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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η Δληαία Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Δπηζθεπαζηώλ Απηνθηλήησλ Μεραλεκάησλ
Μνηνζπθιεηώλ,
παλειιαδηθή
δεπηεξνβάζκηα
αληηπξνζσπεπηηθή
νκνζπνλδηαθή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ αλεμάξηεησλ
ζπλεξγείσλ πάλσ ζηνλ έιεγρν, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ηερληθή ππνζηήξημε
ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ , κεραλεκάησλ, κνηνζπθιεηώλ, απεπζύλεηαη
ζήκεξα ζηελ πνιπδνθηκαδόκελε ειιεληθή θνηλσλία , πνπ ελεξγό θνκκάηη ηεο
είκαζηε.
ηε πνιύ κεγάιε πιεηνλόηεηα νη κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο θαζαξά
νηθνγελεηαθνύ
ραξαθηήξα
εθκεηαιιεύζεηο
καο
δηαηεξνύληαη
από
απηναπαζρνινύκελνπο ηερλίηεο, πνπ αληηπαιεύνπλ θαζεκεξηλά γηα νξηαθή
επηβίσζε.
ηε Υώξα καο, πιήξεο ηδξπηηθό κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Ο.Ν.Δ., δελ
παξάγνληαη απηνθίλεηα νρήκαηα, αληαιιαθηηθά, ηερλνινγία, ηερλνγλσζία,
παξειθόκελά ηνπο. Έηζη ε κόλε παξαγσγηθή θαη κε πξνζηηζέκελε αμία
παξέκβαζή καο ζηνλ ηεξάζηην ηδίξν ηεο έληνλα αληαγσληζηηθήο αγνξάο ηνπ
απηνθηλήηνπ είλαη ε ηερληθή ζπληήξεζε, ππνζηήξημε θαη επηζθεπή κεηά ηελ
πώιεζε, ήηνη ηα αλεμάξηεηα ζπλεξγεία ησλ Διιήλσλ επηζθεπαζηώλ, πνπ
άκεζα θαη πξσηνγελώο δίλνπλ δνπιεηά ζε Διιεληθά ρέξηα, ζπληεξνύλ νξηαθνύ
εηζνδήκαηνο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο, εμππεξεηνύλ πνηνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη
ζε
εμνξζνινγηζκέλν θόζηνο ηηο αλάγθεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηώλ
θαηόρσλ
θαη
ρξεζηώλ
απηνθηλήησλ
νρεκάησλ.
ηηο κέξεο ηεο θξίζεο, ε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθήο απηήο παξέκβαζήο καο,
κε ηελ εύινγε δηαηήξεζε θαη κε αληηθαηάζηαζε, αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
ρξήζεο, ηνπ εηζαγόκελνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο από ηνλ νξηαθήο πιένλ
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νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο Έιιελα θαηαλαισηή, απνθηά, πηζηεύνπκε, ηδηαίηεξε
αμία.
ηελ θξίζε θαη ηε ζπγθπξία πνπ βηώλεη ε Υώξα καο, ε κείσζε ζηηο πσιήζεηο
απηνθηλήησλ, ε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ε αύμεζε ησλ θαπζίκσλ, ησλ
αληαιιαθηηθώλ, ησλ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο, ε απνθπγή
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηώλ θαη βιαβώλ, ε κεγάιε αύμεζε ησλ
θπθινθνξνύλησλ αλαζθάιηζησλ νρεκάησλ θαη παξάδνζεο πηλαθίδσλ, ε
θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ ζηηο απνδεκηώζεηο
ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη ην δηαθαηλόκελν έιιεηκκα ζηελ άζθεζε επνπηηθνύ
ειέγρνπ ηεο πνιηηείαο, ε πξνθαλήο νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ θαηαλαισηή
θαηόρνπ θαη ρξήζηε νρήκαηνο λα αληαπνθξηζεί, ε εθηόο θάζε ειέγρνπ
αληηκεηώπηζεο απμαλόκελε ύθεζε, έρνπλ ζπλέπεηα ηε δξακαηηθά κεγάιε
κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, αιιά θαη ηε κείσζε ηεο αξηζκεηηθήο δύλακεο
ησλ αλεμάξηεησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ
θαη
ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζηνλ θιάδν.
Όπσο όινη νη ρεηκαδόκελνη Έιιελεο, θάζε κέξα κπξνζηά ζηνπο ηειενπηηθνύο
δέθηεο, πεξηκέλνπκε ελαγώληα κία, έζησ κία απιή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε
θαηειάρηζηεο αλαπηπμηαθήο ειπίδαο, ακπδξήο κηθξνπξνζπάζεηαο γηα ζηήξημε
ηνπ ρώξνπ καο.
Αλη απηνύ, ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, θακαξώλνπκε αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο
αμησκαηνύρνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηειενπηηθνύο δηαιόγνπο, ζρνιηαζκνύο θαη
ζπγθξηηηθέο αλαιύζεηο κηαο γξήγνξα θαη επξέσο δεκνζηνγξαθηθά
δεκνζηνπνηεκέλεο , ζε ρξόλν πνπ θαηά πιεξνθνξίεο ε θπβεξλεηηθή
ιεηηνπξγία ζρεδηάδεη θαηάξγεζε ηνπ αθνξνινγήηνπ θαη λνκνζέηεζε εληαίνπ
θόξνπ 35% ζηνπο επαγγεικαηίεο, ειεγρόκελεο επαξθνύο ηεθκεξίσζεο θαη
παξαγγεικέλεο ζηελ αιινδαπή (γηαηί άξαγε;) κειεηεηηθήο έξεπλαο γηα ηε
θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επαγγεικαηηώλ ζηελ Διιάδα καο, λα
απνδέρνληαη σο αλήθνληεο ζηελ ίδηα θαη εληαία θαηεγνξία θνξνδνηηθήο
ηθαλόηεηαο ην κεγαινγηαηξό ηεο επγελνύο πςειήο πειαηείαο, ηνλ
επαγγεικαηία παξνρήο ππεξεζηώλ ζε κεγάια έξγα, ηνλ κεγαιναγξόηε ησλ
ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, κε ηνλ αλεμάξηεην απηναπαζρνινύκελν επηζθεπαζηή
απηνθηλήηνπ ηνπ παξαδνζηαθνύ κηθξνζπλεξγείνπ ηεο γεηηνληάο.
Η θνξνδηαθπγή δελ αλαθαιύθζεθε ζήκεξα όπσο ζέινπλ λα ππνδείμνπλ νη
δηάθνξεο ζεζκηθέο θαη εμσζεζκηθέο ζεηξήλεο, αιιά απνηειεί ζνβαξόηαην
πξόβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηεο
θνηλσλίαο από ηελ απαξρή ηεο ηδξύζεώο ηνπ.
Η ζηνρνπνίεζε νιόθιεξσλ επαγγεικαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ, όηαλ ε
Πνιηηεία θαη νη αξκόδηεο αξρέο ηεο, έρνπλ αθήζεη γηα δεθαεηίεο ην θαηλόκελν
λα γηγαλησζεί, απνηειεί κηα θνηλσληθά ζειθηηθή δηθαηνινγία γηα ηελ επηβνιή
ησλ γλσζηώλ νξηδόληησλ πνιηηηθώλ θνξνεπηδξνκήο ελαληίνλ ησλ εύθνισλ θαη
γλσζηώλ θνξνδνηηθώλ ππνδπγίσλ ,
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-ησλ
νξηαθνύ εηζνδήκαηνο απηναπαζρνινπκέλσλ κηθξνεπηηεδεπκαηηώλ
βηνπαιαηζηώλ πνπ επαπεηινύληαη κε επηβνιή εληαίνπ θόξνπ 35% καδί θη
αληάκα ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε πςεινακνηβόκελνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο
ειβεηηθώλ ηξαπεδώλ,
- ησλ κηζζσηώλ θαη ζπληαμηνύρσλ άμησλ πειαηώλ καο θαηαλαισηώλ.
Αληί ινηπόλ γηα ηα παξαπάλσ αλέμνδα θαη αδηέμνδα αο αζρνιεζεί επηηέινπο
ζνβαξά ε Πνιηηεία κε όιεο ηηο αλαγθαίεο, νινθιεξσκέλεο θαη
απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ
δεκηνπξγία ελόο ζηαζεξνύ, αλαπηπμηαθνύ, θνηλσληθά έληηκνπ θαη δίθαηνπ,
απζηεξά ιεηηνπξγηθνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο.
Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αλεμάξηεησλ απηναπαζρνινύκελσλ
επηζθεπαζηώλ δελ ζα κπνξέζνπλ λα ππνβάινπλ ζρέδηα ζηα επηθείκελα
πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί δελ
ζα δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.
Έρνπλ ζσξεπκέλεο ιεμηπξόζεζκεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Πξόηαμαλ ηελ εμόθιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.
Καη νξζώο έπξαμαλ.
Απηά δελ ηα γλσξίδνπλ νη έγθξηηνη θαζεγεηέο ηεο αιινδαπήο.
Δίλαη βέβαην όηη ε θηιόηηκε πξνζπάζεηα ηνπ πεηξακαηηθνύ αιγόξηζκνύ ηνπο,
ζα έβγαδε ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο αλέξγνπο θαη εθηόο ιεηηνπξγίαο
επηηεδεπκαηίεο κέζα ζηελ θξίζε, πνπ εμππεξεηνύλ εκπξόζεζκα ηνλ
ηξαπεδηθό ηνπο δαλεηζκό, θαξακπηλάηνπο θνξνθπγάδεο.
Δίλαη βέβαην όηη ηα ρακέλα δηζεθαηνκκύξηα επξώ ηνπ πινύηνπ ηεο Υώξαο καο
δελ ηα θαξπώζεθαλ νη κηθξνεπηηεδεπκαηίεο.
Απιά: « Ήζειαλ ιέεη λάλαη αλεμάξηεηνη επηζθεπαζηέο. θνηώζηε ηνπο!»
Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε λα αξζεί ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ:
-λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ καο
-λα εθπνλήζεη κηθξά επέιηθηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θιαδηθήο
ζηόρεπζεο ζην ρώξν καο ζε ζπλδπαζκό κε εηδηθέο ξπζκίζεηο ιεμηπξνζέζκσλ
νθεηιώλ ώζηε ηα κέιε καο λα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε απηά
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-λα καο θαιεί ζε άκεζε απεπζείαο δηαβνύιεπζε γηα θάζε ζέκα, δήηεκα, ή
πξόβιεκα ζην πεξηβάιινλ δξαζηεξηόηεηάο καο.
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