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Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την αύξηση της εργοδοτικής 

εισφοράς των ΜΜΕ στο ΙΚΑ, την επιβολή ειδικού φόρου που θα είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από το τζίρο των 

ΜΜΕ καθώς και πιθανής επιβολής ειδικής εισφοράς στα κέρδη των επιχειρήσεων ο 

πρόεδρος του ΕΒΕ Ιωαννίνων δηλώνει τα εξής:

Η ανάπτυξη στη χώρα μας δε μπορεί να έρθει με δυσβάσταχτους φόρους οι 

οποίοι κάθε μέρα αυξάνονται αντί να μειώνονται με την επιβολή χαρατσιών, κλπ. 

επιβαρύνσεων ούτε με σπασμωδικά μέτρα προσωρινών εισπράξεων για ισοδύναμα τα 

οποία δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα γιατί η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων 

έπαψε να υπάρχει. 

Οι ΜΜΕ δεν αντέχουν άλλες αυξήσεις, από οιουδήποτε αιτία, απεναντίας για 

να επέλθει ανάπτυξη – μείωση της φοροδιαφυγής και νέες θέσεις εργασίας πρέπει 

άμεσα να μειωθούν οι φόροι στο μέτρο του εφικτού με βάση τις πραγματικές 

οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 

Όλα αυτά προϋποθέτουν ΙΣΧΥΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ τόσο της 

κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης για να βγούμε από την κρίση, που μέχρι αυτή 

τη στιγμή δε φαίνεται στον ορίζοντα “εύχομαι βέβαια να κάνω λάθος” αλλά τα 

τελευταία αδιέξοδα σχετικά με ισοδύναμα για ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, 

ασφαλιστικό, κλπ. ναρκοθετούν το μέλλον της χώρας μας διότι φαίνεται καθαρά 

πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφιταλάντευσης ότι η παρούσα κυβέρνηση και κατ’ 

επέκταση όλη η πολιτική σκηνή των 300 της Βουλής δεν έχουν κανένα, μα κανένα 
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Ελλάδας ώστε να επέλθει Σταθερότητα – ΕΛΠΙΔΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ, να εμπεδωθεί 



σχέση εμπιστοσύνης κράτους – πολιτών που θα βοηθήσει στην αναστροφή του 

κλίματος και στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας. 

Αποτελεί τουλάχιστον αστειότητα να συζητάμε για ισοδύναμα μέτρα στην 

εκπαίδευση και στο Ασφαλιστικό όταν οργιάζει το παραεμπόριο, η παραοικονομία, 

όταν δεν μειώνεται η γραφειοκρατία με απόρροια τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τη 

φαυλότητα και τη δημόσια σπατάλη, όταν δε συλλαμβάνεται η φοροδιαφυγή από 

λίστες ΛΑΓΚΑΡΝΤ κλπ. που πάνε σε παραγραφή με απώλεια πάρα πολλά 

δισεκατομμύρια φορών τα οποία μπορούν να πέσουν στην πραγματική οικονομία της 

Ελλάδος και να λείψουν πάρα πολλά δυσβάστακτα μέτρα του μνημονίου 

διαμορφώνοντας ένα δίκαιο, δημοκρατικό και ευέλικτο κράτος που να ενδιαφέρεται 

για τον Έλληνα πολίτη που θα μοιράζει κατά δίκαιο τρόπο τις υποχρεώσεις αλλά θα 

προσφέρει και κατά δίκαιο τρόπο τις απαιτήσεις απέναντι στον πολίτη προσφέροντάς 

του ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ – ΜΕΡΙΜΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ – 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ προόδου και εξέλιξης στο Ελληνικό 

Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. 

Ας καταλάβουν λοιπόν οι κυβερνώντες ότι δεν είναι δυνατόν να βαδίζουν χωρίς 

σχεδιασμό και ας καθίσουν επιτέλους στο ίδιο τραπέζι με την παραγωγή και τους 

φορείς, τοποθετώντας τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις ώστε 

ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΧΩΡΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΘΙΣΕΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΙ Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ. 

     ¨ΓΙΑΤΙ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

       ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ¨ 




