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Κύριε Επίτροπε,
Κύρτοτ Πρόεδροτ,
Κυρίες κατ Κύρτοτ,

Εκ μέρους της Ελληντκής Κυβέρνησης σας καλωσορίζω στο 
Συνέδρτο αυτό που δτοργανώνετατ στα πλαίστα της Ελληντκής 
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης απο το Υπουργείο Εμπορίου σε 
συνεργασία με τους Εμπορτκούς Συλλόγους Αθηνών κατ 
Θεσσαλονίκης κατ την Γεντκή Δτεύθυνση 23 της Ευρωπαϊκής 
Επττροπής. Σκοπός του Συνεδρίου είνατ να εξετάσετ τη σημερτνή 
κατάσταση του τομέα του εμπορίου κατ της δτανομής στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση κατ να συζητήσετ τρόπους γτα την ανάπτυξη 
του τομέα σττς συνθήκες της εσωτερτκής αγοράς κατ της 
απελευθέρωσης του δτεθνούς εμπορίου.

Με το εμπόρτο ασχολούντατ σήμερα πάνω απο 4 εκατομμύρτα 
επτχετρήσετς στην Ευρωπαϊκή Ενωση που απασχολούν περίπου 20 
εκατομμύρτα εργαζομένους. Είνατ δηλαδή ο τομέας αυτός ο 
δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά τη βτομηχανία κατ πρίν 
απο τη γεωργία. Η μεγάλη πλετοψηφία των εμπορτκών 
επτχετρήσεων είνατ μτκρομεσαίες με 3-4 απασχολούμενους κατά



μέσο όρο. Σττς χώρες του Βορρά μετά τον Β Παγκόσμτο Πόλεμο 
παρατηρήθηκε σταδτακά το φατνόμενο της δημτουργίας μεγάλων 
επτχετρήσεων όχτ μόνον χονδρτκής, αλλά κατ λταντκής πώλησης 
οτ οποίες, με τα ανταγωντσττκά πλεονεκτήματα που παρουσίαζαν, 
εκτόπτσαν στγά στγά ττς μικρότερες,/ τδταίτερα σε ορισμένους 
τομείς όπως τα τρόφτμα κατ τα είδη οτκτακής χρήσεως. Στο 
Νότο, κατ βέβατα κατ στην Ελλάδα, το φατνόμενο αυτό 
παρατηρήθηκε σε μτκρότερο βαθμό. Αυτό οφείλετατ κυρίως σε 
λόγους κοτνωντκοός, στην ύπαρξη ορτσμένων γεωγραφτκών 
τδταττεροτήτων κατ στη σχεττκή υστέρηση ορτσμένων βαστκών 
υποδομών, όπως οτ συγκοτνωνίες κατ επτκοτνωνίες.
Φαίνετατ κατ'αρχήν, όττ ο νοττοευρωπαίος επτχετρηματίας 
δυσκολώτερα δέχετατ να εγκαταλείψετ την επτχείρησή του, όπου 
είνατ το αφενττκό, κατ να γίνετ υπάλληλος σε επτχείρηση, έστω 
κατ άν οτ οτκονομτκές συνθήκες συνηγορούν γτα το αντίθετο. Ο 
νοττοευρωπαίος καταναλωτής δίνετ ίσως περτσσότερη σημασία 
στην προσωπτκή σχέση κατ εξυπηρέτηση απο όττ στη μεγαλύτερη 
επτλογή σε ένα περτσσότερο απρόσωπο περτβάλλον, σε σχέση με 
τον βορτοευρωπαίο. Παράλληλα, η σχεττκή απομόνωση των χωρτών 
που βρίσκοντατ σε ορετνές περτοχές ή σε νηστά, η έλλετψη 
οδτκών κατ τηλεπτκοτνωντακών δτκτύων κατ επαρκών 
συγκοτνωντακών μέσων, δυσκολεύετ την επτκοτνωνία των 
καταναλωτών προς τα μεγάλα καταστήματα των ασττκών κέντρων 
κατ ευνοεί την ύπαρξη μτκρών καταστημάτων που καλύπτουν ττς 
ανάγκες τέτοτων χωρτών. Γτα τους λόγους αυτούς, στη Νόττα 
Ευρώπη οτ μτκρομεσαίες εμπορτκές επτχετρήσετς δτατηρούντατ σε



μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό έχετ μτά σετρά ατιο αλυστδωτές θεττκές 
επτπτώσετς καθώς εξασφαλίζετ στους κατοίκους βαστκές 
προϋποθέσετς δταβίωσης, συντηρεί σε τοπτκό επίπεδο μία σετρά 
απο ελεύθερα επαγγέλματα (δτκηγόροτ, λογτστές, μεταφορείς 
κλπ.) κατ συμβάλλετ αποφαστσττκά στην ίδτα τη συνέχτση της 
ύπαρξης των απομακρυσμένων χωρτών.

Στην Ελλάδα, σε σύνολο περίπου 215.000 εμπορικών 
επτχετρήσεων, περίπου 30.000 (14% του συνόλου) είνατ
χονδρτκού εμπορίου κατ 185.000 (86% του συνόλου) λταντκού
εμπορίου. Αν κατ παρατηρείτατ μία βαθμταία αύξηση του 
μεγέθους των επτχετρήσεων (π.χ. ο αρτθμός των μεγάλων 
supermarket δτπλαστάστηκε απο 448 σε 996 μεταξύ 1980 κατ 
1989) κύρτα θέση στο εμπόρτο στην Ελλάδα κατέχουν πάντα οτ 
μτκρές επτχετρήσετς. Ετστ, γύρω στο 50% των επτχετρήσεων 
αυτών απασχολούν μόνο 1 άτομο, γύρω στο 30% 2 άτομα κατ γύρω 
στο 10% 3-4 άτομα.

Αν θεωρήσουμε ως όρτο γτα ττς ΜΜΕ -σύμφωνα κατ με τη σχεττκή 
Κοτνοττκή Πρωτοβουλία- τους 250 εργαζόμενους, βλέπουμε όττ 
στην Ελλάδα το 1988 υπήρχαν μόνο 6 επτχετρήσετς λταντκού 
εμπορίου με περτσσότερους απο 200 εργαζομένους. Συνολτκά το 
εμπόρτο καλύπτετ, σύμφωνα με τα επίσημα στοτχεία, περίπου το 
13% τόσο του ΑΕΠ, όσο κατ του εργαττκού δυναμτκού.*

* Τα στοτχεία αυτά δίνοντατ στην Εκθεση της EUROSTAT "Der 
Einzelhandel im EG Binnenmarkt 1993". Τα πλέον πρόσφατα 
στοτχεία γτα την Ελλάδα είνατ του 1988.



Το εμπόρτο κατ η διανομή είναι, αναπόσπαστο τμήμα, το 
τελευταίο, της παραγωγτκής διαδικασίας, σττς σύγχρονες 
μάλτστα οτκονομίες είνατ συχνά δύσκολο να δταχωρτσθεί απο τα 
άλλα τμήματα. Είνατ λοτπόν απαραίτητο, στο πακέτο των μέτρων 
που εξετάζοντατ γτα την ανάπτυξη, την ανταγωντσττκότητα κατ 
την απασχόληση, να περτλαμβάνοντατ κατ μέτρα γτα το εμπόρτο 
κατ τη δτανομή. Η αντίληψη αυτή υπάρχετ τόσο στη Λευκή Βίβλο 
που υτοθετήθηκε απο το Ευρωπαϊκό Συμβούλτο τον περασμένο 
Δεκέμβρτο όσο κατ σε μεταγενέστερα προγράμματα, όπως αυτό γτα 
ττς Μτκρο-Μεσαίες Επτχετρήσετς (MME) στα πλαίστα των 
λεγομένων Κοτνοττκών Πρωτοβουλτών, το οποίο θα παρουσταστεί 
αναλυττκά σ'αυτό το Συνέδρτο. Είνατ, επίσης σαφές, κατ 
τονίζετατ κατ στη Λευκή Βίβλο, όττ οτ μτκρομεσαίες 
επτχετρήσετς παίζουν σημανττκό οτκονομτκό κατ κοτνωντκό ρόλο 
κατ πρέπετ να συνυπάρχουν με ττς μεγάλες σε ένα σύστημα 
υγτούς ανταγωντσμού αλλά κατ συνεργασίας. Είνατ αναμφτσβήτητο 
όττ οτ μεγάλες επτχετρήσετς αποκομίζουν κατ'αρχήν μεγαλύτερα 
οφέλη απο την ολοκλήρωση της εσωτερτκής αγοράς κατ τη 
δτεθνοποίηση του εμπορίου, χάρτς στα ανταγωντσττκά 
πλεονεκτήματα που δταθέτουν, σε όλα τα στάδτα της εμπορτκής 
δταδτκαστας. Τα μέτρα που θα ληφθούν γτα τον εκσυγχροντσμό 
του εμπορίου κατ της δτανομής θα πρέπετ να λάβουν τδταίτερα 
υπόψη ττς εγγενείς ανταγωντσττκές αδυναμίες των μτκρομεσαίων 
επτχετρήσεων κατ να επτδτώξουν τη μέγτστη αξτοποίηση των



δταφορεττκών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των μεγάλων κατ των 
μτκρομεσαίων επτχετρήσεων.

Είνατ, επίσης, προφανές όττ σττς σημερτνές συνθήκες 
απελευθέρωσης του εμπορίου, τόσο στο εσωτερτκό της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, όσο κατ δτεθνώς με την πρόσφατη συμφωνία GATT, τα 
μέτρα υποστήρτξης του εμπορίου που παίρνουν τα Κράτη-Μέλη ή η 
Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν μπορεί να είνατ μέτρα προστατευττσμού 
κατ στρέβλωσης του ανταγωντσμού, αλλά μέτρα που θα αποσκοπούν 
στη βελτίωση της αποδοττκότητας κατ τον εκσυγχροντσμό της 
εμπορτκής δραστηρτότητας. Απο την άλλη μερτά, τα μέτρα αυτά 
δεν θα πρέπετ να θεωρηθούν ως πανάκετα γτα όλα τα προβλήματα 
του εμπορίου.

Τον πρώτο ρόλο θα έχετ πάντοτε η επτχετρηματτκή πρωτοβουλία, 
οτ ατομτκές τκανότητες του επτχετρηματία. Τα όποτα πρόσθετα 
μέτρα ληφθούν θα έχουν μόνο συμπληρωματτκό χαρακτήρα κατ θα 
έχουν αποτέλεσμα μόνον άν οτ επτχετρηματίες τα εφαρμόσουν με 
συνέπετα. Μπορούν δε να υπαχθούν σε 5 γεντκές κατηγορίες.

1. Πρώτον δημτουργία κατ εφαρμογή ενός κατάλληλου νομτκού 
πλατσίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οτ νόμοτ που αφορούν 
ττς προϋποθέσετς σύστασης κατ λεττουργίας των επτχετρήσεων, 
τον ανταγωντσμό κατ την προστασία του καταναλωτή. Οτ νόμοτ 
αυτοί θα πρέπετ να ανταποκρίνοντατ σττς σημερτνές οτκονομτκές 
κατ κοτνωντκές ανάγκες όπως προκύπτουν απο τη δημτουργία της
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εσωτερικής αγοράς, την απελευθέρωση του εμπορίου κατ την 
ετσαγωγή των νέων τεχνολογτών. Ετδτκά, η νομοθεσία γτα τον 
ανταγωντσμό θα πρέπετ να μην επττρέπετ συμφωνίες μεταξύ 
επτχετρήσεων κατ εμπορικές πρακττκές αθέμττου ανταγωντσμού, 
που αποβαίνετ κυρίως σε βάρος των MME κατ, μακροπρόθεσμα, του 
καταναλωτή. Η προστασία του τελευταίου θα πρέπετ να είνατ στο 
επίκεντρο της εμπορτκής μας πολτττκής, τδταίτερα μάλτστα σε 
περτπτώσετς, όπως οτ πωλήσετς απο απόσταση, όπου δεν υπάρχετ 
προσωπτκή επαφή μεταξύ επτχετρηματία κατ καταναλωτή, ούτε 
δυνατότητα εκ των προτέρων εξέτασης των αγαθών που είνατ 
ανττκείμενο αγοραπωλησίας. Στην πρόταση Οδηγίας γτα το θέμα 
αυτό, η Ελληντκή Προεδρία έδωσε προτερατότητα κατ επέτυχε 
πολτττκή συμφωνία στο Συμβούλτο Καταναλωτή τον περασμένο 
μήνα. Θέλω ακόμη να τονίσω όττ βρίσκετατ στο τελευταίο στάδτο 
της εκπόνησης νέα σύγχρονη ελληντκή νομοθεσία τόσο γτα τον 
ανταγωντσμό όσο κατ γτα την προστασία του καταναλωτή Ι̂ ου θα 
υποβληθεί στη Βουλή πρίν απο τη δτακοπή του καλοκατρτού κατ 
θα ανταποκρίνετατ πλήρως σττς σημερτνές ανάγκες

2. Η δεύτερη κατηγορία μέτρων που πρέπετ να ληφθούν, πέρα απο 
τη νομοθεσία, είνατ μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
των εμπορτκών επτχετρήσεων. Μεταξύ μτκρομεσαίων επτχετρήσεων 
η συνεργασία αυτή μπορεί να πάρετ τη μορφή ομάδων 
επτχετρήσεων με κοτνές υποδομές (εγκαταστάσετς, παραγγελίες, 
νομτκές κατ λογτσττκές υπηρεσίες, δίκτυα πληροφορτών κατ



δτ,ανομής κλπ.), που θα επιτρέπουν οτκονομίες κλίμακος κατ 
σύγχρονες μεθόδους δταχείρτσης κατ θα κάνουν ττς ΜΜΕ 
περτσσότερο ανταγωντσττκές.

Μεταξύ μτκρομεσαίων κατ μεγάλων επτχετρήσεων μπορεί να 
υπάρξετ συνεργασία καταρχήν με τη μορφή της δτκατόχρησης 
(franchising) ακόμη κατ σε δτακραττκό επίπεδο, αλλά κατ απλά 
με τη μορφή συνύπαρξης σε εμπορτκά κέντρα όπου ο καταναλωτής 
θα έχετ τα πλεονεκτήματα της μεγάλης επτλογής κατ των χαμηλών 
ττμών που δίνουν τα μεγάλα καταστήματα κατ της προσωπτκής 
εξυπηρέτησης που προσφέρουν τα μτκρότερα καταστήματα. Επίσης, 
με τη μορφή προμήθετας εξοπλτσμού απο ττς μεγάλες 
επτχετρήσετς προς ττς μτκρές. Σττς χώρες της Νόττας Ευρώπης 
κατ στην Ελλάδα τέτοτες οργανωμένες μορφές συνεργασίας, 
τδταττερα μεταξύ ΜΜΕ, δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε 
τκανοποτηττκό βαθμό. Η απόφαση ανήκετ βέβατα στους ίδτους 
τους επτχετρηματίες, θα χρετασθεί όμως ίσως μτα μεγάλη 
προσπάθετα πληροφόρησης γτα να πετσθούν επτχετρηματίες που 
έχουν μάθετ να παίρνουν όλες ττς αποφάσετς μόνοτ τους, ώστε 
να εκπατδευθούν κατ να προχωρήσουν σε συνεργασίες. 
Πρωτοβουλίες πληροφόρησης κατ εκπαίδευσης απο την πλευρά της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν τδταττερα 
ευπρόσδεκτες.
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3 .  Μία τρίτη κατηγορία μέτρων αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης τόσο γτα την βελτίωση της δταχείρτσης 
(management), όσο κατ γτα ττς σχέσετς με άλλες επτχετρήσετς, 
με ττς υπηρεσίες υποστήρτξης (marketing, έρευνας αγοράς, 
δτανομής, νομτκές, λογτσττκές, χρηματοδοττκές), καθώς κατ με 
τους καταναλωτές. Κατ εδώ η απόσταση μεταξύ Βορρά κατ Νότου 
είνατ μεγάλη κατ θα χρεταστεί προσπάθετα γτα να καλυφθεί. Ηδη 
απο τα μέσα της δεκαετίας του '80 βρίσκοντατ σε εξέλτξη 
κάποτα κοτνοττκά προγράμματα γτα ττς νέες τεχνολογίες με 
ενδταφέρον γτα το εμπόρτο απο τα οποία το πτό γνωστό είνατ το 
πρόγραμμα ηλεκτροντκής μεταβίβασης δεδομένων (TEDIS). Η Λευκή 
Βίβλος αφτερώνετ ένα ξεχωρτστό κεφάλατο στην Κοτνωνία της 
Πληροφορίας κατ ττς δυνατότητες των νέων τεχνολογτών. 
Λεπτομερείς προτάσετς γτα δράσετς αναμένοντατ απο την 
Ευρωπαϊκή Επττροπή στο Συμβούλτο Κορυφής στην Κέρκυρα σε 3 
εβδομάδες. Η εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογτών 
πληροφόρησης σττς εμπορτκές δραστηρτότητες δημτουργεί 
ορτσμένα νομτκά προβλήματα που πρέπετ να ανττμετωπτσθούν 
τδταίτερα όσον αφορά την αποδετκττκή αξία των ηλεκτροντκών 
εγγράφων κατ την προστασία της τδτωττκής ζωής των 
καταναλωτών. Ετδτκή αναφορά σττς νέες τεχνολογίες υπάρχετ σε 
μία σετρά απο προγράμματα που ενδταφέρουν ττς εμπορτκές 
επτχετρήσετς, όπως είνατ π.χ. το πρόγραμμα γτα ττς ΜΜΕ, το 
URBAN (που αφορά την ανάπλαση προβληματτκών περτοχών 
επίλεκτων πόλεων), το INTERREG (που εντσχύετ ττς παραμεθόδτες



περιοχές κατ ενθαρρύνει, τη δτασυνορτακή συνεργασία) κατ το 
PHARE (που εντσχύετ ττς χώρες της Κεντρτκής κατ Ανατολτκής 
Ευρώπης). 0 συνδυασμός του INTERREG κατ του PHARE προωθεί τη 
δτασυνορτακή συνεργασία με ττς χώρες αυτές κατ φυστκά 
παρουστάζετ τδταίτερο ενδταφέρον γτα την Ελλάδα σε σχέση με 
ττς Βαλκαντκές χώρες στα βόρετα σύνορα.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω όττ τα Υπουργεία 
Βτομηχανίας, Ενέργετας, Τεχνολογίας & Εμπορίου κατ οτ φορείς 
που εποπτεύουν, επεξεργάζοντατ τώρα προτάσετς γτα τα 
προγράμματα αυτά που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επττροπή 
το φθτνόπωρο.

4. Μτά τέταρτη κατηγορία μέτρων αφορά την ενημέρωση κατ την 
επαγγελματτκή επτμόρφωση. Χρετάζετατ αφενός δταρκής 
επτμόρφωση γτα ττς τάσετς της αγοράς κατ ττς εξελίξετς της 
Νομοθεσίας, καθώς κατ εκπαίδευση τόσο των επτχετρηματτών όσο 
κατ των υπαλλήλων στη χρήση νέων τεχνολογτών κατ νέων μεθόδων 
δταχείρτσης, καθώς κατ στην καλύτερη εξυπηρέτηση του 
καταναλωτή. Υπάρχουν ήδη σε εξέλτξη εδώ κατ μερτκά χρόντα μία 
σετρά απο κοτνοττκά προγράμματα επαγγελματτκής εκπαίδευσης 
κατ επτμόρφωσης όπως το COMMETT κατ το DELTA, που δεν έχουν 
όμως προσελκύσετ τκανοποτηττκά το ενδταφέρον του τομέα της 
δτανομής, καθώς κατ το FORCE που είχε μεγαλύτερη ανταπόκρτση.



Ενας μεγάλος αριθμός απο Κοινοτικές Πρωτοβουλίες γτα την 
5ετία 1994-99 (MME, ADAPT, γτα την προσαρμογή σττς 
βτομηχαντκές αλλαγές, HORIZON, γτα τα άτομα με ετδτκές 
ανάγκες, NOW, γτα ττς γυναίκες, YOUTHSTART, γτα τους νέους) 
αφορούν ή περτλαμβάνουν δράσετς εκπαίδευσης κατ επτμόρφωσης. 
Με την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου γτα την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματτκής Κατάρττσης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη, η 
Ελλάδα θα απόκτησετ ένα κεντρτκό ρόλο στον τομέα αυτό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Ολα τα μέτρα που προανέφερα, αλλά κατ η ίδτα η άσκηση της 
εμπορτκής δραστηρτότητας προϋποθέτουν μία πέμπτη κατηγορία 
μέτρων, αυτά που αφορούν τη χρηματοδότηση.
Γτα ττς δράσετς που θα αναληφθούν με τη μορφή Κοτνοττκών 
Προγραμμάτων, ένα μέρος της χρηματοδότησης θα καλυφθεί απο τα 
δταρθρωττκά ταμεία, ένα μέρος απο τα Κράτη-Μέλη κατ ένα μέρος 
απο τα ίδτα τα ενδταφερόμενα μέρη, δηλαδή τον τδτωττκό τομέα. 
Γτα ττς εμπορτκές επτχετρήσετς όμως, κατ τδταίτερα ττς 
μτκρομεσαίες, υπάρχετ ένα πρόσθετο πρόβλημα χρηματοδότησης 
που αφορά τη δανετοληπττκή τκανότητα. Απο τη φύση τους οτ 
μτκρομεσαίες εμπορτκές επτχετρήσετς δεν παρέχουν επαρκή 
εχέγγυα, όπως ακίνητα ή κεφαλατουχτκό εξοπλτσμό, γτα να 
πάρουν δάνετα γτα ττς επτχετρηματτκές τους ανάγκες. Η νέα 
κοτνοττκή πρωτοβουλία γτς ττς MME περτλαμβάνετ κατ δράση γτα 
τη βελτίωση της πρόσβασης των MME στη χρηματοδότηση κατ την 
πίστη.
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Γτα τις δράσετς αυτές, καθώς κατ γτα το συνολτκό πρόβλημα της 
χρηματοδότησης απο την Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα αναφερθώ 
περτσσότερο, αφού είνατ εδώ κατ θα μτλήσουν γτ'αυτά οτ 
καθ'ύλην αρμόδτοτ υπάλληλου με επτκεφαλής τον Επίτροπο κ. 
νάπηί ά'ΑΓοάίΓαίι.

Κυρίες κατ Κύρτοτ Συνέδρου,
Η Χώρα μας, η Ελλάδα, έχετ, όπως γνωρίζετε, πολύ μεγάλη 
παράδοση στον τομέα του εμπορίου. Δεν είνατ υπερβολή να 
λεχθεί όττ στο εμπόρτο κυρίως οφετλετατ η εξάπλωση του 
Αρχαίου Ελληντκού Πολτττσμού σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, 
που προς δυσμάς έφθανε μέχρτ την άκρη της σημερτνής Ευρώπης. 
Μου δίνετ τδταττερη χαρά το γεγονός όττ το Συνέδρτο αυτό που 
έχετ στόχο, 2 1/2 χτλτετηρτδες αργότερα, να συμβάλετ στην 
ανάπτυξη του εμπορίου κατ της δτανομής στον τδτο γεωγραφτκό 
χώρο, το χώρο της ενωμένης πτά Ευρώπης, γίνετατ στην Ελλάδα.

Η επτλογή των θεμάτων της ημερήστας δτάταξης κατ των 
δτακεκρτμένων ομτλητών θα επττρέψουν μτά ολοκληρωμένη 
συζήτηση γτα τα προβλήματα κατ ττς πτθανές λύσετς. 
Παράλληλα, η παρουσία κατ παράλληλη συνεργασία των Γεντκών 
Δτευθυντών των Υπουργείων Εμπορίου των Κρατών-Μελών, θα δώσετ 
στη συζήτηση ένα περτσσότερο επίσημο χαρακτήρα κατ θα 
εξασφαλτσετ όττ τα συμπεράσματά σας θα φθάσουν στο υψηλότατο 
επίπεδο της λήψης αποφάσεων.



Κυρίες κατ Κύριοι.,

Είμαι βέβατος ότι. στο Συνέδρτο αυτό μπορούν να τεθούν οτ 
βάσετς γτα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκτυο διανομής, με τη 
συνεργασία μεγάλων κατ μτκρομεσαίων επτχετρήσεων, προς όφελος 
των επτχετρηματτών, των εργαζομένων κατ των καταναλωτών.

Με τη βεβατότητα αυτή, κηρύσσω την έναρξη του Συνεδρίου κατ 
εύχοματ καλή επττυχία σττς εργασίες σας.


