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ΘΓΜΑ: Aκμηπηή δηαβμύιεοζε γηα ηε ζύζηαζε θαη ανμμδηόηεηα έμμηζζωκ οπμζεθμθοιαθείωκ. 

 

 

Αληόηημε θύνηε Τπμονγέ 

 

Μειεηήζαμε ημ κμμμζπέδημ πμο έπεη ηεζεί ζε δηαβμύιεοζε ζπεηηθά με ηε ζύζηαζε θαη 

ανμμδηόηεηα έμμηζζωκ οπμζεθμθοιαθείωκ ηεξ Υώναξ θαη μθείιμομε κα θαηαζέζμομε ηεκ ακηίζεζή μαξ 

γηα ηα όζα δνμμμιμγμύκηαη ακαθμνηθά με ημ κεζί ηεξ Καιύμκμο. 

ογθεθνημέκα ζημ ζεμείμ 15 ημο άνζνμο 1 με ηίηιμ «ύζηαζε θαη ανμμδηόηεηα έμμηζζωκ 

οπμζεθμθοιαθείωκ», ακαθένεηαη όηη θαηανγμύκηαη ηα εηδηθά άμηζζα οπμζεθμθοιαθεία όπωξ είκαη αοηό 
ηεξ Καιύμκμο .  

Όπωξ αζθαιώξ θαηακμείηε, ημ γεγμκόξ αοηό μδεγεί με μαζεμαηηθή αθνίβεηα ζε πεναηηένω 

απμμόκωζε θαη μαναζμό ηεξ επαγγειμαηηθήξ θαη μηθμκμμηθήξ δναζηενηόηεηαξ ζημ κεζί ηεξ Καιύμκμο, ε 

μπμία ήδε δμθημάδεηαη ζθιενά από ηηξ επηπηώζεηξ ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ. 

Έκα ηέημημ εκδεπόμεκμ πιήηηεη άμεζα ειεύζενμοξ επαγγειμαηίεξ, πμο παιεύμοκ αθόμα γηα ηεκ 

επηβίωζή ημοξ ζημ κεζί μαξ, όπωξ είκαη μη δηθεγόνμη, ζομβμιαημγνάθμη, μεπακηθμί, ηωκ μπμίωκ ε 

θαζεμενηκή δναζηενηόηεηα ελανηάηαη απόιοηα από ηεκ ελοπενέηεζε ημοξ από ημ οπμζεθμθοιαθείμ 

ηεξ Καιύμκμο. 

εμεηωηέμκ δε, όηη ε θαηάνγεζε ηωκ άμισθων οπμζεθμθοιαθείωκ όπωξ είκαη αοηό ηεξ 

Καιύμκμο, εθηόξ ημο όηη ακαμέκεηαη κα επενεάζεη ηεκ δωή θαη επαγγειμαηηθή δναζηενηόηεηα ηωκ 
οπαιιήιωκ πμο ενγάδμκηαη ζε αοηά, αδοκαημύμε κα θαηακμήζμομε πμηα ζθμπημόηεηα ελοπενεηεί 

θαζώξ δεκ πνμθαιεί θακέκα μηθμκμμηθό βάνμξ ζημκ θναηηθό πνμϋπμιμγηζμό.  

Γάκ ζε όια αοηά πνμζηεζεί ημ γεγμκόξ ηεξ ακύπανθηεξ –ζπεδόκ- αθημπιμϊθήξ ζύκδεζεξ ηωκ 

κεζηώκ μαξ, έκα ηέημημ εκδεπόμεκμ ζα απμβεί εκηειώξ θαηαζηνμθηθό γηα ηεκ ημπηθή μαξ μηθμκμμηθή 

δναζηενηόηεηα.  

Γίμαζηε βέβαημη, όηη με ηα δεδμμέκα αοηά πμο ζαξ θαηαζέημομε ζα ακαζεωνήζεηε ημ 

ζογθεθνημέκμ ζεμείμ ημο εκ ιόγω κμμμζπεδίμο θαη δεκ ζα πνμπωνήζεηε ζε πεναηηένω απμδοκάμωζε 

θαη ενήμωζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ θαη μηθμκμμηθήξ δναζηενηόηεηαξ ζηα ήδε δμθημαδόμεκα αθνηηηθά κεζηά 

μαξ.  
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