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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οµόφωνη απόφαση της ΕΣΕΕ για κλείσιµο εµπορικών καταστηµάτων
στις 19 Οκτωβρίου.
Σήµερα πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ελληνικού Εµπορίου ανοικτό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΕΕ µε
συµµετοχή όλων των Προέδρων των Οµοσπονδιών Εµπορικών Συλλόγων
της χώρας. Αντικείµενο του έκτακτου αυτού Συµβουλίου ήταν η απόφαση
για τη λήψη συγκεκριµένων δράσεων ενάντια στα καταφανώς άδικα
οικονοµικά µέτρα τα οποία δίνουν το τελειωτικό χτύπηµα, στην ήδη
χειµαζόµενη ελληνική αγορά. Ανάµεσα στα µέλη του Συµβουλίου υπήρξε
συναντίληψη στο ότι η συγκεκριµένη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην
ελληνική οικονοµία απαιτεί την άµεση λήψη δράσης από τους φορείς
εκπροσώπησης της αγοράς, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες για τα
εισοδήµατα επιχειρηµατιών και καταναλωτών. Η άµεση και οργανωµένη
αντίδραση του εµπορικού κόσµου καθίσταται σε αυτή τη φάση απολύτως
επιτακτική εάν θέλουµε να υπάρξει µέλλον για την ελληνική αγορά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΕΕ αποφάσισε οµόφωνα το κλείσιµο των
εµπορικών καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου. Με αυτόν
τον τρόπο το ελληνικό εµπόριο δηλώνει την έντονη αντίθεσή του στην έως
τώρα ασκούµενη πολιτική και διατρανώνει ότι οι λογικές κοινωνικού
αυτοµατισµού είναι ξένες προς τη συνδικαλιστική του δράση. Γι’ αυτό το
λόγο, η ΕΣΕΕ καλεί τους συναδέλφους να συµµετάσχουν σε όλες τις
κινητοποιήσεις που θα ξεκινήσουν στις 5 Οκτωβρίου και θα κορυφωθούν
µε το κλείσιµο των καταστηµάτων τους στις 19. Ο αντίκτυπος των δράσεων
πρέπει να είναι ο µεγαλύτερος δυνατός για να εκφραστεί η διαµαρτυρία όλων
απέναντι σε µία αντιµετώπιση της ελληνικής αγοράς από την Κυβέρνηση που
οδηγεί στον πλήρη αφανισµό της. Είναι απαραίτητο η ελληνική µικρή και
µεσαία επιχειρηµατικότητα ενωµένη να µεταφέρει το µήνυµα για την αλλαγή
πολιτικής, η οποία είναι και η µόνη προϋπόθεση για την υπέρβαση της ύφεσης.
Οι κινητοποιήσεις και οι άλλες ενέργειες της ΕΣΕΕ θα ανακοινωθούν µέσα
στις επόµενες ηµέρες.

