
 ΚΑΛΕΜΑ 
υνάδελφοι – υναδζλφιςεσ 
 Επαγγελματίεσ, Βιοτζχνεσ, Μικροί Ζμποροι, Αυτοκινθτιςτζσ 
Οι ψεφτικεσ ελπίδεσ που καλλιεργεί θ κυβζρνθςθ ΣΥΙΗΑ - ΑΝΕΛ περί δίκαιθσ ανάπτυξθσ και επιςτροφισ ςτθν κανονικότθτα 
αποδεικνφονται ςτάχτθ  ςτα μάτια μπροςτά ςτα αντιλαϊκά πεπραγμζνα τθσ. 
Με τον προχπολογιςμό του 2018 ςυνεχίηει το αντιλαϊκό τθσ ζργο, όπωσ και των προθγοφμενων κυβερνιςεων, διατθρϊντασ 
τθ φορολθςτεία ςτα φψθ, τςακίηοντασ ςυντάξεισ, παροχζσ και δικαιϊματα. 
Ράνω ςτθν καταλιςτευςθ του ειςοδιματοσ των αυτοαπαςχολοφμενων και των εργαηόμενων , πριμοδοτεί με νζα πακζτα 
χρθματοδότθςθσ τουσ μεγάλουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ επιβεβαιϊνοντασ ότι θ ανάπτυξθ που ευαγγελίηονται είναι 
κοςτοφμι κομμζνο και ραμμζνο ςτα δικά τουσ μζτρα. 
 
Ζχει το κράςοσ να μιλά για κοινωνικι προςταςία και ςτιριξθ των αυτοαπαςχολοφμενων εξαγγζλλοντασ νζα ρφκμιςθ 120 
δόςεων αποκρφπτοντασ ότι: 
Διατθρεί ςτο ακζραιο τθν προκλθτικι φορολόγθςθ από το 1ο ευρϊ για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, τον ΕΝΦΙΑ και το 
τζλοσ επιτθδεφματοσ, επιβάλλοντασ ςυνκικεσ οικονομικισ αςφυξίασ. 
Αυξάνει από 1/1/2018 τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, με τθν πρόςκεςι  τουσ ςτο ποςό υπολογιςμοφ τθσ ειςφοράσ τθσ 
επόμενθσ χρονιάσ, για τισ ςυντάξεισ πείνασ που ζχει κεςμοκετιςει. 
Διατθρεί ςτο ακζραιο τισ θλεκτρονικζσ καταςχζςεισ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, δεςμεφοντασ ακόμα και ακακάριςτα ποςά. 
Ζχει ιδθ ςυμφωνιςει ςτο επόμενο πακζτο αντιλαϊκϊν μζτρων ςτα πλαίςια τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ, με βαςικό, τθ γενίκευςθ 
των θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν βάηοντασ χζρι ςε ςπίτια και Επαγγελματικζσ ςτζγεσ για χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ που δεν 
καταφζρνουν να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. 
Ήδθ ςυηθτιοφνται 82 νζα προαπαιτοφμενα μζτρα  ενόψει τθσ 4θσ αξιολόγθςθσ. 

Ωσ Εδώ!! 
Καλοφμε κάκε Συνάδελφο να πάρει τθ κζςθ του ςτον Αγϊνα για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ. 
Πςο ςκλθρά και αν δουλζψει, δεν μπορεί να αντιςτακεί μόνοσ του τθν αντιλαϊκι καταιγίδα που ςυνεχίηεται. 
Να απορρίψει τα τραπζηια του κοινωνικοφ διαλόγου ςτα οποία κρονιάηονται οι ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, 
τα οποία όχι μόνο δεν ζδωςαν λφςθ ςτα προβλιματα του, αντίκετα αποδείχκθκαν δοφρειοσ ίπποσ ςτθν οργάνωςθ τθσ 
πάλθσ του. 

Μόνθ λφςθ οι μαηικοί Αγώνεσ για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ. 
Δεν είμαςτε μόνοι!! 

Ενώνουμε τθ φωνι μασ, με τουσ εργατοχπαλλιλουσ, τα μαηικά κινιματα που παλεφουν για τα δικά τουσ αιτιματα.  
Η επίκεςθ ςτα δικαιώματα και το ειςόδθμα τθσ λαϊκισ οικογζνειασ μασ αφορά όλουσ. 

Μαηί μποροφμε να αντιμετωπίςουμε τον κοινό αντίπαλο, να ανοίξουμε το δρόμο τθσ αντεπίκεςθσ.   
Καλοφμε κάκε Σωματείο και Ομοςπονδία, όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ ςε μαηικι κινθτοποίθςθ και 
ςυμμετοχι ςτα ςυλλαλθτιρια              

                                                                    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ : 

 Άμεςθ ζνταξθ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο αφορολόγθτο, όπωσ ιςχφει για όλουσ. Να ςταματιςει το 
απαράδεκτο κακεςτώσ τθσ φορολόγθςθσ από το 1ο ευρώ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ, ο ΕΝΦΙΑ 

 Τον άμεςο τερματιςμό των καταςχζςεων και των θλεκτρονικών πλειςτθριαςμών  

 Τζρμα ςτισ νζεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ - παροχζσ – επιδόματα. Άμεςθ ανάκτθςθ των απωλειών ςε ςυντάξεισ 
και παροχζσ υγείασ πρόνοιασ, δωρεάν για όλουσ. 

 Νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ. Κατάργθςθ των νόμων που απελευκερώνουν τα ωράρια, τισ 
προςφορζσ και τισ εκπτώςεισ. 
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ΠΕΜΠΤΗ  14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017  ςε κάκε πόλθ. 

ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 10:30 ΣΟ ΠΡΩΙ ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
 


