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Αζήλα, Πέκπηε 26 Ννεκβξίνπ  2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θ έ κ α :         Υ π ό κ λ ε κ α  γ η α  η ν   Α ζ θ α ι η ζ η η θ ό  
 
 

Η ΓΔΒΔΔ απέζηεηιε ζήκεξα, Πέκπηε 26 Ννεκβξίνπ 2009, Τπόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο γηα ην ύζηεκα Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο πξνο ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, θ. Αλδξέα Λνβέξδν θαη ηνλ Τθππνπξγό Δξγαζίαο, θ. Γεώξγην Κνπηξνπκάλε. 
Πάγηα ζέζε ηεο ΓΔΒΔΔ απνηειεί ε δηαηήξεζε ηνπ Γεκόζηνπ, Τπνρξεσηηθνύ θαη Γηαλεκεηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ 
πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. ηόρνο καο είλαη έλα θαιύηεξν, πνηνηηθόηεξν θαη δηθαηόηεξν ύζηεκα Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, ην νπνίν ζα ελζσκαηώλεη ηελ αξρή ηεο αιιειεγγύεο ησλ γελεώλ. 

 
Ο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ Πνιηηεία θαη ηνπο Κνηλσληθνύο Φνξείο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ πζηήκαηνο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη επηβεβιεκέλνο. Πξνθεηκέλνπ, σζηόζν, λα είλαη απηόο ν δηάινγνο αλνηρηόο θαη νπζηαζηηθόο 
δελ πξέπεη λα ππνθξύπηνληαη πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο θαη θξπθέο αηδέληεο, δηόηη ηα ηειεπηαία ρξόληα νπνηνζδήπνηε 
δηάινγνο δηεμαγόηαλ κε ηελ αίζζεζε ηνπ «θαηεπείγνληνο», ππεξεηώληαο θπξίσο επηθνηλσληαθέο ηαθηηθέο θαη κε ηε κνξθή 
ησλ παξάιιεισλ κνλνιόγσλ.  
 
ην ζρεηηθό Τπόκλεκα, ε Γεληθή πλνκνζπνλδία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα αθόινπζα: 
 
Σύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινύκελσλ – ΟΑΔΔ 
 
Ο ΟΑΔΔ, ην δεύηεξν κεγαιύηεξν Αζθαιηζηηθό Σακείν ηεο ρώξαο, βξίζθεηαη  ππό θαζεζηώο θαηάξξεπζεο. Ο Οξγαληζκόο 
πνπ αθνξά 2.400.000 πνιίηεο δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ (πιεξσκή ζπληάμεσλ, 
δαπάλεο πγείαο) ρσξίο ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Κξάηνπο. ύκθσλα κε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 
ην αλαινγηζηηθό έιιεηκκα ηνπ Οξγαληζκνύ ζα θηάζεη ηα 52 δηζ. επξώ. 
 
Η θαηάζηαζε απηή δελ είλαη απόξξνηα ησλ πςειώλ ζπληάμεσλ θαη ησλ ππεξβνιηθώλ δαπαλώλ γηα πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 60% ησλ ζπληαμηνύρσλ παίξλεη ζύληαμε θάησ ησλ 600 €, ελώ κόλν ην 5% πάλσ 
από 1000 €. Δπηπξόζζεηα, ν ιόγνο εμάξηεζεο ( ε ζρέζε αζθαιηζκέλσλ – ζπληαμηνύρσλ) θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζε 
ζρέζε κε άιια Αζθαιηζηηθά Σακεία, κε κέζε ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο ηα 66,5 έηε. 
 
Ο ΟΑΔΔ, σζηόζν, απνηειεί ηνλ πιένλ ππνρξεκαηνδνηνύκελν αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα:  
 

Αζθαιηζηηθόο 
θνξέαο 

Δπηρνξήγεζε 
2008 (ζε €) 

Δπηρνξήγεζε αλά 
Αζθαιηζκέλν (ζε €) 

Δπηρνξήγεζε αλά 
Σπληαμηνύρν (ζε €) 

ΙΚΑ - ΔΣΑΜ 2.404.000.000 1.192 2.448 
ΟΑΔΔ 551.000.000 685 1.896 
ΟΓΑ 4.178.000.000 5.843 4.897 

ΣΑΠ-ΟΣΔ 753.000.000 22.491 15.619 
ΣΑΠ-ΓΔΗ 710.000.000 26.090 23.794 

εκ: Σα ζηνηρεία γηα ηα πνζά ηεο επηρνξήγεζεο πξνέξρνληαη από ην ρέδην Πξνϋπνινγηζκνύ 2010 θαη αθνξνύλ ηηο 
πξαγκαηνπνηήζεηο ηνπ 2008. Σα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ αλά θνξέα 
πξνέξρνληαη από ηνλ Κνηλσληθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2008. 
 

http://www.gsevee.gr/


Η ηξαγηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΟΑΔΔ απνδεηθλύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ελώ ζηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
2009, ε θξαηηθή επηρνξήγεζε ππνινγηδόηαλ ζε 320 εθαη. €, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα επηρνξήγεζε 
αλέξρνληαη ζε 1,08 δηζ. €. πλεπώο, πξνθαιεί εληύπσζε ην γεγνλόο όηη γηα ην 2010 ε θξαηηθή επηρνξήγεζε ππνινγίδεηαη 
ζε 600 εθαη. €, γελλώληαο ην εξώηεκα ηνπ αλ κε ην πνζό απηό ζα κπνξέζεη ν ΟΑΔΔ λα πιεξώζεη ηηο ζπληάμεηο ησλ 
δηθαηνύρσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, δεδνκέλνπ όηη πεξίπνπ 200.000 κηθξνί επηρεηξεκαηίεο αδπλαηνύλ ιόγσ ηεο θξίζεο λα 
εθπιεξώζνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. 
 
Σν πξόβιεκα ηνπ ΟΑΔΔ δελ κπνξεί λα ιπζεί κε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ, όπσο ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, ή / θαη 
κείσζε ησλ ζπληάμεσλ. ύκθσλα, άιισζηε, θαη κε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο: “ε βησζηκόηεηα 
θαη αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία ηνπ ΟΑΔΔ εμαξηάηαη από ηελ επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε θαη όρη από αύμεζε εηζθνξώλ 
θαη κείσζε ζπληάμεσλ”. Η ΓΔΒΔΔ πηζηή ζηηο αξρέο ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο αιιειεγγύεο ησλ γελεώλ δελ κπνξεί λα 
απνδερηεί ηελ θαιθίδεπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, κε ηελ ππέξκεηξε αύμεζε ησλ εηζθνξώλ θαη ηε κείσζε ησλ 
ζπληάμεσλ, γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κεηά ην 1993 θαη δεηά ηελ αιιαγή ησλ όξσλ ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο.  
 
 
Ωο εθ ηνύηνπ, ε ΓΔΒΔΔ πξνηείλεη: 
 

 Σηαζεξή θαη Θεζκνζεηεκέλε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΟΑΔΔ από ην Κξάηνο, ύςνπο 0,64% επί ηνπ ΑΔΠ, ζηα 
πξόηππα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 

 Γηεύξπλζε ηεο Αζθαιηζηηθήο Βάζεο 

 Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Απνζεκαηηθνύ Φαξαθηήξα, ζην νπνίν ζα ζπλεηζθέξνπλ, κεηαμύ άιισλ, 
επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

 Άκεζε ζύληαμε κειέηεο εηζξνώλ – εθξνώλ ηνπ ΟΑΔΔ κε νξίδνληα δεθαεηίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ 
νη άκεζεο ππνρξεώζεηο θαη αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ. 

 
 
Γηαδνρηθή Αζθάιηζε 
 
Η ΓΔΒΔΔ ζεσξεί όηη ε αιιαγή ηνπ θαζεζηώηνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηόηεηα. ήκεξα, 
νη ππνςήθηνη ζπληαμηνύρνη πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηώο απηό είλαη αλαγθαζκέλνη λα πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ρξόληα γηα 
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ιακβάλνπλ ζεκαληηθά ρακειόηεξεο ζπληάμεηο (κέρξη θαη 30%). Δίλαη ζεηηθό ην 
γεγνλόο όηη ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο έρεη ελζθήςεη ζην πξόβιεκα απηό. Θα πξέπεη άκεζα λα πξνσζεζνύλ, 
αιιά θπξίσο λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πξάμε, ηα κέηξα εθείλα πνπ ζα άξνπλ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 
 
Δλνπνίεζε Τακείσλ – Γηνηθεηηθόο Δθζπγρξνληζκόο 
 
Δίλαη πιένλ πξνθαλέο όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηήζεθε ε  ελνπνίεζε ΣΔΒΔ-ΣΑΔ-ΣΑ, απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθό 
παξάγνληα πνπ έρεη θέξεη ηνλ ΟΑΔΔ ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Πξνηνύ, επνκέλσο, μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα 
ελνπνηήζεηο Σακείσλ, ζα πξέπεη λα θαιπθζνύλ ηα ειιείκκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξηώλ Σακείσλ. 
Αμίδεη, επηπιένλ, λα ζεκεησζεί όηη έλαο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πξνσζήζεθε ε ελνπνίεζε ΣΔΒΔ-ΣΑΔ-ΣΑ αιιά θαη ησλ 
επόκελσλ από ην Ν. 3655/2008 ήηαλ ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ Σακείσλ. ηελ πξάμε, σζηόζν, απηό όρη 
κόλν δελ επεηεύρζε αιιά αληίζεηα ππήξμε αύμεζε ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ όπσο απνηππώλεηαη ζηνπο Πξνϋπνινγηζκνύο 
ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. πλεπώο, νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ελνπνίεζε ηακείσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 
εθηελή δηάινγν αλάκεζα ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ζαθώο από έλαλ ελδειερή πξνγξακκαηηζκό πνπ ζα ιακβάλεη 
ππόςε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο. 
 
Ο δηνηθεηηθόο εθζπγρξνληζκόο ησλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ, κε ηελ κεραλνξγάλσζε θαη ηελ εηζαγσγή ΣΠΔ θαη ηελ 
ζηειέρσζή ηνπο κε θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ηόζν γηα ηε βειηίσζε ησλ 
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ όζν θαη γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 
δηαρείξηζεο. Δηδηθά, γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, νη νπνίεο ζήκεξα είλαη αδηαθαλείο θαη 
αλεμέιεγθηεο, ρξεηάδεηαη δξαζηηθόο έιεγρνο θαη εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη δελ ζα 
επηηξέπεη ηελ ππεξβνιηθή ζπληαγνγξάθεζε. 
 
Άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην δήηεκα απηό, είλαη ε ζρέζε ηνπ Κξάηνπο κε ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. Γηα πνιιά ρξόληα, ηα 
απνζεκαηηθά ησλ Σακείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο «ιάθπξα» από ηηο θπβεξλήζεηο. Αλ δελ θνπεί ν νκθάιηνο ιώξνο ησλ 
δηνηθήζεσλ ησλ Σακείσλ κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, ηα πξνβιήκαηα ζα δηαησλίδνληαη θαη ζα επηδεηλώλνληαη. Σν θξάηνο 
πξέπεη λα είλαη ν ζεκαηνθύιαθαο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, όρη ν ελ ιεπθώ δηνηθεηήο ηνπ. 
 
 



Πξνλνηαθή Πνιηηηθή γηα ηνπο Απηναπαζρνινύκελνπο 
 
Οη κηθξνί επηρεηξεκαηίεο όηαλ π.ρ. “θιείζεη” ε επηρείξεζε ηνπο δελ πξνζηαηεύνληαη από θαλελόο είδνπο Πξνλνηαθή 
Πνιηηηθή. 
 
Η ΓΔΒΔΔ ζεσξεί όηη ζα πξέπεη άκεζα λα μεθηλήζεη δηαβνύιεπζε γηα ην ζέκα απηό θαη εηδηθά γηα ηα δεηήκαηα ηεο 
αζθάιηζεο έλαληη ηνπ θηλδύλνπ ηεο αλεξγίαο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο 
απνηπγράλεη θαη θιείλεη ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ην δήηεκα ηεο ζύλδεζεο ηεο κεηξόηεηαο κε ηε γπλαηθεία 
επηρεηξεκαηηθόηεηα.  Ο ζρεδηαζκόο θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ελόο «δηρηύνπ πξνζηαζίαο» γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο 
επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη επηπξόζζεηα ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό βήκα πξνόδνπ θαη ελίζρπζεο 
ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηδηαίηεξα ησλ λέσλ. 
 
ύκθσλα κε έξεπλα ηεο Δ.Δ. (Βξπμέιεο 6/7/07): Έλα αλαζθαιέο θαη αλαμηόπηζην ζύζηεκα ζπληαμηνδόηεζεο θαη 
πεξίζαιςεο νδεγεί εθηόο ησλ άιισλ θαη ζε αληηπαξαγσγηθέο επελδύζεηο, εθηόο επηρείξεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
γεξαηεηώλ. Ο επηρεηξεκαηίαο κε αλαζθάιεηεο δελ επελδύεη θαη δελ θξνληίδεη ηε “δνπιεηά” ηνπ, ηδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία 
παξαγσγηθά ηνπ ρξόληα, θαη έλαο Νένο δύζθνια απνθαζίδεη λα αλνίμεη επηρείξεζε όηαλ γλσξίδεη όηη ζα αληηκεησπίζεη έλα 
ππνβαζκηζκέλν θαη “αθξηβό” ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γηα ηνλ ίδην θαη ηα ζπκβνεζνύληα κέιε, ζε ζρέζε κε απηό 
ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. 
 
Δηζθνξνδηαθπγή   
 
Πέξα από ηνπο ζπζηεκαηηθά «θαθνπιεξσηέο», έλα κεγάιν κέξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΔ αδπλαηεί, ιόγσ ησλ 
επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό, ε ΓΣΔΒΔΔ έρεη ήδε 
πξνηείλεη ηε δαλεηνδόηεζε ησλ πνιύ κηθξώλ θαη κηθξώλ επηρεηξήζεσλ κε επηδόηεζε επηηνθίνπ από ην ΤΔΜΠΜΔ, 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά Τακεία.  Σν ηδηαίηεξν 
ραξαθηεξηζηηθό ησλ δαλείσλ απηώλ είλαη όηη ην πνζό δελ εθηακηεύεηαη ζηνλ δαλεηδόκελν, αιιά κεηαθέξεηαη απεπζείαο από 
ηελ Σξάπεδα ζηνλ θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ην Αζθαιηζηηθό Σακείν πξνο ην νπνίν έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεώζεηο ν 
δαλεηδόκελνο. Σν κέγηζην πνζό ηνπ δαλείνπ πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ζην ύςνο ησλ νθεηιώλ ηνπ δαλεηδόκελνπ πξνο ην 
Γεκόζην θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, κε αλώηαην όξην ην πνζό ησλ 100.000 επξώ θαη κε ρξνληθή δηάξθεηα 5 έηε.  
 
Με ηνλ ηξόπν απηό, αθελόο ζα δνζεί κηα αλάζα ξεπζηόηεηαο ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ ε 
θαηαβνιή ησλ νθεηιώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα είλαη άκεζε θαη ζα θαιύπηεη νιόθιεξν ην πνζό ησλ ππνρξεώζεσλ. 
Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεην λα πξνσζεζεί αλάινγε ξύζκηζε γηα όζνπο αζθαιηζκέλνπο έρνπλ δηαθόςεη ηελ 
επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνλ ΟΑΔΔ. 
 
Πνηληθή επζύλε γηα ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή εηζθνξώλ 
 
ε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο πνηληθήο επζύλεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΔ γηα ηε κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξώλ ηνπο, ε ΓΔΒΔΔ έρεη ήδε δεηήζεη κε επηζηνιή ηεο ζηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο ηελ άξζε ησλ ελ ιόγσ 
θπξώζεσλ. Η κε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ ζηνλ ΟΑΔΔ, ιόγσ ηεο πξσηνθαλνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
δπζρέξεηαο  επηθέξεη, πξώηα θαη θύξηα, δπζκελείο επηπηώζεηο ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο (δηαθνπή 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, αδπλακία ιήςεσο ζύληαμεο, έιιεηςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θιπ). Η παξαπνκπή 
ηνπο, πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζπλεπεηώλ, ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα κε ηελ απεηιή ηεο πνηληθήο θαηαδίθεο, εθηόο από 
θνηλσληθά άδηθε θαη αλάιγεηε  είλαη θαη αληίζεηε ζε ζεκειηώδεηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαηνρπξώλνπλ κε απόιπην 
ηξόπν ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ηνπ.  
 
Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαξγεζνύλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΑΔΔ απηέο νη αλαρξνληζηηθέο θαη πξνζβιεηηθέο 
γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο δηαηάμεηο. Η θαηάξγεζε απηή είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζεκειησδώλ 
αηνκηθώλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο, πνπ παξαπέκπνληαη ζηα πνηληθά Γηθαζηήξηα, 
θαηαδηθάδνληαη θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νδεγνύληαη θαη ζηηο θπιαθέο, πθηζηάκελνη εθηόο από ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 
θαηαζηξνθή θαη ηα θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα πνπ απηή επηθέξεη. Δμάιινπ ε θαηάξγεζε ηεο πνηληθήο 
επζύλεο ήδε ηζρύεη γηα  άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (ηαηξνί, δηθεγόξνη, κεραληθνί θιπ).  
 
Η ΓΔΒΔΔ, θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο απηέο, είλαη έηνηκε λα ζπλεηζθέξεη δεκηνπξγηθά θαη ππεύζπλα ζην δηάινγν πνπ 
μεθηλά, επειπηζηώληαο όηη απηόο ζα είλαη αλνηρηόο, εηιηθξηλήο θαη νπζηαζηηθόο.   
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