
ΤΙΣ ήδη γνωστές συνθήκες
που επικρατούν στην εµπορία
καυσίµων στην Κρήτη, επανα-
λαµβάνει ο υπουργός Οικονο-
µίας Λούκα Κατσέλη, απαν-
τώντας σε σχετική ερώτηση
του Μανώλη Σκουλάκη.

Όπως σηµειώνει η υπουρ-
γός «η πλήρης διερεύνηση του
κλάδου των πετρελαιοειδών
σε όλα του τα στάδια (διύλιση,
χονδρική εµπορία, λιανική διά-
θεση) από την Επιτροπή Αντα-
γωνισµού, ανέδειξε δοµικές
αδυναµίες και χρόνια προβλή-
µατα που δυσχεραίνουν το
επίπεδο του ανταγωνισµού και
δρουν αυξητικά στο επίπεδο
των τιµών των καυσίµων».

Στην απάντηση της αρµό-
διας Υπουργού γίνεται εκτε-
νής αναφορά στις στρεβλώ-
σεις του κλάδου των πετρελαι-
οειδών και σηµειώνεται πως
«είναι δεδοµένο ότι ενώ οι εγ-
χώριες τιµές προσαρµόζονται
άµεσα (ακόµα και σε µεγαλύ-
τερο ύψος) στις ανοδικές µε-
ταβολές των διεθνών τιµών
του πετρελαίου και των προ-
ϊόντων του, σε περιόδους κα-
θοδικής κίνησης των τιµών,
εκτός του γεγονότος ότι η
προσαρµογή δεν είναι άµεση,
είναι και µικρότερου µεγέ-
θους. Αυτή η συµπεριφορά
των τιµών σηµαίνει ότι οι επι-
χειρήσεις του κλάδου καθορί-
ζουν τα περιθώρια τους σε πε-
ριόδους ανόδου και καθόδου

των τιµών σε διαφορετικό επί-
πεδο, επωφελούµενες των
διακυµάνσεων των διεθνών τι-
µών» επισηµαίνει στο σχετικό
έγγραφο του ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισµού.

Ειδικά και σε ότι έχει να κά-
νει µε την αγορά πετρελαιοει-
δών της Κρήτης, η κα. Κατσέ-
λη ενηµερώνει το κ. Σκουλάκη
ότι «αυτή διερευνάται από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού µετά
από αυτεπάγγελτη έρευνα,
στα πλαίσια της οποίας διενερ-
γείται επισταµένος έλεγχος
από τους αρµόδιους υπαλλή-
λους» και πως «τα πορίσµατα
της έρευνας αυτής δεν έχουν
ακόµη οριστικοποιηθεί».

Τέλος η κ. Κατσέλη κάνει
γνωστό πως:

1. ενισχύεται η λειτουργία
Παρατηρητηρίου των λιανικών
τιµών των υγρών καυσίµων
των πρατηρίων, η οποία φέρνει
διαφάνεια στην αγορά καυσί-
µων σε επίπεδο λιανικής προ-
σθέτοντας ότι, ενώ στις αρχές
του έτους δήλωναν στην ιστο-
σελίδα www.fuelprices.gr τιµές
µόνο 300 πρατήρια υγρών καυ-
σίµων τώρα πια τα πρατήρια
που δηλώνουν τιµές φτάνουν
τα 2.500.

2. η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, µε συναντήσεις
τόσο µε τον Σύνδεσµο των
Εταιρειών Εµπορίας Πετρε-
λαιοειδών, όσο και µε την Οµο-
σπονδία και Ενώσεις των βεν-

ζινοπωλών, έλαβε την διαβε-
βαίωση ότι θα µεριµνήσουν,
ώστε τα µέλη τους, να µη προ-
βούν σε περαιτέρω αυξήσεις
των τιµών πέραν της αύξησης
του Ε.Φ.Κ.

3. συστήνεται οµάδα εργα-
σίας για τη µελέτη του πορί-
σµατος της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού σχετικά µε τις δοµι-
κές στρεβλώσεις της αγοράς
των πετρελαιοειδών και την
υποβολή προτάσεων για αντί-
στοιχες νοµοθετικές ρυθµί-
σεις.

Στρεβλή η αγορά καυσίµων στην Κρήτη
• Απάντηση Κατσέλη σε ερώτηση του Μ. Σκουλάκη
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Ο
εµπορικός κόσµος και
στα Χανιά απορρόφησε
την πρώτη αύξηση του

Φ.Π.Α., καλείται να απορροφή-
σει και την καινούργια αύξηση
που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου,
εφαρµόζει το σύστηµα των
προσφορών και των εκπτώσε-
ων, αλλά είναι από πολύ δύσκο-
λο έως αδύνατο να προχωρή-
σει και σε περαιτέρω µειώσεις
τιµών, εάν δεν υπάρξει και µεί-
ωση του κόστους λειτουργίας
των επιχειρήσεων, επισηµαίνει
ο πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Χανίων Γιάννης
Μαργαρώνης, απαντώντας ου-
σιαστικά στις σχετικές δηλώ-
σεις της υπουργού Οικονοµίας
κας Κατσέλη για µείωση των τι-
µών. Την ίδια ώρα στο εµπορικό
κέντρο της παλιάς πόλης των
Χανίων και µόλις σε δύο οικο-
δοµικά τετράγωνα µεταξύ των
οδών Ποτιέ και Μουσούρων
υπάρχουν τουλάχιστον δέκα
καταστήµατα µε βιτρίνες στις
οποίες αντί για εµπορεύµατα
υπάρχει η πινακίδα ενοικιάζε-
ται. «Όταν µιλάµε για ύφεση,
ύφεση σηµαίνει κλείσιµο κατα-

στηµάτων και ανεργία στους
εργαζόµενούς µας αλλά και
στους ίδιους τους εµπόρους.
Νοµίζω ότι από την δεκαετία
της υπερκατανάλωσης και του
ανοίγµατος πολλών καταστη-
µάτων, θα περάσουµε σε µιαν
άλλη δεκαετία που θα είναι δυ-
στυχώς δύσκολη» σχολίασε ο
κ.Μαργαρώνης, ενώ σε ότι
αφορά στο θέµα των µειώσεων
των τιµών είπε πως «στην πρώ-

τη αύξηση του ΦΠΑ δείξαµε τον
“πατριωτισµό” µας και την
απορροφήσαµε, θέλω να πι-
στεύω οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις και οι περισσότεροι κλά-
δοι. Αυτό θα γίνει και σε αυτή
την αύξηση του ΦΠΑ για την
οποία καλούµε και πάλι τους
συναδέλφους να την απορρο-
φήσουν. Όµως για µειώσεις τι-
µών, είναι πάρα πολύ δύσκολο
διότι, µια αύξηση του ΦΠΑ της

τάξης του 5% συνολικά φτάνει
στο όριο του κέρδους των επι-
χειρήσεων. Το 55% του τζίρου
αποτελεί τους φόρους και το
40% πάγια έξοδα και εµπορεύ-
µατα, συνεπώς η κερδοφορία
περιορίζεται στο 3-5%».

Όπως τονίζει ο κ.Μαργαρώ-
νης για να µειωθούν οι τιµές
όπως ζητά η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να µειωθεί και το κόστος
λειτουργίας των εµπορικών
επιχειρήσεων και συγκεκριµέ-
να « πρέπει να µειωθούν τα
ενοίκια. Αυτό το βλέπουµε
στην πόλη µας ότι συµβαίνει
ήδη σε συνεργασία µε τους
ιδιοκτήτες και θα συνεχίσει να
συµβαίνει γιατί οι µειώσεις εί-
ναι µεγαλύτερες. Επίσης πρέ-
πει να πέσουν τα τιµολόγια των
∆ΕΚΟ< κάτι που δυστυχώς
βλέπουµε ότι δεν συµβαίνει,
µιας και η ∆ΕΗ για ακόµη µια
φορά ζητά αύξηση 5-6% για το
τρέχον έτος». Άλλες προϋπο-
θέσεις σύµφωνα µε τον εµπορι-
κό κόσµο είναι και η περαιτέρω
ρύθµιση φορολογικών και
ασφαλιστικών εισφορών, η
πραγµατική ρύθµιση των ληξι-

πρόθεσµων οφειλών των επι-
χειρήσεων και των νοικοκυριών
και αντιµετώπιση των στρεβλώ-
σεων από τις καταχρηστικές
χρεώσεις των τραπεζών, η ανα-
ζήτηση καταναλωτικών αποθε-
µάτων από το παραεµπόριο -
παραοικονοµία., η άµεση ενερ-
γοποίηση προγραµµάτων ενί-
σχυσης µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων κ.α.

Παράλληλα ο πρόεδρος του
Εµπορικού Συλλόγου Χανίων
χαρακτηρίζει ως λάθος τις αυ-
ξήσεις του ΦΠΑ επισηµαίνον-
τας πως «θα ήταν καλύτερα να
µην αυξανόταν το ΦΠΑ και να
αυξανόταν η φορολογία των
επιχειρήσεων. ∆ηλαδή οι κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις να πλη-
ρώσουν περισσότερα και να
µην πληγεί οριζόντια η κατανά-
λωση µέσω των αυξήσεων στο
ΦΠΑ».

Σε ότι αφορά στις προσπά-
θειες που καταβάλλονται από
τον εµπορικό κόσµο των Χα-
νίων για συνδροµή σε εκείνους
που πλήττονται από τα µέτρα,
σε σχετική ανακοίνωση του Εµ-
πορικού Συλλόγου αναφέρεται

πως «συνεχίζουµε το πρόγραµ-
µα «Συµµετέχω» που αφορά
έκπτωση σε ανέργους και κα-
λούµε τα µελή µας σε µαζική
συµµετοχή απέναντι σε 10.000
περίπου συνανθρώπους στα
Χανιά που πλήττονται άµεσα
από τα νέα οικονοµικά µέτρα.
Επίσης συµµετέχουµε στο πρό-
γραµµα της ΓΣΕΕ για έκπτωση
σε πολύτεκνους και άλλες ευ-
παθείς κοινωνικές οµάδες που
σύντοµα θα καθορίσουµε από
κοινού µε το Εργατικό Κέντρο
Χανίων. Σύντοµα θα καθορίζου-
µε και τις επιχειρήσεις που θα
παρέχουν έκπτωση και στους
κατόχους πιστωτικών καρτών
(VISA -MASTERCARD) της
Τράπεζας Χανίων. Ως έµποροι
και µέλη της τοπικής κοινωνίας,
η σκέψη και η δράση µας είναι η
στήριξη της τοπικής οικονοµίας
και η διατήρηση των θέσεων
εργασίας. Θα κάνουµε ότι µπο-
ρούµε για την διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής και αλλη-
λεγγύης της Χανιώτικης οικο-
νοµίας και κοινωνίας.»

ΝΑΠ.Σ.
(napsar@gmail.com)
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Μείωση κόστους για µείωση τιµών
• ∆εκάδες τα ξενοίκιαστα καταστήµατα. Αυξάνονται µε ραγδαίους ρυθµούς τα λουκέτα

στο εµπορικό κέντρο των Χανίων

Τα ξενοίκιαστα καταστήµατα αυξάνονται
στο εµπορικό κέντρο των Χανίων

ΣΤΑ πλαίσια της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης του προγράµµατος
LIFE+ Junicoast “∆ράσεις για την
προστασία των παράκτιων αµµο-
θινών µε είδη Juniperus στην Κρή-
τη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)”
διοργανώθηκε στο Μεσογειακό
Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων
Μαθητική Εβδοµάδα µε σκοπό
την ενηµέρωση των µαθητών για
τον σπάνιο οικότοπο των παρά-
κτιων αµµοθινών µε είδη κέδρων.

Η µαθητική εβδοµάδα ξεκίνη-
σε τη ∆ευτέρα 3 Μαΐου 2010 και
ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 5

Μαΐου 2010. Το πρόγραµµα της
µαθητικής εβδοµάδας περιλάµβα-
νε:

• Παρουσίαση του προγράµµα-
τος Junicoast στο εκθεσιακό κέν-
τρο του ΜΑΙΧ

• Ξενάγηση στο βοτανικό κήπο
µε τα ενδηµικά και σπάνια φυτά
της Κρήτης

• Ζωγραφική και κατασκευές
µε θέµα την προστασία του οικο-
τόπου

Στη µαθητική εβδοµάδα συµ-
µετείχαν συνολικά 432 µαθητές

από 7 διαφορετικά σχολεία της
Α’βάθµιας και Β’βάθµιας εκπαί-
δευσής του νοµού Χανίων.

Μαθητική εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε στο ΜΑΙΧ
• Συµµετείχαν 432 µαθητές από επτά σχολεία του νοµού

Στιγµιότυπο από τις
δραστηριότητες των µαθητών


