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 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
ςηπ «Ομοσπομδίας Δπαγγελματιώμ Βιοτεχμώμ Δμπόρωμ Νομού Ξάμθης», 

που εδρεύει στημ Ξάμθη κι εκπροσωπείται μόμιμα. 
 

Ανιόςιμε κύοιε Υτσπξσογέ, 
Παοακξλξσθξύμε με αγχμία ςιπ ενελίνειπ γύοχ από ςξ κοίριμξ ζήςημα ςηπ 

παμδημίαπ ςξσ κξοχμξψξύ covid-19, πξσ έυει ειρβάλει ρςιπ ζχέπ ςιπ δικέπ μαπ, 
αλλά και εκαςξμςάδχμ εκαςξμμσοίχμ πξλιςώμ, διατξοεςικώμ υχοώμ, αμά ςξμ 
πλαμήςη, και εύλξγα έυει μξμξπχλήρει ςξ εμδιατέοξμ ςόρξ ςχμ ρσμπξλιςώμ μαπ, 
όρξ και ςηπ Κσβέομηρηπ, ξ πξλιςικόπ ρυεδιαρμόπ ςηπ ξπξίαπ κιμείςαι ποξπ ςημ 
καςεύθσμρη ςηπ διαυείοιρηπ ασςήπ ςηπ ποχςξταμξύπ σγειξμξμικήπ κοίρηπ, η 
ξπξία χρςόρξ, έυει και ξικξμξμικέπ ποξεκςάρειπ ςόρξ ρε εθμικό, όρξ και ρε 
παγκόρμιξ επίπεδξ. Δε θα ήςαμ σπεοβξλικό μα ιρυσοιρθεί καμείπ όςι, 
αμαπότεσκςα, όλα πλέξμ κιμξύμςαι ρςξσπ οσθμξύπ ςξσ μέξσ κξοχμξψξύ. Φσρικά, 
ξ κλάδξπ μαπ δε θα μπξοξύρε μα απξςελεί εναίοερη από ςη βαθιά ξικξμξμική κοίρη 
πξσ έυει ποξκαλέρει η εμ λόγχ παμδημία και η ξπξία αμαμέμεςαι μα εμςαθεί ρςξ 
άμερξ μέλλξμ, μιαπ και είμαρςε ακόμη ρςημ αουή ςηπ. 

Αμαμτίβξλα, η διαρτάλιρη ςηπ δημόριαπ σγείαπ και αρτάλειαπ, καθώπ και η 
διαςήοηρη ςηπ εύοσθμηπ λειςξσογίαπ ςηπ κξιμχμίαπ, απξςελξύμ ςξ ποώςιρςξ 
διακύβεσμα, υχοίπ όμχπ, ςξύςξ μα ρημαίμει όςι, έυει «παγώρει» η ξικξμξμική ζχή, 
ξι ξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ και η αμάγκη διαρτάλιρηπ ςχμ βιξςικώμ αμαγκώμ 
ημώμ και ςχμ ξικξγεμειώμ μαπ. Όπχπ γμχοίζεςε, ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ ςξσ 2019 
έληναμ ςα παοαυχοηςήοια πξσ είυαμ σπξγοατεί μεςανύ ςχμ ιδιχςώμ-επιυειοήρεχμ 
και ςηπ Κςημαςικήπ Υπηοερίαπ ςξσ Δημξρίξσ, με αμςικείμεμξ ςη υοήρη αιγιαλώμ και 
παοαλιώμ, και ποξπ ςξ παοόμ η Κσβέομηρη και ςξ αομόδιξ Υπξσογείξ Οικξμξμικώμ 
δεμ έυξσμ νεκαθαοίρει ςιπ ποξθέρειπ ςξσπ για ςξ πώπ θα υειοιρςξύμ ςξ θέμα ςχμ 
αιγιαλώμ για ςημ τεςιμή υοξμιά. Παοόςι, διαμύξσμε ςιπ ςελεσςαίεπ ημέοεπ ςξσ 
Μαοςίξσ, ποξπ ςξ παοόμ δεμ σπάουει καμέμα μεόςεοξ δεδξμέμξ για ςη διαδικαρία 
πξσ θα ακξλξσθηθεί για ςξ 2020, με απξςέλερμα ξ επιυειοημαςικόπ κόρμξπ, ιδίχπ 
δε ξ δοαρςηοιξπξιξύμεμξι ρςξ υώοξ ςηπ λειςξσογίαπ αμαφσκςηοίχμ και 
επιυειοήρεχμ πξσ ενσπηοεςξύμ ςξσπ λξσόμεμξσπ ή ςημ αμαφσυή ςξσ κξιμξύ 



 
 

(εκμίρθωρη θαλάρριωμ μέρωμ αμαψσχήπ, ναπλωρςοώμ, ξμποελώμ κ.λπ.), μα 
βοίρκεςαι ρε πλήοη άγμξια αματξοικά με ςξ ςι μέλλει γεμέρθαι. Δέξμ επίρηπ, μα 
αματεοθεί όςι, η δοαρςηοιξπξίηρη ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ επιυειοημαςικό ςξμέα, 
ακόμη και ποξπ ςηπ παοξύραπ σγειξμξμικήπ κοίρηπ, ήςαμ ήδη πεοιξοιρμέμη 
υοξμικά, ατξύ σπό τσριξλξγικέπ ρσμθήκεπ η θεοιμή ςξσοιρςική πεοίξδξπ δεμ 
σπεοέβαιμε ςξσπ ςοειπ μήμεπ, εμώ πλέξμ ρςημ παγιχμέμη ασςή καςάρςαρη ήοθε μα 
ποξρςεθεί και ξ παοάγξμςαπ ςηπ παμδημίαπ ςξσ covid-19, γεγξμόπ πξσ θα επιςείμει 
ςη ρσοοίκμχρη ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ ςξμέα, η ξπξία, με 
εσξίχμεπ ποξβλέφειπ, δεμ θα σπεοβεί ςξμ εμάμιρι μήμα, γεγξμόπ πξσ εμιρυύεςαι 
και από ςιπ εκςιμήρειπ ςχμ ειδικώμ λξιμχνιξλόγχμ και επιδημιξλόγχμ, ξι ξπξίξι 
κάμξσμ λόγχ για έμαμ αποόβλεπςξ ιό, διαςηοώμςαπ επιτσλάνειπ χπ ποξπ ςξμ 
ακοιβή υοόμξ λήνεχπ ςηπ παμδημίαπ. 

Υπό ςα αμχςέοχ δεδξμέμα, λαμβαμξμέμχμ σπόφη ςχμ αρτσκςικώμ 
υοξμικώμ πεοιθχοίχμ, ςχμ ιδιαίςεοχμ ρσμθηκώμ πξσ επικοαςξύμ και ςηπ 
διαμξοτχθείραπ καςάρςαρηπ ρςημ κξιμχμία και ςημ ξικξμξμία, ποξςείμξσμε ςιπ 
ενήπ λύρειπ : 1. Τημ ασςξδίκαιη αμαμέχρη ςχμ στιρςάμεμχμ εμςόπ ςξσ έςξσπ 2019 
ρσμβάρεχμ παοαυώοηρηπ υοήρηπ αιγιαλξύ και παοαλιώμ, για έμα ακόμη έςξπ, 
ήςξι μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ τεςιμήπ θεοιμήπ ςξσοιρςικήπ πεοιόδξσ, υχοίπ ςη διεναγχγή 
ηλεκςοξμικώμ δημξποαριώμ, ξύςχπ ώρςε, ξι επιυειοήρειπ πξσ καςείυαμ 
παοαυχοηςήοια για ςξ έςξπ 2019, μα διαςηοήρξσμ ςξ δικαίχμα υοήρηπ επί ςχμ 
εκςάρεχμ πξσ ςξσπ είυαμ παοαυχοηθεί και για ςξ έςξπ 2020 και 2. Τημ μείχρη, 
ρε πξρξρςό 50%, ςξσ αμαλξγξύμςξπ αμςαλλάγμαςξπ υοήρηπ ςχμ 
παοαυχοηθηρόμεμχμ εκςάρεχμ, λόγχ ςηπ πεοιξοιρμέμηπ υοξμικήπ διάοκειαπ ςηπ 
τεςιμήπ θεοιμήπ ςξσοιρςικήπ πεοιόδξσ και ςηπ ρσμακόλξσθηπ διαταιμόμεμηπ 
δοαμαςικήπ ρσοοίκμχρηπ ςχμ ςζίοχμ ςχμ εμ θέμαςι επιυειοήρεχμ. 

Αμαγμχοίζξμςαπ ςιπ ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλει η Δλλημική Κσβέομηρη, ξ 
πξλιςικόπ ρυεδιαρμόπ ςηπ ξπξίαπ, καςά γεμική ξμξλξγία, κιμείςαι ποξπ ςημ ξοθή 
καςεύθσμρη, εσελπιρςξύμε όςι, και ξι εμπεοιρςαςχμέμεπ ποξςάρειπ πξσ ραπ 
σπξβάλλξσμε με ςημ παοξύρα επιρςξλή, θα σιξθεςηθξύμ από πλεσοάπ Σαπ και θα 
ρσμπεοιλητθξύμ ρςα ποξρευή κσβεομηςικά μέςοα. 

 

Ξάμθη, 08-04-2020 

Μεςά ςιμήπ, 
Η Ποόεδοξπ και μόμιμη εκποόρχπξπ ςηπ 
Ομξρπξμδίαπ Δπαγγελμαςιώμ Βιξςευμώμ 

Δμπόοχμ 

Νξμξύ Ξάμθηπ 

Μαίοη Σ. Τριακίοξγλξσ 
 

 

ΑΝΘ. ΜΙΛΣΙΑΔΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ 24-67100 ΞΑΝΘΗ 

Τηλ.: 2541022776 email: oevexan@ath.forthnet.gr 

mailto:oevexan@ath.forthnet.gr

