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2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 

για τα Καταναλωτικά Αγαθά και το Λιανεμπόριο 

Mega Shifts – Mega Trends: 

Το νέο τοπίο στο λιανεμπόριο 

 

(Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, Αθήνα) 

 

Ομιλία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα  

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  

ΗΛΙΑ ΞΑΝΘΑΚΟΥ 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σ’ αυτό το συνέδριο 

της λιανεμπορικής. Ο κύριος Περλεπές στην εισαγωγή του έθεσε αρκετά θέματα 

πρακτικού και ―επιτρέψτε μου τον όρο― οραματικού χαρακτήρα. Εγώ θα μείνω στα 

περισσότερο πολιτικά γιατί είμαι εκπρόσωπος ενός Υπουργείου, άρα θα μείνω στην 

περιγραφή αυτών που αναλογούν και αντιστοιχούν στο δικό μας Υπουργείο, δηλαδή στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορες 

δράσεις για την υποστήριξη του κλάδου του λιανικού εμπορίου. Το στοιχείο που συνέχει 

αυτές τις δράσεις είναι οι βασικές αρχές της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής όπως 

τουλάχιστον την έχουμε στοιχειοθετήσει και οργανώσει εμείς, δηλαδή είναι η 

εξωστρέφεια, η καινοτομία και η βιωσιμότητα, κοινωνική και περιβαλλοντική. Πιστεύω 

ότι σε αυτό το πλαίσιο οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν έναν 

παράγοντα μετάβασης από μία οικονομική δραστηριότητα μεταπρατικής λογικής σε ένα 

διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Σε ένα μοντέλο που, αφενός, οι συνέργειες μεταξύ των 

κλάδων και, αφετέρου, οι οικονομίες κλίμακας θα υποστηρίξουν τόσο την αύξηση της 

παραγωγικότητας όσο και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.  

 

Οι θετικές τάσεις για τον κύκλο εργασιών στο λιανικό εμπόριο δείχνουν ότι η 

επιχειρούμενη παραγωγική ανασυγκρότηση μπορεί να αποδώσει καρπούς ταχύτερα από 
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ότι αναμενόταν. Στο επίκεντρο της προσπάθειας για την αναβάθμιση του λιανικού 

εμπορίου βρίσκεται ο σύγχρονος καταναλωτής. Ο νέος πελάτης, όπως ορίζεται στο 

πρόγραμμα του συνεδρίου. Σήμερα οι καταναλωτές διαθέτουν καλύτερη πληροφόρηση 

και περισσότερες επιλογές. Οι επιχειρήσεις και η Πολιτεία οφείλουν να το λάβουν υπόψη 

τους σοβαρά αυτό. Για τα εμπορικά καταστήματα αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές 

προώθησης των προϊόντων τους πρέπει να χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από 

διαφάνεια και σαφήνεια. Η ραγδαία εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι οι κακές πρακτικές γίνονται γνωστές ευρέως και 

ταχύτατα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φήμη μιας εταιρείας. Για την Πολιτεία η 

ενδυνάμωση του καταναλωτή, του ρόλου του καταναλωτή, τόσο ατομικά όσο και μέσω 

των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντά του, επιβάλλει την επανεξέταση της 

κυρωτικής και κατασταλτικής διάστασης της δράσης της. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει μεταξύ 

άλλων και τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις. Αυτή ακριβώς είναι και 

η βασική κατευθυντήρια γραμμή του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της 

καταναλωτικής νομοθεσίας το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.  

 

Σήμερα τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δυσνόητο 

πλέγμα διατάξεων το οποίο διέπει τις μεταξύ τους συναλλαγές. Η σύγχυση που 

παρατηρείται συχνά ανάμεσα στη νόμιμη και στην εμπορική εγγύηση αγαθών είναι ίσως 

το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο νέος νόμος αποσαφηνίζει τον κεντρικό πυρήνα των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών ενώ ορίζονται βασικές αρχές ορθής ενημέρωσης του 

καταναλωτή για εμπορικές πρακτικές οι οποίες βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια του 

εμπόρου. Με τις ρυθμίσεις που προτείνονται στο εξής οι πωλητές δεν θα είναι 

υποχρεωμένοι να προσφέρουν εμπορική εγγύηση, θα είναι όμως υποχρεωμένοι να 

αποσαφηνίζουν στους καταναλωτές αν αυτή προσφέρεται ή όχι για προϊόντα που από τη 

φύση τους χρήζουν μιας τέτοιας παροχής, παραδείγματος χάρη τεχνολογικά αγαθά, 

αυτοκίνητα, οικοσυσκευές και λοιπά. Ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται η έννοια του 

καταναλωτή. Στην υφιστάμενη νομοθεσία η έννοια του καταναλωτή συνδέεται με 

διαφορετικούς ορισμούς ανάλογα με το είδος της συναλλαγής. Η εισαγωγή ενός ενιαίου 

ορισμού αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και να επιτρέψει την μεγαλύτερη 

αυτοματοποίηση των συναλλαγών. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει και η σχεδιαζόμενη 

οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων για τους γενικούς όρους συναλλαγών. Συγκεκριμένα 

επιχειρείται η επέκταση των προστατευτικών διατάξεων περί καταχρηστικών όρων στις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν αυτές αποτελούν τον τελικό αποδέκτη μιας παροχής. Η 

φιλοδοξία μας είναι αυτοί οι κανόνες να καθιερωθούν ως ένα σημείο αναφοράς για την 

καταπολέμηση καταχρηστικών πρακτικών και την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού 

τόσο στις B2C όσο και στις B2B συναλλαγές. Το ενιαίο πλαίσιο σχετικά με τους γενικούς 

όρους συναλλαγών είναι αναγκαίο και για την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ 

επιχειρήσεων οι οποίες δρουν μεν σε διαφορετικούς κλάδους, ωστόσο εντάσσονται στην 
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ίδια αλυσίδα αξίας. Μέσω τέτοιων συντονισμένων δράσεων θα προκύψουν οι οικονομίες 

κλίμακας που θα καταστήσουν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές τις εγχώριες 

επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τον πρωτογενή τομέα μέχρι το 

λιανικό εμπόριο. Είναι γνωστό ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος ευνοεί την ανάπτυξη των 

συστάδων επιχειρήσεων, τα λεγόμενα clusters. Οι υπάρχουσες ευκαιρίες αφορούν και το 

λιανικό εμπόριο, στο πλαίσιο βέβαια ευρύτερων συνεργατικών σχημάτων με συναφείς 

κλάδους. Για παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνεργασία με φορείς 

της αγοράς εξετάζει τις δυνατότητες παροχής κινήτρων για δημιουργία clusters στους 

τομείς της παραγωγής, του λιανικού εμπορίου και των logistics. Σε αυτήν την προσπάθεια 

κύριοι στόχοι είναι πρώτον, η αξιοποίηση των ωφελειών από την ανάπτυξη των logistics 

και εκτός των μητροπολιτικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, η ανάπτυξη 

συνεργιών ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στο εμπόριο. Και τρίτον 

η ανάληψη συντονισμένων δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Αναφορικά με το πλαίσιο κανόνων της αγοράς, η πρόσφατη αναθεώρηση των 

κανόνων ΔΙΕΠΠΥ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει αφενός επικαιροποίηση 

και εναρμόνιση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και αφετέρου να υπάρξει 

ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στις σχετικές αγορές κατά τα τελευταία 

χρόνια. Η αναθεώρηση εκτάθηκε στα πεδία της παροχής υπηρεσιών, στη διακίνηση και 

εμπορία προϊόντων και στην εφαρμογή κυρώσεων. Η αναμόρφωση της δομής τους και η 

ενσωμάτωση πιο περιεκτικών διατάξεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα 

προσαρμογής των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας από 

τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ακόμη με την ενσωμάτωση ειδικότερων διατάξεων 

ενισχύθηκαν τα διαθέσιμα μέσα πάταξης του παραεμπορίου και της φοροαποφυγής με 

ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή διακίνηση και προώθηση βασικών προϊόντων.  

 

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας 

στον κλάδο του εμπορίου. Με τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις ενισχύεται ο ρόλος του 

Συντονιστικού κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.). Το ΣΥ.Κ.Α.Π.το 

οποίο αναλαμβάνει πλέον το ίδιο ελεγκτική δραστηριότητα, ενισχύει την παρουσία του 

στην περιφέρεια μέσω οικοδόμησης συνεργασιών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των 

περιφερειών, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται το φάσμα των δημόσιων ελεγκτικών 

υπηρεσιών που συντονίζονται μέσω του ΣΥ.Κ.Α.Π.  

 

Επιπλέον έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για τη συστηματοποίηση και επέκταση του 

πλαισίου χορήγησης του ελληνικού σήματος, σε περισσότερα προϊόντα ενδιαφερομένων 

κλάδων πέραν των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων. Το ελληνικό σήμα μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει δείξει 

ενδιαφέρον για την υιοθέτησή του. Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει τους επόμενους 
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μήνες είναι η θέσπιση σε πρώτο στάδιο γενικών κανόνων και προδιαγραφών οι οποίοι στη 

συνέχεια θα εξειδικευτούν ανά κατηγορία σηματοδοτούμενου προϊόντος. Για την 

καλύτερη δυνατή υποστήριξη της συγκεκριμένης δράσης, στο νέο οργανισμό του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικής 

υπηρεσιακής μονάδας.  

 

Τέλος, πρέπει να αναφερθώ ότι βρισκόμαστε στο στάδιο σχεδιασμού για τη δημιουργία 

ενός πλάνου ανάπτυξης των One stop shops για τις επιχειρήσεις. Στόχος η επέκταση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων καθ’ όλη 

τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.  

 

Επιπλέον σχεδιάζουμε και τη σύσταση του παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας. Το 

παρατηρητήριο αυτό θα λειτουργήσει ως υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση και την επεξεργασία 

διαθέσιμων δεδομένων για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών πληροφόρησης τόσο 

ως προς τη λειτουργία όσο και ως προς την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών. 

Σχετικές προτάσεις χρηματοδότησης έχουν ήδη κατατεθεί και εγκριθεί από την υπηρεσία 

υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής.  

 

Κυρίες και κύριοι, η διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη και δίκαιη 

ανάπτυξη προϋποθέτει τη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου και συναίνεσης. Σήμερα η 

ελληνική οικονομία μετά από μία μακρά και επώδυνη περίοδο κρίσης φαίνεται να 

βρίσκεται σε σωστό δρόμο χάρη και σε μία σειρά από φιλόδοξες, διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις. Η συνέχιση και η εντατικοποίηση αυτού του έργου θα βασιστεί και στη 

δική σας συμβολή. Είμαι βέβαιος επομένως ότι από το φετινό συνέδριο της 

Ναυτεμπορικής θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την ιδιωτική 

πρωτοβουλία όσο και για τις δημόσιες πολιτικές που την υποστηρίζουν.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  


