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                                                                                                        Φανιά, 30-9-2013 
 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών 
Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών 

 
Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε 
ζύζθεςε πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θαη ε 
Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ θαη Δκπόξσλ Ν. Υαλίσλ κε ηελ παξνπζία ησλ 
βνπιεπηώλ ηνπ Ννκνύ θ.θ. Βνινπδάθε, Μαξθνγηαλλάθε, ηαζάθε θαη εθπξνζώπνπ ηνπ 
βνπιεπηή θ. Βηξβηδάθε, ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ 28 επηεκβξίνπ ζε αίζνπζα ηνπ ΔΒΔΥ.  
ε ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε ε ΟΔΚ θαη ε ΟΔΒΔΝΥ, πεξηγξάθεηαη κεηαμύ άιισλ ε δεηλή 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα ν θιάδνο θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα 
ην θνξνινγηθό, ην αζθαιηζηηθό θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν Μαλνύζνο Βνινπδάθεο, βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. αλέθεξε κεηαμύ άιισλ  
«Βξηζθόκαζηε ζε κηα θάζε πνπ έρνπλ αξρίζεη ηα πξώηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνίεζεο θαη κε ηηο 
θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζα γίλεη απηό πνπ πξέπεη ώζηε λα βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο γηα ην 
αζθαιηζηηθό. Σνπηθά ηόληζε, ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα λα 
βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη λα δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 
επηρεηξήζεσλ θαη «ειπίδα» γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο».  
Με ηε ζεηξά ηνπ ν βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. Υξήζηνο Μαξθνγηαλλάθεο αλέθεξε  «Γηα ηα 
πξνβιήκαηα πνπ εθζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο σο ηνπηθνί βνπιεπηέο θαη γσ πξνζσπηθά, ζα 
θάλνπκε όηη κπνξνύκε όκσο ηα πεξηζώξηα είλαη ηέηνηα πνπ δελ μέξσ αλ κπνξνύκε λα 
κηιήζνπκε γηα ζεακαηηθέο αιιαγέο.  
Οη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα «θξαηήζνπλ», γηαηί πηζηεύσ όηη ζα αλαθάκςεη ε Διιεληθή 
νηθνλνκία θαη ζύληνκα ζα δνύκε θσο ζην ηνύλει».  
Ο βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΙΕΑ θ. Γηώξγνο ηαζάθεο είπε κε ηελ ζεηξά ηνπ όηη «γίλεηαη κεγάιε 
πξνζπάζεηα από ηνλ ΤΡΙΕΑ πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνύλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 
δηαρείξηζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην αζθαιηζηηθό ηνπο ζύζηεκα. Δίκαζηε επεζήκαλε, ζε 
ζπλερή δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ ζθέςεηο πνπ ζα έρνπλ απνηέιεζκα».  
ηε ζύζθεςε πξνήδξεπζαλ ν Α’ Αληηπξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ 
Κξήηεο θ. Γηάλλεο Μαξγαξώλεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ 
θαη Δκπόξσλ Ν. Υαλίσλ θ. Αληώλεο Παπαδεξάθεο, ελώ ζπκκεηείραλ πξόεδξνη 
Δπαγγεικαηηθώλ σκαηείσλ. 
 

Η ΟΔΣΚ 
 

Ο Α’ Αληηπξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δκπνξηθώλ πιιόγσλ Κξήηεο θαηέζεζε ζηνπο Υαληώηεο 
βνπιεπηέο ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηελ απαζρόιεζε, ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο, ηηο 
αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη γηα ηα «ξαβαζάθηα» ηνπ ΟΑΔΔ. 
Αλαιπηηθά:  
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«Οη ζέζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη ηηο 

εκπνξηθέο κηζζώζεηο» 

 

Οη κεηαβνιέο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ άξρηζαλ λα εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην 

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, θαηφπηλ απαίηεζεο ηεο ηξφηθαο λα θαηαξγεζεί ην ηζρχνλ 

πξνζηαηεπηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δπεηδή ε «θήκε ηεο απειεπζέξσζεο» έρεη ήδε 

θπθινθνξήζεη θαη ην ελδηαθέξνλ θπξίσο απφ ηνπο Δκπνξηθνχο Σπιιφγνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

είλαη κεγάιν, πξνβιέπεηαη φηη ην ζέκα πνπ ζα θηλεζεί απφ ην Σεπηέκβξην θαη κεηά, ζα είλαη 

αληίζηνηρν ηεο «πξώηεο θαηνηθίαο». 

Η επαγγεικαηηθή ζηέγε απνηειεί παξαδνζηαθφ δήηεκα ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη γηα ην 

ζέκα απηφ έγηλε ην 1991 ην πξψην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο εκπνξηθήο 

ζπλδηθαιηζηηθήο επνρήο (κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 1712/1987). Η γεληθφηεξε αληίιεςε ηεο 

ζηάζεο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ είλαη ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ελφο επηθαηξνπνηεκέλνπ 

θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Η ΔΣΔΔ δεηά ινηπφλ λα θχγεη απφ ην ηξαπέδη ε πιήξεο 

απειεπζέξσζε θαη λα ζπδεηεζεί  ε επηθαηξνπνίεζε θαη ε εθινγίθεπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

εκπνξηθήο κίζζσζεο αιιά ζε κειινληηθφ, πην εχζεην, ρξφλν. 

Δηδηθφηεξα, ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, κπνξνχκε αξρηθά λα απνκνλψζνπκε ηηο θπξηφηεξεο 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηδηνθηήηεο θαη κηζζσηέο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε απαξαίηεηα 

ζπκπεξάζκαηα. Σε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα είλαη έλα απιφ θαη 

ζπζηεκαηηθφ λνκνζέηεκα ιίγσλ άξζξσλ, ιηηφ θαη ιαθσληθφ, ζην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Γηαηήξεζε ελφο εηδηθνχ πιαηζίνπ πξνζαξκνζκέλνπ θαη επηθαηξνπνηεκέλνπ ζην 

θαζεζηψο ξχζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ.  

 Παξακνλή ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο κε δηθαίσκα ησλ 

κεξψλ λα ζπκθσλνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Γηαηήξεζε ηεο 12εηίαο ζηηο πθηζηάκελεο κηζζψζεηο θαη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηηο λέεο κηζζψζεηο. 

 Καηάξγεζε ηνπ απηφκαηνπ ηξφπνπ αχμεζεο ηνπ κηζζψκαηνο φηαλ δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία αλαπξνζαξκνγήο.  

 Παξακνλή ηεο πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ κηζζσηή λα κεηαβηβάζεη 

ηελ κηζζσηηθή ζρέζε ζε εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ή ζε δηαδφρνπο ηνπ. 

 Γηαηήξεζε ηεο «ξήηξαο εμόδνπ» απφ ηελ κίζζσζε φηαλ δελ απνδίδεη ε επηρείξεζε, 

ρσξίο παγίδεπζε θαη νηθνλνκηθή εμφλησζε ηνπ κηζζσηή.   

 Πξφβιεςε κίαο λφκηκεο «άπιεο εκπνξηθήο αμίαο» θαη θαηάξγεζε ηνπ γλσζηνχ 

«αέξα» ζε πεξίπησζε ππεξαμίαο. 

 

Η ΔΣΔΔ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ζπδεηήζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ άξζξνπ 43 ΠΓ 34/1995 

γηα ηελ θαηαγγειία απφ ηνλ κηζζσηή κεηά πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο 

αιιά ε αλάινγε ινγηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
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Πεξαηηέξσ, ην ζέκα ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο «πνλνθεθαιηάδεη» ηελ αγνξά, 

αθνχ ζηε πξάμε, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Σε έλα απειεπζεξσκέλν 

πεξηβάιινλ, εάλ ε κίζζσζε είλαη κηθξήο δηάξθεηαο ηφηε θαλέλαο επηρεηξεκαηίαο δελ ζα 

θάλεη θακία ζνβαξή επέλδπζε θαη αμηφινγεο εξγαζίεο ζε κηζζσκέλνπο ρψξνπο θαη εάλ πάιη 

νη δνπιεηέο ηνπ πάλε θαιά, ηφηε ν ηδηνθηήηεο ίζσο αξρίζεη ηηο πηέζεηο γηα αχμεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ αλαλεψζεη ηελ κίζζσζε.  

Η δηάηαμε ηεο απφ ην λφκν αχμεζεο ηνπ κηζζψκαηνο είλαη πιένλ μεπεξαζκέλε θαη 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ θαηάξγεζή ηεο, αθνχ ελψ ζήκεξα έρνπκε αξλεηηθφ 

πιεζσξηζκφ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ζην 6% ηεο αληηθεηκεληθήο 

αμίαο + 0,75% ηνπ ηηκαξίζκνπ σο αχμεζε θάζε ρξφλν. Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηελ δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ελνηθίνπ ζα κπνξνχζακε  λα ζπκθσλήζνπκε φηη 

ζα ηζρχεη απνθιεηζηηθά φ,ηη πξνβιέπεηαη ζηε θάζε λέα ζχκβαζε. 

Αθνινχζσο, ζε θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο, ε παξαρψξεζε απφ ην κηζζσηή ηεο 

κίζζσζεο έζησ θαη ζε εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζπληζηά αιιαγή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

κηζζσηή θαη δίλεη άκεζν δηθαίσκα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιηψο 

θαηαγγειίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε. Καηά ζπλέπεηα ε εηδηθή ξχζκηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ 

κεηαβίβαζε ζε εηαηξηθφ ζρήκα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κηζζσηή πξέπεη λα παξακείλεη θαη λα 

ηζρχζεη επίζεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ιφγσ αληθαλφηεηαο ή ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο κηθξνκεζαίαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

Τέινο, εάλ δελ ππάξρεη ε πξνζηαζία ηνπ λφκνπ, φηαλ ε κίζζσζε είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο 

θαη δπζηπρψο νη δνπιεηέο ηεο επηρείξεζεο δελ πάλε θαιά ηφηε ν κηζζσηήο παίξλεη πάλσ ηνπ 

«πξνίθα» ηνπο κήλεο θαη ηα ρξφληα πνπ κέλνπλ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθά 

ζπκθσλεκέλεο δηάξθεηαο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν ηδηνθηήηεο λα δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά. Αλ ε 

δηάηαμε θαηαξγεζεί ηειείσο ζα πιεγνχλ ηφζν νη επηρεηξεκαηίεο φζν θαη νη ηδηνθηήηεο πνπ 

δελ ζα βξίζθνπλ κηζζσηέο δηαηεζεηκέλνπο λα ζπληεξήζνπλ επαξθψο ην κίζζην, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγεη λα γίλεη ν έλαο «νηθνλνκηθόο όκεξνο» ηνπ άιινπ.  

Τν έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα ζπκθσλεί 

κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξακνλήο γηα λα κελ έρεη επάλσ ηνπ ην βάξνο ηνπ ππφινηπνπ 

ησλ πνιιψλ ζπκβαηηθά νξηζκέλσλ ρξφλσλ. Η ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

κπνξεί ν επηρεηξεκαηίαο λα ραξάμεη έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν καθξάο πλνήο ρσξίο λα 

αηζζάλεηαη εγθισβηζκέλνο θαη ππεξρξεσκέλνο πξηλ αθφκε αλνίμεη θαη ε δνπιεηά ηνπ 

απνδψζεη. Σηνλ αληίπνδα εάλ ην καγαδί «πηάζεη» ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη 

απνθηήζεη ππεξαμία, δηθαίσο δηθαηνχηαη ηελ φπνηα «άπιε εκπνξηθή αμία», αιιά καδί κε 

ηνλ κηζζσηή πνπ επίζεο ζα πξέπεη λα θαξπνχηαη έλα κέξνο απηήο ηεο ππεξαμίαο, πνπ 

δεκηνχξγεζε. 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε αγνξά αθηλήησλ δέρνληαη κέζα ζηελ χθεζε θαη ζηελ δπζπξαγία 

απαλσηά ζνθ θαη ππάξρεη κεγάιε αζηάζεηα. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ΔΣΔΔ πξνηείλεη ην ζέκα λα 

ζπδεηεζεί κεηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, φηαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ 

ζα έρεη δξνκνινγεζεί ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα.  

 

 

 



        
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΠΙΜΔΛΗΣHΡΙΟ ΥΑΝΙΩΝ 
 

 

ΕΛ. ΒΕΝΘΖΕΛΟΥ 4  73132 - ΦΑΝΘΑ           ΤΗΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 

 
 

Ο εμποπικόρ κόζμορ ηηρ σώπαρ ανηιδπά ένηονα ζηα απειληηικά  
«παβαζάκια» ηος ΟΑΔΔ. 

 
Η ΔΣΔΔ, εμ’ αθνξκήο ησλ απεηιεηηθώλ εηδνπνηεηεξίσλ πνπ ν ΟΑΔΔ ζηέιλεη 
καδηθά πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, απέζηεηιε πξνο ηνλ Υπνπξγό 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο επηζηνιή, πνπ θνηλνπνίεζε 
ζηελ Γηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΔ κε ηελ νπνία δηακαξηύξεηαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 
εηδνπνηεηήξηα θαη δεηάεη ηελ αλαζηνιή ηεο απνζηνιήο ηνπο. 
 
Τν πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο έρεη σο εμήο: 
 

«Ωο γλωζηόλ, θαηά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο θαη κεηά ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο ηνπ λ. 4152/2013, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πξόζθαηε ξύζκηζε γηα ηηο 

νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ν ΟΑΕΕ απνζηέιιεη ζωξεδόλ πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ αλά ηελ επηθξάηεηα, εηδνπνηεηήξηα κε ηα νπνία δεηάεη από απηνύο 

λα εληαρζνύλ ακέζωο ζηελ ξύζκηζε, αιιηώο ζα πξνρωξήζεη ζε αλαγθαζηηθέο 

εηζπξάμεηο θαη θαηαζρέζεηο. 

Η απνζηνιή ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ εηδνπνηεηεξίωλ έρεη μεζεθώζεη ζύειια δηακαξηπξηώλ 

θαη αληηδξάζεωλ από ηνπο ρεηκαδόκελνπο ιόγω ηεο ύθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηελόηεηαο επηρεηξεκαηίεο, θαζώο ην ύθνο γξαθήο είλαη ηδηαίηεξα απεηιεηηθό θαη 

ζίγνπξα δελ βειηηώλεη ην θιίκα ζηελ αγνξά. 

H ΕΣΕΕ κε ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο Εκπνξηθνύο Σπιιόγνπο ηεο εθπξνζωπώληαο ηνλ 

κηθξνκεζαίν επηρεηξεκαηηθό θόζκν ηεο ρώξαο, ζεωξνύκε όηη κε εθθνβηζκνύο θαη 

απεηιέο δελ είλαη δπλαηόλ λα απμεζεί ε ξεπζηόηεηα ηνπ ηακείνπ καο.  Είλαη πξνθαλέο 

όηη όπνηνο από ηνπο ζπλαδέιθνπο καο κπνξνύζε κέρξη ηώξα λα εληαρζεί ζηελ ξύζκηζε, 

ην έρεη ήδε θάλεη. 

Ωζηόζν, έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ ε ξύζκηζε «Νέα Αξρή», αλ θαη έρεη 

επλνϊθνύο όξνπο, δελ έρεη κέρξη ηώξα απνδώζεη ηα αλακελόκελα, είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ηελ δηέπνπλ.  Σπγθεθξηκέλα, αλαθεξόκαζηε 

ζηελ απαίηεζε γηα κε ύπαξμε νθεηιώλ εληόο ηνπ 2013 θαη ζηελ πξνζθόκηζε 

θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

Πξώηνλ, ήηαλ εμαξρήο παξάινγν, έλαο λόκνο πνπ παξάγεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ από 

ηνλ Ινύλην ηνπ 2013, λα δεηάεη ηελ εθάπαμ θαηαβνιή, αλαδξνκηθά από ηελ αξρή ηνπ 

έηνπο.  Ο λόκνο πεξηνξίδεη ηελ ξύζκηζε ζε επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη, ωο δηα καγείαο, 

μεπέξαζαλ ηελ νηθνλνκηθή ζηελόηεηά ηνπο κόλν κε ηελ πάξνδν ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 

2012, απαίηεζε ζίγνπξα εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο.  Ειπίδνπκε όηη ζα εθδνζνύλ ζύληνκα 

από εζάο νη εμαγγειζείζεο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο ώζηε ηα αλαθνηλωζέληα γηα ην ΙΚΑ, 

δειαδή ν δηαθαλνληζκόο ηωλ νθεηιώλ ηνπ 2013 ζε 12 δόζεηο, λα επεθηαζνύλ άκεζα θαη 

ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Δεύηεξνλ, ε απαίηεζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο δίλεη ηελ ραξηζηηθή βνιή ζηελ 

επηηπρία ηεο ξύζκηζεο.  Σε απηέο ηηο δύζθνιεο επνρέο, πνπ ν επηρεηξεκαηίαο, εμ’ 

αλάγθεο θαη κόλν ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, ν ΟΑΕΕ θαη όια ηα άιια 

αζθαιηζηηθά ηακεία «δηώρλνπλ» απηόλ πνπ ηα βάδεη ζηελ πξώηε ζέζε, απαηηώληαο 
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πξώηα απηόο λα έρεη ξπζκίζεη νθεηιέο ηξίηωλ.  Αληηιακβαλόκαζηε ην άγρνο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, πνπ πξνθαλώο δήηεζε ηελ πξνϋπόζεζε απηή, όκωο έηζη ε 

ξύζκηζε δελ πξόθεηηαη λα απνδώζεη, νύηε ε ξεπζηόηεηα ηωλ ηακείωλ ζα απμεζεί. 

Σην πιαίζην απηό, παξαθαινύκε λα πξνρωξήζεηε ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο ηνπ πιαηζίνπ, ώζηε ε θαιή ξύζκηζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4152/2013 λα απνδώζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ ΟΑΕΕ 

θαη ηωλ ινηπώλ ηακείωλ.  Απηά είλαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα 

θαη όρη ηα εηδνπνηεηήξηα άλεπ νπζίαο, πνπ ην κόλν πνπ επηηπγράλνπλ είλαη λα 

ζπκώλνπλ θαη λα ηξνκνθξαηνύλ. 

Οη κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο γλωξίδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη δελ ρξεηάδνληαη 

νύηε απεηιέο, νύηε εθθνβηζκνύο γηα λα αληαπνθξηζνύλ πξνο απηέο· ξεαιηζκό θαη θαιή 

ζέιεζε ρξεηάδνληαη. Ωο εθ ηνύηνπ δεηάκε ηελ πξνζωπηθή ζαο παξέκβαζε ώζηε λα 

αλαζηαιεί ε απνζηνιή θαη ε ηζρύο εηδνπνηεηεξίωλ απεηιήο θαηάζρεζεο, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο επέθηαζεο ηεο ξύζκηζεο γηα ηηο νθεηιέο 2013 ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΑΕΕ.» 

 

«Αναηποπέρ ζηην απαζσόληζη ζηο εμπόπιο με βεληίωζη ηηρ μιζθωηήρ 
απαζσόληζηρ και μείωζη ηηρ αςηοαπαζσόληζηρ». 

 
Τν πνζνζηό αλεξγίαο ζην Β΄ ηξίκελν 2013 δηακνξθώζεθε ζην 27,1%, όληαο 
απμεκέλν θαηά 3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν 
ηνπ 2012 (23,6%), ελώ αληίζεηα ειαθξώο βειηησκέλε είλαη ε εηθόλα, έζησ θαη 
νξηαθά, ζε ζύγθξηζε κε ην Α΄ ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (27,4%). Ωζηόζν, 
άθξσο αλεζπρεηηθό παξακέλεη ην θαηλόκελν ηεο ζπλερηδόκελεο πςειήο 
αλεξγίαο ησλ λέσλ (ειηθίεο 15-24), θαζώο ην 59% απηώλ απνηπγράλεη λα 
εηζέιζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελώ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη 
ζηνπο καθξνρξόληα αλέξγνπο (νη αλαδεηνύληεο εξγαζία γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
άλσ ησλ 12 κελώλ), νη νπνίνη απνηεινύλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
αλέξγσλ (66,8%). 
Οη εμειίμεηο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν, ραξαθηεξίδνληαη σο 
ελζαξξπληηθέο εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο θαηά 1,0% 
θαη ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο θαηά 1,8%. Αληίζεηα, ν αξηζκόο ησλ 
απηναπαζρνινπκέλσλ ζπξξηθλώζεθε νξηαθά (-0,2%) ελώ εθείλνο ησλ 
εξγνδνηώλ ππνρώξεζε πεξηζζόηεξν (-2,1%). 
Σην εκπόξην θαηαγξάθνληαη θξίζηκεο εμειίμεηο. Τν Β’ ηξίκελν ηνπ 2013 ε 
απαζρόιεζε ζηνλ θιάδν κεηώζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό  (-3,4%) ζε ζρέζε κε 
ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-4,2%), όηαλ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012 ε 
απαζρόιεζε ζην εκπόξην είρε κεησζεί κε κεγαιύηεξν ξπζκό  (-12,1%)  
ζπγθξηηηθά  κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-8,7%).  
Δπίζεο ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2013 ε απαζρόιεζε ησλ εξγνδνηώλ ζην εκπόξην 
απμήζεθε, έζησ θαη νξηαθά (0,3%), όηαλ ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο ν αξηζκόο 
ησλ εξγνδνηώλ κεηώζεθε ζεκαληηθά (-11,2%). Η εηθόλα απηή είλαη ζαθώο 
θαιύηεξε ζε ζρέζε κε ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2012, νπόηε ε απαζρόιεζε ησλ 
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εξγνδνηώλ ζηνλ θιάδν είρε ππνρσξήζεη πνιύ πεξηζζόηεξν (-20,7%)  ζε 
ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-15,3%).  
Βειηησκέλε είλαη επίζεο ε εηθόλα ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε ηνπ θιάδνπ, 
θαζώο ην Β΄ ηξίκελν ηνπ 2013 κεηώζεθε κε κηθξόηεξν ξπζκό (-1,9%), έλαληη 
ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνλνκίαο (-4,7%). Φξήδεη αλαθνξάο όηη κόιηο έλα ρξόλν 
πξηλ ε κηζζσηή απαζρόιεζε ζην εκπόξην ζεκείσλε κεγαιύηεξε πηώζε (-
11,5%), ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο (-9,3%). 
Αληίζεηα, αξλεηηθή είλαη ε εηθόλα γηα ηνπο απηναπαζρνινπκέλνπο ζην εκπόξην 
θαζώο ην Β’ ηξίκελν ηνπ 2013 κεηώζεθαλ πνιύ πεξηζζόηεξν (-7,2%), ζε 
ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο ρώξαο (-0,7%). Η εμέιημε απηή είλαη αθόκα ρεηξόηεξε 
ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νπόηε νη 
απηναπαζρνινύκελνη ζην εκπόξην είραλ μειωθεί θαηά 5,3% έλαληη κηθξόηεξεο 
πηώζεο (-2,2%) ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο.   Οη εμειίμεηο απηέο 
ζεκαηνδνηνύλ αλαθαηαηάμεηο ζην ειιεληθό εκπόξην κε πηζαλόηεξε ηελ 
ελίζρπζε ησλ ηάζεσλ ζπγθέληξσζεο ζην ειιεληθό εκπόξην θαη ηελ  
πεξηζσξηνπνίεζε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  Άλνηγκα δειαδή 
κεγαιύηεξσλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ- αύμεζε εξγνδνηώλ θαη ζπγθξάηεζε 
ηεο πηώζεο ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο- ελώ ηαπηόρξνλα ν αξηζκόο ησλ 
απηναπαζρνινπκέλσλ, ηνπ ππξήλα δειαδή ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ, 
ζπλερίδεη γηα δεύηεξε ρξνληά λα κεηώλεηαη θαη κάιηζηα κε επηηαρπλόκελν 
ξπζκό.  
Καηά ην Β΄ Τξίκελν ηνπ 2013 ν αξηζκόο ησλ απαστολοσμένων αλήιζε ζε 
3.632.184 άηνκα θαη ησλ ανέργων ζε 1.350.435. Τν πνζνζηό ανεργίας ήηαλ 
27,1%, έλαληη 27,4% ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ θαη 23,6% ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηξηκήλνπ ηνπ 2012. 
Η απαζρόιεζε αςξήθηκε θαηά 1,0% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν 
ελώ μειώθηκε θαηά 4,2%  ζε ζρέζε κε ην Β΄ Τξίκελν ηνπ 2012. Ο αξηζκόο 
ησλ αλέξγσλ μειώθηκε θαηά 0,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν ελώ 
αςξήθηκε  θαηά 15,5% ζε ζρέζε κε ην Β΄ Τξίκελν ηνπ 2012.         
                            
                                Α. Ποζοζηό Ανεπγίαρ 

ΔΣΟ 
2013 

Β’ Σπίμηνο 
2013 

Α’ Σπίμηνο 
2012 

Β’ Σπίμηνο 

Ανεπγία (%)    27,1 %   27,4%  23,6 % 

 
Β. Ανεπγία (%) καηά πεπιθέπεια 

Πεπιθέπειερ Β΄ Σπίμηνο 2013 Β’ Σπίμηνο 2012 

ύνολο Υώπαρ 27,1 23,6 
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Αλαηνιηθή Μαθεδνλία   θαη 

Θξάθε 26,9 24,0 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 30,1 25,1 

Γπηηθή Μαθεδνλία 32,9 30,0 

Ήπεηξνο 27,7 22,1 

Θεζζαιία 25,6 21,9 

Ιόληα Νεζηά 16,6 14,3 

Γπηηθή Διιάδα 28,5 24,6 

Σηεξεά Διιάδα 26,7 28,4 

Αηηηθή 28,1 23,8 

Πεινπόλλεζνο 22,2 19,9 

Βόξεην Αηγαίν 21,6 21,7 

Νόηην Αηγαίν 19,3 15,3 

Κξήηε 23,7 22,6 

ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

Δηήζηεο κεηαβνιέο 
Α’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2012/2011  

ςνολική Απαζσόληζη 
-6,3% -4,2% -8,7%  

 Δμπόπιο 
-6,2% -3,4% -12,1%  

ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 
Α’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2012/2011  

 Δπγοδόηερ ζην ζύνολο 
ηηρ οικονομίαρ -12,2% -11,2% -15,3%  
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Δπγοδόηερ ζηνλ θιάδν ηνπ 
Δμποπίος          -3,5% 0,3% -20,7%  

ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 
Α’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2012/2011  

Αςηοαπαζσολούμενοι 
ζην ζύνολο ηεο 
οικονομίαρ -0,9% -0,7% -2,2%  

Αςηοαπαζσολούμενοι 
ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος          -7,2%        -7,2% -5,3%  

ΟΙ ΔΣΗΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 
Α’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2013/2012 
Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 

2012/2011  

Μιζθωηή απαζρόιεζε ζην 
ζύνολο ηεο οικονομίαρ  -7,4% -4,7%  -9,3%  

Μιζθωηή Απαζρόιεζε 
ζηνλ θιάδν ηνπ Δμποπίος           -4,4%        -1,9%         -11,5%  

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ  ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
 ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟ  

Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 

 Β΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013    ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) 

ςνολική Απαζσόληζη 3.632.200 3.595.900  1,0% 

Απαζσόληζη ζην 
Δμπόπιο 656.200 650.500   0,9% 

ΟΙ  ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ  ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ   ΣΟ 

Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 

 Β΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013    ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) 
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Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 Α’ ΣΡΙΜΗΝΟ 
 2013 

Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ  
2013 

Γ’ ΣΡΙΜΗΝΟ 
 2012 

Γ’ ΣΡΙΜΗΝΟ 
 2012 

Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ  
2012 

Αξηζκόο 
απαζρνινπκέλσλ 
ζην ζύνολο  ηεο 
οικονομίαρ 

3.595.900 3.632.200 3.739.000 3.681.900 3.793.100 

ςνολική Απαζσόληζη 244.300 249.600 -2,1% 

Απαζσόληζη ζην 
Δμπόπιο 68.500 68.200  0,4% 

ΟΙ  ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ  ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ   ΣΟ 

Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 

 Β΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013    ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) 

ςνολική Απαζσόληζη 925.600 927.100 -0,2% 

Απαζσόληζη ζην 
Δμπόπιο 174.400 178.800  -2,4% 

ΟΙ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΔ   ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΜΙΘΩΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ   ΣΟ 

Β’ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013/ Α΄ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 

 Β΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 Α΄ ΣΡΙΜΗΝΟ 2013 ΜΔΣΑΒΟΛΗ (%) 

ςνολική Απαζσόληζη 2.285.700 2.245.300   1,8% 

Απαζσόληζη ζην 
Δμπόπιο         374.200 367.500   1,8% 
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Αξηζκόο 
απαζρνινύκελσλ 
ζηνλ θιάδν ηνπ 
Δμποπίος 

650.500 656.200 664.600 657.000 679.400 

ςμμεηοσή ηνπ 
Δμποπίος ζηελ 
ζπλνιηθή 
απαζρόιεζε 

18,1% 18,1% 17,8% 17,8% 17,9% 

 
 

 
"ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΔΔ ΧΩΡΙ 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ" 

  
Η ΔΣΔΔ κε ζπλερείο επαθέο θαη αλαιχζεηο ηεθκεξησκέλσλ ππνκλεκάησλ πξνο ηελ 

Κπβέξλεζε, πξνζπαζεί λα  ηεξαξρήζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ρσξίο 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο.  

Τα 5 βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο έρνπλ σο 

εμήο: 

 

1. Οξηζκόο θαη λνκνζεηηθή ζηήξημε ηεο «εληόο θξίζεο» ΜΜΔ επηρείξεζεο. 

Σηελ έλλνηα ηεο «εληφο θξίζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο» πξνηείλεηαη  λα ππάγνληαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ νθεηιέο πξηλ ην 2010 θαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπο 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζήκεξα 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πάλσ απφ ην 40% ηνπ ηδίξνπ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχλ 

λα εληάζζνληαη απηφκαηα ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο, 

ελψ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο λα αλαζηέιινληαη νη πνηληθέο δηψμεηο, ε θαηαγγειία 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηα αζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπο. Η ΔΣΔΔ θαηέζεζε ζην ΥΠΟΙΚ 

θαη ην ΥΠΑΑΝ αηηηνινγηθή έθζεζε θαη λνκηθφ θείκελν ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο. Ωο 

αληαπνδνηηθφ κέηξν κπνξεί λα εμεηαζζεί ε πξφζιεςε ελφο αλέξγνπ απφ θάζε "εληφο θξίζεο" 

ΜκΔ γηα ην δηάζηεκα ησλ 48 δφζεσλ κε επηδνηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 24 κήλεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν αληί λα επηδνηείηαη ε αλεξγία, ζα επηδνηεζεί  ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 2. Δπέθηαζε ξπζκίζεσλ ζηνλ ΟΑΔΔ θαη νηθνγελεηαθή πεξίζαιςε. 

Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνπο ρηιηάδεο θαη´ αλάγθε νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ, είλαη ε 

απνπνηληθνπνίεζε, ε απνζχλδεζε ηεο ζεψξεζεο νηθνγελεηαθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο, ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πέξαλ ηνπ επηδφκαηνο θαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

θάιπςε θαη ε επαλέλαξμε θαηαβνιήο ηξερνπζψλ εηζθνξψλ κε ειεχζεξε επηινγή θιάζεο απφ 

ηνπο "αλελεξγνχο". Η ΔΣΔΔ επηκέλεη ζηελ ιχζε γηα «πάγσκα» θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

παιαηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ άλσ ησλ 20.000 επξψ, κε αλειιηπή θαηαβνιή κεησκέλσλ 

ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη κε ηειηθή επηινγή εμαγνξάο ή κεησκέλεο ζχληαμεο, ε νπνία δελ ζα 

δεκηνπξγεί έιιεηκκα θαη ινγηζηηθέο απψιεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμήζεη θαη ζα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εηήζηα ξνή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ ΟΑΔΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελεξγνπνηνχληαη 380.000 νθεηιέηεο ηνπ νξγαληζκνχ θάηη πνπ κπνξεί λα απνδψζεη επηπιένλ 
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ξεπζηφηεηα έσο θαη 800 εθ. επξψ εηεζίσο. Δπηπιένλ, ν ΟΑΔΔ ζα θαηαβάιεη αλαγθαζηηθά 

ρακειφηεξεο ζπληάμεηο, ιφγσ κείσζεο αζθαιηζηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ιχζε ηεο «κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ». Έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηελ ΔΣΔΔ 4 ζρεηηθά θείκελα, 

ελψ ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο εμεηάδεηαη κία "επέθηαζε" ηεο 

ξχζκηζεο, κε ζηνηρεία, πίλαθεο ππνινγηζκνχ εηζξνψλ αλελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη 

δπλαηφηεηα απνλνκήο ζπληάμεσλ ζε δηθαηνχρνπο νθεηιέηεο. 

 3. Ρεπζηόηεηα αγνξάο θαη επηζηξνθή ησλ ΜκΔ ζηε ρξεκαηνδόηεζε. 

Η πξφηαζε ηεο ΔΣΔΔ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Αλαπηπμηαθήο Τξάπεδαο Μηθξψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΑΤΜΔ) εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηξαπεδηθέο εγγπνδνηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο 

δπλαηφηεηεο, γηα ηηο ΜκΔ. Σηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δνκέο ησλ 

Σπλεηαηξηζηηθψλ Τξαπεδψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε - ζπγρψλεπζε φισλ 

ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ζηελ ΑΤΜΔ θαη ε άκεζε πξνψζεζή ηνπο κε εληαίν ηξφπν 

θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή  κηθξφ-δαλείσλ, "micro finance"  απνθιεηζηηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Η λέα Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα, καδί κε ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Τακείν ΔΤ/IGG  

ζα κπνξεί λα έρεη πξσηεχνληα θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, ελψ παξάιιεια ζα αλαπηχμεη 

έλα δπλακηθφ - ζηνρεπκέλν management, ζε ζεκεία πνπ νη άιιεο Τξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ, κέζσ απιψλ - ηππνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε ζην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ εγγπήζεσλ  ηεο κηθξνκεζαίαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Η πξφηαζε ηεο ΔΣΔΔ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Τξαπεδψλ κε ηίηιν "Έθζεζε γηα πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜκΔ ζηελ 

Διιάδα" . 

4. Σεηξεζίαο "δύν ηαρπηήησλ" κε "βαζκνιόγην" θαη "αμηνιόγεζε". 

Τν ξπζκηζηηθφ παθέην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο κε ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

«Τεηξεζία-2»  κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελεγξάθεζαλ εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, ν λένο "Τεηξεζίαο"  ζα κπνξέζεη λα 

ζεζπίζεη λέα θξηηήξηα, ψζηε φζνη κηθξνκεζαίνη ζην παξειζφλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ 

επψδπλε δηαδηθαζία θαη ηε καχξε ιίζηα  ηνπ λα κελ απνθιείνληαη πιένλ απφ θάζε λέα 

πξνζπάζεηα πνπ ζα επηρεηξνχλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ην πξνζσξηλφ έιιεηκκα 

ξεπζηφηεηαο ηνπο. Η ΔΣΔΔ απέζηεηιε πξφζθαηα ζην ΥΠΑΑΝ θαη ΥΠΟΙΚ, ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα "Τεηξεζία δχν ηαρπηήησλ".  Η ηειεπηαία πξφηαζή καο 

επηθεληξψλεηαη ζηε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ θαη Καλαδηθνχ κνληέινπ 

"Τεηξεζία" ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κε βαζκνιφγην "credit score" θαη αμηνιφγεζε "account 

ratings". 

5. Απώιεηεο από παξεκπόξην θαη εκπνξηθέο δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο. 

Οη δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ είλαη έλα δήηεκα πνπ 

ε Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιχζεη θαη λα δψζεη ιχζε ζηελ απψιεηα εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο 

χςνπο 5,5 δηο. Οη πεξηπηψζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηνπ Αηγαίνπ, είλαη ελδεηθηηθέο 

θαη πξνζπαζνχκε κε κειέηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηψλ (ΙΝΔΜΥ) λα 

επηζεκάλνπκε ηηο θξίζηκεο πιεπξέο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο είλαη λα θηηαρηεί κηα ζθξηγειή εζσηεξηθή αγνξά ε νπνία 

ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππφζηξσκα ηεο εμσζηξέθεηαο. Θα πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνχκε ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο - πνηφηεηα ππεξεζηψλ, 

πνηθηιία πξντφλησλ, brand name, ζεηηθή εηθφλα θαηαζηεκάησλ – θαη λα πξνζεγγίζνπκε μαλά 

ην εγρψξην αιιά θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Η αληηκεηψπηζε ηεο 

"αηκνξξαγίαο" ηνπ παξεκπνξίνπ θαη ε αλαζηξνθή ππέξ ηεο ειιεληθήο αγνξάο  ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επαλεθθίλεζε πνπ επηδηψθνπκε.  
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Η ΔΣΔΔ εληόο ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ζα νινθιεξώζεη 13 θαθέινπο, έλαλ γηα θάζε 

πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο, κε πξνηάζεηο γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ γηα ην εκπόξην θαη ηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Νέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2014-2020) ζύκθσλα κε 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο  πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξά ηεο θάζε πεξηνρήο.  
Τν ζηνίρεκα φισλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο θαη 

ζηνρεπκέλνο ζρεδηαζκφο, πνπ ζα αθνξά ζηελ αλάθακςε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ κε ιχζεηο 

πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία ρσξηζηά. 

 
 
 

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΒΔΝΦ  
 

ΞΝΚΛΖΚΑ 
Οδεύνληαο πξνο ηε ιήμε ηνπ 2013, ηα κελύκαηα είλαη δπζνίσλα γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, έηζη όπσο εκείο ηα βηώλνπκε.  

Η θαζνδηθή πνξεία  ηεο νηθνλνκίαο ζπλερίδεηαη, κε ηελ αλεξγία λα 

δηαηεξείηαη ζε πξσηνθαλή ύςε ξεθόξ, ηα ινπθέηα λα απμάλνληαη, νη 

απηνθηνλίεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη, ε λενιαία όρη κόλν λα κε βξίζθεη 

απαζρόιεζε, αιιά λα ράλεη θάζε ειπίδα πνπ ηελ θξαηά ζηελ ρώξα ηεο θαη λα 

ηελ εγθαηαιείπεη.. Η δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε παξακέλεη καθξηλόο 

ζηόρνο παξά ηηο πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα πξνβνιή ζεηηθώλ 

ζελαξίσλ.  Τν ηξαπεδηθό ζύζηεκα δελ κπνξεί λα αλαθεθαινπνηεζεί θαη 

θπξίσο αξλείηαη λα ζηεξίμεη ζην ειάρηζην ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία παξά ηα 

200δηο πνπ έρεη απνξξνθήζεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα από ηα δάλεηα ζην όλνκα 

ηνπ Γεκνζίνπ.   

Η παξνπζία ηεο Τξότθα ηηο κέξεο απηέο, επαλαθέξεη λέα θαη άιια  παιηά  

δηιήκκαηα.  

Νέν ζθιεξό δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα πεξηθνπώλ, απειεπζέξσζε 

απνιύζεσλ  θαη βίαηε πξνζαξκνγή κηζζώλ. Άξζε θάζε κέηξνπ πξνζηαζίαο 

ζηηο επαγγεικαηηθέο κηζζώζεηο. Τειεησηηθό θηύπεκα ζηηο ζπληάμεηο ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία.  

 Δηνηκάδεηαη λέν κλεκόλην θαη λέα δαλεηνδόηεζε;  
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Πόηε επηηέινπο γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο 

πνιίηεο ηεο ρώξαο καο  ζα ζηακαηήζεη   ε “λαπηία” ηεο θαζνδηθήο πεξηδίλεζεο 

ηεο  νηθνλνκίαο ;  

Πόηε ζα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε δηνιίζζεζε ζε αληηδεκνθξαηηθέο λννηξνπίεο 

θαη πξαθηηθέο, ε θαιιηέξγεηα αληηζέζεσλ κεηαμύ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ε 

αλνρή ζε θαηλόκελα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ  πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή  

ε επηβνιή ησλ ζθιεξώλ, αληηιατθώλ κέηξσλ κλεκνληαθήο πνιηηηθήο; 

θ.θ Βνπιεπηέο ησλ Σαλίσλ 

Γλσξίδεηαη όηη νη επηπηώζεηο από ηελ θξίζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, ππήξμαλ 

ηδηαίηεξα νδπλεξέο γηα ηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σηα ρξόληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ππήξραλ, πξνζηέζεθαλ θη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθπξία. 

Απηό πνπ βηώλνπλ νη επαγγεικαηίεο, νη βηνηέρλεο θαη νη έκπνξνη ζήκεξα, είλαη κηα πνιπδηάζηαηα 

αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ αλ ζπλερηζηεί, ζα έρεη αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ζπλνρή  ηνπ θνηλσληθνύ 

ηζηνύ.  

Ννηώζνπκε όηη εθαξκόδεηαη  ζρέδην πιήξνπο εμόλησζεο ησλ κηθξώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ο ηξόπνο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ε  θπβέξλεζε ηελ πάιαη πνηέ «ξαρνθνθαιηά» 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ δακόθιεην ζπάζε ηεο θαηάζρεζεο 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, είλαη εθβηαζηηθόο, εθθνβηζηηθόο θαη απάλζξσπνο. 

 
Ζ αλαγθαζηηθή είζπξαμε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ε ζύζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ Θέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ 

Νθεηιώλ(ΘΔΑΝ) ,  είλαη νη ηειεπηαίεο πξάμεηο ζην ζέαηξν 

παξαιόγνπ πνπ έρεη ζηήζεη θαη  πξσηαγσληζηεί ε θπβέξλεζε, πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε εζηθό απηνπξγό ρηιηάδσλ ρξενθνπεκέλσλ 

επαγγεικαηνβηνηερλώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ θαη εθαηνληάδσλ 

απηνρείξσλ ζπλαδέιθσλ καο ππό ηελ ςπρνινγηθή  απεηιή ηεο 

θαηάζρεζεο, ηεο έλδεηαο θαη ηεο βηνινγηθήο ηνπο εμόλησζεο. 

Δεν θα επιηρέυοσμε να γίνει καμία καηάζτεζη ζε ζσνάδελθό μας 
για οθειλές ζηον ΟΑΕΕ. 
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Το άνοιγμα ηυν καηαζηημάηυν ηιρ Κςπιακέρ θα είναι επανάλητη ακόμα μιαρ εικόναρ ηηρ καθημεπινόηηηαρ. Μαγαζιά 

ανοισηά - πελάηερ είδορ ππορ εξαθάνιζη - ςπάλληλοι συπίρ ανηικείμενο επγαζίαρ. ΛΕΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ. 

 

Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε 

ΓΗΑ ΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝ: 

1. Δγγπεκέλε θαη επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Σπζηήκαηνο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  

2.   Απνπνηληθνπνίεζε ησλ νθεηιώλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ.  

3.   Δύξεζε λέσλ πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ηεο ρώξαο.  

4.  Απνδέζκεπζε ηεο ζεώξεζεο βηβιηαξίσλ πγείαο από ηελ αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014. 

5.   «Πάγσκα» (θεθαιαηνπνίεζε) ησλ κέρξη ζήκεξα αζθαιηζηηθώλ 

νθεηιώλ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα γηα απνπιεξσκή  κεηά ηελ 1/1/2015. 

6.  Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηελ ζεώξεζε 

ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο ησλ νθεηιεηώλ ζηνλ ΟΑΔΔ πνπ έρνπλ ράζεη 

απηό ην δηάζηεκα έσο ην 2015. 

7. Διεύζεξε επηινγή αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη 31-12-

2014. 

8.   Έλαξμε από 1/1/2015 απνπιεξσκήο ησλ νθεηιώλ ζε πνιιέο δόζεηο, 

ζπλαξηήζεη ηνπ εηζνδήκαηνο, ρσξίο επηβνιή πξόζζεησλ ηειώλ θαη 

πξνζαπμήζεσλ.  

9.   Αύμεζε ηνπ πνζνύ νθεηιήο πνπ κπνξεί λα παξαθξαηεζεί από ηε 

ζύληαμε ηνπ νθεηιέηε ζηα 40.000 €.  

10.   Δηδηθή κέξηκλα γηα ππεξήιηθεο αζθαιηζκέλνπο, άλσ ησλ 67 

εηώλ, νη νπνίνη έρνληαο νθεηιή άλσ ησλ 20.000€, έρνπλ ηεξκαηίζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, ρσξίο λα έρνπλ δπλαηόηεηα 

ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο.  
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ΠΡΝ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ: 

1. Πεξηνξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο. Τν ιαζξεκπόξην θαη ην παξαεκπόξην 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη κε νινθιεξσκέλεο 

δηαδηθαζίεο. 

2. Απζηεξόηεξν πιαίζην γηα ηε θνξνιόγεζε ησλ offshore εηαηξηώλ ζηελ 

Διιάδα. Έιεγρνο ησλ ελδννκηιηθώλ θαη ησλ “ηξηγσληθώλ” ζπλαιιαγώλ. 

3. Κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

επελδύζεηο.  

4. Γηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ ρακειώλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηνπο ηνκείο 

εζηίαζεο- ηνπξηζκνύ θαη επέθηαζή ηεο ζηα είδε δηαηξνθήο. 

5. Γηεπθόιπλζε ηεο επελδπηηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ΜΜΔ κε 

απηνρξεκαηνδόηεζε. Δπαλαθνξά ηνπ αθνξνιόγεηνπ απνζεκαηηθνύ 

γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο.  

6. Σύλδεζε ησλ πνηλώλ κε νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο θαη όρη κε παξαηππίεο πνπ δελ ππνθξύπηνπλ θακία 

παξαλνκία. 

7. Γηαηήξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ρακειήο θνξνινγίαο γηα λένπο 

επηρεηξεκαηίεο.  

8. Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηνπζηνινγίνπ. Αθνξνιόγεην ζηα 350.000 € 

αλά θπζηθό πξόζσπν. Δηδηθό θαζεζηώο γηα ηα  αλεθκεηάιιεπηα 

αθίλεηα  θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

9. Μείσζε θόζηνπο ελέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

10. Αύμεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ γηα αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη  ηόλσζε ηεο απαζρόιεζεο. 

 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΩΛ Κ.Κ.Δ.: 
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1. Γεκηνπξγία ηξάπεδαο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Δλίζρπζε ηνπ 

ζεζκνύ ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ ηξαπεδώλ πνπ έρνπλ ηελ ππνδνκή γηα λα 

παίμνπλ  ελεξγό θαη απνηειεζκαηηθό ξόιν σο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή 

ρξεκαηνδνηηθήο πίζηεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

2. Μεγαιύηεξε επειημία ζηα κειινληηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ.  

3. Χάξαμε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΜΜΔ ζηελ Διιάδα πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο λέαο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020. 

4. Γεκηνπξγία κεραληζκνύ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή θαιύηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο πιεξνθόξεζεο 

γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

ΓΗΑ  ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΩΛ ΣΑΛΗΩΛ: 

1. Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε  ηνπ αεξνδξνκίνπ Χαλίσλ 

γηαηί εθηόο ησλ άιισλ ζα επηθέξεη πιήγκα ζην ηνπξηζκό  θαη ζηνλ 

εκπνξηθό θόζκν ηεο πεξηνρήο καο. 

2. Λέκε όρη ζηελ εθπνίεζε δεκόζησλ πεξηνρώλ ζεκαληηθήο 

πεξηβαιινληηθήο, αλαπηπμηαθήο θαη ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο όπσο ην 

Διαθνλήζη θαη ην αεξνδξόκην Μάιεκε .  

3. Δπηβάιιεηαη λα πξνρσξήζεη ε ρξεκαηνδόηεζε θαη  πινπνίεζε 

ζεκαληηθώλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ηνπ Ννκνύ όπσο ε αλαβάζκηζε ηνπ 

ιηκέλνο ηεο Σνύδαο, ε ζύλδεζή ηνπ Αεξνδξνκίνπ κε ην ιηκάλη θαη ηνλ 

ΒΟΑΚ θαζώο θαη ν ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο  ζε επίπεδν ΓΞΠ θαη 

ΠΣΝΝΑΞ. 

4. Εεηάκε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ζηηο αλαζέζεηο δεκόζησλ 

έξγσλ θαη ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ έζησ θαη πξνζσξηλήο 

απαζρόιεζεο από όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

ΝΡΑ. 
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                      Θα ζσνετίζοσμε να αγφνιζόμαζηε για: 
 
✔     ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ. 
 
✔      ΠΡΑΘΔΟΝ ΘΑΗ ΒΗΩΠΗΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΓΗΑ ΡΗΠ Κ.Κ.Δ. 
 
✔     ΝΠΗΑΠΡΗΘΖ ΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ & ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ. 
 

                                  
 
                                   Γηα ηελ ΝΔΒΔΛΣ 
 
      Ν Ξξόεδξνο                                              Ν Γελ. Γξακκαηέαο 
 
Αληώλεο Ξαπαδεξάθεο                                 Ησάλλεο Ξαπιάθεο 


