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Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

        Για μία ακόμα φορά o Εμπορικός κόσμος της χώρας έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στις εξαγγελίες 

σας, ελπίζοντας να διακρίνει μία ακτίνα φωτός, μετά από την ομολογουμένως επιτυχημένη αντιμετώπιση των 

πολλαπλών κρίσεων και την τιτάνια προσπάθεια όλων, που ξεπερνά τη δωδεκαετία. Mε τις σωστές, 

στοχευμένες και ισχυρές παρεμβάσεις σας, αλλά και την αξιοσημείωτη ωριμότητα την οποία επέδειξε η 

Ελληνική κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο των κρίσεων, 

παλεύοντας καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες για επιβίωση, καταφέραμε να διατηρήσουμε ζωντανό τον 

παραγωγικό ιστό της χώρας. 

Παρά ταύτα, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης εκτοξεύουν το ενεργειακό κόστος και 

εκτινάσσουν τον πληθωρισμό, μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και πλήττουν την κατανάλωση, 

επιτείνοντας την αγωνία χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων. 

        Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και εγώ προσωπικά, ουδέποτε τοποθετηθήκαμε μαξιμαλιστικά. 

Όμως σήμερα το Ελληνικό εμπόριο, το οποίο στήριξε αγόγγυστα την οικονομία, όπου και όποτε του ζητήθηκε, 

αναμένει να ακούσει από εσάς τις στοχευμένες ισχυρές παρεμβάσεις, που θα διαμορφώσουν ένα φωτεινό 

ορίζοντα στο θολό τοπίο που φαίνεται ότι θα επικρατήσει τη χειμερινή περίοδο. 

Οι δραστήριοι και μαχητές Έλληνες έμποροι αναμένουν να ακούσουν ξεκάθαρα στην τοποθέτησή σας 

συγκεκριμένη αναφορά στο ελληνικό εμπόριο, με παρεμβάσεις που: 

1. Θα στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. 

Είναι αναγκαίο να στηρίξουμε με σύνεση το διαθέσιμο εισόδημα, τους μισθούς και τις συντάξεις των πολιτών 

και παράλληλα να θεσμοθετήσουμε κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (μέσω επιδότησης της 

εργασίας και όχι της ανεργίας). Τόσο όμως, όσο αντέχει η οικονομία της χώρας, ώστε να μην απαιτηθεί να 

επιστραφούν στο πολλαπλάσιο, όπως συνέβη στο παρελθόν. 

2. Θα ενισχύουν τη χρηματοδότηση και θα δίνουν κίνητρα για επενδύσεις 

Για να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα στον ψηφιακό και ενεργειακό εκσυγχρονισμό του εμπορίου, πρέπει η 

χρηματοδότηση και η στήριξη των επιχειρήσεων και των νέων επενδύσεων να επιτευχθεί μέσω αξιοποίησης 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, 

ενώ η μεγέθυνση του κλάδου να μην στηριχθεί αποκλειστικά στη διαδικασία των «συγχωνεύσεων», αλλά και 

στην αύξηση του τζίρου κάθε μεμονωμένης επιχείρησης.  

  3. Θα ελαφρύνουν ακόμη περισσότερο τα δυσβάσταχτα βάρη του μεγάλου και ακριβού κράτους. 



Η ελάφρυνση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, μέσω της κατάργησης του άδικου τέλους επιτηδεύματος, 

της περαιτέρω μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών είναι απαραίτητη για τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όμως οριστικά για τελευταία φορά 

και με ταυτόχρονη επιβράβευση των συνεπών, πρέπει να δημιουργηθεί μία γενναία, επαναλαμβάνω 

«οριστικά τελευταία», μεγάλη ρύθμιση 120 δόσεων για όλα τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια 

των πολλαπλών κρίσεων. Έτσι, θα παρασχεθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν και μπορούν να 

αποπληρώνουν σταδιακά το σύνολο των οφειλών τους μέσα από την εργασία τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα 

τις εισπράξεις στα δημόσια ταμεία, αλλά και κρατώντας παράλληλα ενεργές τις παραγωγικές μονάδες, για να 

συνεχίσουν να προσφέρουν πλούτο και θέσεις εργασίας στην ελληνική κοινωνία. 

4. Θα διατηρήσουν τα μισθώματα σε λογικά επίπεδα.                                                                                                               

Η μείωση των πολλαπλών φόρων επί της ακίνητης  περιουσίας, όπως ορθώς έγινε μέσω της μείωσης του 

ΕΝΦΙΑ, πρέπει να επιταχυνθεί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η παράλογη αύξηση των 

μισθωμάτων, η οποία πλήττει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει δυστυχώς σε λουκέτα και σκοτεινές βιτρίνες 

σε κάθε τοπική αγορά.     

5. Θα εξορθολογήσουν τα πρόστιμα, θα απλοποιήσουν τη λειτουργία και θα αντιμετωπίσουν το Παρεμπόριο. 

Οι καίριες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και κατάργησης αναχρονιστικών καταλοίπων του παρελθόντος, όπως 

σωστά έγινε πρόσφατα με την κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πρέπει να 

ενισχυθεί με διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που γνωρίζουν και μπορούν να καταθέσουν 

θετικές προτάσεις. 

Αντίστοιχα, τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν αρχικά παιδευτικό και όχι 

τιμωρητικό χαρακτήρα. Ακολούθως, σε περίπτωση υποτροπής, θα πρέπει να αυξάνονται προοδευτικά και σε 

καμία περίπτωση να μη θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Κλείνοντας, θέλουμε να 

επισημάνουμε ότι, αν και το τεράστιο πρόβλημα του παρεμπορίου στο δημόσιο χώρο έχει ευτυχώς μειωθεί, 

πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στις νέες μορφές παράνομου εμπορίου που γιγαντώνονται, 

χρησιμοποιώντας πλέον τα ψηφιακά κανάλια πώλησης. 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

    Σας διαβεβαιώνουμε πως εάν επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, το εμπόριο που αποτελεί τον ισχυρότερο 

κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, θα συνεχίσει να εισφέρει στην κοινωνική συνοχή, όπως έχει εμπράκτως κάνει 

από την ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού κράτους και θα στηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και τη 

μετάβαση της οικονομίας στη νέα ψηφιακή, φιλική στο περιβάλλον και στον άνθρωπο εποχή. Σε κάθε 

περίπτωση, για να μη χαθούν όσα καλά και θετικά έγιναν τα τελευταία δύσκολα χρόνια, οφείλουμε να 

αξιοποιήσουμε τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε και ενωμένοι μέσα από την ανάπτυξη της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και του «δαιμόνιου» του Έλληνα επιχειρηματία, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα 

κρατήσουν τους νέους στη χώρα αλλά και θα επιτρέψουν σε όσους μετανάστευσαν να επιστρέψουν και να 

μεγαλουργήσουν στην πατρίδα τους. 

Με εκτίμηση 
 Ο Πρόεδρος 

                                                                                                               Σταύρος Καφούνης  


