
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΕΕ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΣΕΕ 

(04/2/2016) 
 Φίλες και φίλοι, 
Συνάδελφοι, Έμποροι, επαγγελματίες και βιοτέχνες, 
Συνεργάτες, Μεταφορείς, Εκτελωνιστές και λογιστές, 
Σεβαστοί μας Συνταξιούχοι, 
 
Σας ευχαριστώ για τη δυναμική παρουσία σας. 
Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη συμμετοχή σας, στο καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων μας σε 
όλη την Ελλάδα. 
Σας ευχαριστώ που στηρίζετε το σημερινό συλλαλητήριο των μικρομεσαίων της ελληνικής 
αγοράς. 
Σας ευχαριστώ που δίνουμε μαζί και ενωμένοι τη μάχη του ασφαλιστικού, τη μάχη όλων των 
γενεών του τόπου μας. 
  
Καλοσωρίζω, σήμερα εδώ, δίπλα μας, τους εκπροσώπους από όλους τους κλάδους της 
ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για το αύριο. 
Μία αγωνία για την επιβίωση των οικογενειών και των επιχειρήσεών μας. 
Μια αγωνία για την αξιοπρέπεια των παιδιών μας. 
Μία αγωνία που δεν έπαψε να μας ταλαιπωρεί ούτε μία στιγμή σε όλη τη διάρκεια αυτής της 
αμείλικτης κρίσης. 
  
Φίλες και φίλοι, Διαμαρτυρόμαστε και 
Αγωνιούμε, γιατί βλέπουμε τα ίδια λάθη να διαπράττονται χρόνο με τον χρόνο, κυβέρνηση με 
την κυβέρνηση. 
Αγωνιούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται η ίδια αδιέξοδη συνταγή που εξαντλεί τα 
εισοδήματά μας και συρρικνώνει τους τζίρους μας. 
Αγωνιούμε, γιατί πριν έξι, πριν τρία χρόνια, αλλά και πριν ένα χρόνο, λέγαμε τα ίδια πράγματα 
σαν να έχει παγώσει ο χρόνος της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής. 
  
Μετά από τόσες θυσίες, μετά από τόσες απώλειες, μετά από τόση αγωνία το αποτέλεσμα είναι 
το απόλυτο μηδέν. 
 
Όμως, να ξέρουν οτι η αγωνία και η αγανάκτησή μας θα γίνουν φωνή διαμαρτυρίας ακόμα και 
εάν χρειαστεί να επαναληφθούν κινητοποιήσεις σαν τη σημερινή. 
  
Φαίνεται ότι ο μόνος δίαυλος επικοινωνίας που συνδέει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας με 
τις ενέργειες των δανειστών και της εκάστοτε κυβέρνησης είναι η διαμαρτυρία. 
  
Φίλες και φίλοι, 
Δεν συνηθίζουμε να κλείνουμε τα μαγαζιά μας, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους χωρίς κάποιο 
σοβαρό λόγο. 
Δεν κάναμε ποτέ κατάχρηση των δικαιωμάτων μας. 
Επιζητούμε την κοινωνική ειρήνη και πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο με τεκμηριωμένες 
προτάσεις.  

 
 



 Αλλά στου «κουφού τη πόρτα όσο θέλεις βρόντα».  
 
Έχουμε ξεπεράσει τα όριά μας. Έχουμε απογοητευτεί γιατί δεν βλέπουμε προκοπή. 
Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, δεν βλέπουμε προοπτική. 
Έχουμε κουραστεί να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα, να καταθέτουμε προτάσεις, να 
αναπτύσσουμε επιχειρήματα. 
  
Το νέο ασφαλιστικό σχέδιο όχι μόνο δεν δίνει λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα αλλά αντίθετα 
οδηγεί σε ασφαλιστικό και φορολογικό αδιέξοδο που πλέον πάνε πακέτο βς προαπαιτούμενο της 
1ης αξιολόγησης. 
 
Αντιδρούμε στο τέρας της «ασφαλιστικής φορολογίας» που θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει 
και τις ανοιχτές Μμεπιχειρήσεις. 
  
Οι μικρομεσαίοι αυταπασχολούμενοι και εργοδότες δεν υπήρξαμε ποτέ οι ευνοημένοι του 
ασφαλιστικού συστήματος, αλλά δεν θα συνεχίσουμε να είμαστε διαρκώς οι αδικημένοι.  
 
Είμαστε ο σάκος του μποξ, για τους κυβερνώντες που θέλουν να δικαιολογήσουν λανθασμένες 
πολιτικές τους. 
Είμαστε αυτοί που μας φορτώνουν συνεχώς υπερβολικές και παράλογες ευθύνες και 
υποχρεώσεις. 
Είμαστε ο εύκολος φορολογικός και ασφαλιστικός στόχος που αποτελεί πανάκεια για 
οποιαδήποτε υστέρηση εσόδων. 
Είμαστε ένα «πουγκί» το οποίο δύσκολα γεμίζουμε και αιωνίως κάποιοι εύκολα αδειάζουν. 
 
Επιτέλους ας καταλάβουν ότι, 
Είμαστε, μία κοινωνική κατηγορία που μάχεται καθημερινά. Είμαστε αυτοί που προσφέρουμε 
με την εργασία μας. 
Είμαστε ο κλάδος που απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. 
Είμαστε ο πολλαπλασιαστής πλούτου στην αγορά. 
Είμαστε ο κόμβος που συνδέει όλα τα επαγγέλματα. 
Είμαστε η κυρίαρχη έκφραση του ιδιωτικού τομέα. 
 
Ας καταλάβουν, λοιπόν, όλοι ότι κάνουν μεγάλο λάθος, όταν μας συκοφαντούν, όταν μας 
εξαντλούν και μας εξοντώνουν, 
γιατί είμαστε η μόνη απάντηση στο πρόβλημα της χώρας, που πρέπει να ενισχυθεί έμπρακτα και 
όχι να εξοντωθεί. 
  
Φίλες και φίλοι, 
Το Ασφαλιστικό, αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα, που πρέπει να αντιμετωπισθεί έγκαιρα, με 
γνώση, συναίνεση, υπεύθυνη στάση και με σεβασμό στη διαδοχή και αλληλεγγύη των γενεών. 
Είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου στη κυριολεξία, που απαιτεί τη συνδρομή, τη συνενόηση 
και τη συμμετοχή όλου του επιχειρηματικού, αγροτικού και επιστημονικού κόσμου, των 
εργοδοτών και εργαζομένων της Χώρας, για την επίλυσή του. 
  
Η ΕΣΕΕ κατέθεσε δέκα σοβαρές προτάσεις και τρείς αδιαπραγμάτευτες  διορθώσεις που 
μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση συζήτησης ενός νέου Ασφαλιστικού. Συγκεκριμένα: 
  
1. Ένταξη στο νόμο το πάγωμα, η κεφαλαιοποίηση και αφαίρεση των οφειλών στον ΟΑΕΕ, από 
τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης, ως ασφαλιστικός χρόνος. 
2. Αναλογικότητα των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα να υπολογίζεται στο «μετά 
φόρων εισόδημα». 

 
 



3. Να μην συνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές με λογιστικές διαφορές φορολογικών ελέγχων. 
4. Αναθεώρηση του αυθαίρετου δεκαπλασιασμού για πλαφόν και εξέταση μιας νέας κλίμακας 
πολλαπλασιαστή από 2 έως 10 για εισοδήματα από 20.000 ευρώ και άνω. 
5. Επανεκτίμηση του ποσοστού 6,95% για την περίθαλψη, καθώς επίσης το 7,5% για 
επικουρικές και το 4% για προνοιακές ασφαλιστικές εισφορές για όσους έχουν. 
6. Κατάργηση όλων των έκτακτων εισφορών ως βοήθημα, που δεν χρησιμοποιείται για το 
συγκεκριμένο σκοπό. 
7. Επέκταση του εργόσημου και σε άλλες εργασίες πέρα των αγροτικών δραστηριοτήτων. 
8. Υπολογισμός της δυσανάλογης επιβάρυνσης των νέων συνταξιούχων και να αναλυθεί το 
ποσοστό αναπλήρωσης. 
9. Να μην υπάρξουν εκπτώσεις και εξαιρέσεις επαγγελματικών κλάδων και ομάδων στο νέο 
ασφαλιστικό. 
10. Απλή και κατανοητή κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας με σεβασμό στην 
αλληλεγγύη των γενεών. 
  
Φίλες και φίλοι, 
Καλούμαστε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα.  
Ένα βιώσιμο ασφαλιστικό και ένα δίκαιο φορολογικό είναι στόχος και ζητούμενο μαζί. 
Οι στιγμές που βιώνουμε οι μικρομεσαίοι της αγοράς είναι κρίσιμες. Οι πιέσεις είναι αφόρητες 
και τα εμπόδια πολλά.  
Σας καλώ να μην τους δώσουμε την ικανοποίηση της παραίτησης. 
Σας καλώ να δείξουμε όλοι μαζί ότι δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Δεν το βάζουμε κάτω. Δεν 
παραδινόμαστε άνευ όρων. 
Σας καλώ να δείξουμε αλληλεγγύη και ενότητα. 
Σας καλώ να δώσουμε μαζί ένα δυναμικό αγώνα και να βγούμε νικητές. 
Σας καλώ, να τους δείξουμε ότι στηρίζουμε το ελληνικό εμπόριο και τη μικρομεσαία 
επιχείρηση, για να στηρίξουμε την Ελλάδα μας. 
 
Σας ευχαριστώ μέσα από τη καρδιά μου. Να είστε καλά! 
  
Βασίλης Κορκίδης 

 

 
 


