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Συνάδελφοι καλθμζρα
Σασ καλωςορίηουμε ςτθν κορυφαία διαδικαςία τθσ ομοςπονδίασ μασ, τθν Γενικι τθσ Συνζλευςθ.
Στισ 12/3/2020 ςυμπλθρϊνουμε τρία χρόνια από τθν εκλογι του παρόντοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Αντικειμενικά
καλείςτε να κρίνεται ςυνολικά τθ κθτεία του, τισ ενζργειζσ του, τθν κατεφκυνςθ τθσ δράςθσ του.
Από τθν πρϊτθ ςτιγμι και με βάςθ τισ αποφάςεισ τθσ ΓΣ ςτισ 12/3/2017 προςπακιςαμε να αντιμετωπίςουμε αυτό
που διαπιςτϊναμε ωσ πραγματικότθτα των θμερϊν και με ανακοίνωςι μασ καλοφςαμε ςε κινθτοποίθςθ για τθσ 7
Απρίλθ λζγοντασ «δεςμευτικαμε να δϊςουμε τθ μάχθ να ςπάςει ο φόβοσ, θ απογοιτευςθ και θ μοιρολατρία για
να μθν υποταχκεί το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ςτθν πολιτικι του ςυμβιβαςμοφ και ςτα ςυμφζροντα των ολίγων.
Καταγγζλλουμε το παραμφκι τθσ διαπραγμάτευςθσ που κάνει θ κυβζρνθςθ.
Τθν ανάπτυξθ που μασ υπόςχονται αλλά που αυτι τθ φορά κα είναι δίκαιθ.
Τα μζτρα που τα κεωροφν δεδομζνα, αλλά κα υπάρχουν και αντίμετρα». Καταγγζλλαμε τισ «προτάςεισ και
κοινωνικοφσ διαλόγουσ προκειμζνου όλοι μαηί να αποςπάςουν τθν ςυναίνεςι μασ». Και ςυνεχίηαμε «ΟΛΟΙ ΣΤΟ
ΔΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. Η Ομοςπονδία μασ καλεί τα ςωματεία και τουσ ςυναδζλφουσ ςε αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ
μαηί με τουσ άλλουσ εργαηόμενουσ που πλιττονται από τισ αντιλαϊκζσ πολιτικζσ των κυβερνιςεων και τθσ ΕΕ».
Με αφορμι το κάλεςμά μασ για τισ πρωτομαγιάτικεσ κινθτοποιιςεισ εκτόσ από τα άμεςα ηθτιματα που
διεκδικοφςαμε, ςθμειϊναμε.
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«Σιμερα μασ καλοφν να υποταχκοφμε ςτα κελεφςματά τουσ και να πλθρϊςουμε τθν κρίςθ τουσ, αφριο να
μακελευτοφμε ςτουσ ανταγωνιςμοφσ τουσ για τα ευρφτερα γεωπολιτικά τουσ ςχζδια ςτθν περιοχι.
Δεν είναι τυχαίο που θ κυβζρνθςθ ζβαλε τθν υπογραφι τθσ ςτθν κοινι ανακοίνωςθ του ΝΑΤΟ για τθν πρόςφατθ
επίκεςθ των ΗΡΑ ςτθ Συρία. Τθν ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτισ νατοϊκζσ επιχειριςεισ και εξοπλιςμοφσ.
Η κυβζρνθςθ διεκδικεί αναβακμιςμζνο ρόλο ςτθν περιοχι και μερτικό από τθ λεία.
Σε αυτό το κουβάρι των ανταγωνιςμϊν ζχουμε τθν προκλθτικι ςτάςθ τθσ Τουρκίασ και τισ μεκοδεφςεισ ςτο
Κυπριακό.
Απαιτοφμε εδϊ και τϊρα:
 Καμιά ςυμμετοχι, καμία εμπλοκι τθσ Ελλάδασ ςτισ ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ και ςχεδιαςμοφσ. Να γυρίςουν
πίςω οι ελλθνικζσ ςτρατιωτικζσ αποςτολζσ. Κανζνασ φαντάροσ ζξω από τα ςφνορα
 Πχι πολεμικζσ δαπάνεσ για το ΝΑΤΟ αλλά για τισ ανάγκεσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ. Ζξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.
Πχι ςτθν αλλαγι ςυνόρων και των ςυνκθκϊν που τα κατοχυρϊνουν.
 Πχι ςτο μίςοσ των εκνικιςτϊν. Αλλθλεγγφθ ςτουσ πρόςφυγεσ και ςτουσ μετανάςτεσ. Απομόνωςθ τθσ
εγκλθματικισ ναηιςτικισ Χρυςισ Αυγισ
 Να κλείςει θ βάςθ τθσ Σοφδασ. Ζξω θ Ελλάδα από ΝΑΤΟ και ΕΕ.»
Πλο αυτό το διάςτθμα αντιμετωπίςαμε ηθτιματα που προζκυπταν από τθν εφαρμογι κυβερνθτικϊν αποφάςεων
και κατευκφνςεων τθσ ΕΕ όπωσ τα διάφορα μθτρϊα και τισ εξελίξεισ με τθν ςχολι που ζχει ςχζςθ με τον κλάδο μασ
ςτθν Καρδίτςα.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο κινικθκε θ ομοςπονδία μασ τα χρόνια που μεςολάβθςαν από τθν 47 θ μζχρι και τθν 49θ
Γ. και ςυηθτιςαμε για αυτά ςτισ ετιςιεσ Γ.
Από τθν 49θ Γ ςτισ 9 Ιουνίου μζχρι ςιμερα:
Ενθμερϊςαμε άμεςα τα ςωματεία μασ για τθν πραγματοποίθςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ΓΣ με ςχετικι επιςτολι
τονίηοντασ.
Η ςυηιτθςθ, με βάςθ και τισ ειςθγιςεισ, επικζντρωςε ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ.
Τα οικονομικά ηθτιματα όπωσ αυτά εκφράηονται με το φορολογικό, τα χρζθ, το αςφαλιςτικό κλπ.
Τα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ειςόδου ςτο επάγγελμα με απαραίτθτο εφόδιο το πτυχίο από το κακολικά
δθμόςιο και δωρεάν εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Υπογραμμίςτθκε επίςθσ και δυςτυχϊσ επιδεινϊνεται, το κλίμα που διαμορφϊνεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι, με τθν
όξυνςθ των αντικζςεων για τον ζλεγχο των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν και των δρόμων περάςματόσ τουσ.
Επιβεβαιϊκθκε θ αναγκαιότθτα τθσ καλφτερθσ λειτουργίασ των ςωματείων μασ με τθν ςυςπείρωςθ περιςςότερων
ςυναδζλφων.

Ρρϊτθ Οκτϊβρθ αποςτείλαμε επιςτολζσ για ςυνάντθςθ με τισ ςχολζσ που ζχουν απομείνει ςτο κλάδο.




Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν & Επαγγελμάτων (ειδικότθτα επιπλοποιίασ – ξυλογλυπτικισ),
ΕΡΑ.Σ ΡΕΙΑΙΑ (για τθν ειδικότθτα ξυλουργϊν – επιπλοποιϊν),
Εργαςτιριο Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Αγ. Δθμθτρίου (ειδικότθτα ξυλουργικι).

Δυςτυχϊσ δεν ανταποκρίκθκαν και κα πρζπει να επιμείνουμε.

Αςχολθκικαμε, μετά από ενζργειεσ τθσ ομοςπονδίασ των θλεκτρολόγων, με το «Μθτρϊο Εμπειρίασ Τεχνιτϊν και
λοιπϊν Τεχνικϊν Επαγγελματικϊν Δραςτθριοτιτων» μαηί με τισ άλλεσ ομοςπονδίεσ των καταςκευϊν και τθν
ΓΣΕΒΕΕ.
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Ζνα μθτρϊο που κατά βάςθ αφορά αδειοδοτθμζνα επαγγζλματα των καταςκευϊν.

Σθμαντικι υπιρξε θ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ ςτο βόλο ςτισ 13 Οκτϊβρθ.
Σθμαντικι και αξιόλογθ θ ςυμμετοχι των ςυναδζλφων και οι παρεμβάςεισ τουσ.
Ζγινε ενθμζρωςθ για τα ηθτιματα που ιεραρχεί ςτισ διεκδικιςεισ τθσ θ ομοςπονδία, τα ηθτιματα που αφοροφν τθν
εκπαίδευςθ ςτο κλάδο και το νζο πανεπιςτθμιακό ‘’τμιμα Δαςολογίασ, Επιςτθμϊν Ξφλου και Σχεδιαςμοφ’’ αλλά
και των εξελίξεων ςτθν περιοχι και των ςυνεπειϊν τουσ.
Από πλευράσ ςυναδζλφων εκφράςτθκε θ αγωνία τουσ, που παρά τα εξαγγελκζντα μζτρα, βλζπουν το διακζςιμο
ειςόδθμα πολφ περιοριςμζνο να ανταποκρικεί ςτα χρωςτοφμενα, ςτα τρζχοντα και τα απαραίτθτα τθσ επιβίωςθσ.
Για τθν εναςχόλθςθ ςυναφϊν προσ το επάγγελμα επιχειριςεων, που διακζτουν ςτθν αγορά θμιζτοιμα ι ζτοιμα
προϊόντα τονίςτθκαν τα εξισ. Στα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, κάκε επιχείρθςθ, ακολουκϊντασ τθν ςχετικι
νομοκεςία, μπορεί να ζχει τθν δραςτθριότθτα που επικυμεί. Η εναςχόλθςθ αυτι δεν κρίνεται με βάςθ τθν εμπειρία
του ιδιοκτιτθ αλλά τθν κεφαλαιακι του επάρκεια.
Το κφριο για τθν μεγάλθ πλειοψθφία του κλάδου είναι θ κοινι μασ δράςθ μζςα από τα ςωματεία μασ, με βάςθ τισ
δικζσ μασ ανάγκεσ, για ανάκτθςθ των απωλειϊν και κατάργθςθσ των άδικων φόρων και χαρατςιϊν που μασ
επιβλικθκαν. Χωρίσ αυτόν τον προςανατολιςμό, θ όποια αναιμικι ανάκαμψθ και ελάφρυνςθ κινδυνεφει να μείνει
κενό γράμμα για τθν πλειοψθφία των ςυναδζλφων.
Συμπορευόμαςτε με όςουσ πλιττονται από τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ δυναμϊνοντασ το ρεφμα τθσ αντίςταςθσ
και τθσ διεκδίκθςθσ.
Διεκδικοφμε τθν κζςθ εργαςίασ μασ, τθ δουλειά μασ, από αυτοφσ που μασ τθν ςτζρθςαν και όχι από αυτοφσ που
τθν ςτερικθκαν.
21/10 ενθμερϊςαμε για τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο πραγματικϊν δικαιοφχων. Οι ενθμερϊςεισ επαναλαμβάνονταν
ανάλογα και με τισ αναβολζσ που αυτό ζπαιρνε. Τελευταία ενθμζρωςθ ςτισ 2/3/2020.

Στισ 24/10 πιραμε μζροσ ςτισ κινθτοποιιςεισ που διοργανϊκθκαν ενάντια ςτο λεγόμενο αναπτυξιακό νομοςχζδιο
τθσ κυβζρνθςθσ προβάλλοντασ τα δικά μασ αιτιματα για αφορολόγθτο, χρζθ, καταςχζςεισ, αςφαλιςτικό κλπ.

Στισ 5/11/2019 Το προεδρείο τθσ ομοςπονδίασ μασ ζχοντασ υπόψθ:
Τθν ςυνεδρίαςθ του ΔΣ ςτο βόλο ςτισ 13/10 και τθν ςχετικι ςυηιτθςθ για τα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τισ
παρεμβάςεισ των ςυναδζλφων μασ επαναλάβαμε τισ βαςικζσ μασ κζςεισ για τθν εκπαίδευςθ ςτον κλάδο.
 Δθμόςια δωρεάν δωδεκάχρονθ βαςικι εκπαίδευςθ.
 Δθμόςια δωρεάν τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ μετά τθν βαςικι εκπαίδευςθ, επιφορτιςμζνθ με τθν
αρχικι εκπαίδευςθ και τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων των τεχνθτϊν του κλάδου.
 Ανϊτατο, δθμόςιο, δωρεάν, εκπαιδευτικό ίδρυμα, που να δίνει τθν δυνατότθτα φοίτθςθσ ςε τεχνολόγουσ και
εργοδθγοφσ του κλάδου με πλιρθ και διαςφαλιςμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα.
 Στα πλαίςια αυτά ηθτάμε.
 Άμεςα μζτρα ςτιριξθσ τθσ δθμόςιασ, δωρεάν εκπαίδευςθσ όλων των επιπζδων που αντιμετωπίηει ςοβαρά
προβλιματα, από τθν ζλλειψθ πόρων και τισ εφαρμοηόμενεσ κυβερνθτικζσ πολίτικεσ που τθν απαξιϊνουν.
 Διαςφάλιςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων του ςχεδιαςτι και τεχνολόγου ξφλου και επίπλου.
 Το πτυχίο μόνθ αλλά και ικανι προχπόκεςθ επαγγελματικισ εξζλιξθσ.
 Άμεςα μζτρα ςτιριξθσ των φοιτθτϊν για να αφοςιωκοφν ςτισ ςπουδζσ τουσ με ότι είναι απαραίτθτο για τθν
διαμονι, τθν ςίτιςθ, τα ςυγγράμματα κλπ.
 Τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του τμιματοσ με ότι απαιτείται ςε εκπαιδευτικό προςωπικό και υλικά.
 Διαςφάλιςθ και ανανζωςθ, όπου και όταν χρειάηεται, του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.
Στα πλαίςια αυτά, και με βάςθ τα παραπάνω αιτιματα, θ ομοςπονδία κα ςτθρίξει κάκε κίνθςθ, κάκε διεκδίκθςθ,
των φορζων των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν.
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14/11/2019 Η ομοςπονδία μασ, διλωςε τθν ανταπόκριςι τθσ ςτο κάλεςμα τθσ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνικϊν
Σωματείων Αττικισ και πιρε μζροσ ςτθν ςφςκεψθ που διοργανϊκθκε ςτισ 25/11/2019
Στα πλαίςια αυτά καλζςαμε και εμείσ κάκε ςωματείο να ςυνεδριάςει το ΔΣ, να ςυηθτιςει και να ςυνειςφζρει ςτον
προβλθματιςμό του καλζςματοσ.
Να ζρκει ςε επαφι με τα μζλθ του, οργανϊνοντασ περιοδείεσ, ςυςκζψεισ, Γενικζσ Συνελεφςεισ κλπ.
Να ενθμερϊςει τθν ομοςπονδία για τισ αποφάςεισ που κα πάρει.
Καλζςαμε επίςθσ ςτισ κινθτοποιιςεισ που οργανϊκθκαν ςτισ 30 Νοζμβρθ, ςε διάφορεσ πόλεισ μετά και το κάλεςμα
των ςυνεργαηόμενων ςυνταξιουχικϊν οργανϊςεων, μπροςτά ςτθν επζλαςθ για τθν κατάργθςθ του κοινωνικοφ
χαρακτιρα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ.
Στο κάλεςμα εκείνο γινόταν αναφορά για:
 Τθν άμεςθ επαναφορά του αφορολόγθτου ορίου για τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ ςτισ 12.000 ευρϊ
(προςαυξανόμενο κατά 3.000 ανά προςτατευόμενο μζλοσ) και τθν κατάργθςθ χαρατςιϊν όπωσ ο ΕΝΦΙΑ και το
τζλοσ επιτθδεφματοσ.
 Τθν άμεςθ κατάργθςθ τόκων και προςτίμων για τα χρζθ ςτθν εφορία, όπωσ και το 30% του χρζουσ για
αυτοαπαςχολοφμενουσ με ειςόδθμα ζωσ 12.000 ευρϊ.
 Τθν άμεςθ κατάργθςθ τόκων και προςαυξιςεων που ζχουν εκτοξεφςει τα αρχικϊσ οφειλόμενα ποςά προσ τον
ΕΦΚΑ, όπωσ και των χρεϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν ειςφορά Υγείασ. Τθν οριςτικι κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ
Υγείασ (6,95% του ειςοδιματοσ) και τθν κάλυψθ των αναγκϊν Υγείασ - Ρρόνοιασ για όλουσ εξολοκλιρου από
τον κρατικό προχπολογιςμό.
 Τθν άμεςθ ζκδοςθ ςφνταξθσ για όςουσ πλθροφν τα θλικιακά όρια ςυνταξιοδότθςθσ, με κατάργθςθ του πλαφόν
των 20.000 ευρϊ για λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ. Με απόδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςφνταξθσ χωρίσ περικοπζσ και
πραγματικά ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ, π.χ. ςτο 5% του πραγματικοφ ειςοδιματόσ τουσ.
 Τθν κατάργθςθ του ν. Κατροφγκαλου και των ςυντάξεων πείνασ που αυτόσ ειςάγει. Αξιοπρεπείσ ςυντάξεισ για
όλουσ και όλεσ με κατάργθςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτο χϊρο τθσ Υγείασ - Αςφάλιςθσ.
 Τθν κατάργθςθ των καταςχζςεων για χρζθ ατομικισ Αςφάλιςθσ.
 Τθν κατάργθςθ των νόμων που απελευκερϊνουν το ωράριο και οδθγοφν ςτθ διάλυςθ τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ.
Στισ 20 Δεκζμβρθ με ςχετικό μινυμά μασ ςασ ενθμερϊναμε για τθν επιςτολι τθσ ΓΣΕΒΕΕ που ςχετίηεται με τισ
εκλογικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από το νόμο 1712/87.
Σασ κοινοποιιςαμε επίςθσ παλαιότερθ επιςτολι τθσ για τα προβλεπόμενα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ που πρζπει να
ςυμπλθρϊνετε και να τα προςκομίηετε ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ του νόμου και του
καταςτατικοφ.
Επιςθμάναμε ακόμα ο,τι τα τρία ζτθ είναι το ανϊτατο όριο ςτθ κθτεία των οργάνων. Για ςωματεία που πικανόν
ζχουν τα καταςτατικά τουσ μικρότερο όριο ιςχφουν τα καταςτατικά.
2/10 με 27/11 Ριραμε μζροσ ςε τρείσ κινθτοποιιςεισ που ζγιναν για τθν προςταςία από τισ καταςχζςεισ και που
αφοροφςαν αυτοαπαςχολοφμενουσ μαηί με δυνάμεισ του αγωνιςτικοφ εργατικοφ ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ.
Στισ 19/1/2020 ςυνεδρίαςε το ΔΣ τθσ Ομοςπονδίασ μασ και χαιρετίςε τα ςωματεία που πιραν αποφάςεισ
ςυμμετοχισ ςτισ κινθτοποιιςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτισ 30 Νοζμβρθ, μαηί με τουσ ςυνταξιοφχουσ, ενάντια
ςτθν νζα αντιαςφαλιςτικι επίκεςθ με βάςθ και το από 14/11/2019 κάλεςμά μασ.
Καλζςαμε τα ςωματεία μασ ςε ζνταςθ των προςπακειϊν τουσ για να γίνει κατανοθτό ότι ζχουμε ςυνζχιςθ των
αντιαςφαλιςτικϊν μζτρων, αποφαςιςτικό χτφπθμα του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ αςφάλιςθσ και πρζπει να τα
αντιπαλζψουμε με το δικό μασ διεκδικθτικό πλαίςιο.
Στισ 5/2/2020 μετά από αίτθμα δικό μασ και τθσ ςυντεχνίασ τθσ Ακινασ, ζχοντασ και τθν ςτιριξθ τθσ Ομοςπονδίασ
Βιοτεχνικϊν Σωματείων Αττικισ πραγματοποιιςαμε παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτο υπ. Εργαςίασ. Αίτθμά μασ θ
παροχι χρθματικοφ επιδόματοσ ςε δφο ςυναδζλφουσ που λόγο εργατικοφ ατυχιματοσ ο ζνασ και
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επαναλαμβανόμενων χθμειοκεραπειϊν ο άλλοσ, χριηουν άμεςθσ οικονομικισ ςυνδρομισ κακϊσ είναι
αναγκαςμζνοι να μθν εργάηονται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Συναντθκικαμε με τθν Γ. Γραμματζα κοινωνικϊν υποκζςεων και υποςχζκθκε νζα ςυνάντθςθ για τθν απάντθςθ.
Διεκδικιςαμε κατάργθςθ τθσ ταμειακισ ενθμερότθτασ για τθν παροχι του, να αφορά όλο το χρόνο τθσ
ανικανότθτασ και αντίςτοιχα χρθματικό επίδομα και ςτθν αςκζνεια.
Το κζμα αυτό είχε τεκεί από ςυναδζλφουσ και ςτθν ςυνεδρίαςθ του ΔΣ ςτο βόλο και το ζχουμε ςυνολικότερα
υιοκετιςει κακϊσ αφορά όλουσ μασ. Για τθ νζα ςυνάντθςθ ζχουμε καλζςει να παραβρίςκεται και θ
ςυνομοςπονδία.

Στισ 14/2/2020 καλζςαμε ςτισ απεργιακζσ ςυγκεντρϊςεισ, όπωσ και το 2016, ενάντια ςτον ΝΕΟ ΝΟΜΟ
ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ ΣΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ το νόμο Κατροφγκαλου Βροφτςθ.
Διεκδικϊντασ και επιςθμαίνοντασ:
 Δθμόςιο, υποχρεωτικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτθ βάςθ των ςφγχρονων αναγκϊν. Κατάργθςθ του ν.
Κατροφγκαλου και όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων. Ρλιρθσ αποκατάςταςθ των απωλειϊν, αυξιςεισ ςε
ςυντάξεισ και προνοιακά επιδόματα. Επαναφορά τθσ 13θσ και 14θσ ςφνταξθσ.
 Δθμόςιο και δωρεάν, κακολικό Σφςτθμα Υγείασ-Ρρόνοιασ, επαρκϊσ χρθματοδοτοφμενο από το κράτοσ με βάςθ
τισ πραγματικζσ ανάγκεσ. Δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ
υγείασ, παροχζσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ πρόνοιασ. Κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ υγείασ. Κατάργθςθ τθσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα υγείασ-πρόνοιασ και φαρμάκου.
 Κατϊτερθ ςφνταξθ που να διαςφαλίηει αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ π.χ. ςτα 600 ευρϊ ςιμερα, εγγυθμζνθ
ςτο ςφνολό τθσ από το κράτοσ. Διπλαςιαςμόσ των ςθμερινϊν ςυντελεςτϊν αναπλιρωςθσ,
 Ρλιρθσ ςφνταξθ ςτα 30 ζτθ εργαςίασ. Θεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ ςτα 60 ζτθ για τουσ άντρεσ και
ςτα 55 για τισ γυναίκεσ, ςτθ βάςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που ζχουν καταβλθκεί.
 Πχι ςτθν αφξθςθ τθσ κατϊτερθσ ειςφοράσ. Αςφαλιςτικι ειςφορά διαμορφωμζνθ ςτο 13% του κακαρά
φορολογθτζου ειςοδιματοσ, χωρίσ τον ςυνυπολογιςμό των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε αυτό. Αποςφνδεςθ τθσ
κατϊτερθσ αςφαλιςτικισ ειςφοράσ από το βαςικό μιςκό.
 Διαγραφι τόκων, προςτίμων και του 30% του χρζουσ ςε τράπεηεσ και εφορία για επαγγελματίεσ μζχρι 12000
ειςόδθμα. Ακατάςχετοσ επαγγελματικόσ λογαριαςμόσ για όλουσ τουσ επαγγελματίεσ. Κατάργθςθ των
χρεϊςεων ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ.
 Διαγραφι τμιματοσ των χρεϊν για τθν προςωπικι αςφάλιςθ των α/α, των τόκων και των προςτίμων, του
ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν ειςφορά υγείασ. Κατάργθςθ του πλαφόν χρζουσ για όςουσ πλθροφν προχποκζςεισ
ςφνταξθσ. Άμεςθ ζκδοςθ τθσ ςφνταξθσ και ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για όςουσ χρωςτοφν ςτο 5% του πραγματικοφ
τουσ ειςοδιματοσ
 Ρροςταςία τθσ μθτρότθτασ για όλεσ τισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ, το ίδιο για τισ αυτοαπαςχολοφμενεσ. Επίδομα
μθτρότθτασ για τισ α/α γυναίκεσ, ανεξαρτιτου αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςτο φψοσ του βαςικοφ μιςκοφ για
δφο μινεσ πριν και ζξι μετά τον τοκετό. Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο 50% για τον πρϊτο χρόνο
μετά τον τοκετό. Τα παιδιά των α/α να πθγαίνουν δωρεάν ςε ςφγχρονουσ και αςφαλείσ παιδικοφσ ςτακμοφσ
χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ (π.χ. αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)
 Στουσ κλάδουσ που υπάρχουν βαρζα ανκυγιεινά, πζραν των μιςκωτϊν, να εντάςςονται και οι
αυτοαπαςχολοφμενοι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια εργαςίασ και δυνατότθτα
ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 55 για τουσ άντρεσ και ςτα 50 για τισ γυναίκεσ. Βελτίωςθ κατά 20% ςτουσ ςυντελεςτζσ
αναπλιρωςθσ με προςαφξθςθ του αςφαλίςτρου κατά 10%.
 Επίδομα αςκενείασ ι εργατικοφ ατυχιματοσ για όλο το διάςτθμα που υποχρεϊνεται ο αςφαλιςμζνοσ να μθν
εργάηεται, κατάργθςθ τθσ ταμειακισ ενθμερότθτασ. Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο 50% για το ίδιο
διάςτθμα
 Επίδομα ανεργίασ, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ, ςτο 80% του βαςικοφ μιςκοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ να κεωρείται
ςυντάξιμοσ.
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Συνεχίηουμε ςτο δρόμο που ανοίξαμε με τισ μεγάλεσ κινθτοποιιςεισ από τισ 30 Νοζμβρθ για το αςφαλιςτικό.
Ελπίδα και προοπτικι υπάρχει μόνο ενάντια ςτισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ.
Στθν βάςθ των δικϊν μασ αναγκϊν, αλλά και των δυνατοτιτων, που αντικειμενικά δίνουν θ τεράςτια ανάπτυξθ των
επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν επιτευγμάτων.
Κόντρα ςτθν λογικι του ςυμβιβαςμοφ και τθσ μοιρολατρίασ.
Κόντρα ςτθν αποςπαςματικι και επιμζρουσ κριτικι των διαφόρων νομοκετθμάτων που ουςιαςτικά κρφβουν τθν
γενικότερθ κατεφκυνςθ και αντικειμενικά ςιγοντάρουν τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ.
Συμμετοχι είχαμε και τθν θμζρα ψιφιςθσ το αντιαςφαλιςτικοφ νόμου ςτισ 27 Φλεβάρθ.

Αυτι βαςικά ιταν ςυνάδελφοι θ κατεφκυνςθ και δραςτθριότθτα τθσ Διοίκθςθσ και αυτιν καλείςτε να κρίνεται.
Θεωροφμε ότι κινθκικαμε ςτα πλαίςια των αποφάςεων των Γενικϊν Συνελεφςεων και ςτο πνεφμα αυτό
αντιμετωπίηαμε κάκε νζο ηιτθμα.
Εκτιμοφμε ωσ το ςοβαρότερο κζμα τθν ςυνολικι κατάςταςθ που υπάρχει ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα και τθν
ανάγκθ να δυναμϊςει.
Να πυκνϊςουν οι γραμμζσ του με νζουσ ςυναδζλφουσ, να δυναμϊςουν τα ςωματεία και ο διεκδικθτικόσ τουσ
χαρακτιρασ, να βελτιωκεί ςθμαντικά θ αμφίδρομθ ςχζςθ και αλλθλοενθμζρωςθ με τα ςωματεία μασ. Συνεδριάςτε,
πάρτε αποφάςεισ, ενθμερϊςτε μασ, γράψτε ανακοινϊςεισ, ςτείλτε τεσ για δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ.
Ραρά τισ δυςκολίεσ μποροφμε να τα καταφζρουμε.
Για τον Διοικθτικό απολογιςμό
Δθμιτρθσ Σωτθριάδθσ
Γ. Γραμματζασ του ΔΣ
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