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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Κύριοι Βουλευτές , Κύριε Νοµάρχη , Κύριε ∆ήµαρχε
Κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕ
Κύριοι Νοµαρχιακοί και ∆ηµοτικοί Σϋµβουλοι
Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Καταναλωτων Νοµού Κοζάνης
Κυρία ∆ιευθύντρια της ∆ΟΥ Πτολεµαίδας
Αξιότοιµοι Κύριοι των µέσων µαζικής Ενηµέρωσης Εντύπου και Ηλεκτρονικού
Αγαπητοί συνδηµότες καταναλωτές
Φίλοι συνάδελφοι
Στις 15 Μαρτίου του 1962 ο Τζον Κένεντι σε µία µνειµειώδη οµιλία του στο
Κογκρέσο σκιαγράφησε τα τέσσερα βασικά καταναλωτικά δικαιώµατα
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ
“Είπε µεταξύ άλλον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ! πρόκειται για την µεγαλύτερη οικονοµική µονάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από
κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οικονοµική απόφαση. Ο καταναλωτής είναι η µόνη
σηµαίνουσα οικονοµική µονάδα η οποία δεν είναι αποτελεσµατικά οργανωµένη
και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται.”
Το 1983 µε απόφαση του ΟΗΕ και σε ανάµνηση της παραπάνω οµιλίας καθιερώθηκε η 15 Μαρτίου Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που έθεσε τις
βάσεις του καταναλωτικού κινήµατος.
Η ΕΣΕΕ σεβόµενη τους έλληνες καταναλωτές, πραγµατοποίησε τριήµερο ειδικών τιµών από την Πέµπτη 13 ως και το Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 κατά τη διάρκεια του οποίου οι επιχειρήσεις πρόσφεραν τα εµπορεύµατά τους σε µειωµένες
τιµές. Αυτή η κίνηση αποτελεί την ελάχιστη δυνατή συνεισφορά προς το καταναλωτικό κοινό το οποίο καλείται να συγκρίνει τιµές, να ψάξει για την καλύτερη
ποιότητα και να αποφασίσει τι πραγµατικά το συµφέρει να αγοράσει.
ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ η συνήπαρξη κάθε µορφής υπαλλήλων και εργοδοτών κάτω από την κοινή λογική του καταναλωτή είναι η συνηστώσα της ανάπτυξης µιας περιοχής.
Για το οποίο παρακαλώ τον ειδικό συνεργάτη µας τον κ. Ευάγγελο Γιουµπλάκη
να αναπτύξει το θέµα

Η οικονοµική ανάπτυξη της Πτολεµαϊδας και η επιτυχηµένη πορεία
των επιχειρήσεών της αποτελεί προτεραιότητα της ∆ιοίκησης του Συλλόγου
µας που είναι αποφασισµένη να συµβάλει µε κάθε τρόπο για το σκοπό αυτό.
Πραγµατοποιεί µια σειρά από δραστηριότητες ώστε να ενθαρρύνει τους
καταναλωτές να επιλέγουν τα καταστήµατα των µελών του Συλλόγου µας
για όλες τις αγορές τους.
Μια πρώτη αρχή έγινε ήδη την περίοδο των Χριστουγέννων, µε τηλεοπτικά
και ραδιοφωνικά διαφηµιστικά µηνύµατα που πρόβαλαν τις δυνατότητες της
τοπικής αγοράς.
Ένα δεύτερο βήµα ήταν το σεµινάρια 32 ωρών που παρακολούθησαν οι
συνάδελφοι έµποροι της πόλης µας µε θέµα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Παράλληλα πραγµατοποίησαµε ένα µεγάλο προωθητικό πρόγραµµα µε
τίτλο «Συµµετέχω για µια Πτολεµαϊδα, πρώτη και στις εκπτώσεις»
που περιλαµβάνει την κλήρωση ενός αυτοκινήτου για τους καταναλωτές,
που προτίµησαν για τις αγορές τους την περίοδο των εκπτώσεων τα καταστήµατα των µελών του Συλλόγου µας.
Η ενέργεια αυτή προβλήθηκε στους καταναλωτές της ∆υτικής Μακεδονίας
- Με ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά µέσα
- Με συνεντεύξεις και ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα σε Εφηµερίδες της περιοχής
- Με ∆ιανοµή εντύπων στην πόλη και στην γύρω περιοχή
Μέσα σε διάστηµα τριών µηνών τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της περιοχής µας καθηµερινώς αναφερώταν στο εµπόριο της πόλης µας εδώ θα µου
επιτρέψεται να ευχαριστήσω ιδαίτερα τόσο τους ιδιοκτήτες των µέσων όσο
και τους δηµοσιογράφους της περιοχής µας που µε ιδιαίτερο µεράκισυνεβαλλαν στην διαφήµιση τόσο του προγράµµατος όσο και την προβολή του
τοπικού εµπορίου πάντα βέβαια µε αντικειµενικότητα.
Το Πρωοθητικό πρόγραµµα ‘ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ” έφθασε στο τέλος .
Έφθασε στο τέλος µε επιτυχία

Πρώτον γιατί άρεσε στον καταναλωτή, αυξήθηκε το καταναλωτικό κοινό της
τοπικής µας αγοράς κατα οµολογία συναδέλφων.
∆εύτερον ήταν πολύ µεγάλη η συµµετοχή των συναδέλφων εµπόρων που
πήραν µέρος, βέβαια θα έπρεπε να συµµετείχαν όλοι.
Πιστεύουµε στο δεύτερο ενχείρηµα µας να έχουµε την συµµετοχή όλων.
Τρίτων δώθηκαν 78800 λαχνοί, ξεπέρασαν τις προσδοκίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και για τον λόγω αυτό µε απόφαση του εκτός από την κλήρωση
του αυτοκινήτου θα κάνουµε παράλληλα ακόµη µία κλήρωση που θα αντιστοιχεί σε ένα ταξίδι για δύο άτοµα αξίας 1000 ευρώ.
Εδώ πρέπει να τονίσω ότι οι λαχνοί που τυπώθηκαν ήταν 100.000 η κλήρωση όµως θα γίνει για τον αριθµό που έχουµε διαθέση δηλαδή 78800 επειδή
σκοπός της ∆ιοίκησης είναι τόσο το αυτοκίνητο όσο και το ταξίδι να δωθούν
στους τυχερούς και να µην µείνουν στον σύλλογο.
Εάν σε περίπτωση εντός τριών µηνών ο ένας ή και οι δύο λαχνοί δεν βρεθούν τόσο το αυτοκίνητο όσο και το ταξίδι θα συµµετέχουν στο επόµενο
εγχείρηµα µας .
Τέλος οι τυχεροί σήµερα δεν θα είναι δύο αλλά τρείς
Η επειχήρηση που θα έχει διαθέσει
τον τυχερό αριθµό του αυτοκινήτου που θα κληωθεί αµέσως τώρα θα πάρει
από τον Σύλλογο ένα δώρο της αρεσκείας του αξίας 1000 ευρώ.
Η κλήρωση θα γίνει µε κληρωτήδα που δανιστήκαµε από την ΕΠΣ Κοζάνης
και ευχαριστούµε τον Πρόεδρο της τον Χρήστο Σάββα για την διευκόλυνση.
Θα ξεκινήσουµε µε την κλήρωση της ∆εκάδας χιλιάδας βάζοντας στην κληρωτήδα τα µπαλάκια από το 0 έως και το 7
το πρώτο νούµερο θα είναι για το αυτοκίνητο και το δέυτερο για το ταξίδι
παρακαλώ τον κύριο Νοµάρχη να γυρίσει την κληρωτήδα.

