
                                                                                                                               

 

              Από το επαγγελματικό Επιμελητήπιο Αθηνων 

                              «10 σημεία στήπιξηρ των ΜμΕ» 

  
Τν Επαγγεικαηηθό Επηκειεηήξην  ηεο Αζήλαο, κεηά ηνλ αλαζρεκαηηζκό ηεο θπβέξλεζεο, ζέηεη, 

από ην ζεζκηθό ηνπ ξόιν σο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο, ζηα λέα αιιά θαη ζηα πθηζηάκελα κέιε ηνπ 

θπβεξλεηηθνύ ζρήκαηνο ηηο εμήο πξνηεξαηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ ηεο αγνξάο, ησλ επαγγεικαηηώλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ : 

1. Ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Επηηέινπο, ήξζε ε ώξα, ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, κεηά 

ηελ  αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπ από ηα ρξήκαηα πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ, λα εληζρύζεη ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία.  

2.Απινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΕΣΠΑ, ώζηε απηά ηα ρξήκαηα λα κελ ραζνύλ θαη λα θηάζνπλ, 

κέζα από απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο, σο ελίζρπζε, ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Τν Ε.Ε.Α. ζεσξεί όηη 

ηα ρξήκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΕΣΠΑ ζα εληζρύζνπλ ηελ ξεπζηόηεηα, ζα απμεζεί ε  

απνξξνθεηηθόηεηα θαη ε απαζρόιεζε, ελώ ηαπηόρξνλα ζα δεκηνπξγεζνύλ δεθάδεο ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

3.Έπξεπε ήδε ην πνιηηηθό καο ζύζηεκα λα έρεη πείζεη ηνπο δαλεηζηέο, ώζηε  λα έρεη επαλέιζεη ν  ΦΠΑ 

ζηελ εζηίαζε ζην επίπεδν ηνπ 13%. Παξά ην γεγνλόο όηη έρεη θαζπζηεξήζεη, αθόκα θαη ηώξα εάλ 

πινπνηεζεί ην δίθαην αίηεκα ηνπ επαγγεικαηηθνύ θόζκνπ, είλαη ζίγνπξν όηη ζα ηνλώζεη νηθνλνκηθά θαη 

ςπρνινγηθά ηελ αγνξά.  

4. Τν άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο όθεινο ησλ κεγάισλ θαη όρη ησλ 

κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Η θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα κελ πξνρσξήζεη ζην κέηξν, γηαηί ε κνλνπώιεζε ηεο 

αγνξάο, από κεγάιεο «θαξηεινπνηεκέλεο» επηρεηξήζεηο είλαη βέβαηε.  

5.Πεξηζζόηεξνη από ην 50%  ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, εκπόξσλ, βηνηερλώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ 

είλαη αλαζθάιηζηνη. Δελ κπνξνύλ λα είλαη ελήκεξνη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα πάλσ από 

έλα εθαηνκκύξην ζπλάλζξσπνί καο, ηόζν νη ίδηνη όζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, λα κελ έρνπλ πξόζβαζε 

ζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα. Τν Ε.Ε.Α. δεηά άκεζε ξύζκηζε  ησλ νθεηιώλ ζε πεξηζζόηεξεο δόζεηο, ώζηε 

λα απνθηήζνπλ θαη πάιη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαη 

αζθαιηζηηθή θάιπςε.  

6. Τν Ε.Ε.Α. δεηά από ηελ θπβέξλεζε λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή νιηγνπώιεζεο ηεο αγνξάο, 

θαηλόκελν πνπ ηηο δύζθνιεο ώξεο πνπ πεξλά ε αγνξά δηνγθώλεηαη, κε απνηέιεζκα λα  δεκηώλεηαη θαη 

ην ειιεληθό δεκόζην, κε ηελ αδπλακία είζπξαμεο θνξνινγηθώλ εζόδσλ αιιά θαη επαγγεικαηηθνί 

θιάδνη πνπ νδεγνύληαη ζηνλ αθαληζκό.  

7. Σε αληηδηαζηνιή κε ηελ πηώζε ηνπ ηδίξνπ ζε πνζνζηό πεξηζζόηεξν ηνπ 50%, ην Ε.Ε.Α. δηαπηζηώλεη 

απμήζεηο ζηα ηηκνιόγηα ησλ ΔΕΚΟ. Ζεηείηαη από ηηο δηνηθήζεηο ησλ ΔΕΚΟ πάγσκα όισλ ησλ 

ηηκνινγίσλ  θαη κεηώζεηο ζε θιάδνπο ηελ νηθνλνκίαο πνπ αθόκα πξνζπαζνύλ λα παξάμνπλ πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο  

8. Άκεζα δηεζεηηθά κέηξα θαηά ησλ Ο.Τ.Α. πνπ ηείλνπλ λα θαηαζηνύλ ζε δεύηεξε εθνξία. 

Καηαγξάθνληαη ζε όιε ηελ ρώξα ππεξβνιηθέο απμήζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

πάλσ από 200%, ζε κηα επνρή πνπ ε αγνξά ζβήλεη.  

9.Τν Ε.Ε.Α. δεηά κείσζε ησλ ελνηθίσλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, κε εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξώλ,  ώζηε λα απνθύγνπλ νη επαγγεικαηίεο-έκπνξνη επηδήκηνπο, καθξνρξόληνπο δηθαζηηθνύο 

ζπκβηβαζκνύο.  

10.Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηηο ΜκΕ λα πξνζιάβνπλ έλαλ εξγαδόκελν κε επηδόηεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηόρνο, ε απνξξόθεζε ηνπιάρηζηνλ 660.000 αλέξγσλ.  

Οη πθηζηάκελνη ππνπξγνί, αιιά θαη νη λένη, πνπ είραλ ην ρξνληθό πεξηζώξην λα ελεκεξσζνύλ από ηελ 

ώξα αλάιεςεο ησλ λέσλ ηνπο θαζεθόλησλ, πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ην Επαγγεικαηηθό Επηκειεηήξην 

Αζελώλ, κε βάζε ηνλ ζεζκηθό ηνπ ξόιν, ζα αλαδεηεί ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ εθαηνληάδσλ 

ρηιηάδσλ κειώλ ηνπ, πξνβάιινληάο ηα ζε θάζε ζπλάληεζε ηόζν κε ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε όζν θαη 

θάζε άιιν αξκόδην θνξέα.  

 



                                                                                                                               

 


