντας σημαντικές
πληροφορίες για την υφιστάμενη κατά-
στασή τους αλλά και τις προοπτικές τους.
Σχεδιασμό και αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων, προσφέροντας λύσεις
στο έντονο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει 

η συντριπτική πλειοψηφία
αυτών.
Διαφοροποίηση της φορολογικής αντιμετώπισης 

των «micro» επιχειρήσεων, αναλόγως 

τόσο των απολογιστικών τους
δεδομένων όσο και λοιπών ποιοτικών παραμέτρων 

που επηρεάζουν τη λειτουργία
τους. Πρόσθεσε ακόμη, την ανάγκη θέσπισης 

ενός σταθερού και ευέλικτου φορολογικού 

συστήματος, την επιβολή όρων
ισότιμης μεταχείρισης και τον εξορθολογι-
σμό των χρεώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα 

κ.λπ.Έδωσε τέλος έμφαση, στο θέμα
της εξεύρεσης και διοχέτευσης πόρων στην
πραγματική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις 

με πολλές εναλλακτικές μορφές
χρηματοδότησης πέρα από την σημερινή
εικόνα της χορήγησης δανείων για την διευκόλυνση 

της ρευστότητας στην αγορά...
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H EuroCommerce
εκπροσωπεί έξι
εκατομμύρια εμπορι
Kés επιχειρήσει και
εταιρείε5 διεθνού
εμπορίου στην EE

το 99 των οποίων
είναι μικρέε ή μεσαίε5
επιχειρήσει Η ΕΣΕΕ

με την ιδιότητα του
εθνικού εκπρόσωπου
είναι από παλαιότερα
και πλήρη μέλη Tns

Μάλιστα ο πρόε
6pôs Tns Bao^ns
KopKiSns είναι μέλο
του Διοικητικού Tns

Συμβουλίου και η

θητεία του ανανεώθηκε

ομόφωνα
κατά την διάρκεια
Tns Γενική Συνέλευ
ons για την επόμενη
διετία 2018-2019

Η
EuroCommerce αντιπροσωπεύει

εθνικέε ομο
σπονδίε και εταιρείεε

στον τομέα λιανικήε xovôpims
και διεθνούε εμπορίου σε 31 ευ

pcjnaïkés χώρε Είναι γνωστό
ότι οτομέαε διαδραματίζει έναν

μοναδικό ρόλο στην ευρωπαϊκή
οικονομία cos σύνδεσμο μεταξύ
των παραγωγών και των 500
εκατομμυρίων καταναλωτών σε

όλη την Ευρώπη Επιδιώκει να

ενημερώνει tous υπεύθυνου

για τη λήψη αποφάσεων και το

ευρύτερο κοινό για τη σημασία
του κλάδου λιανικήε και χονδρι
Kàs πώλησηε ο onoios αλλη

λοεπιδρά με 1 00 εκατομμύρια
πελάτε κάθε μέρα Προσφέρει
εργασία σε 32 εκατομμύρια ευ

pconaious 23 εκ στο λιανικό

εμπόριο και 9 εκ στο χονδρικό
ιδιαίτερα véous avepconous που

ξεκινούν τη σταδιοδρομία tous
σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων και

δεξιοτήτων Αναλυτικά 1 axis 7

EuroCommerce

θέσειε εργασίαε στην Ευρώπη
και 1 στο υ s 5 véous 15-24
απασχολούνται στο λιανικό
εμπόριο ή στο χονδρικό εμπόριο

Η EuroCommerce υποστηρίζει
ένα ανταγωνιστικό βιώσιμο και

δίκαιο εμπόριο στην Ευρώπη 0
Kùpios ρόλοε ms είναι

Η σύνδεση όλωντωντομέων
του εμπορίου χονδρικό λιανικό

διεθνέε
Η επικοινωνία σχετικά με

τον ρόλο του εμπορίου στην

ευρωπαϊκή οικονομία
Η εφαρμογή ms νομοθεσία5

και των πολιτικών ms EE υπέρ
του ευρωπαϊκού εμπορίου

Ερωτήματα
που ζητούν
απαντήσει

Η«Ευρωπαϊκή Ημέρα Λιανικού

Εμπορίου Otis 30 Νοεμβρίου

201 7 γιορτάζεται axis

Βρυξέλλεε Πρόκειται για μία
εκδήλωση υψηλού επιπέδου
που διερευνά Tis θεμελιώδες
προκλήσες και ευκαιρίεε που

αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό
λιανικό εμπόριο Εξετάζει τον

τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι

για τη χάραξη πολιτικήε και η επιχειρηματική

κοινότητα μπορούν

να συνεργαστούν στην πρόταση

καινοτόμων ιδεών και σχεδίων

για την επίτευξη του οικονομικού

περιβάλλοντοε που είναι απαραίτητο

για την εξασφάλιση ms

ανάπτυξηε ms ποικιλομορφίαε
και ms ανταγωνιστικότητα τόσο

των τομέων λιανικήε πώληοτς

τροφίμων όσο και όλων των

αγαθών στην Ευρώπη Όσον

αφορά τον τομέα λιανικήε πώ

λησηε στο Διαδίκτυο υπάρχουν
νέε τόσες και γρήγοροι μετασχηματισμοί

Το οικονομικό δυναμικό του

λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη
είναι ανταγωνιστικό και ζωντανό
και αποτελεί βασικό τμήμα ms

ευρωπαία οικονομίαε πα

péxovTas επιχειρηματικέε και

καταναλωτικέ5 επιλογέε θέ
σες spyaoias και φορολογικά
έσοδα για τα εθνικά ταμεία Στο

πλαίσιο αυτό και με δεδομένου
tous μετασχηματισμού στην παγκόσμια

οικονομία προκύπτουν
πέντε ερώτησες πρέπει να απαντηθούν

το συντομότερο και με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο

1 Σε πολιτικά ταραχώδες πε

piôôous και με πολλέ ευρωπα
ïKés χώρεε που εξακολουθούν
να αγωνίζονται με την επίθεση

ms χρηματοπιστωτική5 Kpions
neos μπορεί να εργαστεί η EE

για να εξασφαλίσει τη δύναμη

και την ακεραιότητα Tns ενι
aias ayopâs και να παράσχει
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
εντάσεα καινοτομίαε που να

είναι αγώγιμο επενδύσες και

δημιουργία θέσεων εργασίαε
2 nd)s οι λιανοπωλητέ ανταποκρίνονται

στς avarapaxésms
oiKovopiKàs oqxn'pas και ποιε5

καινοτόμεε λύσες αναδύονται

3 Με αυξανόμενο το ποσοστό

των λιανικών πωλήσεων που

προέρχονται από διαδικτυακά
κανάλια ποιεε είναι οι ευκαι

ρίεε KooTous και οι αυνέπειεε
aums ms μετατόπισηε και nebs

μπορούν να βοηθήσουν οι και

νοτόμε lôées

4 Πώ5 οι εθνικοί κανόνε
σχετικά μετουε μισθούε φόρου

για παράδειγμα αλληλεπιδρούν

με το αναπτυξιακό δυναμισμό
του λιανεμπορίου

5 Είναι οι ευρωπαίοι λιανο
πωλητέ έτοιμοι να αντιμετωπίσουν

την πρόκληση από tous

ξένουε παίκτεε καινοτομώ
vTas στα επιχειρηματικά tous

μοντέλα
Επιπλέον πρέπει να επανεξεταστούν

οι ανάγκε η εμπιστοσύνη

και η επιλογή των
καταναλωτών Η εμπιστοσύνη
υπάρχει στο λιανικό εμπόριο και

τα τελευταία χρόνια η σημασία

Mias αλυσίδαε εφοδιασμού που

εμπιστεύονται οι καταναλωτέ
έχει γίνει πιο ξεκάθαρη από

ποτέ

Βελτιώσει
Πα λόγου5 όμω5 βελτίωση

άλλη μία ομάδα πέντε ερωτήσεων

πρέπει να απαντηθεί και πάλι

1 Πόσο μακριά θα πάνε οι σημαντικοί

μετασχηματισμοί στον

τομέα ms ανιχνευσιμότηταε και

Tns ασφάλειαε ms aAuoiôas

εφοδιασμού
2Όσο οι καταναλωτή συ

νήθειεε και συμπεριφορέε των
καταναλωτών εξακολουθούν
να εξελίσσονται και η φύση
του λιανικού εμπορίου μέσω

omnichannel αυξάνεται nos
μπορεί να προστατευτεί ο τομέαε
από Tis απειλέε του κυβερνοχώ
ρου και neos προστατεύει tous
καταναλωτέ

3 Μπορεί ο ropéas του λιανικού

εμπορίου να αποκαλείται

επιχειρηματικόε ή τομέαε αυτο
απασχόληση5 και μήπας χρειάζεται

περισσότερη δουλειά για
να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη
και η καινοτομία οδηγώντα σε

ακόμα μεγαλύτερη επιλογή πελατών

4 Ποιε5 νέε καταναλωτή
συμπεριφορέε βλέπουμε στην

Ευρώπη
5 na)s αντιδρούν οι λιανοπω

λητέε στς νέεε τάσες και nebs

είναι οι εγκαταστάσεςτου αλλά

και οι επικοινωνία σχέσες
με tous καταναλωτέ5

Κυκλική οικονομία
Προκειμένου να υπάρχει évas

βιώσιμοε κλάδοελιανικού εμπορίου

στην κορυφή Tns Eupamns
η ατζέντα των λιανοπωλητών

πρέπει να καθοδηγείται και από

πρωτοβουλίε ôncos η κυκλική

οικονομία και η αειφορία Αυτό

οφείλεται εν μέρει στη ζήτηση
των καταναλωτών για προϊόντα
που έχουν μικρότερο αποτύπωμα

άνθρακα ή μικρότερο αντίκτυπο

στον πόρο από τον οποίο

προέρχονται και επειδή υπάρχει

σαφήε επιχειρηματική πρόθεση

για δημιουργία μεγαλύτερηε
α π οτελεσματ ι κότητα s καθ όλη
τη διάρκεια του κύκλου ζωή του

npoïôvTos Η EuroCommerce

πρέπει να αναλύσει τα καινοτόμα

προϊόντα και υπηρεσι
KaOcos και Tis υπάρχουσεε
προκλήσες που αντιμετωπίζει
ο ευρωπαϊκό5 mpéas λιανικού

εμπορίου στο πλαίσιο Tns πρά
aivns ανάπτυξη Ειδικότερα
πρέπει να αναλυθεί ο Tpônos με
τον οποίο ο τομέαε του λιανικού

εμπορίου μπορεί να καινοτομεί
για την επίτευξη των στόχων

βιωσιμότητα και τι πρέπει να

γίνει για τη μετάβαση του npos
την κυκλική οικονομία
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ΘΕΜΑ
Ανύπαρκτο πλαίσιο

προστασίας των εργαζομένων

ΒΑΡΙΔΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβριο
ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα

έτη 2016-2020 Ωστόσο κούφια λόγια
και στρατηγικές διαβάζουμε και πάλι
Όταν αποψιλώνεται το Σώμα Επιθεωρητών
Εργασίας ΣΕΠΕ ή πάει για διάλυση το

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας
της Εργασίας ΕΑΙΝΥΑΕ πώς θα ελεγχθούν
οι εργοδότες πώς θα μελετηθούν οι επιπτώσεις
των αντεργατικών επιλογών τους Το ίδιο
το ΣΕΠΕ έχει δηλώσει πως υπάρχουν
επιχειρήσεις που δε έχουν επιθεωρηθεί ποτέ

λόγω του μη επικαιροπυιημή'ου μητρώου
των επιχειρήσεων Δηλαδή το ΣΕΠΕ δεν
γνωρίζει την ύπαρξή τους Οι Επιθεωρητές
Ασφάλειας και Υγείας αντί να ελέγχουν
εταιρείες ασχολούνται με τη γραφειοκρατία
του ΣΕΠΕ στο 60 του χρόνου εργασίας
τους Η έλλειψη προσωπικού είναι προφανής
καθώς απαιτούνται δεκάδες νέες προσλήψεις
Π τελευταία έκθεση πεπραγμένων ΣΕΠΕ
δημοσιεύθηκε το 2013 τα στατιστικά ΙΚΑ
σταματούν στο 2013 και τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ στο 2014 Τέτοια είναι ησπουδή
κράτους και κυβερνώντων για τους νεκρούς
εργάτες στους χώρους δουλειάς
Η ουσία λοιπόν παραμένει Ο κόσμος της
δουλειάς όσο βαθαίνει η καπιταλιστική
κρίση όσο το κεφάλαιο εντατικοποιεί με
κάθε κόστος την απομύζηση υπεραξίας από
τους εργαζόμενους πετώντας κάθε βαρίδι
εργατικού κόστους όπως είναι τα μέτρα

υγιεινής και ασφάλειας τόσο θα αυξάνεται
ο φόρος αίματος της εργατικής τάξης και
μάλιστα των πιο εκτεθειμένων και ευάλωτων
τμημάτων της που εργάζεται σε καθεστώς
μαύρης ελαστικής ή ανειδίκευτης εργασίας
Δεν είναι μόνο η στατιστική των οικονομικών
αριθμών ενάντια στον κόσμο της εργασίας
το ύψος των μισθών η φορολεηλασία που

υπομένει η ανεργία Πλέον σε βάρος του
είναι και η στατιστική του θανάτου και των

τραυματισμών σε έναν ακήρυχτο πόλεμο στους
χώρους δουλειάς που δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια προκαλεί όλο και πιο πολλά θύματα
Π δραματική χειροτέρευση της στατιστικής των

εργοδοτικών εγκλημάτων δεν είναι μόνο θέμα
εξοπλισμού ή μέτρων ασφάλειας Καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζουν και οι ποιοτικές
αντιδραστικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί
στους χώρους δουλειάς με σημαντικότερες την
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων τη
γενίκευση της ελαστικής εργασίας αλλά και τη
μεγάλη αύξηση των ωρών εργασίας Σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ το 2016 μεταξύ 40 και 47
ωρών εβδομαδιαίως εργάζονταν 1.575.000

άτομα και πάνω από 48 ώρες 1.057.000 άτομα
Η παραβατικότητα της εργατικής νομοθεσίας
και η εργοδοτική αυθαιρεσία έχουν φτάσει
πλέον σε νέα δυσθεώρητα ύψη Δεν είναι
τυχαίο ότι το χρονικό διάστημα 2015-2016 σε
45.000 σχετικούς ελέγχους τα πρόστιμα που

επιβλήθηκαν για παραβάσεις είναι πάνω από 7
εκατ ευρώ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Το εργατικό και ταξικό κίνημα οφείλουν να θέσουν στην πρώτη γραμμή το αίτημα για μέτρα υγιεινής

και ασφάλειας να διεκδικήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό να αφαιρέσει πλούτο

από το κεφάλαιο για αυτό το σκοπό

Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΕ

ΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Στα
πέτρινα χρόνια της πιο παρατεταμένης

καπιταλιστικής
κρίσης που γνώρισε η νεότερη

Ελλάδα χιλιάδες επιχειρήσεις

έχουν κλείσει δεκάδες

κλάδοι έχουν υποστεί από καθίζηση
έως ξεκλήρισμα εκατομμύρια εργαζόμενοι
έχασαν τις δουλειές τους Ωστόσο τα εργατικά

ατυχήματα οι δεκάδες νεκροί και
01 χιλιάδες τραυματίες εργάτες στον βωμό
του κέρδους της περιστολής του μισθολογικού

κόστους της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και της εντατικοποίησης

παρά τις λιγότερες δουλειές τις λιγότερες

επιχειρήσεις και την αυξανόμενη
υποαπασχόληση όχι μόνο δεν περιορίζονται

αλλά τα δύο τελευταία χρόνια τείνουν
να αυξηθούν δραματικά

Με βάση στοιχεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών
Εργασίας ΠΟΣΕΙ ΙΕ
ειδικά από το 20 1 3 και
μετά τα εργατικά ατυχήματα

στη χώρα μας
καταγράφουν αύξηση
Αυτό το χρονικό όριο
δεν είναι τυχαίο Συν
δέεται με τη γιγάντωση
της τάσης ελαστικοποίησης της εργασίας
και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων

αλλά και με τη μείωση των κονδυλίων
για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς

των εργοδοτών
Αν θεωρηθεί ότι το 20 1 0 είναι η χρονιά

αφετηρίας της μνημονιακής λαίλαπας τα
εργατικά ατυχήματα που δηλώθηκαν στο
ΣΕΠΕ ήταν 5.72 1 Το 20 1 6 ο αντίστοιχος

αριθμός εργατικών ατυχημάτων ανήλ¬

θε στα 6.500 αυξημένα κατά 13 Από το
20 1 3 και μετά έχουμε μία σταθερή αύξηση
των εργατικών ατυχημάτων για κάθε έτος
γύρω στο 1 0 Ενώ στα έτη 20 11 και 20 1 2

παρατηρήθηκε μείωση των δηλωθέντων
εργατικών ατυχημάτων από το 20 1 3 και
μετά παρατηρείται αύξηση Κι όμως αυτό
δεν είναι παράδοξο Κι αυτό γιατί το κεφάλαιο

ξέρει να αξιοποιεί προς όφελος του τα
νέα δεδομένα μετά τα μέτρα των μνημονίων

και την ένταση της καπιταλιστικής κρίσης

Μέχρι το 2008 οι επιχειρήσεις στο
πλαίσιο των επενδύσεών τους για εκσυγχρονισμό

επένδυαν σε νέο εξοπλισμό τηρούσαν

τα προσχήματα των όποιων θεσπισμένων

προδιαγραφών περί μέτρων
ασφάλειας συντηρούσαν πιο επιμελώς τα
συστήματα ασφάλειας της εργασίας που
εφάρμοζαν Αυτό πλέον έχει αλλάξει δραματικά

Επίσης σημειώθηκε ραγδαία μεί

Από το 2013 και μετά έχουμε μία σταθερή αύξηση
των εργατικών ατυχημάτων για κάθε έτος γύρω στο 10

ωση της κατασκευαστικής και οικοδομικής
δραστηριότητας Αυτή η εικόνα αντιστράφηκε

ριζικά από το 20 1 0 και μετά έτσι
ώστε να φτάσουμε στην αύξηση των εργατικών

ατυχημάτων ειδικά τα έτη 20 1 3 έως
και 20 1 6 παρόλο που σημειώθηκε κατακόρυφη

πτώση της οικοδομής και μείωση του
ΑΕΠ κατά 30 περίπου άρα και της επιχειρηματικής

δραστηριότητας Δεν υπάρχει
κανένας εργοδότης μικρός ή μεγάλος

εγχώριος ή πολυεθνικός που να μην επέβαλε

περιορισμό ή και κατάργηση κονδυλίων
που αφορούσαν τη λήψη μέτρων ασφάλειας

της εργασίας
Ανάλογη είναι η πορεία που ακολουθούν

και τα θανατηφόρα ατυχήματα Συγκεκριμένα

όπως φαίνεται και στο σχετικό

πίνακα το 20 1 3 τα θανατηφόρα ατυχήματα

ήταν 65 το 2014 63 το 2015 67 και
το 2016 73 Αυτό σημαίνει αύξηση 10

περίπου κάθε χρόνο αν εξαιρέσουμε μία
ανεπαίσθητη πτώση το 20 Κι Επίσης είναι
εντυπωσιακό και ένα άλλο στοιχείο Εάν
κάνουμε αναγωγή στον αριθμό των εργαζόμενων

το 2010 4,39 εκατ και το 2016
3,67 εκατ η αναλογία εργατικών ατυχημάτων

ήταν 1:767 χιλ το 2010 και 1:565
χιλ το 20 1 6 δηλαδή χειροτέρεψε η αναλογία

καθώς αυξήθηκε η πυκνότητα των ατυχημάτων

Αυτή η τάση συνεχίζεται με δραματικό

ρυθμό και εντός
του 201 7 Για το πρώτο
τρίμηνο του 201 7 σύμφωνα

με την ΠΟΣΕ
ΠΕ παρατηρείται μία
αύξηση 15 σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο

του 20 1 6 στα δηλωθέντα

εργατικά ατυχήματα Ειδικότερα το
2016 στο πρώτο τρίμηνο τα δηλωθέντα
εργατικά ατυχήματα ήταν 1.421 ενώ για
το 20 1 7 ανήλθαν στα 1 608 δηλαδή αυξήθηκαν

κατά 1 3 Με αυτό το ρυθμό η
εκτίμηση είναι ότι τα δηλωθέντα ατυχήματα

φέτος θα υπερβούν τα 7000
Μάλιστα τον περασμένο Αύγουστο

η εικόνα με τα εργοδοτικά εγκλήματα πα

ρέπεμπε σε πολεμική σύρραξη στους χώ
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ρους δουλειάς, καθώς μετρήσαμε 1 1 επισήμως 

νεκρούς μέσα σε ένα μήνα. Κατά μέσο 

όρο θρηνούμε 1 20- 1 30 νεκρούς από εργατικά 

«ατυχήματα», την ώρα μάλιστα που
στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat,
καταγράφεται μια απόκλιση κατά 39% μεταξύ 

των δηλωθέντων και των ατυχημάτων 
που πραγματικά συμβαίνουν, εκτινάσσοντας 

τον αριθμό τους στο δυσθεώρητο
ύψος των 35.000 κατ' έτος,
όπως έχει επισημάνει και ο Α.
Ταργουτζίδης από το ΕΛΙΝΥ-
ΑΕ Θεσσαλονίκης.

Για να έχουμε μια πιο σφαιρική 

εικόνα του τι συμβαίνει
στην Ελλάδα σε σχέση με την
EE των 28 χωρών, αξίζει να
δούμε τα ακόλουθα στοιχεία
(Δ. Πινότση, ΕΛΙΝΥΑΕ): Το
2014 στην EE (28) αναφέρθηκαν 

τουλάχιστον 3.22 1 .074
(προσωρινά στοιχεία) εργατικά
ατυχήματα με απουσία από την
εργασία μεγαλύτερη των τριών
ημερών, σημειώνοντας αύξηση 

σε σχέση την προηγούμενη 
χρονιά κατά 93.528, και τα

θανατηφόρα ανήλθαν σε τουλάχιστον 

3.774, αυξημένα κατά 100. Επίσης, 

στην EE (28) τα εργατικά «ατυχήματα» 
ανά 1 00.000 εργαζόμενους ήταν 1.576

το 20 1 2, 1 .533 το 20 1 3 και 1 .559 το 20 1 4.
Εάν συγκρίνουμε την κατάταξη των χωρών 

με βάση τον δείκτη επίπτωσης ατυχημάτων 

στην EE στην κορυφή βρίσκεται η
Γαλλία με δείκτη 3. 1 60 και επίπεδο αναγγελίας 

1 00%, ακολουθούμενη από Πορτογαλία 

(2.892) και Ισπανία (2.768) (έτος
αναφοράς το 20 1 5), με την Ελλάδα να βρίσκεται 

στον ...πάτο της λίστας με δείκτη μόλις 

1 59 και επίπεδο αναγγελίας μόλις 39%,
δηλαδή το 6 1 % των «ατυχημάτων» παραμένει 

αδήλωτο!
Η υποβάθμιση των όρων και συνθηκών 

εργασίας στους χώρους δουλειάς δεν
φέρνει όμως μόνο περισσότερους νεκρούς
ή τραυματισμένους εργάτες. Οι συνθήκες
εντατικοποίησης, το κυνήγι των εργοδοτικών 

«στόχων», η άνοδος της «παραγω¬

γικότητας» δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος
για την αύξηση του στρες και των διαφόρων 

νόσων που πλήττουν όλο και περισσότερους 

εργαζόμενους. Σύμφωνα με
την Θ. Κουκουλάκη (ημερίδα ΕΛΙΝΥΑΕ
16/1 1/201 7), στην Ευρώπη το 25% των 

εργαζομένων 

βιώνουν στρες στον περισσότερο 
χρόνο της εργασίας τους. Το αντίστοιχο 
ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλά-

Εργατικά ατυχήματα αναγγελθέντα στο ΣΕΠΕ (σε παρένθεση τα δηλωθέντα σε ΙΚΛ)

2010 20U 2012 2013 2014 2015 2016

Τραυματισμοί 5721 (7707) 5203 (5973) 4858 5126 54Q7 6500

θάνατοι 94 70 64 65 63 67 73

δα που δηλώνει ότι υποφέρει από εργασιακό 

στρες είναι υπερδιπλάσιο του μέσου
όρου των χωρών της EE. Οι πιο συχνές αιτίες 

ήταν ο υπερβολικός φόρτος εργασίας,
η αναδιοργάνωση εργασίας ή η ανασφάλεια 

και το «μπούλινγκ» και παρενόχληση
στην εργασία. Επίσης, μια ευρωπαϊκή δημοσκόπηση 

για την ασφάλεια και την υγεία,
που έλαβε χώρα το 20 1 3, κατέδειξε ότι το
93% των Ελλήνων πιστεύουν ότι το εργασιακό 

στρες θα αυξηθεί τα επόμενα πέντε
έτη και το 83% θεωρεί ότι θα σημειώσει σημαντική 

αύξηση, ότι 4 στους 1 0 εργαζόμενους 

θεωρούν πως δεν υπάρχει ικανοποιητική 

διαχείριση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων 

στους χώρους εργασίας, και ότι
το 86, 1 % των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
δεν είχαν πλάνο δράσης για την πρόληψη
του στρες και το 69,5% δεν είχαν διαδικασίες 

για τη διαχείριση της παρενόχλησης.
Πέρα από όλα τα παραπάνω, έως το έτος

2020 προβλέπεται ότι η κατάθλιψη θα είναι 

η δεύτερη ασθένεια που θα οδηγεί σε
ανικανότητα.

Δραματικά είναι τα στοιχεία που αφορούν 

και την επαγγελματική νοσηρότητα.
Στην ημερίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ, ο γιατρός εργασίας 

Β. Δρακόπουλος τόνισε πως, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας, υπάρχουν συνολικά περίπου 

2,34 εκατ. θάνατοι που
σχετίζονται με την εργασία,
ετησίως. Τα 2,02 εκατ. θανάτων 

προκαλούνται από ασθένειες 

που σχετίζονται με την
εργασία (πάνω από 5.500 θάνατοι 

ημερησίως), ενώ ο ετήσιος 

αριθμός των μη θανατηφόρων, 

σχετικών με την εργασία, 

ασθενειών υπολογίζεται
σε 1 60 εκατομμύρια.

Επίσης, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
με την εργασία σχετίζονται το
37% των οσφυαλγιών, το 1 6%
της απώλειας ακοής, το 1 3%
της χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας, το 1 1 % του
βρογχικού άσθματος, το 1 0%

του καρκίνου του πνεύμονα και το 8% των
τραυματισμών.

Όσον αφορά την εκτίμηση της θνησιμότητας 
που σχετίζεται με την εργασία στην

EE (28), περίπου 167.000 θάνατοι ετησίως 

αποδίδονται σε ασθένειες και ατυχήματα 
που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων 

7.460 θανάτων που 
προκαλούνται 

από εργατικά ατυχήματα. Επίσης, 

95.581 θάνατοι ετησίως οφείλονται
σε καρκίνους που σχετίζονται με την εργασία, 

ενώ το 9,6% του συνόλου των θανάτων 

από καρκίνο εκτιμάται ότι οφείλεται 
στην εργασία (2002). Σύμφωνα δε με

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμού για την Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία, το κόστος των
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών 

ασθενειών κυμαίνεται από 2.6%-
3.8% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα, το κόστος
αυτό αντιστοιχεί σε 7,38 δια ευρώ (βάσει
ΑΕΠ 2016).

Διαλύουν τον μόνο φορέα για ασφάλεια και υγιεινή
I ΣΕΒ-ΓΣΕΕ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οπιο 
αψευδής μάρτυρας ότι

το κεφάλαιο δεν δίνει δεκάρα 

για τους εργαζόμενους,
αλλά και για τη συμπαιγνία
του αστικοποιημένου συνδικαλισμού 

τύπου ΓΣΕΕ είναι η περίπτωση 
του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγιεινή 

και Ασφάλεια της Εργασίας. Το ΕΛΙΝΥΑΕ, 

μετά την προσχεδιασμένη αποχώρηση 

του ΣΕΒ και την αναπόφευκτη μείωση 

των εσόδων του, δρομολογεί κατόπιν
απόφασης του ΔΣ στις 16/11, την πλήρη
απαξίωσή του με την προώθηση 1 7 απολύσεων 

που αντιστοιχούν σε πάνω από 50%
του επιστημονικού του δυναμικού και διακοπή 

λειτουργίας 5 περιφερειακών παραρτημάτων 

(Βόλου, Ιωαννίνων, Κομοτηνής,
Κρήτης, Τρίπολης). Το σχέδιο του ΣΕΒ
για απαξίωση ή και λουκέτο του ΕΛΙΝΥ¬

ΑΕ υλοποιείται στην πράξη από την πλειοψηφία 

της ΓΣΕΕ και τους άλλους ιδρυτικούς 

φορείς (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ).
Όπως τονίζει το σωματείο εργαζομένων

στο ΕΛΙΝΥΑΕ, το κλείσιμο ή η απαξίωση
του μόνου αυτή τη στιγμή εξειδικευμένου
μη κερδοσκοπικού ερευνητικού Ινστιτούτου 

για θέματα υγείας και ασφάλειας, υπονομεύει 

ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες
διερεύνησης των συνθηκών εργασίας κατά
κλάδο, μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων,
μελέτης των μέτρων πρόληψης, πληροφόρησης 

και εκπαίδευσης για την προστασία
των εργαζομένων από τον επαγγελματικό
κίνδυνο και από τους κινδύνους που σχετίζονται 

με το ευρύτερο περιβάλλον, όπως
οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες) 

και τα τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης. Η μεθόδευση πραγματοποι¬

είται με πρόσχημα την ελλιπή χρηματοδότηση. 
Οι ιδρυτικοί φορείς και οι διοικήσεις

έχουν συνευθύνη για την οικονομική διαχείριση 

έως σήμερα. Έχουν απορροφηθεί
σημαντικά κοινοτικά κονδύλια με επίκληση
της περιφερειακής δομής που τώρα ξαφνικά 

δεν τη θεωρούν αναγκαία. Σύμφωνα με
το σωματείο, υπάρχουν δυνατότητες αύξησης 

της χρηματοδότησης του Ινστιτούτου,
ωστόσο οι ιδρυτικοί φορείς αρνούνται να
συμφωνήσουν, π.χ. σε αύξηση της χρηματοδότησης 

από τους πόρους του ΛΑΕΚ. Το
Υπουργείο Εργασίας στα λόγια υποστηρίζει
τη σημασία και τις δυνατότητες αξιοποίησης
του Ινστιτούτου (π.χ. από το ΣΕΠΕ, για μετρήσεις 

κ.λπ.), αλλά εμφανίζεται να «σηκώνει 

τα χέρια ψηλά» στο σχεδιασμό του ΣΕΒ
για το ΕΛΙΝΥΑΕ, αφήνοντάς το τελικά να
οδηγηθεί στην απαξίωση.

01 «ΕΝΟΧΟΙ» ΚΛΑΔΟΙ	
Λιανεμπόριο και 0ΤΑ
«σκοτώνουν» τους εργάτες τους

■ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συχνότητα των εργοδοτικών εγκλημάτων
στους χώρους δουλειάς εστιάζεται σε συγκεκριμένους 

κλάδους εργασίας αλλά κυρίως στις
ελαστικές σχέσεις εργασίας και αυτό ασφαλώς
δεν είναι τυχαίο. «Πρωταθλητές» στο έγκλημα
αναδεικνύονται τα τελευταία χρόνια οι δήμοι,
καθώς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν καταγραφεί 

επτά νεκροί τους τελευταίους μήνες
ενώ σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, στο διάστημα
από τον Ιούλιο 2014 μέχρι και τον Αύγουστο
2017, σημειώθηκαν 34 θάνατοι εργατών, ενώ
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο καταγράφηκαν
32 τα σοβαρά εργατικά «ατυχήματα».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι πολλοί
δήμοι παραβιάζουν τη νομοθεσία μην παρέχοντας 

τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας, 

ενώ παρατηρείται έλλειψη συντήρησης 

ή ακαταλληλότητα απορριμματοφόρων
και μηχανημάτων κ.λπ., και εντατικοποίηση
της εργασίας εξαιτίας έλλειψης προσωπικού
στους δήμους. Ωστόσο, κρίσιμη παράμετρος είναι 

το γεγονός ότι τα περισσότερα θύματα είναι 

εργαζόμενοι «μιας χρήσης», «ωφελούμενοι» 
που η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» ότι τους

βρήκε δουλειά για 8 μήνες ή συμβασιούχοι, δηλαδή 

ανειδίκευτο, φθηνό προσωπικό. Κραυγαλέες 

τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν ο συμβασιούχος 

του δήμου Μαραθώνα, η άτυχη 30χρονη
στον Πύργο, αλλά και ο 73χρονος (!) που έκανε 

κοινωνική εργασία για χρέη προς το Δημόσιο 
στο δήμο Καλαμαριάς και σκοτώθηκε κατά

την κοπή δέντρου. Ένας άλλος μεγάλος χώρος
όπου έχει γιγαντωθεί ο αριθμός των θυμάτων
από τη «δεξαμενή» των εργολαβικών συνεργείων, 

είναι η ΔΕΗ, όπου από το 2014 ως σήμερα, 

στους περίπου 25 νεκρούς εργάτες, τουλάχιστον 

οι 10 ήταν «εργολαβικοί». Ανάλογη εικόνα 

και στον ΟΤΕ, όπου πρόσφατα η ΑΣΕ-ΟΤΕ
κατήγγειλε ότι τα δηλωμένα εργατικά ατυχήματα 

έχουν αυξηθεί κατά 200%!
Όσον αφορά τα πιο επικίνδυνα επαγγέλμα-

τα-κλάδοι, είναι εντυπωσιακό ότι από το 2009
έως και σήμερα, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα 

παρατηρούνται στο χώρο του λιανικού
εμπορίου με σταθερά ποσοστά (20% το 2009
και 21% το 2016). Στις κατασκευές το ποσοστό
είναι μειούμενο, λόγω μείωσης της οικοδομής
(από 15% το 2009 στο 7,6% το 2016. Στη δημόσια 

διοίκηση, κυρίως, δήμους, από 3% το 2009,
αυξήθηκε στο 5,7% το 2016, στα νοσοκομεία
από 3,5% το 2009 στο 5,4% το 2016 και, τέλος, 

στους χώρους αποθήκευσης, στη βιομηχανία 

τροφίμων και στα ξενοδοχεία, όπου τα
αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σταθερά,
από το 2009 έως το 2016, περίπου στο 5,5%.

Είναι σαφές ότι όπου υποχωρεί το συλλογικό 
πλαίσιο προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων 

και το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

όπου οι εργαζόμενοι μένουν
χωρίς τα στοιχειώδη δικαιώματα και μέσα εργασίας 

δημιουργούνται νέα πεδία εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας. Ένα από αυτά τα πεδία είναι

και η συνειδητή από την εργοδοτική πλευρά,
υποβάθμιση της ανάγκης για λήψη των απαραίτητων 

μέτρων ασφαλείας. Αν αυτό συνδυαστεί 

με την εντατικοποίηση που υπάρχει σε δύσκολους 

χώρους, πολλές φορές τις ευέλικτες
μορφές εργασίας με πολλούς εργολάβους και
πολλές υπερεργολαβίες στα τεχνικά έργα, την
ενέργεια κ.α., όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο 

εχθρικό για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων και άκρως ...φιλικό για τα εργοδοτικά 

κέρδη.
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Ποιες πόλεις υπέκυψαν στον
πειρασμό ιης Black Friday
• Κλέβει τζίρο από τον χριστουγεννιάτικο λέει η ΕΣΕΕ

Μεγαλύτερη ήταν φέκ η συμμετοχή των καταστημάτων στην Black Friday
και πιο οργανωμένη σε σχέση με πέρυσι σύμφωνα με τα στοιχεία ms ΕΣΕΕ

Oétos
τα ελληνικά καταστήματα
είχαν μεγαλύτερη

συμμετοχή και μάλιστα πιο οργανωμένα

σε σχέση με πέρυσι
στον εισαγόμενο πειρασμό
tns Black Friday Αυτό προκύπτει

από τα στοιχεία ms
ΕΣΕΕ από τα οποία φαίνεται ότι
πολύ περισσότεροι πολίτεβ
έτρεξαν να αγοράσουν πράγματα

που είχαν ανάγκη με m
npootpopés και us εκπτώσειβ
να είναι το δόλωμα

Τα ποσοστά των καταστημάτων
που συμμετείχαν cpéTos σε αυτή την
πρόκληση ήταν• Στο εμπορικό κέντρο ms
Αθήναε συμμετείχε το 80
90 των καταστημάτων στον Πειραιά

το 70 στο Περιστέρι το
35 40 στη Νέα Ιωνία πάνω
από το 60 στην Κηφισιά συμμετείχαν

οι 8 oris 1 0 εμπορικέε επιχειρήσει

στο Μαρούσι το 30
στο Χαλάνδρι το 80 90
όταν πέρυσι ήταν 30 40 στη
Γλυφάδα η συμμετοχή ήταν καθολική

στο Κερατσίνι 80 90
στη θεσσαλονίκη 90 και 60
70 στην περιφέρεια και στην
Πάτρα 85 90 όταν πέρυσι
ήτανμόλιε 10• Στην υπόλοιπη Ελλάδα
Στην Αλεξανδρούπολη η συμμετοχή

των καταστημάτων ήταν καθολική

ενώ πέρυσι ήταν μόλιβ
1 0 στη Λάρισα συμμετείχε το
σύνολο των καταστημάτων ενώ
πέρυσι συμμετείχαν κυρίου οι με
γάλεε αλυσίδεΒ και το 1 0 των

εμπορικών καταστημάτων στη
Σπάρτη πήρε μέρο3 το 50 κυ
picos καταστήματα évôuons υπό
ônons και ηλεκτρονικά με Tis πωλήσει

να είναι σε υψηλό επίπεδο
στον Βόλο το 70 80 στο Ρέθυμνο

μόλιβ το 5 Ι στον Πύργο
το 70 στην Κομοτηνή το

70 στο Αίγιο το 70 στη Βέροια

το σύνολο των καταστημάτων
oris ΣέρρεΒ το 80 στα Τρίκαλα

το 70 στη Λαμία το 70
ενώ πέρυσι ήταν πολύ μικρή η
συμμετοχή στη Χαλκίδα το 70
75 στην'Εδεσσα το 95
στην Καλαμάτα το 60 στο Μεσολόγγι

το 40 στη Θήβα το
30 στην Καστοριά το 30 στη
Νάουσα το 30 στα Γρεβενά το

15 20 ενώ η Φλώρινα έκανε
την εξαίρεση Ka9cos δεν μπήκε
στον πειρασμό κανένα μαγαζί

Κερδισμένες οι αλυσίδεβ
Onoas επισημαίνει όμακ η ΕΣΕΕ παρότι

η αγορά λειτούργησε θετικά
με Tis πωλήσει να ενισχύονται η

Black Friday δεν παύει να αποτελεί

μια πρακτική που κρίνεται αρνητικά

από tous καταστηματάρχε5
Και τούτο γιατί αυτή η πρακτική οδηγεί

στην αναδιανομή του τζίρου υπέρ
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
αλυσίδων αλλά και στην απορρόφηση

του τζίρου των επόμενων ή
προηγούμενων ημερών αλλά και
του επερχόμενου χριστουγεννιάτικου

τζίρου
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ΕΜΠΟΡΙΟ

εν σηκώνει κεφάΑι το εμπόριο
ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΖΙΡΟΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ BLACK FRIDAY
• ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

Σε
ρυθμούς προσφορών

χτυπάει n καρδιά του
ελληνικού εμπορίου
το δίμηνο Νοεμβρίου

Δεκεμβρίου Από τις ενδιάμεσες
εκπτώσεις 1-15/11 για την πλειονότητα

των περιφερειών στην
Black Friday 24/11 και τώρα
στην εβδομάδα ηλεκτρονικού
εμπορίου 1-7/12 Στο κατώφλι

της χριστουγεννιάτικης περιόδου

οι επιχειρήσεις του κλάδου

προσπαθούν να ανακάμψουν
από τους χαμηλούς τζίρους των
τελευταίων μηνών Η φοροεπι
δρομή ωστόσο με τη σφραγίδα
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύει

το έργο τους φέροντας αρκετές

από αυτές αντιμέτωπες με
το λουκέτο

Είναι κρίμα επιχειρήσεις που
άντεξαν έπειτα από τρία Μνημόνια

να βάλουν λουκέτο επειδή
συνεχίζουν να υπερφορολογούνται

ανέφερε χαρακτηριστικά
σε πρόσφατες δηλώσεις του ο
πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

ΕΣΕΕ Βασίλης
Κορκίδης

Κατά τα λεγόμενα του ίδιου
Δεν είναι μόνο ο κλάδος του

εμπορίου που υπερφορολογείται
αλλά όλοι οι κλάδοι της μικρομεσαίας

επιχειρηματικότητας
αφού για κάθε 100 ευρώ

που εισπράττουμε καλούμαστε
να πληρώσουμε από 53 έως 75
ευρώ σε φόρους και εισφορές
Με τα υπόλοιπα που απομένουν
δεν μπορούμε να συντηρήσουμε
ούτε την επιχείρησή μας ούτε την
οικογένειά μας και σίγουρα δεν
περισσεύουν χρήματα για την
ανάπτυξη που ζητάμε

Φτωχή συγκομιδή
Ειδικότερα αναφορικά με τις
ενδιάμεσες εκπτώσεις απογοητευτική

ήταν η συγκομιδή εσόδων

από τους εμπόρους Παράγοντες

της αγοράς αποδίδουν σε
μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη
στο κούρεμα του οικογενειακού

προϋπολογισμού Σύμφωνα
με έρευνα της ΕΣΕΕ ο τζίρος
για το 47 των επιχειρήσεων
που συμμετείχαν σε αυτές τις
εκπτώσεις ήταν μικρότερος σε
σύγκριση με το 2016 Μόλις για
ένα ποσοστό της τάξεως του 10
οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά
ενώ για το 37 των εμπορικών
καταστημάτων παρέμειναν στα
ίδια επίπεδα

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο
αυτών οι επιχειρήσεις ένδυσης
υπόδησης εμφάνισαν το μεγαλύτερο

ποσοστό συμμετοχής 85
ενώ σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις

λιανικού εμπορίου πραγματοποίησαν

εκπτώσεις στο σύνολο
των προϊόντων που διαθέτουν

στο κατάστημα

Είναι κρίμα
επιχειρήσεις
που άντεξαν
έπειτα από
τρία Μνημόνια
να βάλουν
λουκέτο
επειδή
συνεχίζουν
να υπερφορολογούνται

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΕΕ

Αναφορικά με τα καταστήματα
που άνοιξαν την Κυριακή 5

Νοεμβρίου 4 στους 10 επιχειρηματίες

δήλωσαν ότι ο τζίρος
του δεκαπενθημέρου δεν επηρεάστηκε

από το άνοιγμα της
Κυριακής και τη λειτουργία του
καταστήματος για μία επιπλέον
ημέρα Παράλληλα το ίδιο ποσοστό

ανέφερε πως το άνοιγμα
της Κυριακής είχε αρνητική αντιπροσφορά

στο ύψος των πωλήσεων

ολόκληρης της εκπτωτικής
φθινοπωρινής περιόδου για την
επιχείρησή τους

Φέτος δεύτερη χρονιά εφαρμογής

της Black Friday αυξήθηκε
τόσο η συμμετοχή του καταναλωτικού

κοινού όσο και των
επιχειρήσεων κάθε είδους π.χ
πολυκαταστήματα ηλεκτρονικών
ειδών ηλεκτρικών συσκευών
σούπερ μάρκετ φούρνοι ζαχαροπλαστεία

φαρμακεία κομμωτήρια
κ.λπ στο θεσμό Μάλιστα

ορισμένες από αυτές διεύρυναν
τη διάρκεια της συγκεκριμένης
προωθητικής ενέργειας από μία
ημέρα σε τρεις ακόμα και σε μία
ολόκληρη εβδομάδα

Παρ όλα αυτά ο εμπορικός κόσμος

στην πλειονότητά του δεν

αξιολογεί με θετικό πρόσημο σε
σχετική έρευνα της ΕΣΕΕ τη συγκεκριμένη

πρακτική Κι αυτό διότι

σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία
Τα οφέλη που αποκομίζουν

οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις πολυεθνικές

και αλυσίδες είναι σαφώς

μεγαλύτερα από εκείνα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
ίσως αυτός να είναι και ο κυριότερος

λόγος που ο εμπορικός κόσμος

είναι αντίθετος με τέτοιου
είδους πρακτικές

Εβδομάδα GRECA
Μετά την Black Friday πάντως
σειρά πήρε η εβδομάδα ηλεκτρονικού

εμπορίου 1-7/12 η οποία
διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή

χρονιά από τον Ελληνικό
Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου

GRECA Στο πλαίσιο αυτής
πλήθος ελληνικών ηλεκτρονικών
καταστημάτων διαθέτει προϊόντα
και υπηρεσίες σε ελκυστικές τιμές
για τους καταναλωτές

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται
στα πρότυπα του αμερικανικού

Cyber Monday δηλαδή
της Δευτέρας μετά την Ημέρα
των Ευχαριστιών του λεγόμενου
Thanksgiving όπου τα ηλε¬

κτρονικά καταστήματα στις ΗΠΑ
προχωρούν σε εκπτώσεις και προσφορές

στην προσπάθειά τους να
προσελκύσουν πελάτες και να αυξήσουν

τον τζίρο τους
Αξιοσημείωτο είναι πως πέρυσι

συμμετείχαν στο θεσμό περισσότερα
από 250 ηλεκτρονικά καταστήματα

της χώρας υπερδιπλάσια
σε σύγκριση με το 2015 Μάλιστα
καταγράφηκε αύξηση του τζίρου
κατά 69,59 τη συγκεκριμένη
εβδομάδα σε σχέση με την αντίστοιχη

του 2015 καθώς και αύξηση
κατά 28,17 σε σύγκριση με

την προηγούμενη ημερολογιακά
εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

Για τη διευκόλυνση του καταναλωτικού

κοινού ο GRECA έχει
δώσει στη δημοσιότητα λίστα με
τα ηλεκτρονικά καταστήματα που
συμμετέχουν στη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία στην ιστοσελίδα
του www.greekecommerce.gr

Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω

ενέργειες δεν αρκούν για
να τραβήξει ο κλάδος ανοδική
πορεία Στελέχη του εκτιμούν πως
από τον τελευταίο μήνα του χρόνου

θα κριθεί αν τελικά το 2017
θα κλείσει με θετικό ή αρνητικό
πρόσημο για το εμπόριο

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ για την εορταστική
περίοδο των Χριστουγέννων έχει ξεκινήσει και ο
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ΕΣΑ πρότεινε το παρακάτω

ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

ΠΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 12.17

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.12.17

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 12 17

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18-22.12.2017

ΣΑΒΒΑΤΟ
23.12.2017

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ
25 26.12.2017

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 29.12.2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.1 2.201 7

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.12.2017

09.00 21.00

09.00 18.00

11.00-1 8.00

09.00 21.00

09.00 18.00

ΚΛΕΙΣΤΑ

09.00 21.00

09.00-18.00
1 1 00 1 7.00

Σημειώνεται πως για την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018
ο Σύλλογος προτρέπει όπως παραδοσιακά και εθιμικά

γίνεται τα καταστήματα λιανικού εμπορίου
να παραμείνουν κλειστά
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StfY/fXfE Σε θετική τροχιά το λιανεμπόριο

Ανέκαμψε το εμπορικό
ισοζύγιο αγαθών
Ανάκαμψη

σε σύγκριση με τον
τελευταίο μήνα του καλοκαιριού

παρουσίασε το εμπορικό
ισοζύγιο αγαθών τον Νοέμβριο
του 2017 μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος

201 7 ενώ μηνιαία στασιμότητα

κατέγραψε ο εποχικά
διορθωμένος ΔΚΕ στο λιανικό εμπόριο

Συμφωνά με ης καταγραφές
του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών

της ΕΣΕΕ στο μηνιαίο δελτίο

του η άκρως ανησυχητική
διόγκωση των εισαγωγών μία παράμετρος

που είχε επισημανθεί
και στην ανάλυση του Οκτωβρίου

περιορίστηκε δραστικά ενώ
σε συνδυασμό με την παράλληλη
αξιοσημείωτη μηνιαία τόνωση των

εξαγωγών το έλλειμμα διαμορφώθηκε

σε χαμηλά επίπεδα
Ειδικότερα εξετάζοντας την

πορεία της προηγηθείσας περιόδου

σημειώνεται από το ΙΝΕΜΥ όη
πτώση για δεύτερο ουνεχή μήνα
κατέγραψε ο εποχικά διορθωμένος
χωρίς τα καύσιμα ΔΚΕ στο λιανικό

εμπόριο τον Σεπτέμβριο του
201 7 τόσο σε μηνιαία οριακή μείωση

Σεπτέμβριος/Αύγουστος
201 7 0 1 όσο και σε ετήσια βάση

Σεπτέμβριος 2017/2016 1,2
Σε όρους εννεαμήνου οι πωλήσεις
των καταστημάτων λιανικής εξακολουθούν

να κινούνται σε θετική

τροχιά σε σχέση με το αντίστοιχο

διάστημα του 2016 εννε
άμηνο 201 7/2016 2,3 εξαιτίας
κυρίως της ικανοποιητικής πορείας

του δείκτη στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος
έτους ISID:1 15216611
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

Karines στα επιμελητήρια
Από

σήμερα ξεκινούν σταδιακά

οι επιμελητηριακές
εκλογές όπου επιχειρηματίες

και ελεύθεροι επαγγελματίες
της χώρας καλούνται να επιλέξουν
τους θεσμικούς εκπροσώπους τους
για την επόμενη τετραετία Σύμφωνα

μάλιστα με νόμο που ψηφίσθηκε
πρόσφατα δεν επιτρέπεται η επανεκλογή

προέδρου που έχει διανύσει
δύο θητείες

Από αυτόν τον κανόνα εξαιρούνται

οι νυν πρόεδροι οι οποίοι
μπορούν να επανεκλεγούν για ακόμη
μία φορά

Κέντρα υποστήριξης
Υπενθυμίζεται ηως από τις βασικότερες

υποχρεώσεις της επιμελητηριακής
κοινότητας βάσει της σχετικής

νομοθεσίας είναι η σύσταση κέντρων

υποστήριξης επιχειρήσεων
ΚΥΠΕΧ

Εργο αυτών θα είναι η παροχή διοικητικών

πληροφοριών και η υποστήριξη

των εταιριών κάθε νομικής
μορφής καθώς επίσης και των ατομικών

επιχειρήσεων στη διεκπεραίωση
διαδικασιών Δημοσίου Δικαίου

από την υποβολή της αίτησης μέχρι
την έκδοση της τελικής πράξης

Στο μεταξύ πρόθεση της κυβέρνησης

είναι η μελλοντική μετατροπή
των επιμελητηρίων σε περιφερειακά
Σε αυτή την κατεύθυνση από την
τρέχουσα θητεία θα συσταθούν και
περιφερειακά επιμελητηριακά συμβούλια

Ta ψηφοδέλτια

1 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Αθήνας ΕΒΕΑ
0 νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος

Μίχαλος είναι επικεφαλής του

Νέους αγώνες για τη στήριξη του επιχειρείν ετοιμάζει
ο νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ο Νίκος Παχύλας διεκδικεί με την Επιχειρηματικό
Ανάπτυξη το εμπορικό τμήμα του ΕΒΕΑ

D
ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

μοναδικού υποψήφιου συνδυασμού
Επιχειρηματική Ανάπτυξη στις προσεχείς

εκλογές 2-4/12 Ο Νίκος
Παχύλας ο οποίος έχει μακρά δράση
στο επιχειρηματικό στερέωμα και στα
κοινά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι
υποψήφιος για πρώτη φορά στο
εμπορικό τμήμα του ΕΒΕΑ μαζί με
τον νυν πρόεδρο

2 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθήνας ΕΕΑ

Στους οκτώ συνδυασμούς που κατεβαίνουν

στις εελογές του ΕΕΑ 2

4/1 2 συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω

με τους εξής επικεφαλής• Το Επιμελητήριό μας με τον νυν
πρόεδρο Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου
• Ανανεωτική Κίνηση Επαγγελματιών

με τον Νικόλαο Λεβετσοβίτη
• Επαγγελματική Ανάπτυξη με τον
Ιωάννη Ρεελείτη
• Ανοικτό Επιμελητήριο με τον
Ιωάννη Βαφειαδάκη• Ενωση Επιμελητηρίου με τον
Γεώργιο Ζηκόπουλο
• Ασφαλιστική Συνεργασία με τον
Κλήμη Δημαρχιάδη• ΣΕΠ Σίγουρη Επαγγελματική
Προοπτική με τον Βασίλειο Καρ
ναχωρίτη• Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή

Από σήμερα
ξεκινούν οι ekAoyés
Ο Kcovaiavtïvos
Mixanos μοναδικ05
unoipn<pios για
το ΕΒΕΑ

Συνεργασία με τον Αναστάσιο
Καυκαλέτο

3 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΒΕΑ
Δύο συνδυασμοί παίρνουν μέρος
στις εκλογές του ΒΕΑ που θα διεξαχθούν

2-4/12 Ο λόγος για τη Βιοτεχνική

Ανάπτυξη Συνεργασία
με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο του
επιμελητηρίου Παυλο Ραβάνη και
την Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή
Συσπείρωση με επικεφαλής τον
Γεώργιο Σιγάλα

4 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Πειραιώς ΕΒΕΠ
Η Επιχειρηματική Ανάπτυξη Πειραιά

είναι ο μοναδικός συνδυασμός
που κατεβαίνει στις εκλογές του
ΕΒΕΠ 1 4/1 2 με επικεφαλής τον
νυν πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη

5 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Πειραιώς ΕΕΠ

Οι εκλογές του ΕΕΠ θα πραγματοποιηθούν
10-11/12 Σε αυτές θα δώσουν

το παρών η Επαγγελματική Συνεργασία

με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο
Μαρκουλιδάκη η Ανεξάρτητη Κίνηση

Επαγγελματιών με επικεφαλής τον
Λεωνίδα Μίχα και η Δυναμική Κίνηση

Επαγγελματιών με επικεφαλής
τον Ιωάννη Βουτσινά

6 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά

ΒΕΠ
Οι εελογές στο ΒΕΠ θα διεξαχθούν
3-4/1 2 με τη συμμετοχή των Ανεξάρτητο

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Πειραιά με επικεφαλής τον νυν
πρόεδρο Ανδριανό Μιχάλαρο και
Βιοτεχνόραμα με επικεφαλής τον

Γεώργιο Κωνσταντόπουλο
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ο Μίχαλος ξανά
Μακροβιότερος πρόεδρος στο ΕΒΕΑ

Σ άββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ο κόσμος των επιχειρήσεων
πηγαίνει στις κάλπες για τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιούνται 

στα 59 συνολικά Επιμελητήρια της χώρας.

Στην Αθήνα με το Εμπορικό και το Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ) και το Επαγγελματικό Επι-

μελετήριο (ΕΕΑ) που το πρώτο αντιπροσωπεύει
105.000 εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
και το δεύτερο πάνω από 125.000 επαγγελματίες
υπάρχουν δύο «ταχύτητες».

Σε ότι αφορά το ΕΒΕΑ κυρίαρχος και πάλι, αφού
κατεβαίνει ένας και μόνο συνδυασμός, είναι το ψηφοδέλτιο 

του Κωνσταντίνου Μϊχαλου, που βρίσκεται 

στο τιμόνι του Επιμελητηρίου από το 2006
και θα βαδίσει αισίως προς τα 15 χρόνια προεδρίας.

Ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία των
Επιμελητηρίων Κ. Μίχαλος (είναι και πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας) έχει
καταρτίσει ένα ψηφοδέλτιο («Επιχειρηματική Ανάπτυξη») 

με 107 υποψηφίους. Για το Εμπορικό Τμήμα, 

το Μεταποιητικό, των Υπηρεσιών και το Εξαγωγικό.

Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονται τα ονόματα 

των Γ. Βελέντζα, I. Κουρτάλη, Εμμ. Λουδά-
ρου, Στ. Οκταποδά, Ν. Σοφιανού, I. Συγγελίδη, Δ.
Φιλιώτη (Εμπορικό Τμήμα).

Των Βικτωρίας Αλεξανδράτου, Ευρ. Δοντά, Δημ.
Δημητρίου, Νικ. Κιολεΐδη, Ελ. Κουρτάλη, Δ. Μαρίνου, 

Χ. Λαμπρόπουλου, Μ. Πανέττα, Γ. Ρωμο-
σιού (Μεταποίηση).

Των Γ. Αντύπα, Γ. Βασιλειάδη, Κ. Δεριζιώτη,
Χ. Δασκαλάκη, Γ. Μινέτα, Ν. Χαραλάμπους (Υπη-

ΜΑΧΗ ΣΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ρεσιών) και των
Μ. Γιαβρόγλου,
Θ. Μπερτζελέτου
(Εξαγωγικό).

Στο ΕΕΑ κατέρχονται 

οκτώ
παρατάξεις. Φαβορί 

ο συνδυασμός του σημερινού προέδρου
Γ. Χατζηθεοδοσίου που υποστηρίζεται από
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ («Το Επιμελητήριο μας»)
και του σημερινού αντιπρορέδρου Ν. Λεβε-
τσοβίτη με την «Ανανεωτική Κίνηση Επαγγελματιών» 

που πρόσκειται στη ΝΔ. Σημαντική θεωρείται 

και η συμμετοχή του πετυχημένου επιχειρηματία 

Γιάννη Ρεκλειώτη, που ηγείται του
συνδυασμού «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
«εμπειρίας και ανανέωσης».

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Θεσσαλονίκης υπάρχουν δύο συνδιασμοί. «Το νέο
Επιμελητήριο» του Γιάννη Μασούτη που είναι
και το φαβορί και του Γ. Καλανδρέα «Πρωτοβουλία 

Ανασυγκρότησης Επιμελητηρίου».

✓Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

κατέρχονται οι συνδυασμοί «Αντιμνημονιακή Συσπείρωση» 
με επικεφαλής την Ευδοξία Γιοβανίδου, η «Αλληλεγγύη Επαγγελματιών» 

με τον Χρ. Νικολόπουλο και το «Ισχυρό Επιμελητήριο»
με τον Μ. Ζορπίδη.

ΛΑΡΙΣΑ __	_________
Πέντε παρατάξεις με επικεφαλής

τους Δ. Αδάμ, Σ. Γιαννακόπουλο, Δ.
Παπαλέξη, Β. Ζάρκο και Π. Καζαντζίδη 

συμμετέχουν στις εκλογές για
το Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας.

ΑΧΑΪΑ	
Στην Αχαΐα υποψήφια είναι η Ανε¬

ξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία με
τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα, το «Επιμελητήριο 

για όλους» με τον Π, Κρί-
κη και η Παναιγιόλεια «Ανεξάρτητη
Επιμελητηριακή Κίνηση» του Άρη
Τηλιγάδη.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ	
Πέντε υποψήφιοι μπαίνουν στη

μάχη για το ΕΒΕΗ, το Επιμελητήριο

Ηρακλείου Κρήτης. Ο Μαν. Αλιφιε-
ράκης, ο Μηνάς Μελισείδης, ο Μ.
Σφυρής, ο Γ. Φασουλάκης και ο Δ.
Βασιλάκης.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ	
Την προεδρία στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Πειραιά διεκδικεί εκ

νέου ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και της
ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης.
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Στις κάλπες για την ανάδειξη νέων διοικήσεων
Τις νέες διοικήσεις τους εκλέγουν τα περισσότερα Επιμελητήρια

όλης της χώρας από σήμερα Παρασκευή
Οι επιμελητηριακές εκλογές θα πρέπει υποχρεωτικά

θα πρέπει να διενεργηθούν έως τις 17 Δεκεμβρίου και οι
επιχειρήσεις μέλη τους καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες

καλούνται να επιλέξουν αυτούς που θα τους εκπροσωπήσουν

θεσμικά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια
Οι υποψήφιοι συνδυασμοί στα βασικά επιμελητήρια είναι

ΕΒΕΑ
Ο νύν πρόεδρος Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο επικεφαλής

του μοναδικού συνδυασμού Επιχειρηματική Ανάπτυξη

που κατεβαίνει στις εκλογές στο Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών που θα διεξαχθούν στις
2,3 και 4 Δεκεμβρίου

Ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Μίχαλος επικεφαλής

του μοναδικού συνδυασμού στο ΕΒΕΑ
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ που αν εκλεγεί θα πρόκειται

για την τρίτη θητεία του σε μήνυμά του καλεί τις επιχειρή
σεις-μέλη του Επιμελητηρίου να δώσουν Ιτο παρών και
με τη μαζική συμμετοχή τους να απαιτήσουν τις αλλαγές
και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για να επαναφέρουμε

στον τόπο μας την ανάπτυξη την κοινωνική συνοχή

την εθνική μας αυτονομία και κυριαρχία όπως σημειώνει

ΕΒΕΘ
Αλλαγή σελίδας για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση του Δημήτρη
Μπακατσέλου προέδρου από τον Δεκέμβριο του 1997 να
μην είναι υποψήφιος Ο Ιωάννης Μασούτης του Διαμαντή
είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο
στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου
Ο δεύτερος συνδυασμός που διεκδικεί την ψήφο των επιχειρήσεων

μελών του Επιμελητηρίου είναι η Πρωτοβουλία
Ανασυγκρότησης Επιμελητηρίου με επικεφαλής τον

Γεώργιο Καλανδρέα

Ο Γιάννης Μασούτης επικεφαλής
του συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί οτις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου

και οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν είναι οκτώ
και ειδικότερα

Συνδυασμός Το Επιμελητήριο μας με επικεφαλής τον
σημερινό πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιάννη Χατζηθεο
δοσίου

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
Συνδυασμός Ανανεωτική Κίνηση Επαγγελματιών με

επικεφαλής τον Νίκο Λεβετσοβίτη
Συνδυασμός Επαγγελματική Ανάπτυξη με επικεφαλής
τον Γιάννη Ρεκλείτη ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος

του Επιμελητηρίου την περίοδο 2013-2013 και γενικός
γραμματέας την περίοδο 2014-2017

Ο Γιάννης Ρεκλείτης επικεφαλής του συνδυασμού
Επαγγελματική Ανάπτυξη

Συνδυασμός Ανοικτό Επιμελητήριο με επικεφαλής
τον Γιάννη Βαφειαδάκη

Συνδυασμός Ένωση Επιμελητηρίου με επικεφαλής
τον Γιώργο Ζηκόπουλο ο οποίος είναι και πρόεδρος του
Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών

Συνδυασμός Ασφαλιστική Συνεργασία Επικεφαλής
του συνδυασμού είναι ο Κλήμης Δημαρχιάδη

Συνδυασμός Σ.Ε.Π Σίγουρη Επαγγελματική Προοπτική
με τον Βασίλη Καρναχωρίτη

Ο Βασίλη Καρναχωρίτης επικεφαλής του Συνδυασμού
Σίγουρη Επαγγελματική Προοπτική

Συνδυασμός Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση
με επικεφαλής τον Αναστάσιο Καυκαλέτο

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Τρεις είναι οι συνδυασμοί που κατέρχονται στις εκλογές

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
που θα διεξαχθούν στις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου Ο συνδυασμός

Ισχυρό Επιμελητήριο με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο

Μιχάλη Ζορπίδη Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση

Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Βιοτεχνών
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής την Ευδοξία Γιαβανίδου
και Αλληλεγγύη Επαγγελματιών με επικεφαλής τον Χρήστο

Νικολόπουλο
Ο Μιχάλης Ζορπίδης νυν πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος

για το ΕΕΘ

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Στις 2 3 και 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές

και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Οι δύο συνδυασμοί που παίρνουν μέρος στις εκλογές

είναι η Βιοτεχνική Ανάπτυξη Συνεργασία με επικεφαλής

τον νυν πρόεδρο του επιμελητηρίου Παύλο Ραβάνη και η
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση με επικεφαλής

τον Γεώργιο Σιγαλά
ΒΕΘ

Πέντε συνδυασμοί κατεβαίνουν στις εκλογές του Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου

Η Βιοτεχνική Συμμαχία επικεφαλής της οποίας είναι
ο νυν πρόεδρος του επιμελητηρίου Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Η Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Μικρών
και Αυτοαπασχολούμενων Βιοτεχνών Θεσσαλονίκης με
επικεφαλής τον Πασχάλη Κυριάκου

Η Βιοτεχνική Αλληλεγγύη με επικεφαλής τον Παύλο
Κολοβό

Η Βιοτεχνική Συνεργασία με επικεφαλής τον Αθανάσιο
Νικολόπουλο

Η Ένωση Βιοτεχνών Νέοι Ορίζοντες με επικεφαλής
τον Ιωάννη Φωτιάδη

ΕΒΕΠ
Και στο Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Πειραιά κατεβαίνει ένας συνδυασμός με όλους τους υποψηφίους

και επικεφαλής τον σημερινό πρόεδρο Βασίλη
Κορκίδη Στο ΕΒΕΠ οι εκλογές αρχίζουν την Παρασκευή
1η Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά κατεβαίνουν

τρεις συνδυασμοί
Η Επαγγελματική Συνεργασία όπου επικεφαλής είναι

ο Κωνσταντίνος Μαρκουλιδάκης
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Επαγγελματιών με επικεφαλής

τον Λεωνίδα Μίχα
και η"Δυναμική Κίνηση Επαγγελματιών με επικεφαλής

τον Ιωάννη Βουτσινά
ΒΕΠ

Την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου διεξάγονται
οι εκλογές στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά Οι

συνδυασμοί που διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων είναι
το Ανεξάρτητο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά με επικεφαλής

τον νυν πρόεδρο Ανδριανό Μιχάλαρο και το Βιο
τεχνόραμα με επικεφαλής τον Γεώργιο Κωνσταντόπου
λο

Την προκήρυξη εικοσιτετράωρης απεργίας την Πέμπτη
14 Δεκεμβρίου 2017 και απεργιακή συγκέντρωση στην
Πλατεία Κλαυθμώνος στις 1 1 00 π.μ ανακοίνωσε η ΑΔΕ
ΔΥ Αυτή η απεργία έχει ήδη αποκτήσει πανυπαλληλικά
πανεργατικά χαρακτηριστικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων

του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα επισημαίνει
σε σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕΔΥ
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θέικιΌθΒΪ
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ

Τα αδέλφια
Χρήστος κα

Αχιλλέας
Φωλιάς

επιμένουν
ελληνικά

Οι business των
αδελφών Φώλια
Από τα Goody's και τα minismart ως τη Wonderplant και την τωρινή παρουσία στη Real Tobacco

Το
όνομα Φώλια οι περισσότεροι το

έχουν συνδέσει με την πολιτική
Με τις κοινοβουλευτικές μάχες

του Χρήστου Φώλια από τα έδρανα και
ειδικά με εκείνες όταν ήταν υπουργός
Ανάπτυξης επί ΝΔ και διακυβέρνησης
του Κώστα Καραμανλή

Όμως τόσο ο ίδιος πριν και μετά την
πολιτική του καριέρα όσο και ο αδελφός
του Αχιλλέας έχουν εγγράψει πολλά χιλιόμετρα

στο κοντέρ τους και στην επιχειρηματική

σκηνή Δεν είναι τυχαίο ότι τους αποκαλούν

Θεσσαλονικείς στρατηλάτες του
επιχειρείν Τα δύο αδέλφια ήταν εκ των συ
νιδρυτών της αλυσίδας Goody's της πρώτης

ελληνικής αλυσίδας fast food συμμαχώντας

με άλλους ισχυρούς παίκτες όπως
οι Νίκος Παππάς Δημήτρης Παρίοης Τάσος
Λασκαρίδης κ.ά και τολμώντας να σταθούν

απέναντι στον αμερικανικό γίγαντα των
Mc Donalds Κατάφεραν μάλιστα προβάλλοντας

την ελληνικότητα των καταστημάτων
και των προϊόντων τους και λανσάροντας
νέα ήθη και έθιμα στην αγορά εστίασης

να εκτοπίσουν τον ισχυρό αντίπαλο
στο πέρασμα των ετών το δίκτυο να μεγαλώνει

και τελικά η εταιρία να μπει στα
ραντάρ της Vivartia στην οποία κατέληξε
το 2001
Ακόμα και μετά την πώληση της Goody's

ο Αχιλλέας Φώλιας δεν επαναπαύτηκε Μόλις

τέσσερα χρόνια αργότερα μαζί με τον Νί

Δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης

στην ελληνική οικονομία

παρά την κρίση
κο Παππά δημιουργούν τα minismart μικρά
σούπερ μάρκετ που στην πράξη αναβίωναν

τα παραδοσιακά παντοπωλεία αλλά σε
πιο εκσυγχρονισμένη εκδοχή και προσαρμοσμένα

στις ανάγκες των καταναλωτών

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Σήμερα ο Αχιλλέας και ο Χρήστος Φώλιας

βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των
επιχειρηματικών εξελίξεων και συζητήσεων

Αυτή τη φορά τόσο με την Wonderplant
όσον αφορά στο γεωργικό τομέα όσο και
με ένα νέο επενδυτικό project βρετανό αραβικών

κεφαλαίων που βρίσκεται στα σκαριά

και αφορά στη δημιουργία εργοστασίου
παραγωγής τσιγάρων στο Κιλκίς με όχημα
τη Real Tobacco ΑΕ

Ως προς το πρώτο κομμάτι είναι γνωστό

σπ ο Αχιλλέας Φώλιας κατά την προσφιλή
τακτική του της συμμετοχής του σε dream
team ισχυρών παικτών έχει επενδύσει από
το 2011 στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας

με φόντο τη μασπζόμενη στην εποχή
της κρίσης από την ανεργία περιοχή της Δρόμος

Μαζί του είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπου

λος της Chipita ο Σταύρος Νένδος της Select
Αρτοσκευάσματα ο Μιχάλης Αραμπατζής της

Ελληνική Ζύμη και ο Θέμης Μακρής Στη
Δράμα έχουν δημιουργήσει ένα πρότυπο θερμοκήπιο

υψηλής τεχνολογίας και συσκευα
στήριο τυποποιητήριο και με την ολλανδική

τεχνογνωσία παράγουν υψηλής ποιότητας

ντομάτες Η αρχική επένδυση των 24
εκατ ευρώ ωρίμασε και πλέον περνά στην
επόμενη φάση της η οποία περιλαμβάνει νέα
επένδυση της τάξεως των 8 εκατ ευρώ για
την επέκταση της καλλιεργούμενης έκτασης
προκειμένου να αυξηθεί και η παραγωγική
δυναμικότητα στους 10 τόνους από 7 που
είναι σήμερα ανταποκρινόμενη στην ολοένα

αυξανόμενη ζήτηση στην εγχώρια αγορά
Μάλιστα το εγχείρημα της Wondenolant

είναι κερδοφόρο αφού πέρυσι κατέγραψε
κέρδη ύψους 2 εκατ ευρώ

ΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ
Ως προς το δεύτερο κομμάτι εκείνο

της καπνοβιομηχανίας πρόσωπο κλειδί με
ενεργό ρόλο στο όλο project έχει ο πρώην
βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Φώλιας Συγκεκριμένα

αναλαμβάνει τα ηνία της προεδρίας

της Real Tobacco ΑΕ η οποία συστάθηκε

και καταχωρήθηκε στο ΓΈΜΗ μέσα
στον Οκτώβριο Πρόκειται για την εταιρία
η οποία σχεδιάζει να δημιουργήσει παραγωγική

μονάδα τσιγάρων στο Κιλκίς μια
επένδυση που μπορεί να ανέλθει και στα
80 εκατ ευρώ και να δημιουργήσει 300 νέ¬

ες θέσεις εργασίας Ήδη έχουν βρεθεί οι κτιριακές

εγκαταστάσεις πρόκειται για κλειστό
εργοστάσιο καπνοβιομηχανίας προχωρούν
οι διαδικασίες για τον μηχανολογικό εξοπλισμό

ενώ τα καπνικά προϊόντα που θο παράγονται

θα κατευθύνονται σης αγορές της
Μέσης Ανατολής της Αφρικής και τηςΑσίας
καθώς η ελληνική και η ευρωπαϊκή για την
ώρα είναι εκτός των πλάνων των μετόχων
Ως μέτοχοι εμφανίζονται βρετανικά και αραβικά

κεφάλαια και συγκεκριμένα η Openmark
Bulgaria η μητρική Openmark Ltd έχει έδρα
στο Λονδίνο και υποκαταστήματα σε Κύπρο
Ντουμπάι Βουλγαρία και διαθέτει μια σειρά

ισχυρών brands καπνικών όπως τα
Tabacchiera Organza Excelsior Stella κ.α
και η Real Tobacco Trading FZE η οποία σχετίζεται

με τον επενδυτικό όμιλο AI Wahdania
όπου ανήκει η Modern Tobacco Corporation
εταιρία με εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων

στα ΗΑΕ με τα σήματα Bon Mehr
Modern International κ.α

Δόγμα των αδελφών Χρήστου και
Αχιλλέα Φώλια ήταν ανέκαθεν και μέχρι σήμερα

το επιμένουμε ελληνικά Γι αυτό άλλωστε

και έχουν ταυτίσει το όνομά τους
με επενδύσεις εντός των εγχώριων συνόρων

είτε συμμετέχοντας και οι Ιδιοι σε αυτές

είτε μεσολαβώντας στο να έρθουν και
ξένοι επενδυτές όπως στην περίπτωση της
Real Tobacco ΑΕ Δίνουν έτσι ψήφο εμπιστοσύνης

στην ελληνική οικονομία παρά
την οικονομική κρίση

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι διασυνδέσεις με τους Άραβες
Το ισχυρό πλέγμα διασυνδέσεων που έχει χτίσει ο

Χρήστος Φώλιας όχι μόνο κατά τη θητεία του στη Βουλή

αλλά και ως επικεφαλής ή σε νευραλγικές θέσεις
πολλών θεσμικών φορέων όπως η ΕΣΕΕ η
Eurocommerce η Ευρωμεσογειακή Πρωτοβουλία για το
Εμπόριο κ.α έπαιξε σημαντικό ρόλο στα κατά καιρούς
επιχειρηματικά εγχειρήματα

Η θητεία του μετά το 2010 και για σημαντικό διάστημα

στο τιμόνι του Αραβο Ελληνικού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Ανάπτυξης και οι σχέσεις που ανέπτυξε

εκεί έχουν τη δική τους σημασία για το νέο εγχείρημα

με τη Real Tobacco ΑΕ
Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες ο Χρήστος Φώλιας

είχε ρόλο κλειδί στο να πεισθούν οι Αραβες και οι

Βρετανοί να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους στην Ελλάδα

παρά την οικονομική κρίση Και κίνητρο τους δεν
είναι η μείωση του κόστους εργασίας όπως μπορεί να
σκέφτεται κανείς αλλά το ότι η Ελλάδα αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο της Ε Ε με τη Μέση Ανατολή και την
Ασία και η γεωστρατηγική της θέση ευνοεί τα εξαγωγικά

σχέδια της νέας εταιρίας καπνικών
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ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ BLACK FRIDAY ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με σταθερότητα νεκροταφείου
η αγορά στην Καλαμάτα

Του Αντώνη
Πεχρόγιαννη

Ο ακριβέστερος χαρακτηρισμός

της κατάστασης της
ελληνικής οικονομίας είναι
η σταθερότητα του νεκροταφείου

Πλήθος δεικτών
όπως για τις λιανικε'ς πωλήσεις

τις εξαγωγές και ει
σαγωγε'ς τις επενδύσεις
την κατανάλωση απεικονίζουν

με το σκληρότερο
τρόπο τη γενικότερη εικόνα

Μία ακόμα μελέτη της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Ημπορίου και Επι
χειρηματικότητας ΕΣΕΕ
που είδε το φως της δημοσιότητας

για την κίνηση
των καταστημάτων στην
Καλαμάτα την περασμένη Black Friday αποτυπώνει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω

Συμφωνά με την έρευνα κερδισμένα είναι μόνο τα πολυκαταστήματα

ενώ το μάρμαρο πλήρωσαν και πάλι
οι μικρομεσαίοι Στο γεγονός συμμετείχε το 60 περίπου

των καταστημάτων της πόλης ενώ οι πωλήσεις κινήθηκαν

στα ίδια επίπεδα με πέρυσι
Ειδικότερα σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι

κινήθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων

την ημέρα της Black Friday όμως παρά τη θετική

επιρροή στις πωλήσεις η πλειονότητα του εμπορικού
κόσμου σε γενικές γραμμές κρίνει αρνητικά την εν

λόγω πρακτική για τις μικρές επιχειρήσεις
Λυτό προκύπτει από δειγματοληπτική έρευνα της

Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ημπορίου και Επιχειρηματικότητας
σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων των κλάδων

που συμμετέχουν σε εκπτωτικές περιόδους δηλαδή
επιχειρήσεις ένδυσης υπόδησης οικιακού εξοπλισμού

kl

IDAY
αθλητικών ειδών και παιχνιδιών

Παρ όλο που οι πωλήσεις κινήθηκαν σε ικανοποιητικά
επίπεδα την Black Friday σε σύγκριση με τις προηγούμενες

μέρες ο εμπορικός κόσμος στην πλειονότητά
του κρίνει τη συγκεκριμένη πρακτική αρνητικά Κι
αυτό γιατί τα οφέλη που αποκομίζουν οι μεγαλύτερες
επιχειρήσεις πολυεθνικές και αλυσίδες είναι σαφούς
μεγαλύτερα από εκείνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και ίσως αυτός να είναι και ο κυριότερος λόγος που ο

εμπορικός κόσμος έρχεται αντίθετος με τέτοιου είδους
πρακτικές

Από μεγάλο μερίδιο των ερωτώμενων σημειώθηκε ότι
φέτος τα καταστήματα ήταν εμφανώς πιο ενημερωμένα

σε σχέση με πέρυσι Δεδομένης της καλύτερης πληροφόρησης

και οργάνωσης οι πωλήσεις κινήθηκαν σε
υψηλότερα επίπεδα τη συγκεκριμένη ημέρα

Ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός
ότι όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα κυρίως
καταστήματα ηλεκτρικών ειδών σημείωσαν αύξηση

του τζίρου τους τη συγκεκριμένη ήμερα
H εμπορική κίνηση συγκεντρώθηκε τη συγκεκριμένη

ημέρα ενώ τις επόμενες ημέρες ήταν
μειωμένη Τα μικρά καταστήματα και κυρίως
εκείνα πον δε βρίσκονται οε κεντρικές περιοχές
δεν επωφελούνται από τη συγκεκριμένη πρακτική

είτε συμμετέχουν είτε όχι
Εν κατακλείδι παρόλο που η αγορά λειτούργησε

θετικά απέναντι στην εν λόγω πρακτική
με τις πωλήσεις να ενισχύονται τη στιγ^εκριμένη
ημέρα δεν παύει να αποτελεί μια πρακτική που
κρίνεται αρνητικά από τους καταστηματάρχες

Λυτό το εύρημα συνδέεται άμειτα με τις επιφυλάξεις

που δημιουργεί η ίδια η πρακτική οχετικά
τόσο με την αναδιανομή του τζίρου υπέρ των

μεγαλυτέρων

επιχειρήσεων αλυσίδων αλλά και
την απορρόφηση του τζίρου των επόμενων ή
προηγούμενων ημερών της συγκεκριμένης ημέρας
όπως και τοτι επερχόμενου χριστουγεννιάτικου
τζίρου
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ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΣ ΠΙΟ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΟΣΟΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Θετικός ο απολογισμός από τη Μαύρη Παραοκευη
• Τα συμπεράσματα ιης έρευνας της ΕΣΕΕ Ικανοποίηση αλλά και επιφυλάξεις από τον εμπορικό κόσμο

Στο μεταξύ σε υψηλότερα επίπεδα
σε σχέση με πέρυσι οι πωλήσεις των
εμπορικών καταστημάτων την ημέρα
της Black Friday όμως παρά τη θετική

επιρροή στις πωλήσεις η πλειονότητα

του εμπορικού κόσμου σε γενικές

γραμμές κρίνει αρνητικά την εν
λόγω πρακτική για τις μικρές επιχειρήσεις

Αυτό προκύπτει από δειγματοληπτική

έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας

Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας

σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων

των κλάδων που συμμετέχουν
σε εκπτωτικές περιόδους δηλαδή

επιχειρήσεις ένδυσης υπόδησης
οικιακού εξοπλισμού αθλητικών ειδών
και παιχνιδιών Επίσης σημειώνεται
ότι όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα

κυρίως καταστήματα ηλεκτρικών
ειδών σημείωσαν αύξηση του τζίρου

τους τη συγκεκριμένη ημέρα
Γενικότερα όπως προκύπτει από την

έρευνα η πρακτική της Black Friday κατέχει

θετικό αντίκτυπο όσον αφορά στον
όγκο των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν

τη συγκεκριμένη μέρα στην πλειονότητα

των εμπορικών καταστημάτων
Πρακτικά η εισροή μεγαλύτερου αριθμού
πελατών αντιστάθμισε το ποσοστό των
εκπτώσεων που πραγματοποίησαν τα καταστήματα

Τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται

σε είδη οικιακού εξοπλισμού
και ειδών τεχνολογίας είναι εκείνα που
ωφελήθηκαν περισσότερο και εν συνεχεία
οι επιχειρήσεις του κλάδου της ένδυσης
και υπόδησης

Παρ όλο που οι πωλήσεις κινήθηκαν
σε ικανοποιητικά επίπεδα την Black Friday

σε σύγκριση με τις προηγούμενες
ημέρες ο εμπορικός κόσμος στην πλειονότητα

του κρίνει τη συγκεκριμένη πρα¬

κτική αρνητικά Κι αυτό γιατί τα οφέλη
που αποκομίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις

πολυεθνικές και αλυσίδες είναι
σαφώς μεγαλύτερα από εκείνα των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων και ίσως αυτός να
είναι και ο κυριότερος λόγος που εμπορικός

κόσμος έρχεται αντίθετος με τέτοιου

είδους πρακτικές
Από τα καταστήματα που συμμετείχαν

στην έρευνα αναφέρθηκαν ποιοτικά τα
παρακάτω σχόλια σχετικά με την πρακτική
της Black Friday

Από μεγάλο μερίδιο των ερωτώμενων
σημειώθηκε ότι φέτος τα καταστήματα
ήταν εμφανώς πιο ενημερωμένα σε σχέση
με πέρυσι Δεδομένου της καλύτερης
πληροφόρησης και οργάνωσης οι πωλήσεις

κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα τη
συγκεκριμένη ημέρα

Ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αποτελεί

το γεγονός ότι όσοι διαθέτουν
ηλεκτρονικό

κατάστημα κυρίως καταστήματα
ηλεκτρικών ειδών σημείωσαν αύξηση του
τζίρου τους τη συγκεκριμένη ημέρα

Η εμπορική κίνηση συγκεντρώθηκε
τη συγκεκριμένη ημέρα ενώ τις επόμενες
ημέρες ήταν μειωμένη

Τα μικρά καταστήματα και κυρίως
εκείνα που δεν βρίσκονται σε κεντρικές
περιοχές δεν επωφελούνται από τη συγκεκριμένη

πρακτική είτε συμμετέχουν είτε

όχι
Σημαντικές αναφορές πραγματοποιήθηκαν

για τη συνεχή πραγματοποίηση
εκπτώσεων προσφορών καθ όλη τη
διάρκεια του χρόνου εύρημα που σημειώνεται

και σε έρευνες των τακτικών περιόδων

εκπτώσεων
Τέλος υπήρξαν και ορισμένες αναφορές

σχετικά με το ότι η συγκεκριμένη
προωθητική ενέργεια δρα ανασταλτικά
για τον τζίρο της χριστουγεννιάτικης περιόδου

και απευθύνεται περισσότερο σε
μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μεγαλύτερα
περιθώρια κέδρους

Εν κατακλείδι παρόλο που η αγορά
λειτούργησε θετικά απέναντι στην εν λόγω

πρακτική με τις πωλήσεις να ενισχύον¬

ται τη συγκεκριμένη ημέρα δεν παύει να
αποτελεί μια πρακτική που κρίνεται αρνητικά

από τους καταστηματάρχες Αυτό το
εύρημα συνδέεται άμεσα με τις επιφυλάξεις

που δημιουργεί η ίδια η πρακτική σχετικά

τόσο με την αναδιανομή του τζίρου
υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
αλυσίδων αλλά και την απορρόφηση

του τζίρου των επόμενων ή προηγούμενων
ημερών της συγκεκριμένης ημέρας

αλλά και του επερχόμενου χριστουγεννιάτικου

τζίρου
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των

εμπορικών συλλόγων σε κεντρικές πόλεις
σημειώνεται ότι η συμμετοχή των καταστημάτων

φέτος ήταν εμφανώς μεγαλύτερη
σε σχέση με πέρυσι δεδομένου τόσο

της πληροφόρησης που υπήρχε αλλά
και της οργάνωσης που προηγήθηκε για
τη συγκεκριμένη ημέρα

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στη Λάρισα συμμετείχε το σύνολο των
εμπορικών καταστημάτων ενώ πέρυσι
συμμετείχαν κυρίως οι μεγάλες αλυσίδες
και μόλις το 10 των εμπορικών καταστημάτων

Υψηλότερες ήταν οι πωλήσεις
τη συγκεκριμένη ημέρα σε σχέση με πέρυσι

Στον Βόλο συμμετοχή 70-80 των καταστημάτων

ενώ πέρυσι συμμετείχαν μόνο

οι μεγάλες αλυσίδες Οι πωλήσεις κινήθηκαν

σε υψηλότερα επίπεδα Δεδομένου
ότι πέρυσι συμμετείχαν μόνο οι αλυσίδες

φέτος φαίνεται ότι ο τζίρος μοιράστηκε

με αποτέλεσμα να ενισχυθούν
οι πωλήσεις στα μικρά καταστήματα

Στα Τρίκαλα συμμετοχή 70 των καταστημάτων

της εμπορικής αγοράς Οι
πωλήσεις σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση

με πέρυσι
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