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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΚΑΛΕΜΑ 

Συνάδελφοι, θ κυβζρνθςθ με τθν ψιφιςθ του πολυνομοςχεδίου και τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρίτθσ αξιολόγθςθσ 

φζρνει νζα αντιλαϊκά μζτρα. Τθν ίδια ϊρα προπαγανδίηει τθν «δίκαιθ» ανάπτυξθ, ρυκμίςεισ χρεϊν, εξωδικαςτικοφσ 

ςυμβιβαςμοφσ κλπ. 

Μασ φορτϊνει δθλαδι με χρζθ και μετά μασ κάνει και διευκολφνςεισ  για να τα πλθρϊςουμε.  

Σφίγγει ακόμα περιςςότερο τον κλοιό για όςουσ χρωςτοφν με τθν μεταφορά τθσ αρμοδιότθτασ για το κυνθγθτό μασ 

ςτθν ΑΑΔΕ με ομαδοποίθςθ των χρεϊν μασ ςε εφορία και αςφαλιςτικά ταμεία. Από 21 Φλεβάρθ οι πλειςτθριαςμοί 

κα είναι μόνο θλεκτρονικοί και από 1Μάθ ςτουσ θλεκτρονικοφσ εντάςςονται και αυτοί του δθμοςίου. 

Οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί με ότι τουσ ςυνοδεφουν δθμιουργοφν ιδθ το κατάλλθλο ζδαφοσ για τον εκβιαςμό 

μασ. Η δικαιολογία για τουσ ςτρατθγικοφσ κακοπλθρωτζσ δεν αναιρεί τθν απόφαςθ για ζνταςθ των καταςχζςεων 

και των πλειςτθριαςμϊν.  

Αυτζσ οι εξελίξεισ ζρχονται μαηί με τισ αποφάςεισ για τςεκοφρωμα των ςυντάξεων, τθν διεφρυνςθ των ελαςτικϊν 

εργαςιακϊν ςχζςεων, τθν μείωςθ του αφορολόγθτου ςε όςουσ το ζχουν ακόμα με επιπτϊςεισ και ςτα ειςοδιματα.  

Ζρχεται αφξθςθ ςτισ αςφαλιςτικζσ μασ ειςφορζσ κακϊσ αυτζσ του προθγοφμενου ζτουσ κα κεωροφνται ειςόδθμα.  

Συνάδελφε, θ κυβζρνθςθ, θ αντιπολίτευςθ, ο ΣΕΒ, θ ΓΣΕΒΕΕ κλπ ςχεδιάηουν από τϊρα τθν ονομαηόμενθ 

μεταμνθμονιακι εποχι.  Όλοι τουσ ςυμφωνοφν ςτθν ανάγκθ να αποφευχκοφν τα λάκθ του παρελκόντοσ, 

εννοϊντασ, ότι πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ κερδοφορία των μονοπωλιακϊν ομίλων και κάποιων δορυφόρων τουσ.  

Ο ΣΕΒ διλωςε για το πολυνομοςχζδιο «είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, αποτελοφν μακροχρόνια αιτιματα τθσ 

επιχειρθματικισ κοινότθτασ και εκςυγχρονίηουν το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, των αγορϊν, τθσ κοινωνικισ 

πολιτικισ, τθσ διοικθτικισ μθχανισ» 

Η ΓΣΕΒΕΕ  διλωςε ότι «περιλαμβάνει πλικοσ ετερόκλθτων διατάξεων…» και εξζφραςε  «επιφυλάξεισ για το 

αναπτυξιακό αποτφπωμα που δφναται να αφιςει» Ταυτόχρονα διοργανϊνει ςτρογγυλά τραπζηια, κοινωνικοφσ 

διαλόγουσ, και “αναπτυξιακά” ςυνζδρια με κυβερνθτικοφσ και Ευρωενωςιακοφσ εταίρουσ. Δίνει δθλαδι το ςτίγμα 

τθσ πολιτικισ τθσ όχι μόνο με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ουςιαςτικά, αλλά και με τθν ςιγι νεκροταφείου που κράτθςε 

μθ ςυμμετζχοντασ ςτισ κινθτοποιιςεισ του περαςμζνου μινα. Το ίδιο ζκανε αρνοφμενθ ςχετικι πρόταςθ ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιό τθσ ςτισ 4/2/18 για κινθτοποιιςεισ ςτισ 21 Φλεβάρθ, θμζρα κατά τθν οποία ςταματά κάκε 

άλλθ διαδικαςία πλειςτθριαςμϊν παρά μόνο θλεκτρονικά.   

ΑΡΚΕΣΑ ΜΑΣΩΑΜΕ ΑΡΚΕΣΑ ΠΛΗΡΩΑΜΕ 

Η ςυνεχισ προςπάκεια να διατθριςουμε τθν επιχειρθματικι μασ δραςτθριότθτα,  θ επιβίωςθ τθσ οικογζνειάσ μασ 

ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τισ επιδιϊξεισ των πολιτικϊν και κοινωνικϊν δυνάμεων που προαναφζραμε και ορίηει τθν 

διαχωριςτικι μασ γραμμι. Τα  επιχειριματα για υγιι ι θ μθ υγιι επιχειρθματικότθτα, εάν θ ανάπτυξθ κα είναι 

δίκαιθ ι όχι μασ  τα πλαςάρουν επιδιϊκοντασ τθν ενςωμάτωςι μασ ςτισ επιδιϊξεισ τουσ. 

Στθν ανάπτυξι τουσ ςυνάδελφε δεν χωροφν όλοι οι αυτοαπαςχολοφμενοι. Δεν χωρά θ  φτωχομεςαία αγροτιά. Δεν 

χωρά το κοινωνικό κράτοσ, εργαςία ειςόδθμα και ςυμβάςεισ για τουσ εργαηόμενουσ.  

Για άλλθ μια φορά αποδείχτθκε ότι μεςςίεσ και ςωτιρεσ δεν υπάρχουν.  Πάρε κζςθ δίπλα ςε όςουσ ςου μιλοφν με 

τθν γλϊςςα τθσ αλικειασ και τθσ αγωνιςτικισ διεκδίκθςθσ. Μθν ανακζτεισ ςτουσ άλλουσ να ςου λφςουν τα 

προβλιματα.  
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Η γενίκευςθ τθσ επίκεςθσ με κάκε μζςο ςτα λαϊκά ςτρϊματα ςτοχεφει ςτθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων τθσ 

ανάπτυξθσ των μεγάλων επιχειρθματικϊν μονάδων.       

Κατά ςυνζπεια ζνασ δρόμοσ υπάρχει για τθν μεγάλθ μάηα του κλάδου μασ και αυτόσ δεν είναι άλλοσ από τθν κοινι 

προςπάκεια με όςουσ κίγονται από τισ προαναφερόμενεσ πολιτικζσ. 

Με κορμό τθν ομοςπονδία μασ, τθν οργάνωςι μασ ςτα ςωματεία μασ και τον αγωνιςτικό – διεκδικθτικό 

προςανατολιςμό τουσ υπάρχει πραγματικά ελπίδα.  

υνάδελφε, θ ομοςπονδία μασ ςτο Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο ςτισ 28/1/18 ςυηιτθςε και ομόφωνα 

αποφάςιςε τθν ςυμμετοχι τθσ  ςτισ κινθτοποιιςεισ τθσ 21θσ Φλεβάρθ που αποφαςίηονται ςε διάφορεσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ ενάντια ςτισ καταςχζςεισ και τουσ πλειςτθριαςμοφσ. Καλοφμε τα ςωματεία με Γ, 

ςυςκζψεισ, περιοδείεσ κλπ  να ενθμερϊςουν εξαςφαλίηοντασ τθν  ςυμμετοχι των ςυναδζλφων.  

Κλιμακϊνουμε μπροςτά ςτθν 1θ Μάθ που ξεκινοφν οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί και από το 

δθμόςιο για χρζθ ςε εφορία και αςφαλιςτικά ταμεία.   

Διεκδικοφμε: 

    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 5.000 για κάκε παιδί. Φορολογία ςτο πραγματικό ειςόδθμα, 
κατάργθςθ των τεκμθρίων. 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. 
 

Για το ΔΣ 

Ο πρόεδροσ                                                                                 ο Γ. Γραμματζασ 

 

Γιάννθσ Τηίκασ                                                                                 Δ. Σωτθριάδθσ   


