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Η Ομασττtνδßα Εργοδατþν & §ιαμηχ*νων {ΟΗm) παρακαλ*υθþνταò ατενÜ Τßζ

ραγδαßεò εξελßξειò καß τα γεγτνüτα'rλß ουμfßαßνουν τον τ*ττò: μαζ, flκφρÜζει την

αμÝριστÞ αυμπαρÜαταση τηò πρfrò τ*ν ßºτιχßιρηματικ* κýσμο,

Ται.ιτüχρανα, η βΕΒ θεωρεß Üτι η αρνητικÞ κατÜστααη στον τýπο μαò πρÝυει να

αντßμετωπιατgß συντεταγμÝνα *ο, οþΙßrß**μα,,κ*, Γlρο,ò αι'lτü.τον σκοττü, η Of;*

αυστÞνει την Ýμπρακτη ιηßδειξη ψυχρο,lrßαò Και αýνßσηò, ατιαραßτητα στι:ιχεßα γ,α τr}\ι

αωατÞ διαχεßμιση ¾ηò κρßσηò υ«ß'ºηο λλοφυγÞ βε|3ßασμÝνων καß σττασμωδικþν

κινÞσεων.

Η ωριμÜτητα Και òωφροσýνη τταυ ÝχουιΙ επιδεßξει με Τηγ συμweριφορÜ Και Την

συνολικη τουò στÜαη1 *,'ουμrrολßτεò μαξ ηατÜ την τrρþιη μÝρα _ετrαναλειτοι"ιργßαò 
τωιι

χρηματοºτ,«rr*rο*þü 
' μαò 

'ιδρυμ*ßþν, καταδεικνýουν üτι *α καταψÝρουμε να

ξεπερÜαουμε την κρßση με ρυθμοýò γρÞγ§ρüτßρουò αγ, üτι πολλοßυπ*λüγιζαν,

Η φffiffi Þδη επεξαργ*ζεται συναλ:κü αχÝδι* αντιμετþττιtrηò Τßtrò κρßσηò γ* αtτοß*

φα ορτστικφτ¾-;Þþß ι]υr* ατγ* αιαβαýααυσει {τε δι*υρυμÝνεò _συγκξντρþσειò
εττιχòιρημαγιþγ σò üλεò τιò ,r"*χυΙò ¸φυ εßα ºτραγματΦπηιη$*ιßν εντ*q τßºζ

ερχüμενηò *βδιιμÜδαò,

ßιΙÝχριò Üτου αριατικοΧοιηòεß τ* ΣχÝδι*_ΛρÜσηò, καλα*με *.λ*ò τιò εΙτιΧειηιlγ,º_ßº

οργ*υß*μηι:ò που λυr,μυß**ßζοι"ιν τιροβλÞματατ {ιε αυνεννüηαfι μg τθ ¸ρΦσω,ffικΦ

τουò Þ τ,ò χυυßßχνßÝf 'Ýκει κÜι *τι"ου ßο,δρχο*υ, να ¹ρφβοýν στιò αναγκαß*ò και

εττιβεβλημιÝνεò υrß¸Ξò-τιεριατ*σειò ρυgμßαειò και ¹ρO#αρμογÝò {αν*λ*γ* μ* τò

μÝγεòοò τοιι προβλÞματοòß, γ,α '1ηü διÜασ.ιαη ,ºων ßπιχειρÞαεων και την σταδιακÞ

ετrανÜκαμψη με ßηυ ßßυγ«ρ*τηαη gÝαεων εργααß#ò, ¹ραζ τα καλü ταυ τÜπου μαò,

Οι ρυθμßσειò αυτÝò τιρÝπει γα εßναι πξριsριαμÝνηò_διÜμκsιαò
Ýχουν τηγ ρητÞ αυγκατÜθεαη των επιlρεαζÜμßνων
*ξουσι*δατη μÝνων αντιττροαω;¾ων τýι;ò,

('Ι, 3, δ μηνþιß) και νζ{

εργαζομ*νων Þ των
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#ffiβ Οι ρυθμßσειò μτ{ορεßνα ττεριλαμβÜναυν μεταξý Üλλων,

* ΚαταβολÞ μÝρουò ¾*υ μιαΦ*ý-«Ýγαντι}ß και καταβολÞ tου υπολοßττ*ιΙ ευθýò

μýλιò τοýτα εßναι πρακτικÜ εφικτü!

. hιεßωση μιαθοý Þ τιαρεμφερþν ωφελημÜτων, 
: _

σ ΑναατολÞ καταβολÞò παρεμφερþν ωφελημÜτων,

ο ΜεΙωαη Þ κατÜργηαη Tfu]y αυγγελεστþν απ*ζημßωσηò υrrρ*ρ,οκÞò εργασßαò,

g 1\θεßωση ωρþν εργασßαò,

* Εκ ηεριτροπÞò εργααßα,

' * #θελοντικÞ *ργασßα,

α ¶δgια Üνευ αττολαβþν και

η ΟτιδÞπατε dλλο θεωρηΦεß αναττÜφευκτο.

ΠÝραν τω!, πιο πÜνω, μποροýν να γßνουν αττολýσαò, νοOυßÝνου üτΙ αυντρÝχουν οΙ

πρüνοιεò ταυ ττερßºερματισμαý τηò ΑπασχολÞσεωò ΝÜμου.

Ωστüσα, η ΩΕβ αυστÞνει Ýντονα ατα &{Ýλη τηò να ατταφýγοßrγ Φτθ μ*τρο ΤΟυ

δυναταý τßò αττολýσειò, με την χβÞση ενÜò Þ περισσýτερων αττü τα τγΙο πÜγω
ητιüτερα μιßτρα,

Η ΟtΒ εßναι ατην διÜθεση ααò για ºην ºταρθχÞ οτrοιασδÞ;τοτε βοÞθειαò σχετικÜ με Τα

πιο ττÜγω,

Σ ΠΗΛιΚΟχ
üò ΔιευθυντÞò
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