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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 47ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλωσορίσατε στο 47ο  Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Να ευχαριστήσω τα Σωματεία της Αθήνας  : Συντεχνία – Ταπετσαρία – Ξυλογλύπτες  για την συμμετοχή τους στη
διοργάνωση του Συνεδρίου μας.

Ευχαριστώ   όλους  τους  συναδέλφους  που  τιμούν  σήμερα  με  την  παρουσία  τους   και  ανταποκρίνονται  στο
συνδικαλιστικό τους καθήκον παρ’ όλες τις δυσκολίες των καιρών. 

Με χαρά καλωσορίζω και τους παλαίμαχους που μας τιμούν για μια ακόμη φορά με την παρουσία τους και δεν
ξεχνάνε ποτέ τους αγώνες που κατέθεσαν κι αυτοί από τούτο εδώ το μετερίζι.

Συνάδελφοι ,

Οι διαστάσεις που έχει λάβει πλέον η βαθιά και παρατεταμένη κρίση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τα θύματα από τις
συνέπειες  είναι  τα  φτωχά  λαϊκά  στρώματα  ,  οι  μικροί  επαγγελματοβιοτέχνες  ,  οι  αυτοαπασχολούμενοι.   Τα
λουκέτα, η φτώχεια και η εξαθλίωση δεν έχουν τελειωμό.

Οι  αναφορές  του πρόεδρου ΑΣΒΕΣΤΑ, από τούτο δω το βήμα  από το 2010 και μετά για τρίτο και τέταρτο μνημόνιο
, επιβεβαιώθηκαν. Όχι  γιατί  ήταν  προφητεία αλλά γιατί  ήταν  αποτέλεσμα μελέτης από αρχής της κρίσης για το
που πάει αυτή η κατάσταση  ποια στρώματα θα πλήξει και σε τι βάσανα θα βάλει το φτωχό λαό τα επόμενα χρόνια.

Η τακτική γνωστή.  Με τον ένα η  τον άλλο διαχειριστικό  τρόπο από τους εξωγενείς  παράγοντες   αλλά και  τις
αντιθέσεις με τα μεγάλα συμφέροντα  των μέσα ένα ήταν το συμπέρασμα ότι η κρίση αφορούσε την καπιταλιστική
ανάπτυξη παγκοσμίως  , την διεύρυνση των παραγωγικών σχέσεων , την συσσώρευση  των μέσων παραγωγής και
των  κεφαλαίων  σε  λίγα  χέρια.  Αυτό  το  ονόμασαν  καζινοκαπιταλισμό   σκάνδαλο  των   golden boys μεγάλων
ασφαλιστικών  και  τραπεζικών  ομίλων  και  κάτι  τέτοια  που  καμιά  σχέση  δεν  είχαν  και  δεν  έχουν  με  την
πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι αυτό που συνέβη και συνέβαινε πάντα και στην ιστορία και σήμερα. Τσουνάμι  αντιλαϊκών  μέτρων
που εκφράζονται  με αύξηση της ανεργίας –φτωχοποίηση των πολλών και  φτωχότερων ,   απολύσεις –μειώσεις
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μισθών-υπερφορολόγηση σε βαθμό φοροληστείας –νόμοι που βάζουν συνεχεία τη θηλιά στο λαιμό της φτωχής
αγροτιάς  για έλεγχο της παραγωγής διατροφικών αγαθών που είναι το πρώτο φόβητρο για την πείνα –περιορισμό
έως  και αφανισμό της μικρής επαγγελματικής  δραστηριότητας. Αφαίμαξη στις συντάξεις  σε σημείο τιμωρητικό
ως να μην είχαν οι απόμαχοι της δουλειάς το δικαίωμα να αποζημιωθούν για τους κόπους  μισού σχεδόν αιώνα
εργασίας και με τους όρους που όριζε το  τότε ασφαλιστικό ταμείο με μια αξιοπρεπή σύνταξη και επιπρόσθετα
μέσα  από  την  απαξίωση  και  ιδιωτικοποίηση  της  Υγείας  να  μη  μπορούν  να  καλύψουν  τα  στοιχειώδη   της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  που λόγω ηλικίας είναι και αυξημένα.

Στην διάρκεια των 8 χρονών της βαθειάς κρίσης και ύφεσης πόσες φορές οι εκάστοτε ηγεσίες που εκφράστηκαν με
συγκυβερνήσεις  όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί ( η συνευθύνη είναι μεγάλο κεφάλαιο και οδηγεί σε αδιέξοδα και
απογοήτευση  τους  λαούς  από  τις  πολιτικές  του  επιλογές)  μας  εξήγγειλαν  τέλος  της  κρίσης,  τώρα  έρχεται  η
ανάπτυξη και άλλα πολλά.

Σήμερα  η  συγκυβέρνηση  αλλά  και  η  αντιπολίτευση  μιλούν  για  κλείσιμο  αξιολόγησης  –ποσοτική  χαλάρωση-
δημοσιονομική  προσαρμογή-αποκλιμάκωση  επιτοκίων-δημοσιονομικό  πρόσημο  θετικό  η  αρνητικό  έναντι  του
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% για το 2018 –δημοσιονομικό χώρο  με μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα και
άλλα τερτίπια.

Ωστόσο Όλοι μιλούν για το ίδιο πράγμα ,  τον τρόπο  που θα μας τσακίσουν και με ποια δεσμίδα αντιλαϊκών μέτρων
θα επιλέξουν,  αφού μάλιστα πρώτα  αποδεχτεί και ο κόσμος τον όρο < ΕΝΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ>.

Η αλήθεια  είναι   η  απαρχή ενός  4ου μνημονίου  η  όπως αλλιώς επιλέξουν να το ονομάσουν  το οποίο θα έχει
ξεμάτωμα  και  περικοπές   στις  δαπάνες  που  αφορούν  τις  λαϊκές  ανάγκες  υγεία  παιδεία  ιδιωτικοποιήσεις  –
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας(βλέπε ελληνικό) και χτίσιμο ανάπτυξης των επενδυτών πάνω στα συντρίμμια
των εργαζομένων.

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των ανταγωνισμών από τα δυτικά βαλκάνια
μέχρι τη  μέση ανατολή και από τον περσικό κόλπο μέχρι το αιγαίο και την Αδριατική το θερμόμετρο βρίσκεται
πολύ ψηλά  με γενικότερα ζητήματα την επαναχάραξη των συνόρων στα βαλκάνια μέχρι της ανταλλαγής εδαφών
και με σαφή τα σημάδια της κατοχής από την Ε.Ε και ΝΑΤΟ της ευρύτερης περιοχής  Βοσνίας  Ερζεγοβίνης καθώς
και επιδιώξεις για εντονότερη παρουσία  του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο . Δεν λείπουν δε και οι εθνικιστικές κορώνες
μεταξύ των Αλβανικών κομμάτων που επικρατεί η εμμονή για τη μεγάλη Αλβανία. Από την άλλη οι πιέσεις της
τουρκικής ηγεσίας  έναντι στους σχεδιασμούς της ντόπιας αστικής  τάξης για τον ρόλο και την αναβάθμιση της
χώρας στον ενεργειακό κόμβο.

Οι εξελίξεις αυτές συστήνουν ένα επικίνδυνο τοπίο με εκρηκτικό κοκτέιλ όχι μόνο για θερμό επεισόδιο αλλά και για
εμπλοκή των λαών σε πιο διευρυμένους  πολεμικούς σχεδιασμούς.

                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ*

1) Το 37,1 % των νοικοκυριών  ζει με εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ
2) Το 47,2 δηλώνει ότι το μόνο εισόδημα μέσα στην οικογένεια είναι από μέλος της  συνταξιούχο.
3) Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο.
4) Το 9,5%  από τους ανέργους παίρνει επίδομα ανεργίας.
5) Το 73% δηλώνουν μακροχρόνια άνεργοι.
6) Το 21,3% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία.
7) Το 27,3% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες.
8) Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους λόγω οφειλών. (σίγουρα από αυτά τα

νοικοκυριά  , μη περιμένουμε συνάδελφοι πελάτες).
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9) Οι μειώσεις  δαπανών : 53% στην ένδυση και στην υπόδηση ,  48,2% στην διασκέδαση,  40,2% στα είδη
διατροφής .

10) Από την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου και μετά το 2016, το 75% των νοικοκυριών διαβιώνει με πολύ
χειρότερους ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους από το προηγούμενο διάστημα της κρίσης.

11)  Το 75,3% των νοικοκυριών  παρουσίασε σημαντική μείωση εισοδημάτων το 2016.
12) 450.000  Έλληνες  πολίτες  έχουν  μεταναστεύσει  ως  οικονομικοί  μετανάστες  για  να  βρουν  καλύτερο

εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης.
13) 15,8% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει μία έκτακτη οικονομική δαπάνη των 500 ευρώ , ενώ το

51,4% θα κάλυπτε την ανάγκη αυτή με μεγάλη δυσκολία.
14) Το 75,3% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τον επόμενο καιρό.
15) Το  9%  των  νοικοκυριών  δηλώνουν  εισόδημα  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα  ως  κύρια  πηγή

εισοδήματος σε σχέση με το 12,6% του 2012.
16) Συνεχίζεται η πτωτική πορεία της ζήτησης σχεδόν στο σύνολο των εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών και η

ένδειξη έχει στροφή  στην κατανάλωση χαμηλότερης ποιότητας αγαθών.
*Στοιχεία ΓΣΕΒΕΕ

Αυτό συνάδελφοι είναι το success story μέχρι και το τέταρτο μνημόνιο.

Φτώχεια όμως και στην Γερμανία.  Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Γερμανίας 13.000.000
ή  15,7%  του  πληθυσμού  το  2015  ζούσαν  σε  συνθήκες  φτώχειας  με  απολαβές  κάτω  του  60%  του  μέσου
εισοδήματος.

Τα λεγόμενα  mini jobs  δηλαδή οι  λίγες ώρες δουλειές αποκρύπτουν την πραγματική ανεργία και απασχολούν
7.000.000 άτομα με 400 ευρώ το μήνα . 

Η πρόταση των δανειστών είναι η φοροληστεία    με παρεμβάσεις στο ύψος του 2% του ΑΕΠ που  μεταφράζονται σε
3,6 δις.. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης απόδοσης μέχρι 1% του ΑΕΠ δηλαδή περισσότερα
από 1,8 δις  σε ετήσια βάση με καταληκτική ημερομηνία τον Γενάρη του 2019.  Εξετάζεται δε η σταδιακή μείωση
του αφορολόγητου από 8.836 ευρώ σε 5.500 ευρώ σταδιακά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα επιβάλλεται φόρος σε
εισοδήματα των 400 ευρώ τον μήνα. Επίσης άλλο 1% του ΑΕΠ υπολογίζουν οι δανειστές από την καρατόμηση των
συντάξεων με καταληκτική ημερομηνία το 2020 χωρίς να υπόσχονται ότι δεν θα αλλάξει αυτό το μείγμα αντιλαϊκής
πολιτικής μέχρι τότε.

Ο κόφτης φυσικά θα είναι διαρκείας και με την δικλείδα σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων. Τα αντισταθμιστικά
οφέλη δεν θα είναι για τους εργαζόμενους τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες
αλλά για το μεγάλο εγχώριο κεφάλαιο.

Χρέος μας είναι να παλέψουμε και για το ασφαλιστικό , που απ’ότι  βλέπουμε μόνο ασφαλιστικό δεν είναι. Θα το
ονόμαζα συμπληρωματικό των χαρατσιών γιατί και τίποτα δεν υπόσχεται σαν ασφαλιστικό και από τη μεριά της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά  και βάσει  της συνταξιοδοτικής πολιτικής δεν μιλάμε για συντάξεις , μιλάμε
για επιδόματα πείνας στα οποία μάλιστα θα επιδρούν οι εκάστοτε δημοσιονομικές προσαρμογές και ο διαρκής
κόφτης. Χωρίς την συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού ως εγγυητή.

Το φορολογικό δείχνει έναν προσανατολισμό αυτοκαταστροφικό για το στρώμα και τον κλάδο μιας και απ’ όπου κι
αν το πιάσει κανείς είναι χρεωμένος και μόνο που αναπνέει σαν επαγγελματίας. Για τους συναδέλφους με πολύ
χαμηλό εισόδημα μέχρι ποσά   10.000 -15.000 ευρώ αν αφαιρέσει κανείς το 22,9% και τις ετήσιες εισφορές και
επιτηδεύματος κλπ. Δεν του μένει τίποτε για να πει ότι μπορεί να ζήσει οικογένεια. Για τους δε πουν έχουν ένα
μεγαλύτερο εισόδημα τους βάζει στη λογική θα δουλεύω εγώ για να κάνω τζίρους για την εφορία και τα ταμεία ??
οπότε και από κείνη τη μεριά που ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μια δραστηριότητα πιο υγιής και να πηγαίνει στο
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σπίτι ένα κομμάτι φαί  αξιοπρεπώς αλλά και να προσλαμβάνει και κανένα εργαζόμενο να τρώει ένα κομμάτι ψωμί ,
οδηγείται  κι  αυτό  στην  απαξίωση   και  του  ιδίου  προς  την  εργασία  αλλά  και  του  κλάδου  και  σε  ένα  βαθμό
κατευθύνει σε λύσεις όπως π.χ. μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και φοροδιαφυγή.

Συνεπώς  υπάρχουν λόγοι  και για αγώνες για τον  αντιασφαλιστικό νόμο και για την φοροληστεία  που δεν μας
αφήνει να πάρουμε ανάσα και για τα κλαδικά ζητήματα που σήμερα στον κλάδο παρουσιάζουν μια αυξητική , θα
έλεγα , πιεστική τάση προκειμένου να ξεμπερδεύουν με μας.

Η  συμμετοχή  στους  κοινωνικούς  διαλόγους  και  μόνο,   στηρίζει  στην  ουσία  τις  κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης  υπονομεύει την αγωνιστικότητα και τη συσπείρωση των σωματείων και των συναδέλφων διότι η δια της
αναθέσεως λογική στις διαπραγματεύσεις  βολεύει  - νομιμοποιεί αντιλαϊκά μέτρα και ψηφίζει εν τέλει μνημόνια
μέσα από τα ανώτερα συνδικαλιστικά στελέχη  που από την άλλη μεριά είναι και στελέχη των κομμάτων και των
κυβερνητικών σχηματισμών που ψήφισαν και ψηφίζουν μέχρι σήμερα  μνημόνια ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.

Η θέση μας σήμερα ότι τα σωματεία είναι άμαζα, δεν παρουσιάζουν συνδικαλιστική δραστηριότητα ενώ συνάμα
παρασύρουν μία μεγάλη μερίδα των συναδέλφων στην απογοήτευση και στην σκέψη ότι ούτε από τούτο εδώ το
μετερίζι υπάρχει διέξοδος και προοπτική επιβίωσης, είναι εδώ και πολλά χρόνια πριν σωστή και τεκμηριωμένη.

Παρ’ όλα αυτά , εμείς στην Ομοσπονδία στηρίζουμε την άποψη ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη χρονική
στιγμή  είναι  ανάγκη  από  τη  βάση  των  Σωματείων  με  συνεχείς  συνελεύσεις  ακόμα  και  με  συσκέψεις  των
συνδικαλισμένων μελών με συναδέλφους, μαγαζί το μαγαζί να έρθουμε κοντά και σε κείνους που απογοητεύτηκαν
κάποια στιγμή και απέχουν αλλά και στους νεώτερους που δεν γνώρισαν ή δεν συμμετείχαν ποτέ στο σωματείο είτε
από άγνοια είτε από άποψη περί κακού μόνο συνδικαλισμού να προσπαθήσουμε να τους εντάξουμε ξανά.  Υπάρχει
και κείνη η μερίδα των συναδέλφων που είναι πλέον  άνεργοι και δεν έχουν καν μαγαζί.   Έχουμε καθήκον να
εντάξουμε αυτούς τους συναδέλφους , μέσα από τα Σωματεία σε Επιτροπές Ανέργων  ώστε να διεκδικήσουμε μαζί
το δικαίωμα κατ’αρχήν στην εργασία  για να ζήσει ο καθένας μας την οικογένεια του. Το επίδομα ανεργίας  θα
έπρεπε εδώ και χρόνια να θεωρείται αναφαίρετο δικαίωμα όσο διαρκεί  η ανεργία και να είναι υποχρέωση που
πηγάζει από τις θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας  ενός κράτους που εκφράζεται με την δύναμη και τη θέληση των
πολλών και της λαϊκής βούλησης.

Γνωρίζει κανείς συνάδελφοι τι έχουν απογίνει τόσες χιλιάδες συνάδελφοι μας που έχουν  κλείσει τα μαγαζιά τους ?

Γνωρίζει  κανείς τι ζόρια τραβάνε οι οικογένειες τους από αυτή τη δυσμενή εξέλιξη? Τι κυνηγητό δέχονται από
Τράπεζες, Ασφαλιστικούς φορείς , από το ΚΕΑΟ, από τυχόν προμηθευτές ακόμα  και από σπιτονοικοκύρηδες  για
ανεξόφλητα ενοίκια ?

Μήπως και στον οικογενειακό μας κύκλο ο καθένας  από εμάς δεν αντιμετωπίζει τουλάχιστον μία τέτοια περίπτωση
που εκτός των άλλων βασανίζει από τους γονείς και τα παιδιά μέχρι και τους παππούδες?

Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  και  για  ακόμη  περισσότερους  μεγάλη  ευθύνη  φέρουν  οι  ηγεσίες  των
συνδικαλιστικών εκείνων οργάνων στην υψηλή βαθμίδα ( βλέπε τριτοβάθμια) που στηρίζουν και στηρίζονται με
συσχετισμούς από άμαζα σωματεία.

Είναι  ευθύνη  και  καθήκον  το  επόμενο  καιρό  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  να  αναπτύξει  μία   τέτοια  δράση  και
σχεδιασμό ώστε να συσπειρώσει εκείνες τις υγιείς δυνάμεις μέσα από τα Σωματεία της που να βάλουν στόχους
πάλης  με βάσει  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι  συνάδελφοι  σαν  κλάδος αλλά και  τα άλλα που δεν
εξαιρούνται από την επίθεση που δέχεται το στρώμα και τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Στα πλαίσια του Διοικητικού απολογισμού της Ομοσπονδίας μας :
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Συνάδελφοι  ,  ανταποκριθήκαμε   σε  όποια  Σωματεία  ζήτησαν   τη  βοήθεια  της  Ομοσπονδίας  για  τη  θετική
παρέμβαση της σε συσκέψεις με μέλη των Σωματείων προκειμένου να ανοιχθεί ένας διάλογος, να ανοιχθεί μία
γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων και σωματείου και να δοθεί ένα κουράγιο στους συναδέλφους να μη
απαξιώσουν  τα  σωματεία  στα  οποία  ανήκουν  και  να  ατσαλωθούν  με  μία  επιχειρηματολογία  με  αισιόδοξα
μηνύματα  και αγωνιστική δράση γύρω από το πλαίσιο πάλης που πρέπει να αναπτύξουν τον επόμενο καιρό και σε
αυτές τις δύσκολες πραγματικά  συνθήκες.

Έτσι  κι   έγινε  χωρίς  να θέλω να υποστηρίξω ότι  τα κάναμε  όλα καλά και  ότι  ανταποκριθήκαμε  πλήρως ή ότι
ανεβάσαμε σε ικανοποιητικό βαθμό τις συσπειρώσεις γύρω από τα σωματεία που μας δέχτηκαν.

Ένα δείγμα της δουλειάς μας μπορώ να πω ότι έγινε με την επίσκεψη στο Σωματείο του Άργους από το Προεδρείο,
όπου ενισχύθηκε και πήρε κουράγιο ένας κόσμος .

Μέσα  στις  2016  επαναλάβαμε  επίσκεψη  στο  ίδιο  Σωματείο  ,  συζητήσαμε  το  πλαίσιο   πάλης  και  δράσης  της
Ομοσπονδίας  μας  και  το  πώς  πρέπει  να  συνδεθούμε  και  με  τα  άλλα  κοινωνικά  στρώματα  προκειμένου  να
αναπτύξουμε μαζικά διεκδικήσεις.  Σημειωτέον ότι η περιφέρεια δεν μπορεί μόνο με ένα σωματείο και μόνο με
κλαδικά αιτήματα να εκφράζεται σε μαζικούς αγώνες. 

Η  Ομοσπονδία  μας,  μαζί  με  άλλες  Ομοσπονδίες  και  σωματεία  συμμετείχε  σε  αγωνιστικές  κινητοποιήσεις,
παραστάσεις σε διάφορα Υπουργεία, στον Ο.Α.Ε.Ε. κλπ.

1. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο 18 Φλεβάρη 2014 για το κλείσιμο των μονάδων του ΕΟΠΥΥ.
2. Συμμετοχή στην Απεργία στις 7 Απριλίου 2014
3. Συμμετοχή  στην Απεργία της 1ης Μάη 2014, μέρας μνήμης και αγώνα
4. Σύσκεψη Σωματείων Αθήνας
5. Συμμετοχή στην κινητοποίηση για το ασφαλιστικό στις 19 Ιουνίου 2014
6. Συμμετοχή στην κινητοποίηση στην 9 Ιουλίου 2014 για το φορολογικό, στο Υπουργείο Οικονομικών.
7. Συμμετοχή στην κινητοποίηση στην 9 Ιουλίου 2014 για το νομοσχέδιο για την μικρή ΔΕΗ.
8. Σύσκεψη Σωματείων Αθήνας
9. Πραγματοποιήθηκε το ΔΣ της Ομοσπονδίας στη Λάρισα 31 Αυγούστου 2014 με τη συμμετοχή σωματείων

της περιφέρειας.
10. Συμμετοχή στο πανελλαδικό κλείσιμο στις 1 Οκτωβρίου 2014
11. Συμμετοχή στο πανελλαδικό κλείσιμο στις 1 Νοεμβρίου 2014
12. Συμμετοχή στην Απεργία στις 27 Νοεμβρίου 2014
13. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 8 Δεκεμβρίου 2014
14. Σύσκεψη Σωματείων Αθήνας
15. Παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΕ στις 27 Δεκεμβρίου 2014
16. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 30 Μαρτίου 2015
17. Συμμετοχή  στο  συλλαλητήριο  για  τα  αποθεματικά  των  Ασφαλιστικών  Ταμείων  και  των  Δημόσιων

Οργανισμών στις 24 Απριλίου 2015
18.  Συμμετοχή  στη  παράσταση  στο  ΚΕΑΟ  στις  18  Μάη  2015  για  τα  σημειώματα  που  έστελνε  στους

συναδέλφους
19. Συμμετοχή στην κινητοποίηση στην 11 Ιουνίου 2015 στο Υπουργείο Οικονομικών και συνάντηση με τον

Υπουργό Σταθάκη.
20. Συμμετοχή  στα συλλαλητήρια  για το νέο μνημόνιο στις 10 & 15 & 23 Ιουνίου 2015
21. Σύσκεψη Σωματείων Αθήνας
22. Συμμετοχή σε συλλαλητήριο για τους πλειστηριασμούς στις  22 Ιουνίου 2015
23. Συμμετοχή σε συλλαλητήριο για το Νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα στις  16 Οκτωβρίου 2015
24. Συμμετοχή στην Απεργία στις 12 Νοεμβρίου 2015
25. Συμμετοχή στην Απεργία στις  3 Δεκεμβρίου 2015
26. Συμμετοχή σε συλλαλητήριο για το φορολογικό και το ασφαλιστικό     στις 23 Γενάρη 2016
27. Σύσκεψη Σωματείων Αθήνας
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28. Συμμετοχή στην Απεργία στις 4 Φλεβάρη 2016
29. Συμμετοχή σε συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό στις 13 Φλεβάρη 2016
30. Συμμετοχή σε συλλαλητήριο για την Κοινωνική Ασφάλιση 31 Μαρτίου 2016
31. Συμμετοχή σε συλλαλητήριο γι α την Κοινωνική Ασφάλιση 26 Απριλίου 2016
32. Κινητοποίηση ενάντια στη φοροληστεία 15 Ιουνίου 2016
33. Συμμετοχή  σε συλλαλητήριο για το πάγωμα των χρεών προς τον Ο.Α.Ε.Ε. στις 9 Σεπτέμβρη 2016 (μετά τις

εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ)
34. Συμμετοχή στην Απεργία 8 Δεκέμβρη 2016 για τα μέτρα της Κυβέρνησης
35. Παράσταση  διαμαρτυρίας  27  Ιανουαρίου  2017  στο  Υπουργείο  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και

Κοινωνικής  Αλληλεγγύης για την υπουργική απόφαση διαβιβάσεως χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
κάτω των 5.000 ευρώ στο Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών 

36. Παράσταση διαμαρτυρίας 28 Φλεβάρη 2017 για το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων

Διοικητικά Συμβούλια :

23/02/2014 Δ.Σ. Αθήνα συγκρότηση

30/03/2014 Δ.Σ. Αθήνα

31/08/2014 Δ.Σ. Λάρισα

22/03/2015 Δ.Σ. Αθήνα

28/06/2015 Δ.Σ. Τρίπολη

31/01/2016 Δ.Σ. Αθήνα

26/06/2016 Δ.Σ. Αθήνα συγκρότηση

04/09/2016 Δ.Σ. Βόλος

23/10/2016 Δ.Σ. Θεσσαλονίκη

22/01/2017 Δ.Σ. Αθήνα

Συνέδρια :

44ο εκλογοαπολογιστικό Αθήνα  16/02/2014

45ο Αθήνα                                         26/04/2015

46ο Λάρισα                                       28/02/2016

Έχουμε  μια  πάγια  απόφαση  να  πραγματοποιούμε  τα  περισσότερα  Δ.Σ.  αποκεντρωμένα  κατά  το  πλείστον
προκειμένου να παίρνουμε μία  εικόνα των ιδιαίτερων προβλημάτων της ντόπιας κοινωνίας και των συναδέλφων
και  όπου ακόμα μας ζητηθεί να δώσουμε και μεις τις γνώσεις  και τη γνώμη της Ομοσπονδίας επί όλων των
θεμάτων.

Έτσι έγινε και το Δ.Σ. στη πόλη της Λάρισας το 2014 αλλά και το 46ο  Συνέδριο  το 2016.

Κάποια συμπεράσματα  προέκυψαν και από την πραγματοποίηση επίσκεψης μας στο Σωματείο της Μυτιλήνης
όπου μάλιστα ήταν αξιόλογη η συμμετοχή των συναδέλφων και μάλιστα  έγιναν και εγγραφές μελών.

Συνάδελφοι,
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Η δράση της Ομοσπονδίας μας  παρ’ όλα αυτά γίνεται σε δύσκολες συνθήκες εξαιτίας και της πολιτικής όλων των
κυβερνήσεων  και της σημερινής  που φορτώνουν τις συνέπειες της κρίσης στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.
Δίνουμε μία μάχη να σπάσει ο φόβος, η απογοήτευση και η μοιρολατρία για να μην υποταχθεί το συνδικαλιστικό
κίνημα στην πολιτική του συμβιβασμού και στα συμφέροντα των ολίγων. Στα μέτρα του δυνατού , προσπαθούμε να
εξηγήσουμε στους συναδέλφους  τις αιτίες της  κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας.

Όπου  έχουμε  συζητήσει  με  τα  Δ.Σ.  των  σωματείων   αλλά  ακόμα  και  με  επαγγελματοβιοτέχνες   μεμονωμένα
(παράδειγμα  από  την  επίσκεψη  μας  τον  προηγούμενο  μήνα  στο  κάλεσμα  του  Σωματείου   Επιπλοξυλουργών
Ηρακλείου Κρήτης) κανένας συνάδελφος δεν μας είπε ότι δεν συμφωνεί μαζί μας. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι να
είπαν ότι  είναι δύσκολο να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο στις σημερινές ημέρες. 

Εμείς συνάδελφοι σαν Ομοσπονδία, σαν αποφάσεις του Δ.Σ. και σαν συμπεράσματα  με τι σχέδιο και με ποιους
συμμάχους  θα  παλέψουμε  μαζί  δεν  έχουμε  απλά  μια  συγγραφή  ή  συνυπογραφή  αιτημάτων,   έχουμε  ένα
ολοκληρωμένο  σχέδιο  που  η  υλοποίηση  του  ανακουφίζει  σήμερα  τους  μικρούς  επαγγελματοβιοτέχνες  –
αυτοαπασχολούμενους  και ανοίγει δρόμους για ριζικές αλλαγές αύριο.  Σωστά συμμετέχουμε στη ΠΑΣΕΒΕ με τις
συσπειρώσεις των Ομοσπονδιών και των Σωματείων και στηρίζουμε μαζικά τις κινητοποιήσεις των Σωματείων μας
σε όλη την Επικράτεια. 

Κλαδικά ζητήματα : 

Γνωρίζουμε πολύ καλά , ιδιαίτερα τα μέλη της διοίκησης εδώ και χρόνια ότι το ζήτημα της αδειοδότησης  των
επιχειρήσεων μας είναι σε ένα καθεστώς ομηρίας. Πολλοί συνάδελφοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά
σκέφτονται με φόβο αυτό το θέμα γιατί όλα τα χρόνια δεν μπόρεσε η πολιτεία με τις εκάστοτε Κυβερνήσεις να
δώσει μία σωστή και βιώσιμη λύση για τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες που είτε έχουμε το μαγαζί μας μέσα
στην πόλη είτε έχει κανά δυο σκαλοπάτια κάτω από το πεζοδρόμιο είτε τα τετραγωνικά είναι λίγα και βρίσκεται
κάτω από κάποια πολυκατοικία κλπ..

Θυμάμαι ένα χάρτη του Υπουργείου Βιομηχανίας για την Αττική πριν από 25 χρόνια. Όλα απαγορεύονταν !  Αλλά
και όλη η άναρχη δόμηση , ρυμοτομικά σχέδια , κακοί σχεδιασμοί , αντιπλημμυρικά και κυκλοφοριακά έργα μέσα
στην πόλη ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Τότε έδιωξαν κάποιες μικρές βιοτεχνίες ειδικά κλωστοϋφαντουργεία και κάποια
μικρά μαρμαράδικα από τις γειτονιές γιατί τους έπαιρνε η ΔΕΗ τη παροχή ρεύματος. Ίσως να συνέβη και στον
κλάδο τον δικό μας, αλλά δεν θυμάμαι κάποια ιδιαίτερη περίπτωση.

Η ομηρία συνεχίζεται ! 

Έπειτα τα περιγράμματα των επαγγελμάτων και οι  πιστοποιήσεις   όπου και σήμερα δεν μπορεί να βρεθεί  μια
σταθερή μέσα από τους πραγματικούς φορείς λύση που δεν είναι άλλη από έναν δωρεάν κρατικό φορέα και από
εκεί που προέρχεται η πηγή της γνώσης , η απόκτηση του πτυχίου που είναι το ανώτατο στάδιο εκπαίδευσης όχι
πιστοποίησης και άδειας άσκησης  ενός επαγγέλματος.

Τον  Μάιο  του  2016  ,  λάβαμε  σαν  Ομοσπονδία  από  τα  Σωματεία  Τρικάλων  και  Ηρακλείου  Κρήτης  σχεδόν
ταυτόχρονα μία εγκύκλιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τμήματος Δασών του ΥΠΕΚΑ βάσει  Κ.Υ.Α.  τον
12/2015 με καταληκτική ημερομηνία 30/06/2016 περί  εγγραφής των συναδέλφων του ξύλου γενικά και  χωρίς
εξαιρέσεις στο Μητρώο Δασών για την καταπολέμηση της λαθραίας και παράνομης υλοτομίας. 

Η  Ομοσπονδία  κινήθηκε  άμεσα.  Συντάξαμε  έγγραφο  ερώτηση  στη   κεντρική  διοίκηση   του  ΥΠΕΚΑ  να  μας
απαντήσουν πάνω στον χαρακτηρισμό του κάθε επαγγέλματος ξεχωριστά ,  δηλαδή ταπετσιέρης -   στιλβωτής –
ξυλογλύπτης εάν υπάγονται όλοι αυτοί στην υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο.
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Η  πρώτη  απάντηση  που  λάβαμε  εγγράφως  ήταν  άκρως  λακωνική  από  τον  υπηρεσιακό  προϊστάμενο  και  μας
παρέπεμπε στην ερμηνεία του Νόμου με δική μας ευθύνη. Έπειτα πήγε ο υποφαινόμενος προσωπικά, όπου μόνο
που δεν μας έδιωξαν λόγω προσωπικού κωλύματος του προϊσταμένου. Επανήλθαμε εγκαίρως και νωρίτερα από το
Β.Ε.Α. σαν Ομοσπονδία με αίτημα την παράταση για τουλάχιστον 6 μήνες. Έπειτα από λίγες μέρες έκανε αίτημα και
το Β.Ε.Α. για παράταση. Στην εκπνοή μίας και μόνης παράτασης που δόθηκε 30.10.2016 μόλις 9 μέρες πριν άρχισε
το Β.Ε.Α. να στέλνει στους συναδέλφους κατεπείγουσες ειδοποιήσεις με την προειδοποίηση του προστίμου των 700
ευρώ.  Εδώ να σημειώσουμε ότι το Β.Ε.Α. ήταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο για ενημέρωση των συναδέλφων.  Τα
Σωματεία και η Ομοσπονδία προαιρετικά. Τότε , ειδικά στα Σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά τα τηλέφωνα των
συναδέλφων έπεσαν βροχή. Ότι μπόρεσαν οι συνάδελφοι όλων των σωματείων, έπραξαν. 

Στο τέλος του 2016 , αρχές του 2017 βγήκε και το επόμενο ζητούμενο από τις ίδιες υπηρεσίες Δασών περί τήρησης
βιβλίου  απογραφής  ξυλείας.  Η  Ομοσπονδία  κινητοποιήθηκε,  κάναμε  επαφές  με  τα  σωματεία  ,  ζητήσαμε  να
συνεδριάσουν και να βγάλουν ανακοινώσεις για το αν μας αφορά η ύπαρξη τέτοιου βιβλίου. Κάναμε επαφή και με
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας εμπόρων ξυλείας , ο οποίος σε συνάντηση μας δήλωσε ότι ακόμη κι εκείνος σαν
φορέας  εκμετάλλευσης  ,  δηλαδή  εισαγωγέας  ,  τηρεί  ένα  και  μόνο  βιβλίο  εκείνο  των  οικονομικών  στοιχείων
εγγραφής.

Κινηθήκαμε με αίτημα προς τον ίδιο τον Υπουργό , για εξαίρεση των μικρών ΕΒΕ από την τήρηση του βιβλίου καθώς
επίσης καταθέσαμε το αίτημα μας στα κόμματα της Βουλής στις 1/2/2017 , πλην της Χρυσής Αυγής, συνοδευόμενο
και με μία αιτιολογική έκθεση γιατί δεν χρειάζεται εμείς να τηρούμε αυτό το βιβλίο . ΄Εκτοτε λάβαμε αναφορά για
το δίκαιο του αιτήματος  μας μόνο από το ΚΚΕ.  Καθώς επίσης και καταθέσαμε αίτημα να συζητήσουμε με τον
Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ , κο Καββαθά προκειμένου να πάμε οι δύο πρόεδροι Ομοσπονδίας και ΓΣΕΒΕΕ  σε συνάντηση
με τον Υπουργό για το συγκεκριμένο αίτημα.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στις 7 Μαρτίου 2017.

Πριν  15  μέρες  ,  πάλι  από  το  Β.Ε.Α.  και  με  διαδικασίες  επείγουσας  ενημέρωσης  έσκασε  και  το  Η.Μ.Α.  με
προειδοποίηση για ημερομηνία λήξης υποβολής εγγραφών 28.02.2017 αλλιώς πρόστιμα από 500 έως 15.000 ευρώ,
ανάλογα τι θα κρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.  Από την πρώτη στιγμή η Ομοσπονδία κινητοποιήθηκε.  Το θέμα
αφορά πολλούς βιοτεχνικούς κλάδους με απόβλητα.  Πήραμε μέρος σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 28.02.2017
μαζί με την ΟΒΣΑ στο αρμόδιο Υπουργείο και το μόνο που έκαναν ήταν να στείλουν έναν υπηρεσιακό υπάλληλο να
μας ενημερώσει διευκρινιστικά ότι συνεχίζονται οι εγγραφές πέραν της 28.02.2017 και αυτό που μπορέσαμε εμείς
να αντλήσουμε από τον πίνακα υπόχρεων επιχειρήσεων ως προς το Η.Μ.Α. όσοι συνάδελφοι έχουν κάτω των 37
KW  ανώτερη υποδύναμη και κάτω των 70  KW θερμικής ισχύος δεν υποχρεούνται να εγγραφούν.   Το ζήτημα
παραμένει ανοιχτό , θεωρούμε ότι όλη αυτή η πίεση και χρονικά για τους επαγγελματοβιοτέχνες είναι στα πλαίσια
χαρατσονόμων που επιβάλλονται και ότι κάτι άλλο κρύβει όλη αυτή η βιασύνη  της Συγκυβέρνησης χωρίς καν να
έχουν απόλυτο γνωστικό αντικείμενο για όλα αυτά που επιβάλλει η Ε.Ε. και τα μνημόνια και χωρίς το προσωπικό
των Υπουργείων να γνωρίζει τίποτα άλλο εκτός από τα πρόστιμα που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας .

Συνάδελφοι ,

Εύχομαι  να  έχει  καλή  έκβαση  η  σημερινή  μας  διαδικασία,  να  βγουν  συμπεράσματα.  Τον  επόμενο  καιρό  να
ενώσουμε Σωματεία  και  συναδέλφους στο δρόμο των διεκδικήσεων και  της οργάνωσης  για τα χειρότερα που
έρχονται.  Να μας βρουν ασπίδα μπροστά τους και όλοι μαζί να γίνουμε μοχλός για να ανατρέψουμε τα σχέδια που
μας θέλουν θύματα για την ανάπτυξη τους.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ :

 Κατάργηση του νόμου που μας επιβάλλει την εξοντωτική φορολογία 26% από το πρώτο ευρώ και
αναδρομική διαγραφή των νόμων που επιβλήθηκαν.

 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ.
 20.000 ευρώ  αφορολόγητο και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 Αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού εισοδήματος, κατάργηση

κάθε είδους αντικειμενικών κριτηρίων και <περαίωσης>.
 Μείωση κατά 50% των δημοτικών φόρων και τελών για κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ και αύξηση τους

για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων στο 45%.
 Κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής, την εκπαίδευση, την υγεία και

τα  οικιακά   τιμολόγια  ενέργειας,  ύδρευσης  και  τηλεπικοινωνίας.  Κατάργηση  του  ΕΦΚ  στο
πετρέλαιο θέρμανσης.

 Μείωση 50% των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κατάργηση των διοδίων.
 Κατάργηση των φόρων στην πρώτη κατοικία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ :

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δημόσια, καθολική, κρατικά επιχορηγούμενη κατά τα 2/3.
 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30%, χωρίς απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ :

 Καμία παραπέρα μείωση των συντάξεων. Αναπλήρωση των απωλειών των προηγούμενων χρόνων.
 Επιστροφή  των  αποθεματικών  που  ληστεύτηκαν  με  ευθύνη  όλων  των  προηγούμενων

κυβερνήσεων. Η καταβολή των συντάξεων, με βάση τα κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα,
είναι ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού. Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν τις εισφορές τους.

 Κρατική χρηματοδότηση ικανή να βγάλει το ταμείο από το σημερινό αδιέξοδο.
 Συνταξιοδότηση  όλων  των  ασφαλισμένων  που  συμπληρώνουν  συντάξιμη  ηλικία,  με  βάση  τις

εισφορές που  ήδη έχουν καταβάλει και οριστική διαγραφή των χρεών τους.
 Προσωρινή  σύνταξη  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης  συνταξιοδότησης  και

οριστική μέσα σε έξι μήνες.
 Άμεση επαναφορά των ορίων συνταξιοδότησης  στο προηγούμενο καθεστώς με προοπτική την

παραπέρα μείωση τους.

ΥΓΕΙΑ :

 Υγεία ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και απολύτως δωρεάν για όλο το λαό.
 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικού. Πλήρη και επαρκής

χρηματοδότηση όλων των δημόσιων  μονάδων Υγείας-Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΧΡΕΗ :
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 Πάγωμα  των χρεών προς τον ΟΑΕΕ,  το δημόσιο, τις τράπεζες και τους ιδιώτες. Κεφαλαιοποίηση
των χρεών , χωρίς προσαυξήσεις  και πρόσθετα τέλη. Μακρόχρονη ρύθμιση , με δόσεις που να μην
ξεπερνούν συνολικά το 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.

 Κατάργηση του ΚΕΑΟ για χρέη στον ΟΑΕΕ. Κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τον
ΟΑΕΕ.

 Καμία  κατάσχεση  πρώτης  κατοικίας.  Αναστολή  των  κατασχέσεων   επαγγελματικής  στέγης,
εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Για τους αυτοαπασχολούμενος
που διατηρούν την επιχείρηση τους.
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