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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΚΑΛΕΜΑ 
Τα ςοβαρά προβλιματα που ανζδειξε θ πανδθμία, φζρνουν ςτθν επιφάνεια τθν άςχθμθ κατάςταςθ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ. Ζθτιματα που χρόνια τϊρα θ Ομοςπονδία αναδεικνφει ςτθν πρϊτθ γραμμι των 

αιτθμάτων πάλθσ, ζγιναν επίκαιρα και επείγοντα εν μζςω πανδθμίασ. Γι αυτό μπικε από τθ πρϊτθ ςτιγμι 

μπροςτά ςτθ μάχθ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των λαϊκϊν οικογενειϊν απαιτϊντασ: 

 

 Άμεςθ πρόςλθψθ μόνιμων, πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ υγειονομικϊν όλων των 

ειδικοτιτων. Να λειτουργιςουν αποτελεςματικά όλα τα  δθμοςιά κζντρα υγείασ, νοςοκομεία, 

εργαςτιρια και να ανοίξουν άμεςα όλεσ οι μονάδεσ ΜΕΘ που χρειάηονται. 

 Να λειτουργιςουν ςε 24ωρθ βάςθ όλεσ οι μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Υγείασ πλιρωσ ςτελεχωμζνεσ. 

 Να διατεκοφν ςτον πλθκυςμό δωρεάν και με αποκλειςτικι ευκφνθ του κράτουσ όλα τα 

απαραίτθτα υλικά προφφλαξθσ. 

 

Στα πλαίςια τθσ δράςθσ μασ το διάςτθμα αυτό κεωροφμε ότι επόμενοσ ςτακμόσ πρζπει να είναι  θ 28 

Απρίλθ, μζρα δράςθσ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ. Καλοφμε τα ςωματεία μασ να πάρουν πρωτοβουλίεσ και με 

ςυνεδριάςεισ των ΔΣ, ανακοινϊςεισ, να ςτακοφν ςτο πλευρό των ςυναδζλφων επιπλοξυλουργων, να τουσ 

ενθμερϊςουν για τθν κατάςταςθ και τισ κζςεισ τθσ ομοςπονδίασ. 

Το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ ιταν και πριν τθν πανδθμία κατϊτερο των λαϊκϊν αναγκϊν. Ελλείψεισ ςε 

υλικά και προςωπικό, ανεπάρκεια πρωτοβάκμιασ υγείασ  ιταν τα προθγοφμενα χρονιά οι βαςικζσ 

αδυναμίεσ του. Σιμερα αναδεικνφονται πιο κακαρά οι ευκφνεσ όλων των προθγουμζνων κυβερνιςεων 

που ζφκαςαν τα δθμόςια νοςοκομεία να μθν ζχουν οφτε γάηεσ. Μια πανδθμία δεν αντιμετωπίηεται από 

τα ιδιωτικά νοςθλευτικά ιδρφματα, αυτό απόδειξε θ εμπειρία των προθγουμζνων μθνϊν ςε όλον τον 

κόςμο. Η ςχζςθ κόςτουσ – οφζλουσ με επίκεντρο το επιχειρθματικό κζρδοσ ςτθν δθμόςια υγεία 

αποδεικνφεται κανατθφόρα. Η κυβζρνθςθ μπορεί να υπερθφανεφεται για τθ διαχείριςθ τθσ υγειονομικισ 

κρίςθσ αλλά δεν μποροφν κρυφτοφν οι ευκφνεσ τθσ. Οι κζςεισ τθσ είναι ςυνζχεια τθσ πολιτικισ των 

προθγουμζνων κυβερνιςεων. Τα ίδια ςυμφζροντα υπζρ των μονοπωλίων τθσ υγείασ επιδιϊκει να 

εξυπθρετιςει.  

Η πανδθμία όμωσ ζφερε και τθν εκδιλωςθ μιασ νζασ οικονομικισ κρίςθσ πιο κοντά. Ο κλάδοσ μασ υπιρξε 

από αυτοφσ που δζχτθκε τεράςτιο χτφπθμα. Μια και δεν παρζχει προϊόν πρϊτθσ ανάγκθσ, θ μείωςθ των 

ειςοδθμάτων αφινει χϊρο ςε φκθνότερα κατϊτερθσ ποιότθτασ προϊόντα ( ΙΚΕΑ, PRACTIKER) με 

αποτζλεςμα τον κίνδυνο παραπζρα ςυρρίκνωςθσ των μικρϊν βιοτεχνιϊν προσ όφελοσ των μεγάλων 

ομίλων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα ξφλου- επίπλου.  

Το επίδομα των 800 ευρϊ, το οποίο ακόμα δεν ζχουμε πάρει, είναι ςταγόνα ςτον ωκεανό των 

προβλθμάτων που κα προκαλζςει θ πανδθμία και ζρχονται να προςτεκοφν ςτα προθγοφμενα αδιζξοδα 

που άφθςε θ οικονομικι κρίςθ. Η αναςτολι των φορολογικϊν, αςφαλιςτικϊν και άλλων υποχρεϊςεων 

δεν λφνει τίποτα. Τα νζα χρζθ κα προςτεκοφν ςτα προθγοφμενα αφοφ θ αντιλαϊκι φορολογικι και 

αςφαλιςτικι πολιτικι παραμζνει αναλλοίωτθ. 
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Σιμερα εν μζςω πανδθμίασ, και με νζα οικονομικι κρίςθ να κυοφορείται, τα μθνφματα τθσ Πρωτομαγιάσ 

είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Καλοφμε τα ςωματεία μασ να ςυμμετάςχουν ςτισ κατά τόπουσ εκδθλϊςεισ τθσ 

Πρωτομαγιάσ και μαηί με τουσ  εργαηόμενουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ, τουσ ςπουδαςτζσ να δϊςουμε τθ 

μάχθ για τθν προςταςία τθσ υγείασ του λαοφ, για τθν εργαςία, για τθν Παιδεία, για τον ελεφκερο χρόνο, 

για τθν υπεράςπιςθ των ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων. 

 

Απαιτοφμε μζτρα ουςιαςτικήσ ςτήριξησ  για όλουσ τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ, με προτεραιότητα 

όςουσ ζχουν ετήςιο ειςόδημα μζχρι 12.000 ευρώ. 

 Απαιτοφμε:  

 

 Να δοκεί άμεςα το επίδομα των 800 ευρϊ ςε όλουσ τουσ α/α χωρίσ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ. 

 Άμεςθ αναςτολι των φορολογικϊν υποχρεϊςεων (αναςτολι προκεςμιϊν καταβολισ ΦΠΑ και 

ρυκμίςεων) για 4 μινεσ. Άμεςθ επανζνταξθ των α/α ςτο αφορολόγθτο όριο (φψουσ 12.000 ευρϊ, 

προςαυξθμζνο κατά 3.000 ευρϊ για κάκε παιδί) ξεκινϊντασ από το οικονομικό ζτοσ 2019. 

Κατάργθςθ του τζλουσ επιτθδεφματοσ και τθσ καταβολισ του ΕΝΦΙΑ, κατάργθςθ τθσ 

προκαταβολισ φόρου, καταρχιν για τα ζτθ 2019 και 2020, με προοπτικι οριςτικισ κατάργθςισ 

τουσ. Χωρίσ αυτά, θ δυνατότθτα επιβίωςθσ των α/α, είναι πρακτικά αδφνατθ. 

 Απαλλαγι των α/α από τθν καταβολι ειςφορϊν ατομικισ αςφάλιςθσ για όςο διάςτθμα κρατοφν 

τα ζκτακτα μετρά, χωρίσ απϊλεια ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων. Το κράτοσ να καλφψει πλιρωσ 

τισ αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ, ςυνταξιοδοτικζσ και υγείασ. 

 Αναςτολι όλων των δανειακϊν υποχρεϊςεων, δόςεων και ρυκμίςεων ςτισ τράπεηεσ, για όλουσ 

τουσ α/α και τα λαϊκά ςτρϊματα, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ, μζχρι το Σεπτζμβρθ. Η αναςτολι 

να αφορά όλα τα χαμθλά ειςοδιματα, μιςκωτοφσ-αυτοαπαςχολοφμενουσ-ςυνταξιοφχουσ και το 

ςφνολο των οφειλόμενων ποςϊν, κεφάλαιο και τόκουσ. Αρκετά ταΐςαμε τισ τράπεηεσ. 

 Αναςτολι των ρυκμίςεων για οφειλζσ προσ τθ ΔΕΗ ι άλλουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ και προσ άλλεσ 

πρϊθν ΔΕΚΟ μζχρι το Σεπτζμβρθ. Καμία χρζωςθ ςε φωσ, νερό, τθλζφωνο για όςο διάςτθμα 

κρατοφν τα μζτρα καραντίνασ 

 Αναςτολι κάκε είδουσ μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ -καταςχζςεισ, πλειςτθριαςμοί, δεςμεφςεισ 

λογαριαςμϊν- που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ι ζχουν δρομολογθκεί για χρζθ είτε προσ Δθμόςιο είτε 

προσ ιδιϊτεσ, προμθκευτζσ κ.α. μζχρι το τζλοσ του χρόνου. 

 Απαλλαγι όλων των α/α από δθμοτικά τζλθ για 6 μινεσ. 

 Χοριγθςθ επιδόματοσ ανεργίασ ςε όλουσ τουσ επαγγελματίεσ που ζκλειςαν τθν επιχείρθςι τουσ 

χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ 

 

 


