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Η νκνζπνλδία καο εθθξάδεη ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηά ηεο ζε φινπο ηνπο πιεγέληεο απφ ηε πξφζθαηε 
θαθνθαηξία ζε Καξδίηζα, αιιά θαη πξηλ ιίγν θαηξφ ζηελ  Εχβνηα. 

Γηα άιιε κηα θνξά ιατθέο νηθνγέλεηεο ζξελνχλ ζχκαηα αιιά θαη πεξηνπζίεο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο έξγσλ θαη 
ππνδνκψλ πξνζηαζίαο ηνπ ιανχ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Η επίθιεζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ δελ κπνξεί λα ζπζθνηίδεη ηηο επζχλεο ηεο ηνπηθήο  δηνίθεζεο (ΟΤΑ, Πεξηθέξεηεο)  θαη ησλ 
θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχνπλ ηα θέξδε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ 
επηιέγνπλ κφλν ηε θαηαζθεπή έξγσλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

Η θπβέξλεζε παξφιν πνπ γλψξηδε απφ λσξίο ηνλ θίλδπλν δε πήξε θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν γηα ηε 
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ παξά κηα εμαγγειία ηνπ ηχπνπ «απνκαθξπλζείηε απφ ηα ζπίηηα ζαο», 
κεηαθέξνληαο νπζηαζηηθά ηελ επζχλε ζηνλ ίδην ην ιαφ. Όπσο αθξηβψο θαη κε ηε παλδεκία ρξεζηκνπνηεί  
ηελ αηνκηθή επζχλε γηα λα απνπνηεζεί ησλ δηθψλ ηηο επζπλψλ. 

Σπλάδειθνη 

Η θαηάζηαζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη νη επηρεηξήζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο, ηδηαίηεξα ζηε Καξδίηζα, είλαη 
δξακαηηθή. Τα δέθα ρξφληα νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο, θαη ηψξα νη 
πιεκκχξεο θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο 
πνπ δε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα επίδνκα ησλ 8000 επξψ. 

Απαηηνχκε: 

 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ δεκηψλ ζην 100% άκεζα. Ιδηαίηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην θιάδν λα 
ιεθζεί ππφςελ φρη ε εκπνξηθή αμία ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ θαηαζηξάθεθε ( κηαο θαη 
πνιχ ζπλάδειθνη ηα θιεξνλφκεζαλ απφ ηνλ παηέξα ηνπο), αιιά ε αμία αγνξάο λέσλ κεραλεκάησλ.  

 Απαιιαγή ησλ θνξψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη θαηάξγεζε ραξαηζηψλ φπσο ν ΕΝΦΙΑ, ην 
ηέινο επηηεδεχκαηνο. 

 Απαιιαγή ησλ α/α απφ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ αηνκηθήο αζθάιηζεο γηα έλα εμάκελν, κε επηδφηεζε 
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ θξάηνο. 

 Απαιιαγή  φισλ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, δφζεσλ θαη ξπζκίζεσλ ζηηο ηξάπεδεο γηα έλα 
εμάκελν, γηα φινπο ηνπο α/α θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Αξθεηά 
ηαΐζακε ηηο ηξάπεδεο. 

 Αλαζηνιή ησλ ξπζκίζεσλ γηα νθεηιέο πξνο ηε ΔΕΗ ή άιινπο ηδηψηεο παξφρνπο θαη πξνο άιιεο 
πξψελ ΔΕΚΟ γηα έλα εμάκελν. Φζελφηεξν ηηκνιφγην ζε θσο, λεξφ, ηειέθσλν γηα ηνπο α/α θαη ηα 
ιατθά ζηξψκαηα. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα έλα εμάκελν . 

 Αλαζηνιή θάζε είδνπο κέηξσλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, θαηαζρέζεηο, πιεηζηεξηαζκνί θιπ. 
Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαηνηθίαο.  

 Καζηέξσζε αθαηάζρεηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο α/α. 

 Άμεςη επανζνταξη των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο αφορολόγητο όριο φψουσ12.000 ευρϊ και 

3.000 ευρϊ για κάθε παιδί. 
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