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Σπλάδειθνη
Τν πξνεδξείν ηεο νκνζπνλδίαο καο ραηξεηίδεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ ηα ζσκαηεία καο, θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο, λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα έιζνπλ
ζε επαθή κε ηα κέιε ηνπο.
Σε θνηλή πνξεία ζπκβάιακε γηα έληαμε φινπ ηνπ θιάδνπ ζηα κέηξα πνπ εμαγγέιζεθαλ.
Πξνβάιακε ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηθέο καο αλάγθεο.
Η ζπκκεηνρή καο ζηηο πξσηνκαγηάηηθεο ζπγθεληξψζεηο έδσζε ερεξή απάληεζε ζηελ θπβέξλεζε πνπ ήζειε
λα επηβάιεη ζηγή, λα ζηηγκαηίζεη ηελ νξγαλσκέλε πάιε πξνβάιινληαο ηε ζαλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Οη πεξηνξηζκνί θαη ν εγθιεηζκφο δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηηο δηαρξνληθέο επζχλεο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα
ηελ δηαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ εκπνξεπκαηνπνηεκέλνπ θαη δηαξθψο ππνβαζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.
Οη δηεθδηθήζεηο καο γηα έλα ζχγρξνλν, απνηειεζκαηηθφ, δσξεάλ, δεκφζην ζχζηεκα πγείαο απέλαληη ζηελ
παλδεκία, αιιά θαη κπξνζηά ζηηο πάγηεο αλάγθεο φισλ καο γηα πξφιεςε, πξνζηαζία, ζεξαπεία θάζε
αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο είλαη δίθαηεο θαη επηβεβιεκέλεο. Γελ έρεη πεξάζεη πνιχο ρξφλνο απφ ηελ
παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην Υπνπξγείν γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ζπλάδειθσλ καο.
Σπλερίδνπκε ζηνλ ίδην δξφκν -καδί κε ηνλ ππφινηπν ιαφ- απέλαληη ζηα θαηλνχξηα αδηέμνδα πνπ ζπλνδεχνπλ
ηε λέα νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ δηαθαίλνληαλ θαη ε παλδεκία ηελ έθεξε άκεζα ζην πξνζθήλην. Τα ζχλλεθα
ππθλψλνπλ μαλά. Ξέξνπκε θαιά φηη νη θπβεξλήζεηο θαη ε ΔΔ ζα επηδηψμνπλ θαη πάιη λα θνξηψζνπλ “ηα
ζπαζκέλα” ζηηο πιάηεο καο γη΄ απηφ θαη απνξξίπηνπκε ηα “θαινπηάζκαηά” γηα ππνκνλή θαη εζληθή
νκνςπρία. Οη λέεο ζχειιεο πνπ έξρνληαη πξέπεη λα καο βξνπλ νξγαλσκέλνπο θαη απνθαζηζκέλνπο.
Μπνξεί ηα 800 επξψ λα έδσζαλ κηα ειάρηζηε αλάζα, αξθεί φκσο ζήκεξα έλα επίδνκα, γηα λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα έμνδα κηαο επηρείξεζεο; Αξθεί ζήκεξα ε πξνζσξηλή κεηάζεζε θφξσλ θαη
ραξαηζηψλ, πνπ ζα έξζνπλ λα πξνζηεζνχλ ζηα λέα εθθαζαξηζηηθά ην επφκελν δηάζηεκα; Όινη μέξνπκε φηη
νη ηξάπεδεο καο πεξηκέλνπλ ζηε γσλία. Η αληηιατθή πνιηηηθή παξακέλεη ίδηα θαη απαξάιιαθηε κε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Όινη νη λφκνη γηα ηε θνξνινγία, ην αζθαιηζηηθφ, ηηο ζπληάμεηο, ηηο θαηαζρέζεηο
παξακέλνπλ ζε ηζρχ, ρσξίο λα έρεη αιιάμεη νχηε θεξαία.
Καμιά αναμονή! Οι ανηοσέρ ηηρ οικονομίαρ ηοςρ, ηηρ ελεύθεπηρ αγοπάρ, δε συπούν ηιρ δικέρ μαρ ανάγκερ.
Τώπα είναι η ώπα να οπγανυθεί ο αγώναρ για ππαγμαηικά μέηπα ανακούθιζηρ και πποζηαζίαρ.

Τν βάξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πέθηεη ζηηο πιάηεο ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Οη πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηεο ΓΣΔΒΔΔ νχηε ζέιεη, νχηε κπνξεί λα νξγαλψζεη αγψλεο.
Αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά λα δηνξγαλψζεη νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή εθδήισζε γηα ηελ Πξσηνκαγηά.
Τν θνξνινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ, ε δσξεάλ πγεία, νη ζπληάμεηο, ε κνλνπψιεζε, είλαη ρακειά ζηελ αηδέληα
ηνπο. Μπνξεί λα ζεθψλνπλ ζθφλε γηα θάζε πξνζσξηλφ θαη επηκέξνπο κέηξν, δελ αγγίδνπλ φκσο ηηο βαζηθέο
θαηεπζχλζεηο ησλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη δηαρξνληθά. Πιεηνδνηνχλ ζε κέηξα
επαλεθθίλεζεο ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κε πξνζσπηθφ θαη θεθάιαηα, πεξλνχλ φκσο ζηα “ςηιά
γξάκκαηα” ηηο δηεθδηθήζεηο εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κε ρακειά
εηζνδήκαηα. Γελ έρνπλ νδεγφ ηηο αγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο. Όιε ηνπο ε δξαζηεξηφηεηα εμαληιείηαη ζε
δηαβνπιεχζεηο κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο θνηλσληθνχο δηάινγνπο. Έηζη φκσο νμπκέλα πξνβιήκαηα ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ δελ ιχλνληαη.

Δε ζηαμαηάμε! Κάθε μέπα και πεπιζζόηεποι ζηον αγώνα!
Απαηηνχκε κέηξα νπζηαζηηθήο ζηήξημεο γηα φινπο καο απηναπαζρνινχκελνπο, κε πξνηεξαηφηεηα φζνπο
έρνπλ εηήζην εηζφδεκα κέρξη 12.000 επξψ.
















Απνθιεηζηηθά δεκφζην, δσξεάλ ζχζηεκα πγείαο γηα φινπο. Άκεζα κέηξα γηα θάιπςε ησλ θελψλ ησλ
δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ κπξνζηά ζε ελδερφκελν λέν
θχκα παλδεκίαο.
Άκεζε επαλέληαμε ησλ α/α ζην αθνξνιφγεην φξην (χςνπο 12.000 επξψ, πξνζαπμεκέλν θαηά 3.000
επξψ γηα θάζε παηδί) μεθηλψληαο απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2019. Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο
επηηεδεχκαηνο θαη ηνπ ΔΝΦΙΑ, ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ, θαηαξρήλ γηα ηα έηε 2019 θαη 2020, κε
πξννπηηθή νξηζηηθήο θαηάξγεζήο ηνπο. Φσξίο απηά, ε δπλαηφηεηα επηβίσζεο ησλ α/α, είλαη
πξαθηηθά αδχλαηε. Τηο λέεο θξαηηθέο δαπάλεο θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα’ ξζνπλ, λα
ηνπο πιεξψζνπλ νη κεγαινεπηρεηξεκαηίεο, κε πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ζην
45%.
Απαιιαγή ησλ α/α απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ αηνκηθήο αζθάιηζεο γηα ην δηάζηεκα ησλ κέηξσλ
πεξηνξηζκνχ, ρσξίο απψιεηα ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ. Τν θξάηνο λα θαιχςεη πιήξσο ηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Οξηζηηθή θαηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηνλ θιάδν πγείαο θαη ησλ ρξεψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε απηέο.
Αξθεηά ηαΐζακε ηηο ηξάπεδεο. Αλαζηνιή φισλ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, δφζεσλ θαη ξπζκίζεσλ
ζηηο ηξάπεδεο, γηα φινπο ηνπο α/α θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, κέρξη ην
Σεπηέκβξε. Η αλαζηνιή λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ, θεθάιαην θαη ηφθνπο.
Αλαζηνιή ησλ ξπζκίζεσλ γηα νθεηιέο καο ζηε ΓΔΗ ή γηα ηδηψηεο παξφρνπο θαη πξνο άιιεο πξψελ
ΓΔΚΟ κέρξη ην Σεπηέκβξε. Φζελφηεξν ηηκνιφγην ζε θσο, λεξφ, ηειέθσλν γηα ην δηάζηεκα ηεο
παλδεκίαο.
Αλαζηνιή θάζε είδνπο κέηξσλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο –θαηαζρέζεηο, πιεηζηεξηαζκνί, δεζκεχζεηο
ινγαξηαζκψλ- πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή έρνπλ δξνκνινγεζεί γηα ρξέε πξνο Γεκφζην θαη ηδηψηεο
κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαηνηθίαο.
Απαιιαγή φισλ ησλ α/α απφ δεκνηηθά ηέιε γηα 6 κήλεο.
Γηαγξαθή ηφθσλ, πξνζηίκσλ θαη ηνπ 30% ηνπ ππνινίπνπ ρξένπο ζηελ εθνξία θαη ηηο ηξάπεδεο.
Φνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έθιεηζαλ ή ζα θιείζνπλ ηελ
επηρείξεζή ηνπο ρσξίο άιινπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Γελ ζα αθήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο
αλππεξάζπηζηνπο.

Καλούμε ηα ζυμαηεία μαρ να ζςνεδπιάζοςν άμεζα, να εκηιμήζοςν ηην δπάζη ηοςρ, να καηαλήξοςν
ζηο διεκδικηηικό πλαίζιο πος ανηαποκπίνεηαι ζηην μεγάλη πλειοτηθία ηυν ζςναδέλθυν ζηο κλάδο
μαρ.
Πποηείνοςμε ηην 3η ηος Ιούνη υρ ημέπα ζςνηονιζμένυν ενεπγειών ηυν ζυμαηείυν μαρ με μοπθέρ πος
θα αποθαζίζοςν ηα διοικηηικά ζςμβούλια.

Τν πξνεδξείν ηνπ ΓΣ

