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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αντιπροςωπεία του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ομοςπονδίασ μασ, μαηί με τθν Ομοςπονδία 

Βιοτεχνικϊν ωματείων Αττικισ, πραγματοποίθςε ςιμερα το πρωί παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτο 

υπουργείο οικονομικϊν. 

Ζθτιςαμε να ςυναντθκοφμε με τθν θγεςία του υπουργείου αλλά αρνικθκαν. 

Καταγγζλλουμε τθν ςτάςθ τθσ αςτυνομίασ για τισ απειλζσ που δεχκικαμε περί απαγόρευςθσ των 

ςυνακροίςεων και κατά ςυνζπεια τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ με απειλζσ για ςφλλθψθ των 

ςυγκεντρωμζνων ςυνδικαλιςτϊν. 

Μζνουμε δυνατοί όχι ςιωπθλοί.  Παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ και κα παρζμβουμε όπου χρειάηεται 

για να υπεραςπίςουμε τα δικαιϊματα των ςυναδζλφων μασ. 

Θυροκολλιςαμε – πρωτοκολλιςαμε τα υπομνιματά μασ.  

Ζθτιςαμε για άλλθ μια φορά τθν ζνταξθ όλων των ΚΑΔ του κλάδου ςτα μζτρα που εξαγγζλλει θ 

κυβζρνθςθ.Σθν άμεςθ δθμοςίευςθ και τον υπολοίπων ΚΑΔ  43.32, 16.23, 16.24 ςτο ΦΕΚ και τθν 

εφαρμογι τουσ για όλουσ.  

Καλοφμε όλα τα ςωματεία μασ, κάκε ςυνάδελφο να μθν μείνουν απακείσ. Η οικονομικι φφεςθ είναι 

προ των πυλϊν. Με πρόςχθμα τθν πανδθμία,επιχειρείται να φορτωκοφν ςτθν πλάτθ μασ εκτόσ από 

τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ υγείασ και οι ςυνζπειεσ τθσ φφεςθσ. 

Προςτατεφομαι την υγειά μασ, υπεραςπιζόμαςτε τα δικαιώματα μασ. 

Επιμζνουμε ςτθν ουςιαςτικι ςτιριξθ όλων των ςυναδζλφων  με βαςικι προτεραιότθτα και χωρίσ 

εξαιρζςεισ όλουσ όςουσ ζχουν ειςοδιματα μζχρι 12.000 ευρϊ.  

Ο κλάδοσ ιδθ υπολειτουργεί και κακϊσ θ μεγάλθ πλειοψθφία αποτελείται από 

αυτοαπαςχολοφμενουσ με κακόλου ι ελάχιςτο προςωπικό είναι φανερό ότι οι δυςκολίεσ επιβίωςθσ 

κα μεγαλϊςουν.  

Διεκδικοφμε αταλάντευτα.  

 Σθν άμεςθ απόδοςθ του επιδόματοσ ςε όλουσ τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τθ λιψθ 

επιπρόςκετων μζτρων για τθ ςυνζχεια, το ίδιο και ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ. 

 Σθν αναςτολι δανειακϊν υποχρεϊςεων και ρυκμίςεων προσ τισ τράπεηεσ χωρίσ επιβολι 

τόκων και προςτίμων μζχρι το επτζμβρθ, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. Σο ίδιο όςον 

αφορά τισ ρυκμίςεισ ςε αςφαλιςτικά ταμεία, ΔΕΗ κλπ. 

 Σθν αναςτολι όλων των φορολογικϊν υποχρεϊςεων για 4 μινεσ με τθν ταυτόχρονθ επιβολι 

επιπρόςκετων βοθκθτικϊν μζτρων όπωσ θ άμεςθ επανζνταξθ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο 

αφορολόγθτο όριο των 12.000 ευρϊ, θ απαλλαγι από τθν προκαταβολι φόρου για τθ φετινι 

χρονιά, όπωσ επίςθσ και από το τζλοσ επιτθδεφματοσ και τον ΕΝΦΙΑ. 

 Σθν απαλλαγι από τισ ειςφορζσ ατομικισ αςφάλιςθσ για τουσ μινεσ Γενάρθ- Μάθ χωρίσ 

απϊλεια αςφαλιςτικϊν και  ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων με ζκτακτθ ενίςχυςθ από τον 

κρατικό προχπολογιςμό. 

 Σθν άρςθ κάκε μζτρου αναγκαςτικισ είςπραξθσ για χρζθ προσ το δθμόςιο και τουσ ιδιϊτεσ, 

όπωσ καταςχζςεισ, πλειςτθριαςμοί, δεςμεφςεισ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν. Να ςταματιςουν 

εδϊ και τϊρα όλεσ οι διαδικαςίεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ. 
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 Απαλλαγι από τα δθμοτικά τζλθ για το επόμενο εξάμθνο. 

 Προςταςία τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ για διάςτθμα 6 μθνϊν ςε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ 

μιςκωμάτων ςτουσ εκμιςκωτζσ. 

 Σθν απόδοςθ 13θσ ςφνταξθσ ςε όλουσ τουσ ςυνταξιοφχουσ ωσ ζκτακτθ ενίςχυςθ κακϊσ και τθν 

άμεςθ ζκδοςθ ςφνταξθσ ςε αυτοφσ που ζχουν κατακζςει τα χαρτιά το 

 

 

 

 

 


