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Προς 
- Ομοσπονδίες – Μέλη ΕΣΕΕ 
- Εμπορικούς Συλλόγους Ομοσπονδιών 
Έδρες τους 
Θέμα: Αποστολή Κοινής Δήλωσης των 5 Κοινωνικών Εταίρων ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, 
ΣΕΤΕ και ΚΕΕΕ στις ευρωπαϊκές εμπορικές οργανώσεις 
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 
Όπως γνωρίζετε, την 8 Ιουλίου ε.ε. η ΕΣΕΕ συνυπέγραψε με τις λοιπές κορυφαίες 
επιχειρηματικές οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, κοινή δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 
«Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Ελλάδας υποστηρίζουμε την παραμονή της 
χώρας μας στην ευρωζώνη. Κανένα άλλο σενάριο ή σχέδιο  δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της πατρίδας μας. 
Ήδη χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, στη  βιομηχανία, στη βιοτεχνία, στον 
τουρισμό, σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες, στις υπηρεσίες, βρίσκονται  σε κατάσταση  
οικονομικής ασφυξίας εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες. Αν δεν 
αποκατασταθεί επειγόντως η  οικονομική δραστηριότητα  με αύξηση της  ρευστότητας,  η 
έκρηξη της ανεργίας θα είναι δραματική και οι θυσίες που έκανε για μια εξαετία ο ελληνικός 
λαός, θα πάνε χαμένες. Κάθε μέρα που περνά, ο λογαριασμός που θα σηκώσουν  στις πλάτες 
τους οι Έλληνες πολίτες, μεγαλώνει. 
Την ύστατη ώρα, κάνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό και στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου 
να τιμήσουν στην πράξη τη δέσμευσή τους για παραμονή της χώρας στο ευρώ. Οι επιχειρήσεις 
της χώρας είναι έτοιμες να στηρίξουν και να συμμετάσχουν έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια 
για να σταθεί όρθια η χώρα μέσα στην ευρωζώνη. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας με εθνική ομοψυχία, κοινωνική ευαισθησία και 
υπευθυνότητα.» 
Την συγκεκριμένη δήλωση, που αναδείχθηκε καθολικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
αποστείλαμε ακολούθως και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που μετέχει η ΕΣΕΕ, δηλαδή στην 
UEAPME, στην Eurocommerce, καθώς και στην εργοδοτική ομάδα της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 
Στην εν λόγω επιστολή μας, αναδείξαμε την αγωνία της ελληνικής αγοράς για τις 
συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και ζητήσαμε την – στο μέτρο των δυνατοτήτων – βοήθειά 
τους, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο και να καταστεί δυνατή μία βιώσιμη συμφωνία μεταξύ 
της Ελλάδας και των Εταίρων μας, που θα επιτρέψει στις Τράπεζες να ανοίξουν ξανά και 
στην οικονομία να λειτουργήσει κανονικά.  
Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας. 

              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας 
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