Καλαμάτα, 11 Μαρτίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 3113
Προς
Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Αξ. κα. Φάνη Πάλλη Πετραλιά
Κοιν.:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Υπουργό Πολιτισμού & Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Αντώνη Σαμαρά
3. Υφυπουργό Απασχόλησης & Βουλευτή Μεσσηνίας κα. Σοφία Καλατζάκου
4. κ.κ. Βουλευτές Ν. Μεσσηνίας
5. Διοικητή ΟΑΕΕ κ. Κων/νο Παπαθανασίου
6. Νομάρχη Μεσσηνίας & Πρόεδρο ΕΝΑΕ κ. Δημήτριο Δράκο
7. Πρόεδρο ΚΕΚΔΕ & Δήμαρχο Αθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνη
8. Πρόεδρο ΤΕΔΚ & Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα
9. ΚΕΕΕ
10. Επιμελητήρια χώρας
11. ΓΣΕΒΕΕ
12. Πρόεδρο ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας κ. Θεόδωρο Μπαζίγο
13. ΜΜΕ

Θέμα: «Διατήρηση της μη υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ μικροεπαγγελματιών
κατοίκων χωριών και κωμοπόλεων κάτω των 2.000 κατοίκων»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας εκφράζει την έντονη διαφωνία του για την απόφαση
υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ των μικροεπαγγελματιών κατοίκων ορεινών και
δυσπρόσιτων περιοχών, οι οποίοι είναι αγρότες ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ και διατηρούν ένα
μικρό μαγαζάκι στο χωριό τους, (συνήθως καφενεδάκι ή μικρό παντοπωλείο) για να
συμπληρώνουν με λίγα ευρώ ημερησίως το πενιχρό μηνιαίο εισόδημά τους. Είναι παράλογο
οι άνθρωποι αυτοί να καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές με τους έμπορους και μεγαλέμπορους
των μεγάλων πόλεων, τη στιγμή που ο ημερήσιος τζίρος τους συχνά δεν ξεπερνά τα 10-15
ευρώ ημερησίως.
Θεωρούμε ότι η πολιτεία, αντί να καταργήσει το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα της μη
υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΕΒΕ μικροεπαγγελματιών κατοίκων χωριών και κωμοπόλεων
κάτω των 2.000 κατοίκων, οφείλει να επιδοτεί αυτά τα μαγαζάκια που είναι τα μοναδικά
ζωντανά σημεία της εγκαταλειμμένης υπαίθρου μας και εκτελούν χρέη πρακτορείου,
σταθμού, ταχυδρομείου προσφέροντας υπηρεσίες τις οποίες το κράτος αδυνατεί να
εξασφαλίσει.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, αν και φορέας με πολύ πιο περιορισμένα οικονομικά
περιθώρια, έχει ήδη προχωρήσει στη μείωση κατά 50% ή και κατάργηση -σε ορισμένες
περιπτώσεις- της συνδρομής αυτών των μικροεπαγγελματιών σε αυτό και προτείνει στο
αρμόδιο υπουργείο να δείξει ανάλογη ευαισθησία, να μην αφανίσει αυτούς τους τελευταίους
«φύλακες» της ελληνικής υπαίθρου και να αναζητήσει πόρους από άλλες πιο εύρωστες
κατηγορίες επαγγελματιών για να γεμίσει τα ταμεία του ΟΑΕΕ.
Βέβαιος για την διευθέτηση του προβλήματος με τις δικές σας άμεσες ενέργειες, σας
ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
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