
 
 

     
 

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΣΕΕ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα ∆ευτέρα 9/6/08 ευρεία σύσκεψη στα 
γραφεία της Συνοµοσπονδίας µε τη συµµετοχή της Α∆Ε∆Υ, ΠΑΣΕΓΕΣ, 
Υπερνοµαρχία Αθηνών – Πειραιώς, ∆ήµοι Αθηναίων και Πειραιωτών, 
Καταναλωτικές Οργανώσεις ΙΝΚΑ – ΕΚΠΟΙΖΩ – ΒΙΟΖΩ – ΝΕΟ ΙΝΚΑ – 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ µε θέµα:   

«Παλλαϊκό Συλλαλητήριο στις 19 Ιουνίου κατά της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ & 
της ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ∆ΕΙΑΣ». 

Στη σύσκεψη εκφράστηκε η διάθεση όλων των φορέων για τον 
συντονισµό της δράσης και του Συλλαλητηρίου ως πρώτο βήµα κοινών 
πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση των φαινόµενων της Ακρίβειας και της 
Αισχροκέρδειας στην αγορά. 
Αποφασίστηκε:  
Α) Όλοι οι φορείς να απευθύνουν κοινή πρόσκληση συµµετοχής των 
πολιτών – καταναλωτών στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο στις 19 Ιουνίου, στις 
7:30 µ.µ. στο Σύνταγµα για την ΑΚΡΙΒΕΙΑ & την ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ∆ΕΙΑ. 
Β) Απαιτούν τη λήψη άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων κατά των 
«καρτέλ» και των ολιγοπωλίων που λυµαίνονται την αγορά, εκτοξεύοντας την 
ακρίβεια και τον πληθωρισµό σε διπλάσια ποσοστά από την υπόλοιπη Ε. 
Ένωση. 
Γ) την δηµιουργία µόνιµης επιτροπής των συλλογικών και καταναλωτικών 
φορέων για την κοινή παρέµβαση και δράση σε όλη την οικονοµική αλυσίδα 
από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. 
∆) την απαίτηση για µείωση ή πάγωµα των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ, των 
∆ΙΟ∆ΙΩΝ, των ΚΑΥΣΙΜΩΝ και των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα. 
Ε) την άµεση και ουσιαστική ενίσχυση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και 
των παραγωγών για να ανταπεξέλθουν στις δραµατικές οικονοµικές συνθήκες 
που διαµορφώνει η ΑΚΡΙΒΕΙΑ και ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ που συνεχίζει να 
«καλπάζει» ανεξέλεγκτος! 
 
                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
Σας επισυνάπτουµε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη 
Παναγόπουλου. 



 
 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου 
µετά τη διευρυµένη σύσκεψη Κοινωνικών Φορέων για το Συλλαλητήριο 

εναντίον της Ακρίβειας στις 19.06.08. 
 

«Καταρχήν να εκφράσω την συµπαράσταση και αλληλεγγύη µας στους 
συµπολίτες µας που δοκιµάζονται για µια ακόµη φορά από τις καταστροφικές 
συνέπειες του εγκέλαδου.  

Σήµερα η  Γ.Σ.Ε.Ε. πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε τις τριτοβάθµιες 
Οργανώσεις: Α∆Ε∆Υ, ΠΑΣΕΓΕΣ, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Αττικής: Υπερνοµαρχία Αθηνών – Πειραιώς, ∆ήµο Αθηναίων και ∆ήµο 
Πειραιώς καθώς και τις µεγάλες καταναλωτικές Οργανώσεις που λειτουργούν 
στην Αττική, προκειµένου να συντονίσουµε την προσπάθειά µας.  

Να αντιπαλέψουµε την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στην αγορά που 
τροφοδοτεί η κυβερνητική πολιτική αλλά και να απαιτήσουµε την ενίσχυση 
των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και των παραγωγών.  

Συµφωνήσαµε από κοινού στην πραγµατοποίηση ενός µεγάλου 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ  κατά της ακρίβειας, το οποίο θα γίνει την Πέµπτη 19 
Ιουνίου 2008, στην Πλατεία Συντάγµατος, στις 19:30. 

Η ακρίβεια µας αφορά όλους και πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες και 
καταναλωτές, να βρεθούµε στο Σύνταγµα, να διαµαρτυρηθούµε και να 
αντιδράσουµε, γιατί οι οικονοµικές εξελίξεις δείχνουν ότι τους επόµενους 
µήνες θα έχουµε µεγάλη δοκιµασία στο εισόδηµά µας.  

Απαιτείται να διεκδικήσουµε το αυτονόητο για τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής. ∆εν πρέπει να λείψει κανείς από το Συλλαλητήριο 
κατά της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και της ΑΙΣΧΡΟΚΕΡ∆ΕΙΑΣ! 

 
 

Ερώτηση ∆ηµοσιογράφου: 
Η επιστολή που έχετε ετοιµάσει για το θέµα της ακρίβειας, θα αποσταλεί 
τελικώς στον κ. Πρωθυπουργό; 
 
Απάντηση Προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε. : 
Ο Πρωθυπουργός, διαµέσου των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, έχει µάθει το 
περιεχόµενο της επιστολής, οπότε παρέλκει η αποστολή της. Εάν θέλει, ας 
µας καλέσει ο ίδιος, όπως µας έχει πει δυο – τρεις φορές. Ας µας καλέσει 
λοιπόν, ώστε να µιλήσουµε για το µεγάλο ζήτηµα της ακρίβειας, όπου πλήττει 
όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. 
 


