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Κοινή ανακοίνωση
Για την αυτοαποκαλούμενη “Κοινωνική συμμαχία” ΓΣΔΒΔΔ, ΔΣΔΔ, Δπιμελητηρίων, ΓΣΔΔ,
ΑΓΔΓΥ ΚΛΠ
Όπωσ ενθμερωκικαμε (εκ των υςτζρων) από πρόςφατο δελτίο τφπου που απζςτειλε θ ΓΣΕΒΕΕ ςε όλεσ τισ
ομοςπονδίεσ τθσ, ςυγκροτικθκε κατά τα λεγόμενά τουσ «κοινωνικι» ςυμμαχία με τθ ςυμμετοχι των ΓΣΕΒΕΕ,
ΕΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, επιμελθτιρια, επαγγελματικοφσ φορείσ και τθν “ςυνομοςπονδία”-ςφραγίδα των
ςυνταξιοφχων, τθν ΑΓΣΣΕ. Μάλιςτα εξαγγζλκθκε και θ πρϊτθ δθμόςια δράςθ τθσ, για τισ 30 Μαΐου ωσ
«πανεκνικι μζρα δράςθσ ενάντια ςτισ αςκοφμενεσ πολιτικζσ λιτότθτασ, ανεργίασ και υπερφορολόγθςθσ ».
Όςο και αν μοιάηει με ευχάριςτθ ζκπλθξθ θ εξαγγελία κινθτοποιιςεων από τισ θγεςίεσ ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ οι οποίεσ
ςυνικωσ λάμπουν δια τθσ απουςίασ τουσ από οποιαδιποτε ςυλλογικι αντίδραςθ (πρόςφατθ είναι θ επίμονθ
άρνθςι τουσ για οργάνωςθ κινθτοποιιςεων ενάντια ςτισ καταςχζςεισ και τουσ πλειςτθριαςμοφσ 1θσ
κατοικίασ ςτισ 12 Γενάρθ, 21 Φλεβάρθ, ακόμα και τθν 1θ Μάθ, μζρα ζναρξθσ των πλειςτθριαςμϊν για πάνω
από 500 ευρϊ χρζθ προσ το δθμόςιο), δυςτυχϊσ ο πρότεροσ βίοσ τουσ αλλά και το γενικόλογο πλαίςιο που
κατζκεςαν οι εν λόγω “ςφμμαχοι”, μασ κάνουν να κρατοφμε μικρό καλάκι για τισ πραγματικζσ επιδιϊξεισ
τουσ.
Παρατθροφμε καταρχιν, ότι αν και το δελτίο τφπου που εκδόκθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ είναι γεμάτο
ευχολόγια για «παλινόρκωςθ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ», για ανκρωποκεντρικι χωρίσ αποκλειςμοφσ
ανάπτυξθ που κα ςτθρίηεται ςε κράτοσ «δικαίου» και κοινωνικι «δικαιοςφνθ» ςτο δια ταφτα, οι διεκδικιςεισ
που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πλαίςιό τουσ κυμίηουν τθ γνωςτι παροιμία «όλο μζλι, μζλι και τθγανίτα
τίποτα».
Ρραγματικά μασ προκαλεί απορία:
Πϊσ μπορεί να υπάρξει πραγματικι προςταςία τθσ 1θσ κατοικίασ και τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ όταν οφτε
οι ίδιοι δεν ηθτοφν τθν κατάργθςθ των αντίςτοιχων νόμων που τισ προβλζπουν, οφτε καν τθσ κατάπτυςτθσ
τροπολογίασ που ενςωματϊκθκε και δίνει δυνατότθτα πλειςτθριαςμϊν για χρζθ πάνω από μόλισ 500 ευρϊ
(όςο δθλαδι μια ειςφορά ςτο ταμείο και ςτθν εφορία);
Τι ςόι κοινωνικό κράτοσ είναι αυτό που κα παρζχει “δίχτυ αςφαλείασ ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ”,
όπωσ λζνε, όταν οι ίδιοι δεν ηθτοφν τθν κατάργθςθ των νόμων που τςάκιςαν παροχζσ και δικαιϊματα, όταν
δεν ηθτοφν τθν κατάργθςθ του αντιαςφαλιςτικοφ εκτρϊματοσ που διζλυςε ςυκζμελα ςυντάξεισ και
ςυνολικά τον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ αςφάλιςθσ;
Όταν οι ίδιοι δεν ηθτοφν οφτε ζνα ευρϊ αφξθςθ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό για υγεία, παιδεία,
ςτοιχειϊδεισ παροχζσ για μασ και τα παιδιά μασ;
Πϊσ κα περιοριςτεί θ υπερφορολόγθςθ αν δεν καταργθκοφν τα διάφορα φοροχαράτςια, τα αντικειμενικά
κριτιρια, ο ΕΝΦΙΑ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ; Αν δεν επιβλθκεί αφορολόγθτο όριο 12.000 ευρϊ για κάκε
αυτοαπαςχολοφμενο προκειμζνου να μπορεί να ηιςει τθν οικογζνειά του αλλά και να μπορεί να
ανταπεξζλκει ςτισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ μικροεπιχείρθςθσ του, ςε ςυνκικεσ που τα χρζθ
παραμζνουν και θ εργαςία του διεξάγεται ςε όλο και πιο αςφυκτικζσ ςυνκικεσ λόγω τθσ κυριαρχίασ των
μεγάλων επιχειριςεων;
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Δυςτυχϊσ διαπιςτϊνουμε ότι θ “κοινωνικι” ςυμμαχία δεν λζει κουβζντα για τα παραπάνω πιεςτικά
προβλιματα που αφοροφν χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ, αντίκετα νομιμοποιεί κα λζγαμε τθν διατιρθςθ των
νόμων αυτϊν, που υποτίκεται ότι κα ιταν ζκτακτοι.
Μιπωσ όμωσ ακοφμε για πρϊτθ φορά και τισ γνωςτζσ παροτρφνςεισ τουσ για διεκδίκθςθ ενόσ Εκνικοφ
Στρατθγικοφ Σχεδίου για τθν ανάπτυξθ;
Και εδϊ οι προβλζψεισ των “ςυμμάχων” που διεκδικοφν ζξυπνεσ εναλλακτικζσ πολιτικζσ που κα φζρουν
ανάπτυξθ για όλουσ, όπωσ ζχουμε διαπιςτϊςει και ςτο παρελκόν, δεν είναι το δυνατό τουσ χαρτί. Άλλωςτε
πρόκειται για τισ ίδιεσ θγεςίεσ που ςτο παρελκόν αποκζωναν τθσ Στρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν ενίςχυςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, που δικεν κα ζβαηε τισ μικροεπιχειριςεισ μασ, ςτθν αγορά τθσ ΕΕ και κα τουσ
πρόςφερε πρόςβαςθ και “ςτου πουλιοφ το γάλα”.
Τότε λοιδοροφςαν με κράςοσ ςωματεία και ςυναδζλφουσ που προβλθματίηονταν από το
φιλομονοπωλιακό χαρακτιρα των κατευκφνςεων τθσ ΕΕ, από το γεγονόσ ότι πάντα κεωροφςε τισ
μικροεπιχειριςεισ μασ, διαρκρωτικό πρόβλθμα που ζπρεπε να ξεπεραςτεί.
Μιπωσ τα “8 χρόνια λιτότθτασ” και «οικονομικισ δυςπραγίασ και κοινωνικισ καχεξίασ», που τϊρα οι ίδιοι
διαπιςτϊνουν με περιςςι κλίψθ δεν ιταν το εφλογο αποτζλεςμα αυτοφ του δρόμου ανάπτυξθσ και των
πολιτικϊν που τον ςυνόδευαν ςτον οποίο οι ανάγκεσ των πολλϊν πάντα κυςιάηονταν ςτθν ιερι αγελάδα
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, του κζρδουσ δθλαδι του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων;
Στο όνομα άλλωςτε τθσ “επιςτροφισ ςτθν κανονικότθτα” αυτοφ του δρόμου, δεν φόρτωςαν όλεσ οι
κυβερνιςεισ ςτισ πλάτεσ μασ, με τθ ςθμερινι να αναδεικνφεται πρωτακλθτισ ςτθ βρϊμικθ δουλειά και
ςτθν εξαπάτθςθ, το λογαριαςμό τθσ πολφχρονθσ οικονομικισ κρίςθσ;
Ακόμα και ζτςι όμωσ προκαλεί πραγματικά ζκπλθξθ ςε κάκε καλοπροαίρετο αυτοαπαςχολοφμενο το γεγονόσ
ότι δεν βρικαν οφτε μια λζξθ να πουν γα τθν κατάργθςθ ζςτω ενόσ από τουσ 600 και πάνω εφαρμοςτικοφσ
νόμουσ των μνθμονίων τουσ οποίουσ απ’ ότι φαίνεται κυβζρνθςθ-ΕΕ-ΔΝΤ κεωροφν ζνα το κρατοφμενο
προκειμζνου όπωσ μασ λζνε τϊρα, “να ςτακεροποιθκεί μια ανάπτυξθ χωρίσ τισ ςτρεβλϊςεισ του
παρελκόντοσ”.
Συνάδελφοι, οι θγεςίεσ των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ προςπακοφν να το παίξουν προςτάτεσ του δικεν ενιαίου
επιχειρθματικοφ κόςμου, ειδικά τθσ μικρομεςαίασ, όπωσ λζνε επιχειρθματικότθτασ, τςουβαλιάηοντασ μαηί
επιχειριςεισ με εκατομμφρια ευρϊ τηίρο με χιλιάδεσ επαγγελματίεσ που κυνθγάνε καταχρεωμζνοι το
μεροκάματο.
Ο διαχωριςμόσ που κάνουν τϊρα ςτθ ΓΣΕΒΕΕ, με τα κεωρθτικά πονιματα του ΙΜΕ, για επιχειρθματικότθτα
ευκαιρίασ και επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ είναι ενδεικτικόσ, και δεν τουσ ςϊνουν μαυρογυαλοφρικεσ ατάκεσ
του ςτυλ “όλοι είναι παιδιά τθσ ΓΣΕΒΕΕ”. Γιατί ξεχνοφν να μασ πουν ότι απ’ ότι φαίνεται, ζχουν παιδιά και
αποπαίδια.
Αυτό επιβεβαιϊνουν τα αιτιματα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμαχίασ τουσ, που
αντανακλοφν τισ επιδιϊξεισ των μεγαλφτερων μικρομεςαίων επιχειριςεων, αυτϊν που επιτυγχάνουν
μεγάλουσ τηίρουσ και διεκδικοφν να ςυνεχίςουν τισ μπίηνεσ τουσ μαηί με τα μονοπϊλια ςτο νζο γφρο τθσ
ανάπτυξθσ.
Άλλωςτε για τα δικά τουσ μάτια βάφτιςαν το πολυνομοςχζδιο του Γενάρθ (βλ. καταςχζςεισ από 500 ευρϊ) ωσ
“αναπτυξιακό”, για τα δικά τουσ μάτια “ιδρϊνουν “ ςτουσ κοινωνικοφσ διαλόγουσ και ςτα φόρουμ για τισ
αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ οικονομίασ ηθτϊντασ περιςςότερθ “οικονομικι δθμοκρατία, φοροαπαλλαγζσ,
ςτοχευμζνεσ χρθματοδοτιςεισ, ςτιριξθ για εξωςτρζφεια, αναπτυξιακά κίνθτρα, ςχζδια που πάντα, ακόμα και
τισ “καλζσ μζρεσ” αφοροφςαν λίγουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ.
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Τι ςχζςθ ζχουμε εμείσ οι χιλιάδεσ αυτοαπαςχολοφμενοι που πολλζσ φορζσ δεν ιταν καν δικι μασ επιλογι θ
βιοτεχνία, το μικρεμπόριο, γενικά θ αυτοαπαςχόλθςθ (πόςο μάλλον ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ που πολλοί
δεν μποροφν οφτε να κλείςουν λόγω των υπζρογκων χρεϊν και τθσ διογκωμζνθσ ανεργίασ). Που εκεί μασ
ζριξαν θ οικονομία και θ πολιτικι που υπθρετεί τα μονοπϊλια.
Εν κατακλείδι, οφείλουμε να διατυπϊςουμε και εμείσ τα ςυμπεράςματά μασ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ
λεγόμενθσ “κοινωνικισ” ςυμμαχίασ.
Συμμαχία μπορεί να είναι, δεν το αρνοφμαςτε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ανάμεςα ςτθν πλειοψθφία των
αυτοαπαςχολοφμενων και ςε διάφορουσ κλάδουσ μιςκωτϊν, ςυνταξιοφχων κλπ. Σίγουρα μοιάηει να χωρά
και άλλουσ, αν αναλογιςτοφμε ότι οι ίδιοι οι ςυνυπογράφοντεσ ςφμμαχοι μόλισ χκεσ “χϊρεςαν” δίπλα τουσ
τον ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, τθν Ζνωςθ Τραπεηιτϊν, τθν Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν, ςυνυπογράφοντασ κοινι διλωςθ για ζνα
(ζκπλθξθ!) Εκνικό Στρατθγικό Αναπτυξιακό ςχζδιο (μζςα Φλεβάρθ, ΟΚΕ) ξεχνϊντασ ότι για όλουσ αυτοφσ, οι
χιλιάδεσ αυτοαπαςχολοφμενοι ευκφνονται για τθν “φτϊχεια των εκνϊν” (ΣΕΒ, 2017).
Αν αυτζσ είναι οι “υγιείσ δυνάμεισ” με τισ οποίεσ κζλουν να μαηικοποιιςουν τθ ςυμμαχία τουσ, τουσ λζμε
πολφ απλά “ευχαριςτοφμε, αλλά δεν κα πάρουμε” ςε μια ςυμμαχία των μεγάλων ενάντια ςτουσ μικροφσ.

Συνάδελφοι

Σασ καλοφμε να κλείςετε τα αυτιά ςτισ ςειρινεσ τθσ ψευδεπίγραφθσ
«κοινωνικισ» ςυμμαχίασ που εφθφραν οι πλειοψθφίεσ τθσ ΓΣΕΒΕΕ και τθσ
ΕΣΕΕ και οι ςφμμαχοί τουσ, πίςω από κλειςτζσ πόρτεσ.
Οι θγεςίεσ αυτζσ δεν μποροφν, οφτε κζλουν να εγγυθκοφν τθν οργάνωςθ τθσ πάλθσ για τα δικαιϊματά μασ,
για να αντιμετωπιςτεί θ πολιτικι που μασ οδθγεί ςτα χρζθ και τα λουκζτα.
Για μία ακόμα φορά προςφζρουν υπθρεςίεσ ςτθν κυβζρνθςθ, νομιμοποιϊντασ μια οικονομικι ανάπτυξθ
βαςιςμζνθ ςτθν εκμετάλλευςθ, ςτα λουκζτα και τισ ςυντάξεισ-φιλοδωριματα, ςτθν παραπζρα διεφρυνςθ τθσ
ιδιωτικοποίθςθσ ςτθν υγεία, τθν παιδεία, τθν κοινωνικι πρόνοια.
Τα όμορφα λόγια τουσ δεν μποροφν να κρφψουν τθν πραγματικότθτα:

Πτι τα λαϊκά αιτιματα για κάλυψθ των διευρυνόμενων αναγκϊν ςυγκροφονται
αντικειμενικά με τισ επιδιϊξεισ των μονοπωλίων.
Εμείσ ζχουμε βρεκεί και κα ξαναβρεκοφμε μαηί τουσ εργατοχπάλλθλουσ, τουσ βιοπαλαιςτζσ αγρότεσ,
επιςτιμονεσ, τεχνικοφσ, άνεργουσ και ςυνταξιοφχουσ.

Αυτι είναι θ δικι μασ Κοινωνικι ςυμμαχία.
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυναντϊνται οι αγωνίεσ όλων των λαϊκϊν ςτρωμάτων. Στισ κοινζσ ανάγκεσ και
ενάντια ςτον κοινό αντίπαλο, αναπτφςςεται και ωριμάηει από τα κάτω θ κοινι δράςθ και ςυμμαχία των
βιοπαλαιςτϊν αυτοαπαςχολοφμενων με τουσ εργαηόμενουσ και το ταξικά προςανατολιςμζνο εργατικό
κίνθμα, τθ φτωχι αγροτιά και τουσ αγροτικοφσ ςυλλόγουσ και ομοςπονδίεσ, άλλουσ μαηικοφσ φορείσ
γυναικϊν και νεολαίασ που κινοφνται ςε αγωνιςτικι κατεφκυνςθ.
Αυτι θ δράςθ και πραγματικι κοινωνικι ςυμμαχία ζχει ιδθ δϊςει οριςμζνα κετικά δείγματα γραφισ ςτουσ
αγϊνεσ που αναπτφχκθκαν τα προθγοφμενα χρόνια (ενάντια ςτα μνθμόνια και τουσ εφαρμοςτικοφσ νόμουσ
τον αντιαςφαλιςτικό νόμο, για τθ νομοκζτθςθ τθσ Κυριακισ Αργίασ, τϊρα ενάντια ςτισ καταςχζςεισ και τουσ
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πλειςτθριαςμοφσ) και πρζπει να τθ ςτθρίξουμε και να τθν ενδυναμϊςουμε με τθ ςυμμετοχι μασ, όχι να τθν
“κυςιάςουμε” ςτισ επιδιϊξεισ και τισ αυταπάτεσ που καλλιεργοφν απλόχερα οι ςυμβιβαςμζνεσ
ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ των ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ και οι ςφμμαχοί τουσ, που άλλωςτε διακζτουν και αυτοί
αντίςτοιχεσ περγαμθνζσ ςτθν εξαπάτθςθ και τον αποπροςανατολιςμό, όπωσ θ ΓΣΕΕ που αποτελεί ςτθν πράξθ
ςτακερό εκπρόςωπο του εργοδοτικοφ- κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ.
Οι ομοςπονδίεσ που υπογράφουμε αυτό το κάλεςμα, μαηί με ςωματεία και άλλεσ ηωντανζσ δυνάμεισ που
δρουν ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ζχουμε από καιρό χαράξει αγωνιςτικό διεκδικθτικό δρόμο για τθν
υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων μασ, αναγνωρίηοντασ ότι θ ςφγκρουςθ με το μεγάλο κεφάλαιο και τισ
πολιτικζσ που υπθρετοφν τα ςυμφζροντά του, τθ ςτρατθγικι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και του
ευρωμονόδρομου, είναι ο δικόσ μασ μονόδρομοσ.

Σε αυτό το δφςκολο αλλά αναγκαίο δρόμο καλοφμε και τα υπόλοιπα ςωματεία τουσ χιλιάδεσ
αυτοαπαςχολοφμενουσ, για να πολλαπλαςιάςουμε τη δφναμη μασ.

Συνεχίηουμε πιο δυναμικά τον αγϊνα μασ!
Μαηικοποιοφμε τα ςωματεία μασ μετατρζποντάσ τα,
ςε κζντρα αντίςταςθσ & πάλθσ!
Αλλάηουμε τουσ ςυςχετιςμοφσ! Χτίηουμε τθ δικι μασ ςυμμαχία!
Τα αιτιματά μασ είναι δίκαια, αφοροφν τθν επιβίωςθ μασ, τθν επιβίωςθ των οικογενειϊν μασ. Απαιτοφμε
εδϊ και τϊρα:













Καμιά κατάςχεςθ, κανζνασ πλειςτθριαςμόσ ςτθν πρϊτθ κατοικία, τθν επαγγελματικι ςτζγθ, τα
εργαλεία και τα μζςα εργαςίασ από δάνεια που βρίςκονται ςτο κόκκινο. Κατάργθςθ των
καταςχζςεων και των πλειςτθριαςμϊν για χρζθ ςτον ΟΑΕΕ.
Διαγραφι τόκων και προςαυξιςεων για τα χρζθ προσ τισ τράπεηεσ. Κοφρεμα του κεφαλαίου κατά
30% για τουσ εν ενεργεία αυτοαπαςχολοφμενουσ και κατά 50% για όςουσ ζκλειςαν τθν επιχείρθςι
τουσ.
Επαναφορά του αφορολόγθτου για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ. Ατομικό αφορολόγθτο όριο ςτισ
12.000 ευρϊ προςαυξθμζνο κατά 3.000 για κάκε παιδί. Φορολογία ςτο πραγματικό ειςόδθμα,
κατάργθςθ των τεκμθρίων, του τζλουσ επιτθδεφματοσ, του ΕΝΦΙΑ . Αφξθςθ τθσ φορολογίασ
προοδευτικά ςτο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.
Ακατάςχετοσ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ που να καλφπτει τισ απαραίτθτεσ λειτουργίεσ κάκε
μικροεπιχείρθςθσ.
Αποςφνδεςθ των αςφαλιςτικϊν οφειλϊν από τθν πρόςβαςθ ςε παροχζσ υγείασ- πρόνοιασ
περίκαλψθσ. Δωρεάν πρόςβαςθ για όλουσ τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ ςε
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου Επίδομα τοκετοφ και επίδομα
μθτρότθτασ (6μθνο). Αντίςτοιχθ μζριμνα για τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ ςε κάκε διμο.
Αναπλιρωςθ των απωλειϊν ςτισ ςυντάξεισ και κατάργθςθ των νζων αυξιςεων ςτισ ειςφορζσ Όρια
ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 60 χρόνια για τουσ άντρεσ και ςτα 55 για τισ γυναίκεσ. Σφνταξθ με βάςθ τισ
καταβεβλθμζνεσ ειςφορζσ, για όςουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ ζχουν ςυμπλθρϊςει ςυντάξιμθ
θλικία, και δεν μποροφν να ρυκμίςουν τμιμα ι το ςφνολο των οφειλϊν τουσ. Οριςτικι διαγραφι
όςων οφειλϊν απομείνουν.
Άμεςθ νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ Κυριακάτικθσ Αργίασ. Κατάργθςθ των νόμων που
απελευκερϊνουν τα ωράρια λειτουργίασ
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