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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ματαίωση των εκδηλώσεων για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου»
Η 22α Σεπτεμβρίου κάθε έτους έχει καθορισθεί από το 2005 να
εορτάζεται σαν «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου». Την συγκεκριμένη
ημερομηνία οι Εμπορικοί Σύλλογοι ανά την Επικράτεια πραγματοποιούν
διάφορες εκδηλώσεις που συνοδεύονται από αφισοκολλήσεις στα
μαγαζιά, διανομή δώρων κ.λ.π. με κεντρική εκδήλωση αυτή του
τριημέρου ειδικών τιμών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου «δυστυχώς εφέτος η τρέχουσα επικαιρότητα και κυρίως η
ψήφιση από την Βουλή του γνωστού άρθρου 14, με το οποίο
στιγματίζονται ως φοροφυγάδες οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, δεν
μας επιτρέπει εορτασμούς αλλά εκδήλωση της αντίθεσης μας για την
αδικία αυτή.
Έτσι, το Προεδρείο της ΕΣΕΕ, που συνεδρίασε στις 10 τρέχοντος
μηνός υπό διευρυμένη σύνθεση με την συμμετοχή και άλλων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την ματαίωση των εκδηλώσεων
εορτασμού για την «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου», ως πρώτη εκδήλωση
διαμαρτυρίας για την τελική ψήφιση του φορολογικού νόμου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενέργειά μας αυτή δεν στρέφεται επ’
ουδενί κατά των καταναλωτών, προς τους οποίους εκφράζουμε την λύπη
μας, για το γεγονός ότι δεν θα τύχουν φέτος των μειωμένων τιμών που
ίσχυαν κατά την γιορτή αυτή του Ελληνικού Εμπορίου».
Η ΕΣΕΕ περεταίρω προτείνει στους κατά τόπους Εμπορικούς
Συλλόγους δράσεις και ενέργειες προκειμένου να καταδειχθεί η
δυσαρέσκεια του εμπορικού κόσμου για τα άδικα, αποσπασματικά,
αναποτελεσματικά εισπρακτικά νέα μέτρα που πλήττουν γενικά μεν την
εμπορική δραστηριότητα, ειδικότερα δε τις ατομικές εμπορικές
επιχειρήσεις. Ειδικότερα αυτό μπορεί να γίνει με την ανάρτηση
συνθημάτων ή εμβλημάτων διαμαρτυρίας στα καταστήματα με μέριμνα
των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων, τη συσκότιση των καταστημάτων το
βράδυ της Δευτέρας 22ας Σεπτεμβρίου, την επίδοση ψηφισμάτων
διαμαρτυρίας προς τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και τους
τοπικούς Βουλευτές, τον αποκλεισμό των Δ.Ο.Υ. κ.α.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων θα συνεδριάσει άμεσα για το
σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων των μελών του στην πόλη των
Τρικάλων και θα ενημερώσει σχετικά για τη δημοσιοποίησή τους και την
ενημέρωση των άλλων Συλλόγων.
Αναμένεται η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΣΕΕ, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω κλιμάκωση των
αντιδράσεών του εμπορικού κόσμου, μέχρις τελικής απόσυρσης του
άρθρου 14 του νέου φορολογικού νόμου και προκειμένου να μην περάσει
η αδικία σε βάρος των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων και όχι μόνον.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

