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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Κνηλή επηζηνιή ΚΔΔΔ, ΣΔΒ,ΔΣΔΔ,ΣΔΤΔ, ΣΒΒΔ  
ζηνλ Πξωζππνπξγό θ. Αιέμε Τζίπξα. 

 

Κνηλή Δπηζηνιή πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο θ. Αιέμε Τζίπξα 
απέζηεηιαλ ζήκεξα νη επηθεθαιήο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ ηεο ρώξαο, 
θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ 
Διιάδνο (ΚΔΔΔ), Θεόδσξνο Φέζζαο, Πξόεδξνο ΣΔΒ ζύλδεζκνο 
επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληώλ, Βαζίιεηνο Κνξθίδεο, Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο 
Σπλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΣΔΔ), Αλδξέαο 
Αλδξεάδεο, Πξόεδξνο Σπλδέζκνπ Διιεληθώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 
(ΣΔΤΔ) θαη Αζαλάζηνο Σαββάθεο, Πξόεδξνο Σπλδέζκνπ Βηνκεραληώλ 
Βνξείνπ Διιάδνο (ΣΒΒΔ).                
 
Αθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο επηζηνιήο:  

«Αμηόηηκε θ. Πξσζππνπξγέ,  

Οη ρηιηάδεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ 

κνρζνύλ θαζεκεξηλά θαη δεκηνπξγνύλ ηνλ πινύην ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζαο 

κεηαθέξνπκε ηελ έληνλε αλεζπρία καο γηα ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηνπο εηαίξνπο καο θαη ην ελδερόκελν αδηέμνδν ζε απηέο.  

Οη ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηνπο εηαίξνπο καο δνθηκάδνληαη, κε επζύλε θαη ηωλ 

δύν κεξώλ. Τν κείδνλ όκωο είλαη λα κελ ζπζηαζηεί ε ζπνπδαία εζληθή 

θαηάθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξωδώλε θαη λα ηεξκαηηζηεί 

απηή ε «ηζνξξνπία ηξόκνπ» πνπ έρεη παγώζεη ηελ νηθνλνκία θαη ππνλνκεύεη 

θάζε πξννπηηθή αλάπηπμεο.  

Η ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα ζηεξίδεη ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ έρεη 

αλάγθε ν ηόπνο θαη, ηδίσο, θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηε δηακόξθσζε ελόο ζύγρξνλνπ θαη δίθαηνπ θνξνινγηθνύ πιαηζίνπ, ηελ 

πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο πεξηνπζίαο θαζώο θαη ηε 
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βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε ηεο ρώξαο, ώζηε λα 

ππεξβνύκε ηα ζεκεξηλά αδηέμνδα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Μόλνλ έηζη, ζα 

απνθεπρζνύλ ε ππεξθνξνιόγεζε, νη έθηαθηεο εηζθνξέο θαη άιιεο αληηπαξαγσγηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πιεγώλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ απαζρόιεζε θαη ελ ηέιεη ηελ 

νηθνλνκία. 

Η Κπβέξλεζε νθείιεη έκπξαθηα λα απνδερζεί, όηη ε επεκεξία ησλ Διιήλσλ, ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο θαη ησλ ακνηβώλ ηεο εξγαζίαο, 

πξνϋπνζέηνπλ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Πξνϋπνζέηεη δειαδή ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο θη 

αύμεζε ησλ επελδύζεσλ. Οη επελδύζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη εθηθηέο κόλν ζε έλα 

ζηαζεξό θαη πξνβιέςηκν ζεζκηθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κε αλνηρηή ηελ 

πξόζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηηο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο ηεο ρώξαο.  

Χσξίο ζπκθσλία θαη ζπλεπώο ρσξίο επελδύζεηο, νη άλεξγνη δελ πξόθεηηαη λα βξνπλ 

δνπιεηά, νη λένη δελ πξόθεηηαη λα κείλνπλ ζηε ρώξα, νη επηρεηξήζεηο  δελ πξόθεηηαη λα 

αλαπηπρζνύλ θαη ην θξάηνο, ράλνληαο ζπλερώο έζνδα, κπνξεί λα ζα βξεζεί ζε 

αδπλακία λα δηαηεξήζεη ηα ζεκεξηλά επίπεδα κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ. 

Όζν θαη αλ ηελ επηθαινύκαζηε, ε αλάπηπμε δελ εθβηάδεηαη, νύηε έξρεηαη κε θάπνην 

καγηθό ηξόπν. Δίλαη δε ζρεδόλ αλέθηθηε, όηαλ πξνηείλνληαη πεξηζζόηεξεο θαη 

κεγαιύηεξεο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο, όηαλ ην θόζηνο άληιεζεο θεθαιαίσλ θαη 

ξεπζηόηεηαο είλαη κε αληαγσληζηηθό θαη ε πξόζβαζε ζηηο αγνξέο αδύλαηε.  

Δίκαζηε βέβαηνη όηη πξνζωπηθά ζα θάλεηε ηα αδύλαηα δπλαηά –ζύκθωλα κε ηηο 

πξνεθινγηθέο αιιά θαη κεηεθινγηθέο ζαο δεζκεύζεηο– γηα λα απνθύγεη ε ρώξα 

ηε ξήμε κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηελ έμνδν από ηελ Δπξωδώλε. 

Η ώξα ηεο επζύλεο έρεη θηάζεη. Η Διιάδα ηεο εξγαζίαο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ηεο εμωζηξέθεηαο, ζέιεη πεξηζζόηεξε Δπξώπε γηα λα πξνρωξήζεη κπξνζηά. 

Σε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, είκαζηε θαη ζα είκαζηε δίπια ζαο.»  


