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ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΗΟΡΡ.Η ΚΑΙ QI ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ; 

"Ο έπαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος της χώρας μας τοοτο τόν 

καιρό περνά βαθειά οικονομική καί κοινωνική κρίση. 

*Η κρίση αύτη εϊναι αποτέλεσμα της πολιτικής καθ των επί

λογων της δεξιάς, πού κυβερνάει τό τόπο μας άπό την άπελευθέροοση 

καί δώθε.
 ι
Η οικονομική πολιτική των δεξιών κυβερνήσεων ήταν μιά 

συνεπής πολιτική προάσπισης των συμφερόντων της οικονομικής ολι

γαρχίας του τόπου μας,· της οποίας είναι ò γνήσιος εκφραστής, χω

ρίς κανένα προγραμματισμό, χο:>ρίς σοβαρές διαρθρωτικές καί οργανω

τικές μεταβολές, πράγματα απαραίτητα για τήν συνέχιση της δραστη

ριότητας των έπαγγελματοβιοτεχνών. 

Σήμερα στην περίοδο της έντονης οίκονομικής κρίσης καί 

πάλι ή Κυβέρνηση της Ν.Δ. δέν διστάζει νά έπιρρίφει τίς ευθύνες 

γιά τόν καλπάζοντα πληθωρισμό καί τήν οικονομική κρίση στους ΞΒΞ. 

Δέν διστάζει νά κατασυκοφάντησε ι τόν κόσμο των μικρομεσαίων, ένώ 

είναι σέ όλους γνοοστό ότι ή Κυβέρνηση της δεξιάς μέ τήν πολιτική 

της στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου καί των πολυεθνικών εταιρειών, 

τή "νομότυπη" ωορολοαπαλλαγή των κερδών του, τήν επιλογή της στην 

αποκλειστική αγορά • εισαγωγή τεχνολογίας καί επενδυτικών κεφαλαί

ων άπό τήν καπιταλιστική δύση, καί τήν προνομιακή μεταχείριση του, 

ευνόησε τήν ανάπτυξη μεσαζόντων - μεταπρατών, πού καταδυναστεύουν 

τήν αγορά. "Ετσι έχει ακέραια τήν ευθύνη της οίκονομικής κρίσης 

πού πλήττει τή χώρα μας. 

"Ε τελευταία μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση τών Ε.Β.Ξ. 

στίς 21 ΓΕΝΑΡΗ, είναι ή έκφραση της αντίστασης καί αγανάκτησης 

τών μικρομεσαίων γιά τήν απροθυμία πού δείχνει ή κυβέρνηση της 

Ν.Δ. στην επίλυση τών προβλημάτων τών Γ-.3,Ε. 

Μέ αυτά τά προβλήματα, πού γιά μας εϊναι πρόβλημα πλέον 

επιβίωσης καί υπαρΐης τών μικρομεσαίων, μαζί μέ τίς λύσεις πού 

προτείνει τό ΠΑ.ΣΟ»Κ» θά ασχοληθούμε αμέσως παρακάτωζ 
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1) Οι συνέπειες της ένταξης της χώρας στην Β„Ο,κ, 

Ol μικρομεσαίες επιχειρήσεις σάν συνέπεια της διακυβέρνησης της 

χώρας άπό τίς κυβερνήσεις της δεξιάς (κοινοβουλευτικές ή δικτα

τορικές) καί των δυσμενών αποτελεσμάτων της σύνδεσης μέ τήν 

Ε.Ο.Κ. τό 1962, αγωνίζονται νά επιβιώσουν μέσα σ'ένα κλίμα αβε

βαιότητας καί απαισιοδοξίας, άπό άποψη αγοράς,, ενημέρωσης γιά 

τό τί θά παράγουν και πού θά τό διαθέσουν, πρώτων υλών, πιστω

τικής στενότητας χαί τεχνολογικής άγνοιας» Είναι γνωστή ή περί-

Φρονητική στάση του τραπεζικού κατεστημένου προς τίς μικρομε

σαίες επιχειρήσεις, πού συχνά αναγκάζονται νά καλύψουν τίς πι

στωτικές ανάγκες τους μέ προσφυγή στή ληστρική εκμετάλλευση του 

έξωτραπεζικρϋ δανεισμού (τοκογλύφοι)„ 

Πέρα άπό τήν ήδη δύσκολη θέση πού βρίσκονται σήμερα οι μικρο

μεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει νά γνωρίζουμε, δτι μετά τήν πλήρη 

ένταξη τής χώρας μας στην Ε.O.K., πρόσθετα μέτρα έρχονται νά 

κάνουν ακόμα πιό δύσκολη τήν επιβίωση τους» Μερικά άπό αυτά 

είναι % 

α) *Η ολοκληρωτική κατάργηση των δασμών« 

β) Κατάργηση του εξαγωγικού πρίμ. 

γ) Χρηματοδότηση των τομέων εκείνων τής οικονομίας μας πού τό 

διευθυντήριο της E»O.K. θά κρίνει συμφέρον» 

δ) Τό αποδεσμευμένο ή δήθεν διαφορικό ωράριο πού σημαίνει ότι 

ó μικροεπαγγελματίας θά πρέπει νά εργάζεται επί δωδεκαώρου 

βάσεως» 

ε) Οι προτιμησιακές συμβάσεις μέ τρίτες χώρες πού έχει συμβλη

θεί ή Ε.O.K. 

Συμπερασματικά σέ συσχετισμό μέ τίς συνέπειες γιά τους μικρομε

σαίους, της Ε.Ο.Κο, τίς συνέπειες άπό τήν σύνδεση του 1962 καί 

των μέτρων γιά τήν εναρμόνιση προς τό παράγωγο δίκαιο της ΕΟΚ 

ακόμα μπορούμε σέ γενικές γραμμές νά πούμε ότι άμεσες συνέπειες 

άπό τήν ένταξη στην Ε.O.K. γιά τους μικρομεσαίους επιχειρηματί

ες τής χώρας μας θά είναι οι έξής§ 

α) Τό κλείσιμο χιλιάδο̂ ν μικροκαταστημάτων μικρών βιοτεχνικών 

καί βιομηχανιών επιχειρήσεων σάν αποτέλεσμα τών δυσμενών 

δυνατοτήτων εργασίας (ωράριο - πιστώσεις) καί της αδυναμίας 

ο / ο ο 
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άνταγωνιστικότητας προς τά μεγάλα εμπορικά τραστ καί τά 

προϊόντα των τρίτων χωρών, με τίς όποιες ή Ε.O.K. έχει προ-

τιμησιακές συμφωνίες, η.χ» ή TAIWAN. 

3) *Η αναγκαστική συγχώνευση χιλιάδων βιοτεχνικών - βιομηχανι

κών επιχειρήσεων στά μεγάλα μονοπωλιακά συγκροτήματα της 

Ε,Ο.Κ= κα,ί ή μετατροπή των μικροεπιχειρηματιών σε εργάτες 

τους . 

γ) *Η πλήρης εξαφάνιση ορισμένων κλάδων? δπως της επιπλοποιίας, 

τών ηλεκτρικών συσκευών καί ή υποβάθμιση τώτπαραδοσιακών 

κλάδων, δπως ή κλωστοϋφαντουργία καί ή υποδηματοποιία» 

δ) "Ελεγχος τοϋ λιανεμπορίου άπό τά Σούπερ Μάρκετ. 

ε) "Ελεγχος τών ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ μεταφορών ξηράς άπό τίς πολυ

εθνικές* 

στ) Αφελληνισμός της μικρομεσαίας βιώσιμης βιομηχανίας δπως 

έγινε μέ την "ΠΙΤΣΟΣ" καί ΕΛΛΔΪΔΑ. 

Δέν υποστηρίζουμε φυσικά δτι ή βιοτεχνία θά εξαφανιστεί σάν 

κλάδος. Θά υπάρξει μιά τεράστια δμως ανακατάταξη -όχι άναδιάρ-

θρωση- καί ένα (οαινόμενο "κινητικότητας" αντίστοιχο περίπου τοο 

τομέα εργασίας « 

Ό μέσος δρος στίς χώρες τής Ε.O.K. τών βιοτεχνικών επιχειρήσε

ων πού απασχολούν 10-49 εργαζόμενους ανέρχεται σέ 66%, ένώ στην 

"Ελλάδα 84%. 

Ή μελλοντική συρρίκνωση επομένως εϋναι δοσμένη. 

Σοχοής είναι ή πρόθεση της Ε.Ο.Κ* γιάτίς μικρομεσαίες επιχειρή

σεις. Στην παράγραφο 100 του 4ου μεσ. προγράμματος Οικονομικές 

πολιτικής της Ε.Ο.Κ. (απόφαση άριθ= 77/294/14-3-77) ρητά αναφέ

ρεται; "*Η συγκρότηση τέτοιων επιχειρήσεων (μικρομεσαίων) πάνω 

σέ βιώσιμες βάσεις γίνεται κάθε μέρα καί πιό δύσκολη, χώρια πού 

ή τεχνητή διατήρηση σέ λειτουργία οριακών επιχειρήσεων της κα

τηγορίας αυτής μπορεί νά επαυξήσει τόν πληθωρισμό". 

Μά καί σύτές πού θά επιβιώσουν, θά λειτουργήσουν μόνο μέ άρτια 

οργάνωση ~γιά την οποία δέν προβλέπεται κοινοτική ενίσχυση- καί 

σχεδόν μόνο σάν εξαρτημένες μονάδες παραγωγής μεγάλων βιομηχα

νιών, ένώ τό τμήμα της αγοράς πού καλύπτουν μέ τελικά προϊόντα, 

θά μειώνεται συνεχώς. 

./.. 



*Η συνεχής ανανέωση της τεχνολογίας -πολλές φορές όχι γιά λόγους 

παραγωγικούς, αλλά κερδοσκοπικούς, ή με στόχο τή συγκεντροποίηση-

έπιτοχύνει τή διαδικασία αύτη. 

'Ακριβώς αυτή ή εξάρτηση άπό μεγάλες μονάδες όπου ή έπανεξαγωγή 

κεφαλαίων, ή μεταφορά τεχνολογίας καί ή κερδοσκοπία σέ διεθνή 

πλαίσια δίνει τίς δυνατότητες, άλλα καί τά κίνητρα γιά τό άνετο 

ξεπέρασμα τών συνόρων άπό τό κεφάλαιο, τόκέρδος καί την τεχνολο

γία, προδιαγράφει τή μοίρα τών εξαρτημένων βιοτεχνιών, πού δεν 

μπορούν όπως καί ή εργασία' άλλωστε, νά παρακολουθήσουν τή δια·" 

δικασία αυτή» 

Ανάλογη φυσικό, ανακατάταξη αναμένεται γιά τους μικρομεσαίους 

καί τους μαγαζάτορες, πού αναπτύσσονται γύρω άπό ενα "κινητό" 

πόλο ελδης. "Οταν οι πόλοι έλξης κινούνται ή αύξομειώνουν τήν 

παραγωγή, άρα καί τό εργατοϋπαλληλικό δυναμικό καί οι μικρομε

σαίοι πού έχουν αναπτυχθεί γιάνά εξυπηρετήσουν τίς άνάγ7·ίες τοο 

δυναμικού αυτού, μένουν στό κενό καί απορροφώνται άπό "Σούπερ 

Μάρκετ" με ύπαλληλοποίηση σ'αύτά τών επαγγελματιών κάτω άπό δυ

σμενείς όρους» 

Βέβαια ή σημερινή πολιτική της Κυβέρνησης, γιά εναρμόνιση της 

χώρας προς τήν Ε»Ο.Κ,, μας δίνει άμεσα πρακτικά παραδείγματα, 

γιά τό τί συνέπειες θά έχει γιά τους μικρομεσαίους ή ένταξη 

στην·Ε.Ο.Κ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ TON E.B.S. 

Τά ασφαλιστικά προβλήματα τών Ε.Β.Ε. λιμνάζουν άπό χρόνια 

χωρίς νά δίνεται καμμιά λύση. ϊά ταμεία τών EBE, TEBE, μέ τόν με

γαλύτερο όγκο ασφαλισμένων -ΤΑΕ - ΤΣΑ, δίνουν συντάξεις πείνας καί 

παρέχουν στά μέλη τους ιατρική καί φαρμακευτική περίθαλψη κατωτάτης 

στάθμης» 

Χρέος της πολιτείας είναι νά προσφέρει μια. ζωή απαλλαγμένη 

άπό τό βραχνά της ανασφάλειας πού δημιουργούν ή άρρωστεια, ή άνα-

πηρ ί α κα ί τά γ ηρατ ε ι ά » -

"Ολοι οι πολίτες καί οι έπαγγελματοβιοτέχνες δικαιούνται 

ανεξάρτητα άπό τόπο διαμονής, νά απολαμβάνουν μέ τή μέριμνα της 

πολιτείας, υψηλής στάθμης ιατρική, φαρμακευτική καί νοσοίίομειακή 

περίθαλψη. 



"Ολοι GÌ ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα νά έχουν τά χρηματικά 

μέσα, τη σύνταΕή τους, πού νά τους εξασφαλίζουν περήφανα γηρατειά« 

Οι κανόνες κάλυψης τών κινδύνων υγείας καί γήρατος πρέπει 

νά είναι ενιαϋοι γιά δλους τους πολίτες σέ οποίο ταμείο καί άν 

ανήκουν « 

Είδικότερα προτείνουμε s 

1) 'Εξυγίανση των ΤΑΜΕΙΩΝ καί κυρίως του Τ«Ε,Β»Ε„ σε τρόπο ώστε 

νά προσαρμόσει τίς παροχές τουστά επίπεδα τών θεωρούμενων 

έπιτυχημένων ταμε ίων « 

2) Ελευθερία στην επιλογή γιατρού καί παροχή τών ιατρικών καί 

νοσοκομειακών υπηρεσιών καί φαρμάκων χωρίς επιβάρυνση τών ασφα

λισμένων« 

3) Ό κλάδος της ιατροφαρμακευτικής καί νοσοκομειακής περίθαλψης 

νά μήν λειτουργεί ανταποδοτικά (δσο πιάνει τόσο δίνει), άλλα 

ενσωματωμένος στην ενιαία διαχείριση τών πόρων του ταμείου« 

4) Παροχή συντάξεων πού νά επιτρέπουν ανεκτή διαβίωση« 

5) /Απόδοση στο Τ„Ε„Β.Ε, της αναλογίας του κοινωνικού πόρου άπό 

τό χαρτόσημο« 

6) 'Εγγραφή όλων τών έπαγγελματοβιοτεχνών στόταμειο. 

7) 'Αποδέσμευση τών αποθεματικών TOH ΤΑΜΕΙΩΝ πού στίς σημερινές 

συνθήκες τά εξανεμίζει Ó πληθωρισμός καίαξιοποίηση τους σύγχρο

να καί αποδοτικά» 

Αιρετή διοίκηση στά ΤΑΜΕΙΑ TEBE καίΤΑΕ - ΤΣΑ, πού νά εκλέγεται 

άπό εκλεγμένους αντιπροσώπους τών ασφαλισμένων καί τών συνταξι

ούχων, καθώς καί αίρετά όργανα ελέγχου« 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

*0 πληθωρισμός αποτελεί καθημερινά γεγονός τήςοίκονομικής, 

κοινωνικής καί πολιτικής ζωής της χώρας μας, χρησιμεύει δέ σάν 

μηχανισμός εισοδηματικής αναδιανομής σέ Βάροςτών μισθωτών,, τών ̂ ερ

γαζόμενων καί τών μικρομεσαίων. Τό μεγάλο κεφάλαιο χρησιμοποιεί τόν 

πληθωρισμό σάν πρόσθετο μηχανισμό εκμετάλλευσης τών εργαζόμενων καί 

τών μικρομεσαίων όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι καί οί φτω

χοί φτωχότεροι. 

"Ετσι 6 πληθωρισμός βοηθά στην οριοθέτηση τών συμφερόντων τών 
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κοινωνικών τάξεων καί επομένως των πολιτικώνθέσεων των οικονομικά 

ασθενέστερων τάξεων, 

Σάν μηχανισμός ανακατανομής του εισοδήματος, πού ώφελε£ τό 

μεγάλο κεφάλαιο, à πληθωρισμός, συσσωρεύει περισσότερα κέρδη, μέ 

τήν καταλήστευση της αποταμίευσης των λαϊκών μαζών καί τίς συνε~ 

χεις αυξήσεις των τιμών, 

"Εχει λοιπόν κάθε συμφέρον ή οίκονομική ολιγαρχία νά οξύνει 

τόν ρυθμό τού πληθωρισμού μέ αυξήσεις τών τιμών καί πιέσεις στό 

τραπεζικό σύστημα γtάπεpισσóτεpeς πιστώσεις» 

"Ετσι φαίνεται ξεκάθαρα πώς τά βαθύτερα αΕτια τού πληθωρι

σμού είναι κοινωνικά άφοΰ ô μηχανισμός ανακατανομής του εισοδήματος 

προωθείται άπό δοσμένη κοινωνική τάξη, δηλαδή τήν οίκονομική ολι

γαρχία του τόπου» 

Ή αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση τού πληθωρι

σμού κάνει προβληματική τήν συνέχιση άσκησης τού επαγγέλματος τών 

μικρομεσαίων άφοΰ τίς περισσότερες φορές οι τιμές αντικατάστασης 

τών προϊόντων έξισοΰνται μέ τίς τιμές πωλήσεως αυτών,καθώς καί ή 

μη αναγνώριση άπό τό 'Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΟΥ κατά τόν καθορισμό του πο

σοστού κέρδους, τού πραγματικού κόστους παραγωγής ή απόκτησης του 

προϊόντος» 

Τήν αύξηση τού πληθωρισμού ή κυβέρνηση τήν αποδίδει καί κατά 

fva μεγάλο μέρος καί στην .κρίση τού πετρελαίου, άλλα σύμφωνα μέ τίς 

δικές της εκτιμήσεις ή αύξηση τής τιμής τού πετρελαίου συμβάλλει 

μόνο 5% περίπου στην αύξηση του πληθωρισμού στή χοόρα μας» 

Ή αύξηση τελίίίά τού πληθωρισμοΰδέν οφείλεται βασικά σέ εξω

τερικούς παράγοντες ή στην κερδοσκοπία τών μικρομεσαίων έμπορων, 

άλλα στά ύπερκέρδη καί τίς νομότυπες φοροαπαλλαγές καί στή φορο

διαφυγή τών μονοπωλίων ντόπιων καί πολυεθνικών, στην ανορθόδοξη ορ

γάνωση καί χαμηλή αποδοτικότητα τού δημοσίου ΤΟΜΕΑ καί στίς ανεξέ

λεγκτες πιστώσεις προς τά μονοπωλιακά συγκροτήματα» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

*Η έλλειψη συντονισμού, οι ασαφείς αναπτυξιακοί' στόχοι σέ 

επίπεδο εθνικής οικονομίας καί ò περιστασιακόςχαρακτήρας, είναι τά 

κύρια χαρακτηριστικά της πιστωτικής πολιτικήςτής κυβέρνησης της 

Ν»Δ» Βασικό κριτήριο διαμόρφωσης της.πιστωτικής λειτουργίας εϋναι 

»Λ« . 
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η μεγιστοποίηση του Τραπεζικού κέρδους καίαυτό όχι μόνο γιά τ Ce 

ιδιωτικές Τράπεζες.·, άλλα και γιά τίς Τράπεζες πού τδ κράτος έχει 

τήν πλειοψηφία των μετοχών. 

.Είναι λοιπόν τό τραπεζικό σύστημα διαμορφωμένο έτσι πού νά 

εξυπηρετεί τά συμφέροντα της οίκονομικής ολιγαρχίας, ή οποία έχει 

στην διάθεση της τό μέγιστο μέρος της λαϊκής αποταμίευσης γιά νά 

χρηματοδοτούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ή επιβολή τών 

Τραπεζικών κριτηρίων γιά τήν παροχή πιστοοτικών εγγυήσεων λειτουρ

γεί σάν φραγμός πού σχεδόν αποκλείει από τήν Τραπεζική χρηματοδό

τηση τίς μικρομεσαίες παραγωγικές μονάδες καί τήν βιοτεχνία.. 

*Η χρηματοδότηση τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων διέπεται βα

σικά άπό τίς διατάζεις τών αποφάσεων της Νομισματικής "Επιτροπής 

197/11/3-4-78' *· 30-1/1/8-8-78 καί τήν απόφαση του 'Υπουργείου 

Οικονομικών 67651/28-7-78. ' 

OÒ μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν εΕναι όμως οί επιθυμητοί 

πελάτες τών Τραπεζών, πού φαλκιδεύουν στην πράξη τά όποια θετικά 

στοιχεία ορισμένων διατάξεων ο 

Άπό τήν πλευρά τους οί μικρομεσαίοι διστάζουν νά ζητήσουν 

νά επωφεληθούν άπό τίς άνω διατάξεις καί λοιπούς νόμους, επειδή? 

α) οί διατυπώσεις είναι κουραστικές καίχρονοβόρες? 

β) οί εγγυήσεις πού ζητούν οί Τράπεζες είναι υπερβολικές, 

γ) δέν λαμβάνουν ύπ'όψη οί Τράπεζες τήν εγγύηση του Δημοσίου. 

"Αποτέλεσμα αυτών τών αρνητικών παραγόντων είναι νά μένει 

αδιάθετο τό μεγαλύτερο ποσοστό άπό τά ειδικά κεφάλαια καί αντί 

αυτών οί Τράπεζες χρησιμοποιούν γιά χρηματοδότηση τών Ε.Β.Ε., τά 

ελεύθερα διαθέσιμα κεφάλαια τους πού τους αποδίδουν περισσότερα, 

μεγαλύτερη προμήθεια 7iaí επιτόκιο. 

"Ετσι βλέπουμε ότι ή λαϊκή αποταμίευση πού είναι ή βάση γιά 

χρηματοδότηση κάθε δραστηριότητας, τό. δεσμευμένα αποθεματικά τών 

ασφαλιστικών ταμείων του λαού, καθώς καί τά δάνεια εξωτερικού καί 

οί επιχορηγήσεις της Ε.O.K., μέ αίτιο, τήν οικονομική πολιτική τής 

δεξιάς, νά έχουν γίνει τό μέσο αύξηση της δραστηριότητας μόνο τών 

50 μεγάλων ξένων καί ντόπιων βιομηχανιών της χώρας. 

Σέ σχέση μέ τήν αξία τού μηχανολογικού εξοπλισμού, τών κτι

ριακών έκγαταστάσεων καί τών χορηγούμενων πιστώσεο:>ν προς τους μι

κρομεσαίους καί τίς μεγάλες επιχειρήσεις» εύκολα συμπεραίνουμε δτι 

6 / C· Ο 
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ή μικρομεσαία επιχείρηση ύποχρηματοδοτείται „ 

Ή τελευταία δέ αύξηση των επιτοκίων, ενώ είναι ευνοϊκή γ id 

τίς μακροπρόθεσμες δανειοδοτήσεις πού δίνονται στους μεγάλους -, γί

νεται απαγορευτική γιά τίς βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις πρό.ς. τους . 

Μ. Μ. 

ΤΟ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

Τό αγορανομικό έχει γίνει δ εφιάλτης τών μικρομεσαίων,, γιατί 

ô κυκεώνας τών αγορανομικών διατάξεων λειτουργεί σάν ανασταλτικός. 

παράγοντας στό χώρο τών Ε,Β.Ε. καί τις περισσότερες φορές αποβαίνει 

σέ μέσο εξόντωσης τών μικρομεσαίων» 

'Αντίθετα τά μεγάλα καταστήματα,: οι πολυεθνικές εταιρείες 

καί ή βιομηχανία,, διαθέτοντας πλήρη οργάνωση καί τά απαραίτητα οι

κονομικά μέσα, χρησιμοποιούν υπαλλήλους αγορανομικούς υπεύθυνους, . 

Ικανούς νά ξεπερνούν τίς διατάξεις γιά τό αγορανομικό καί νά δέχο-
 ; 

νται οι ίδιοι τίς όποιες συνέπειες τους επιβάλλει δ νόμος (ορυλάκι-

ση) καί όχι οι αίσχροκερδίζοντες φορείς τών μεγάλων επιχειρήσεων 

σέ βάρος τοΰ καταναλωτή καί έτσι γίνεται γ ι'αυτούς δ αγορανομικός 

έλεγχος, κενός λόγος. 

Θέσεις μας είναι; 

1) "Η εκκαθάριση, ή κωδικοποίηση καί ή κατανο τή διατύπωση: τών σ,γο-

ρανομικών διατάξεων επιβάλλεται άμεσα= 

2) *0 λεπτομερής καθορισμός κατά προϊόν καί υπηρεσία τοϋ όρου της 

αίσχροκέρδιας ώς προς την τιμή καί τήν'ποιότητα, ή τήν αντοχής 

θά διασφαλίσει όχι μόνο τόν καταναλωτή, άλλα καί τόν φορέα της 

παραγωγής καί διανομής αυτών, άπό κάθε αίσχροκερδίζοντα. . 

3) Ή ύπαρξη τοϋ κώδικα τροφίμων, μέ τίς σημερινές τάσεις, γιά 

Φυσιολογική διατροφή, θά προστατέψει τήν υγεία του λάου άπ'τούς 

σημερινούς κινδύνους. 

4) Ό έλεγχος τών τιμών σέ όλο τό κύκλωμα άπότήν παραγωγή, τήν ει

σαγωγή καί τήν εμπορία, θά προστατέψει τόείσόδημα τών λαϊκών 

τάξεων, άλλα καί τόν μικρομεσαίο βιοτέχνη» επαγγελματία καί 

έμπορο άπό τά μεγάλα μονοποόλια, 

5) Νά αναγνωρισθεί τό πραγματικό κόστος σέ κάθε σημείο της παραγω

γικής διαδικασίας καί διακίνησης τών προϊόντων» 

Ε/Λ 
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6) Νά καθορισθούν εξειδικευμένα,κατ* είδος καί θέση επιχείρησης^ 

ποσοστά κέρδους πού θά εφαρμόζονται έπί του πραγματικού κό

στους ο 

7) Τά ποσοστό κέρδους πρέπει νά αναθεωρούνται κατά περιόδους 

ανάλογα μέ τή γενική κατάσταση της οίκονομίας, 

8) Νά υποχρεωθούν οι εισαγωγείς καί. ut παραγωγοί βιομήχανοι καί 

βιοτέχνες, νά γνωστοποιούν στους αγοραστές των προϊόντων τους 

ολόκληρο τό κύκλωμα των ποσοτικών εκπτώσεων, των παροχών σέ 

είδος καί ιών χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων ή επιβαρύνσεων, 

γιά
;
νά διασφαλισθεί ò μικρομεσαίος άπό τόν αθέμιτο ανταγωνι

σμό . .. 

»ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

Τό φορολογικό σύστημα πού εφαρμόζει ή κυβέρνηση είναι κα

θαρά φορομπηχτικό γιά τους μικρομεσαίους άφοϋ καί è νόμος γιά τά 

τεκμήρια έχει κύρια εφαρμογή στους μικρομεσαίους καί όχι στους με

γάλους φοροφυγάδες βιομηχάνους, εφοπλιστές, είσοδηματίες, 

*Κ λεπτομερής ανάγνωση των φορολογικών καταλόγων μάς δεί

χνει ότι τά νέα φορολογικά μέτρα άφησαν καί πάλι εξω άπό τήν φο

ρολογία τά μεγάλα ονόματα της οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου μας 

καί αύξησε τήν φορολόγηση τών μικρών είσοδημάτων, τών μισθωτών,-

εργατών καί μικρομεσαίων επιχειρήσεων» Γιά τό μέλλον ή Κυβέρνηση 

καί μετά τήν πλήρη ένταξη της χώρας μας στην Ε„0„Κο, μάς επιφυλάσ

σει καινούργιο τρόπο φορολόγησης μέ τήν εφαρμογή τοϋ Φόρου Προστι

θέμενης αξίας "CENA.". 

*0 ΦοΠ.Αο είναι ίσως ό δικαιότερος έμμεσος τρόπος φορολό

γησης, άλλα γνωρίζουμε ότι ô Φ.Π.Α. εφαρμόζεται κατά διάφορο τρόπο 

σέ κάθε χώρα της E„ö„Kc 

"Ετσι δέν πρέπει νά βιαστούμε νά χαρακτηρίσουμε τόν Φ.Π.Λο 

πού θά εφαρμοσθεί στή χώρα μας προοδευτικά καίδίκαια, γιατί εκεί

νο πού κύρια τόν χαρακτηρίζει είναι ó τρόπος εφαρμογής του καί δέν 

πρέπει νά τρέφουμε αυταπάτες γιατί ς προθέσεις της κυβέρνησης τής 

Ν.Δ. ώς προς τόν Φ,ΕχΑ» 

Προτε ίνουμε ? 

1) Τήν πάταξη της φοροδιαφυγής καί της νομότυπης φοροαπαλλαγής 

τών μεγάλων εταιρειών, 
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2) Την αναμόρφωση του Κ.Φ.Σ«,, 

3) Τόν αποπληθωρισμό της φορολογικής 'κλίμακας, 

4) Τήν φορολογική έκπτωση της προσωπΐ7<»ής εργασίας των Ε»Β»Ε», 

5) Τήν κατάργηση του εΐδικοϋ τρόπου φορολογίας των προσωπικών 

εταιρειών (αρθ. 16 No 820/78) , 

6) Τήν συμμετοχή καί έκφραση σεβαστής γνώμης άπό τους Ε.Β.Ε. 

κατά τήν σύνταξη τοϋ Ν.Δ. γιά τόν Φ.Π.Α. 

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι κάτω άπό τά μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας γίνεται προσπάθεια νά περάσει τό αίτημα των μεγαλοκατα-

στημάτων γιά Ι2ωρη συνεχή λειτουργία, με παράλληλη αποδέσμευση των 

ωρών εργασίας καί πλήρη εφαρμογή τοϋ ωρομισθίου» Αυτό σημαίνει 

ότι όλες οι μικρές άλλα καί μεσαίες μονάδες προοδευτικά, άλλα σύ

ντομα, θά αφανιστούν άφου θά υποχρεώνονται οι καταστηματάρχες νά 

εργάζονται επί 12ωρο. 'Αποθέωση της αρχής "όσοι αντέξουν».Τ.
 :
" »' 

'Αλλά καί γιά τους υπαλλήλους θά σημαίνει τή δυνατότητα 

των ισχυρών νά τους επιβάλουν μισθούς πείνας, 3ωρη δουλειά τήν 

ήμερα μέ αμοιβή 3/8 τοϋ ημερομισθίου ή υπερωρίες μέ αμοιβή χωρίς 

προσαύξηση» 

'Επί πλέον ή δυνατότητα μερικής απασχόλησης είναι ισχυρό 

όπλο πίεσης της εργοδοσίας, σέ βάρος των διεκδικήσεων άλλα καί των 

συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων τοϋ εργαζόμενου» 

"Ολα αυτά δέν έχουν σχέση μέ τήν εξοικονόμηση ενέργειας, 

αντίθετα μάλιστα θά αυξήσουν τήν κατανάλωση ενέργειας» 

Τό επιχείρημα της προσαρμογής μας στίς Ευρωπαϊκές συνθήκες 

δέν μπορεί νά σταθεί, γιατί δέν υπάρχουν οι ίδιες κλιματολογικές 

συνθήκες καί τό χειρότερο λείπει εντελώς ή κατάλληλη κοινωνική 

υποδομή (παιδικοί σταθμοί κ.λ»π»). 

Βέβαια ή εναρμόνιση αυτή επιδιώκεται γιά άλλο σημαντικό 

λόγο. Τήν βίαιη αλλαγή; όχι μόνο τοϋ τρόπου δουλειάς, άλλα τοϋ 

τρόπου ζωής μέ συρρίκνωση τοϋ ελεύθερου χρόνου επιμόρφωσης συνδι

καλιστικής καί πολιτιστικής δραστηριότητας καί ψυχαγωγίας» Πολιτι

στική αλλοτρίωση καί πνευματική υποβάθμιση τοϋ πολίτη» 

Τό ΠΑ»ΣΟ»Κ», εξετάζοντας καί τίς πρόσφατες εξελίξεις στό 
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θέμα, πήρε τίς κté κάτω θέσεις; 

1) "Οχι στην αποδέσμευση τών ωρών λειτουργίας των καταστημάτων 

άπό τ¿ς ώρες εργασίας του προσωπικού, 

2) Τέσσερεις μέρες συνεχές ωράριο καίδύο διακεκομένο, σύνολο Î0 

ώρες λειτουργίας τή βδομάδαο 

3) *Η κλιμάκωση στην έναρξη καί λήξη της εργασίας νά είναι πολύ 

περιορισμένη, δπου είναι αναπόφευκτη καί νά προσδιορίζεται μέ 

βάση τό αντικείμενο εργασίας. 

4) Καμμιά, υποχώρηση άπό τά κεκτημένα δικαιώματα. 

5) Στόχος μας θά είναι γιά 5 μέρες δουλειά καί 40 ώρες τή βδο

μάδα. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

Ξιναι γνωστό οήμερα οτι ή κατοικία καίή επαγγελματική στέγη 

έχουν αντιμετωπισθεί σάν εμπορεύσιμο είδος καί ή ''οικοδομική 

δραστηριότητα" σάν μοχλός γιά αναθέρμανση ή άποθέρμανση της 

οικονομίας, χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα καί φορέα πολεοδομι

κής ανάπτυξης^ πού νά. καθορίζει τή χρήση τών ακινήτων καί νά 

επιδιώκει τή βελτίωση της ποιότητας της στέγης καί τήν αύξη

ση της γιά νά καλύψει τίς αντικειμενικές ανάγκες. 

*Η προστασία της επαγγελματικής στέγης είναι σήμερα αναγκαία, 

γιατί τά παράλογα ενοίκια,επιβαρύνουν άμεσα τό κοινωνικό σύνο

λο σάν αύ£ηση του τιμάριθμου, άφοϋ επιρρίπτονται τελικά στους 

καταναλωτές, ενώ σύγχρονα είναι καί συντελεστές πληθωριστικών 

πιέσεων. 

Τό δίκαιο των μισθώσεων πρέπει νά αναμορφωθεί σέ ενιαία βάση. 

Ή σύμβαση είτε γιά κατοικία πρόκειται είτε γιά επαγγελματική 

στέγη, πρέπει νά εξασφαλίζει δυνατότητα γιάμακροχρόνια παρα

μονή, μέ υποχρέωση περιοδικής αναπροσαρμογής του ενοικίου, 

καί νά ελέγχεται ώστε νά μην είναι ή κατοικία καί τό κατάστη

μα αντικείμενο κερδοσκοπίας. Πρέπει σύγχρονα νά εξασφαλίζεται 

μέ ειδική ρύθμιση σέ οποίον έχει επενδύσει τ fe αποταμιεύσεις 

του σέ ακίνητα λογική απόδοση. 

"Ο ιδιοκτήτης του ό.κινήτου στή βασική σύμβαση μίσθωσης εκφρά

ζει ελεύθερα τή βούληση του νά μεταβιβάσει τή χρήση τοο άχι-

Ο / 9 Ο 
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νήτου έναντι, ανταλλάγματος ~ μισθώματος. Ή πολιτεία ρυθμίζο

ντας την διάρκεια τής μίσθωσης καί τόν συντελεστή αύξησης τόύ 

μισθώματος δέν τόν αποστερεί της ιδιοκτησίας,, άλλα παρεμβαίνει 

υπέρ του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, εξασφαλίζοντας 

του λογική απολαβή. 'Ό ιδιοκτήτης της παραμένει κύριος? καρ·™. 

ποϋται τό ακίνητο καί δύναται νάτό κληροδοτήσει καί νά . τό με

ταβιβάσει ελεύθερα. 

*0 ιδιοκτήτης êg άλλου, εκτός τής ιδιόχρησης όταν δέν είναι 

πρόσχημα, κατά, τή λήξη της μίσθωσης καί μέ ελεύθερη διαπραγμά

τευση θά ενοικιάσει τό ακίνητο σέ άλλο, μεταβιβάζοντας τή χρή

ση τούτου, άρού πετύχει, μεγαλύτερο ενοίκιο. 

"Αρα τό μόνο πού τοΰ στερεί ή ρύθμιση της επαγγελματικής στέ

γης είναι ή Οουλημία της κερδοσκοπίας, όπως άλλωστε γίνεται σέ 

πολλές περιπτώσεις, πού ή πολιτεία παρεμβαίνει γιά νά τήν από

τρεψε ι. 

'Επιπρόσθετα, δέν είναι δυνατό νά μή ληφθεί ύπ'δφη τό πόσο 

έχει πολύ συμβάλει ή επαγγελματική δραστηριότητα, στό νά πάρει 

τό ακίνητο afflò. < ή οποία προστίθεται στό κέρδος τή"ς ιδιοκτησίας. 

\0 νόμος γιά τίς εμπορικές μισθώσεις πού πέρασε ή Κυβέρνηση 

τής Ν.Δ. είναι δυσμενέστατος καί αντίθετος προς τά συμφέροντα 

των μικρών είτε επαγγελματίες είναι είτε ιδιοκτήτες, γιατί? 

α) Τά χρονικά όρια της προστασίας (πρώτη σύμβαση καί παράταση) 

δέν επαρκούν γιά νά δημιουργηθεί καί νά επιβιώσει μΐά οποια

δήποτε επιχείρηση. 

β) Δέν κάνει καμμιά διάκριση γιά μικρό καί μεγάλο ιδιοκτήτη 

γιά μικρή καί μεγάλη επιχείρηση. Ή προσφορά "μείζονος 

μισθώματος" μέχρι καί του διπλάσιου κατά τή λήξη της σύμ

βασης γίνεται δπλο στά χέρια τοϋ μονοπωλιακού κεφαλαίου 

ντόπιου καί Εένου σέ βάρος της μικρομεσαίας επιχείρησης, 

γ) "Η αναπροσαρμογή των ενοικίων άπό τά δικαστήρια κάθε δύο 

χρόνια δέν καλύπτει ούτε τους μικροϊδιοκτήτες, αλλά ούτε 

καί τή μικρή επιχείρηση, αντίθετα είναι δρόμος γιά ταλαι

πωρίες καί έξοδα. "Οσο κπ'άν εϊναι ó δικαιότερος, πρακτικά 

είναι ασύμφορος καί γιά τους δυό. Πριν τελειώσει ή μία δίκη 

θά αρχίζει ή άλλη. 
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δ) Αέν προστατεύονται οι επαγγελματίες ενοικιαστές χώρων τοϋ 

δημοσίουο 

ε) Δεν λαμβάνεται καμμιά μέριμνα γιά την συγχώνευση των μικρών 

επιχειρήσεων,. 

στ) Οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις σέ περιπτώσεις καταγγελίας, 

δεν καλύπτουν οΰτε τά έξοδα της μεταφοράς καί μεταστέγασης 

χωρίς νά γίνεται λόγος γιά προστασία της 'Εμπορικής ιδιο

κτησίας, 

Β) ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ THF ΕΠΛΓΓΞΑΙ-ΖΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 

Ol μισθώσεις νά εί'ναι γιά 9 χρόνια καί νά αναπροσαρμόζεται 

τό ενοίκιο κάθε 3 χρόνια» 

Νά δίνεται παράταση της μίσθωσης γιά άλλα 6 χρόνια» 

Προσφορά τρίτου μεγαλύτερη κατά 30% του ενοικίου νά μην 

λαμβάνεται υπ"όψη γιά τό πλέον του 30% ποσόν. 

Στίς διατάζεις του νόμου νά υπάγονται δλες οί επαγγελματι

κές μισθώσεις περιλαμβανομένων nei xw ελεύθερων επαγγελμα

τιών,, χωρίς καμμιά εξαίρεση? ^'Séç επίσης καί των επαγγελ

ματιών ~- ενοικιαστών των χώρων του Δημοσίου, τών Δήμων καί 

των Κοινοτήτων« 

Νά δύναται νά μεταβιβάζεται ή χρήση του ακινήτου σέ συνε

ταιρισμό ή εταιρεία,: στην οποία Θάσυγχωνεύεται ολόκληρη ή 

αρχική μισθώτρια επιχείρηση,, 

'Επιτρέπεται ή ιδιόχρηση γιά τόν κύριο τού ά.κινήτου
Γ
 τήν 

σύζυγο ή τά παιδιά του, ύπό τόν όρον ότι θά έχουν τήν εμπο

ρική ιδιότητα πρίν 3 χρόνια μέ εξαίρεση γιά, τους εργάτες 

του εξωτερικού καί τους ναυτικούς. Δέν επιτρέπεται ή άσκηση 

όμοιας επιχείρησης προς τήν ασκούμενη άπό τόν ενοικιαστή. 

'Επιτρέπεται ή λύση της μίσθωοης γιά ανέγερση νέας οικοδο

μής άποζημιουμένου του ενοικιαστή. 

'Επιτρέπεται ή έπανεγκατάσταση τουενοικιαστή καί προτιμάται 

μέ ίσους όρους σέ νέα αρχική σύμβαση. 

Σέ περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης νά καταβάλλεται άπό 

τόν ιδιοκτήτη αποζημίωση ανάλογα μέτή ζημιά του επαγγελμα

τία μισθωτή. 
./. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Τά ειδικότερα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή μικρή καί με

σαία βιομηχανία είναι τά παρακάτω? 

1) Χαμηλή μέση παραγωγ ικότητα από έλλειψη s 

α) κυβερνητικού προγράμματος παράγωγης 

β) τεχνολογίας 

γ) χρηματοδότησης. 

2) "Ελλειψη οργάνωσης με βασικά αίτιαζ 

α) τό μέγεθος τί̂ ς μονάδας, 

β) τήν ανυπαρξία εκπαιδευτικών προγραμμάτων γιά τόν βιοτέχνη? 

γ) τήν άνυπαρΡία ύγειοϋς συνεταιριστικού πλαισίου καί συν/κής 

παιδείας, 

δ) τήν ανυπαρξία ενιαίου λογιστικού σχεδίου,, 

3) "Ανεπαρκές, γραφειοκρατικό καί ταξικό πλαίσιο θεσμών τοϋ κρά

τους καί τών εξαρτημένων σήμερα άπ'αύτό επιμελητηρίων, συνε

ταιριστικών καί συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

4) Πλήρης αδυναμία στην τοποθέτηση τώ^προϊόντων στις αγορές τοΟ 

εξωτερικού καί ακριβή καί επισφαλής τοποθέτηση στην εσωτερική 

αγοράο Μερική αδυναμία γιά μαζικές αγορές πρώτων υλών άπό τό 

εξωτερικό » 

5) Προβλήματα τεχνικής παιδείας γιά ειδικευμένο προσωπικό« 

6) Παντελής έλλειψη ενημέρωσης, καί 

7) Πολύ μικρή προβολή τών προϊόντων της βιοτεχνίας εντός τής χώ

ρας καί στό εξωτερικό, 

Σέ γενικές γραμμές τά προβλήματα της βιοτεχνίας είναι διαρ-

θρωτικά, χρηματοδοτικά καί άναπτυξιακά« 

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

OC διαρκείς εκπτώσεις εΙναι ενα ακόμα μέτρο πού επιβάλλει 

τό- μεγάλο κεφάλαιο (μεγαλοκαταστηματάρχες) πού σκοπό έχει τόν 

αφανισμό τών μικρομεσαίων εμπορικών καταστημάτων. 

Ή προστασία του καταναλωτή, ή μείωση τών τιμών, ή αντιμε

τώπιση τοο πληθωρισμού, καθώς καί ή εναρμόνιση -ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε»Ο.Κ», 

εϋναι τά επιχειρήματα- γιά τήν επιβολή του νόμου γιά τίς διαρκείς 

έν&τώσε ι ς . 

Ι 
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Ή εμπειρία δμως και του καταναλωτή καί τοϋ εμπορευόμενου 

άπό τίς ΕΒΔ0ΜΛΔΕ2 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των μεγάλων καταστημάτων μας λέει δτι 

αυτού, του είδους ή εμπορία λειτουργεί σέβάρος της ποιότητας, της 

αναγκαιότητας αγοράς των προσφερόμενων αγαθών καί τελικά σέ βάρος 

του καταναλωτή,·, πού εκμαυλισμένος άπότίς διαφημιστικές καμπάνιες, 

τρέχει να, επωφεληθεί άπό τ ¿ς δήθεν φθηνές αγορές. 

Οι διαρκείς εκπτώσεις των μεγάλων καταστημάτων στις μεγαλου

πόλεις της E;0¿Kv, απευθύνονται όχι στό ντόπιο πληθυσμό, άλλα στά 

εκατομμύρια τουρίστες,·, απευθύνονται στούςεπισκέπτες άπό τίς υπανά

πτυκτες χώρες της ανατολής καί του νότου,, πού τά χαμηλά τους κρι

τήρια αγοράς τους κάνουν εύκολους καταναλωτές των υπόλοιπων (στοκ) 

των εργοστασίων της Ε„Ο„Κ, 

Κάπως έτσι βλέπει τόν ΕΛΛΗΝΑ καταναλωτή* το μεγάλο κεφάλαιο, 

είναι δε οι διαρκείς εκπτώσεις τό μέσον γιά νά προσελκύσουν τό 

αγοραστικό κοινό στην αγορά τήςσαβούρας καίτων ΣΤΟΚ των εργοστασίων 

καί μεγάλων καταστημάτων της Ε.Ο.Κ. πού θά εισάγει«, μετά τήν πλήρη 

ένταξη, χωρίς δασμούς. 'Αφού καί τώρα οι μεγαλοβιομήχανοι μαζεύουν 

στό τέλος κάθε σαιζόν» τά υπόλοιπα εμπορεύματα του ΛΟΝΔΙΝΟΥ̂ ., χά 

όποια πωλούν στά καταστήματα τους, εξαπατώντας τό κοινό ώς προς 

τήν τιμή πωλήσεως, την ποιότητα, καί τή y-όδα, δημιουργώντας έτσι 

ύπερκέρδη σέ βάρος του καταναλωτή, των ΕΛΛΗΝΩΝ βιοτεχνών καί τοο 

ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών της χώρας μας» 

Ή άρνηση συμμετοχής τών μικρομεσαύον εμπόρων στις διαρκείς 

εκπτώσεις βοήθησε σέ πρώτη φάση στην αποτυχία τής εφαρμογής των, 

τούτο δέν πρέπει νά μας εφησυχάζει, γιατί ή επιβολή τους θά είναι 

προοδευτική μαζί με τήν εγκατάσταση τών μεγαλοκαταστημάτων της 

Ε.Ο.Κ. στην χώρα μας» 

Προτείνουμε τήν διατήρηση του σημερινού συστήματος εκπτώσεων 

μέ τίς δύο περιόδους "ΟΛΕΒΔΡΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ
1
, Γιατί άπό τή μιά πλευρά 

εξυπηρετεί τους λιανοπωλητές πού έτσι μπορούν νά ρευστοποιούν τά 

εμπορεύματα λόγω τέλους εποχής καί νά έχουν κεφάλαια αγορών γιά 

τήν ερχόμενη σαιζόν ο 'Από τήν πλευρά δέ τοο καταναλωτή, γιατί 

μπορεί καί αγοράζει τά αγαθά πού χρειάζεται σέ πραγματικά φτηνή 

τιμή καί σέ έ?̂ εγχόμενη καλή ποιότητα. 

Α) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΕΤΑΦΟΡΕΣ 

*0 πρώτος κλάδος επαγγελματιών πού θίγεται άμεσα μέ τήν ένταξη 
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μας στην Ε.ΟοΚ« είναι οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές εμπορευ

ματικών μεταχοορών (φορτηγατζήδες) ¡, διότι % 

α) Μέ τήν κανονιστική απόφαση 74/561 του συμβουλίου της ΕΟΚ 

οι μεταφορικές επιχειρήσεις ιδρύονται άπό κάθε ενδιαφερό

μενο κεφαλαιούχο καί χορηγούνται σ*αυτές απεριόριστες 

άδειες εκμετάλλευσης αυτοκινήτων Δ»Χ. καί επομένως κάθε 

συνδικαλιστικό αίτημα γιά παράταση ή τροποποίηση του υπάρ

χοντος καθεστώτος είναι αποπροσανατολιστικό καί δευτερεύον 

ζήτημα, 

β) Στό νόμο 383/76 γίνεται λόγος -γιά πλήρη τροποποίηση του 

μέ προεδρικό διάταγμα- γιά τήν εναρμόνιση του μέ τή νομο

θεσία πού ισχύει στην ΕοΟ,,Κο Είναι λοιπόν εκ τούτου φανε

ρός ò κίνδυνος της επιδρομής τών μεγάλων καί καλά οργανω

μένων τραστ τών μεταφορών πού ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη* 

*Επί πλέον μέ τό παραπάνω διάταγμα έκτος άπό τους επαγγελ

ματίες αυτοκινητιστές πλήττονται άμεσα καί οι εργάτες οδη

γοί αυτοκινήτων, μέ τήν ένταξη στην Ε.Ο.Κ., γιά τους οποίους 

ελάχιστες άδειες θά δίδονται ο*αυτούς καί θά είναι επίσης, 

άν δχι αδύνατη, δύσκολη ή συμμετοχή τους στίς μεταφορικές 

εταιρείες ειδικές καί μή= 

Ν.Δ. 333/76 

Μέ τό νόμο αυτόν εισάγονται οι (ΐ.Μ„Εο) Ιδιότυπες Μεταφορικές 

"Εταιρείες Ξ„Π,= Ε„ Είμαστε αντίθετοι μέ αυτές, διότι s 

1) Έχουν καθαρά κεφαλαιουχική συγκρότηση καί είναι δυνατό νά 

ελέγχονται άπό έναν καί όχι άπό πολλούς εταίρους« 

2). Άπό τό νόμο αυτό χαρίζεται στίς εταιρείες τό 00% τών νέων 

άδειων καί αφήνεται μόνο τό 20% γιά τους επαγγελματίες ερ

γάτες οδηγούς» 

3) Εισάγει ουσιαστικά τήν ελεύθερη μεταβίβαση της άδειας του 

αυτοκινήτου μέ μοναδικό φραγμό τήν φορολόγηση της κατά τήν 

μεταβίβαση μέ 40%,, Ή δέ τιμή της άδειας σέ κάθε μεταβίβα

ση της διαμορφώνεται ελεύθερα χωρίς νά ελέγχεται, μέ απο

τέλεσμα τήν αύξηση τών ναύλων και εν συνεχεία του κόστους 

τών αγαθών ο 

*Η δική μας θέση εμφανίζεται σέ δύο φάσεις s 
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α) Βραχυπρόθεσμα λέμε ναί στην μεταβίβαση> άλλα μόνο προς τους 

επαγγελματίες οδηγούς,, άφοϋ σήμερα ot συντάξεις τών αυτοκι

νητιστών είναι 6.G0Ö δρχ . καί μέ ελεγχόμενη τήν τιμή της 

άδειας κατά τήν μεταβίί^αση. 

Ρ) Μακροπρόθεσμα λέμε όχι στην μεταβίβαση της άδειας, ή οποία 

λήγει καί παραδίδεται ταυτόχρονα μέ τήν συνταξιοδότηση τών 

αύτοκινητιστών. 

Μέ τό ϊ?,Δ, 383/76 διαπιστώνουμε ότι s 

α) εισάγεται ή αναγκαστική κεφαλαιουχική οργάνωση, 

Ρ) δέν αναγνωρίζει τόν συνεταιρισμό σάν μορφή οργάνωσης τών 

έμπορ ε υματικών με ταφορ&ν? 

γ) δέν προβλέπει διαδικασία εισόδου τών νέων επαγγελματιών 

οδηγούν στους ήδη υπάρχοντες ιρορεΓς. 

Καί oí τρεις παραπάνω αρχές του Ν.Δ. είναι αντίθετες προς τίς 

θέσεις του ΠΑ,ΣΟ.-Κ. 

Καί υπενθυμίζουμε κλείνοντας τό θέμα, ότι θέσεις τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

είναι % 

Συνεταιριστική 'Οργάνωση τών εμπορευματικών μεταφορών. 

Οι νέες άδειες δίνονται στους επαγγελματίες οδηγούς {ύπαλλή 

λους - εργάτες), οι όποιοι γίνονται αυτοδίκαια μέλη τών συ

νεταιρισμών εμπορευματικών μεταφορών. 

Δικαίωμα νέων άδειων καί είσοδου στους πιό πάνω συνεταιρι

σμούς έχουν καί οι οδηγοί επαγγελματίες τρίκυκλων φορτηγών 

μοτοσυκλετών. 

Γιά τήν Επιτροπή 

ΣυνεταιριστικοΟ *Εμποροριοτεχνών 

"0 Γραμματέας 

Γ, Κυρ ιόπουλος 


