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ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΥΚΕΤΩΝ 

ΕΣΕΕ: ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Ένα βήμα πριν κηρύξουν εσωτερική στάση πληρωμών βρίσκονται οι έμποροι, αντιδρώ-
ντας στις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, στις οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. 
Στην κατεύθυνση αυτή το Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε να 
στείλει επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο και τους αρχηγούς των 
κομμάτων, ενημερώνοντάς τους για την αγωνία, αλλά και τις προθέσεις του εμπορικού 
κόσμου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ «Σε καμία περίπτωση 
δεν προτρέπουμε τους συναδέλφους μας εμπόρους να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους 
απέναντι στην Πολιτεία. Επειδή όμως οι ίδιοι, δικαιολογημένα, αισθάνονται ότι η Πολιτεία 
αγνοεί τις υποχρεώσεις της απέναντι σε αυτούς, πολύ φοβόμαστε ότι οι εξελίξεις ξεπερ-
νούν τις δικές μας προτροπές και αυτός ο τρόπος αντίδρασης είναι «προ των πυλών». 

Δεν προτρέπουμε για «στάση πληρωμών», αυτή 
όμως είναι προ των πυλών, εάν δεν σταματήσει 
ο παραλογισμός της επιβολής εξωπραγματικών 
εισπρακτικών μέτρων χωρίς μέτρο». Παράλληλα, 

η ΕΣΕΕ στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία 
που πραγματοποιούν σήμερα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην 
πορεία διαπραγμάτευσης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικα. Μάλιστα, προειδοποιεί 
ότι τα μέτρα που ζητά η τρόικα «θα οδηγήσουν σε κατάρρευση των εσόδων, πολλαπλα-
σιασμό των λουκέτων, καταβαράθρωση των ασφαλιστικών ταμείων και σε μία ύφεση 
χωρίς προηγούμενο». Τέλος ζήτησε από το Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο 
οποίος προσήλθε και συμμετείχε στη συνεδρίαση, εμβάθυνση της συνεργασίας τους και 
μέτρα ενίσχυσης για τους συνεπείς εργοδότες, ενώ δεσμεύτηκε εντός του Φεβρουαρίου 
να καταθέσει τις προτάσεις της επί του νέου οργανωτικού μοντέλου αναδιάρθρωσης του 
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ. 

ΙΟΒΕ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Πτώση άνω του 20% εκτιμάται ότι κατέγραψαν οι πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών το 
2011, ένας κλάδος που έχει πληγεί έντονα από τις διαδοχικές αυξήσεις του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ για τον κλάδο, η 
συνολική συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η εγχώρια 
προστιθέμενη αξία που παράγεται από όλες τις κατηγορίες επιδράσεων (λιανικό εμπόριο και 
ξενοδοχεία-εστιατόρια, χονδρικό εμπόριο) προσέγγισε το 1,5 δισ. ευρώ το 2010. Ο όγκος 
πωλήσεων το 2010 έπεσε στις 72,1 εκατ. φιάλες. Η μείωση των πωλήσεων συνεχίστηκε και 
το 2011 και μάλιστα πιο έντονα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου 
του έτους, υποχώρησαν κατά 21,7% σε σχέση με το 2010. Όσον αφορά στις προοπτικές του 
κλάδου, το ΙΟΒΕ εξέτασε δύο εναλλακτικά σενάρια: το ένα είναι η διατήρηση του υφιστάμενου 
καθεστώτος φορολόγησης και το δεύτερο με σταδιακή αποκλιμάκωση του ΕΦΚΟΠ μέχρι το 
2014. Στο πρώτο σενάριο, η κατανάλωση προβλέπεται ότι θα πέσει στις 56 εκατ. φιάλες το 
2014, με τα έσοδα από το ΕΦΚΟΠ να είναι λιγότερα κατά 21,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 
τις εκτιμήσεις για το 2011, ενώ τα έσοδα από το ΦΠΑ θα έχουν πτώση 30,3 εκατ. ευρώ. Στο 
δεύτερο σενάριο, αναμένεται αύξηση εσόδων ΦΠΑ 13,8 εκατ. ευρώ το διάστημα 2012-2014.

ΨΙΘΥ ΡΙ ΖΕ ΤΑΙ... 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΚΕΕ 
ΓΙΑ ΤΟ DIGI-MOBILE

Σειρά προτάσεων για την επιτυχή υ-
λοποίηση του προγράμματος Digi-

mobile, κατέθεσε ο Σύνδεσμος 

Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών 

Ελλάδος, μετά τα τεχνικά προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν στην Αττική και 
είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία 
του συστήματος υποβολής των προτά-
σεων των επιχειρήσεων και κατ’ επέ-
κταση την αμφισβήτηση της αρτιότητας 
της διαδικασίας. Για το σκοπό ο ΣΕΚΕΕ 
απέστειλε, σε όλους τους συμμετέχο-
ντες ως προμηθευτές στο Digimobile 
ηλεκτρονική επιστολή, ζητώντας να 
τον πληροφορήσουν αν και τί είδους 
προβλήματα συνάντησε η εταιρεία τους 
κατά τη διαδικασία υποβολής. Βάσει των 
απαντήσεων ο σύνδεσμος διαμόρφωσε 
τις προτάσεις του, ενώ σε πρώτη πα-
ρέμβαση προς τους αρμόδιους, δήλωσε 
ότι επιθυμεί να συμβάλλει στην υπέρ-
βαση των προβλημάτων αξιοποιώντας 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 
μελών του. Αναλυτικότερα, ο Σύνδεσμος 
προτείνει: Α) Την άμεση επαναδιαστα-
σιολόγηση και αναβάθμιση του συστή-
ματος υποβολής προτάσεων και τη διε-
νέργεια δοκιμών αντοχής (stress tests), 
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία του. Β) Την αναπροσαρμογή 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού ώστε 
να καλυφθεί η υπάρχουσα ζήτηση και 
Γ) Σχεδιασμό αντίστοιχων στοχευμένων 
δράσεων σε κρίσιμους κλάδους (Τουρι-
σμός, Μεταφορές, Λιανικό εμπόριο κλπ), 
ώστε να αξιοποιηθεί αναπτυξιακά το 
ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί. 

 Στο -40% σε σχέση με πέ-
ρυσι υπολογίζεται ο μέχρι στιγμής τζί-
ρος των χειμερινών εκπτώσεων, παρά 
το γεγονός ότι οι προσφορές φέτος 
αγγίζουν μέχρι και το -80%.

>>>>>

Ζητά μέτρα ενίσχυσης για τους 
συνεπείς εργοδότες από το ΙΚΑ 


