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ΣΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΗ 

ΔΙΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΠΑΝΣΗΗ ΜΑ! ΔΤΝΑΜΩΝΟΤΜΕ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΑ!  

ΓΙΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 

Συνάδελφοι 

Η φφεςθ που πυροδοτικθκε και από τθν πανδθμία και θ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ μασ οδθγοφν ςε νζεσ δυςκολίεσ 

και αδιζξοδα. Οι καταςτροφζσ από τισ πρόςφατεσ πλθμμφρεσ ζρχονται να πολλαπλαςιάςουν, ςε οριςμζνεσ 

περιοχζσ, αυτά τα προβλιματα. 

Οι εξαγγελίεσ του πρωκυπουργοφ ςτθ Θεςςαλονίκθ αναπαράγουν και διαιωνίηουν τα προβλιματά μασ, κι ασ 

προβάλλονται ςαν «ςανίδα ςωτθρίασ». Επιδοτιςεισ και τηάμπα χριμα τάηουν. Ζχουμε όμωσ πείρα, ξζρουμε ποιοι 

παίρνουν τισ επιδοτιςεισ, ποιοι τισ υποςχζςεισ και τα ψίχουλα κακϊσ και ςε ποιον ζρχεται ο λογαριαςμόσ. 

«Όςα ξοδεφουμε τϊρα για οικονομικζσ ενιςχφςεισ κα τα ηθτιςουμε πίςω ςε φόρουσ», διλωςε ο αναπλ. υπουργόσ 

Οικονομικϊν για να μθν υπάρχουν αμφιβολίεσ. Η 7θ ζκκεςθ εποπτείασ τθσ ΕΕ, ςυμπεριλαμβάνει ωσ πρόβλθμα για 

τθν ανάκαμψθ, το πλικοσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, τα ίδια αναφζρει και θ περιϊνυμθ ζκκεςθ Πιςαρίδθ, 

ςτα ίδια επιχειριματα πατοφςε και θ ζκκεςθ του ΙΟΒΕ (ινςτιτοφτο του ΣΕΒ) παλιότερα. Αυτόν τον δρόμο ςτρϊνει θ 

κυβζρνθςθ με τθν πολιτικι τθσ παρά τα «παχιά λόγια» και τισ υποςχζςεισ. 

ΒΑΖΟΤΜΕ ΣΕΛΟ ΣΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΑΤΣΑΠΑΣΕ 

Συνάδελφοι 

Ο πρωκυπουργόσ υποςχζκθκε ξανά μια μετάκεςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων για αργότερα. Η φορολόγθςθ 

από το 1ο ευρϊ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ, ο ΕΝΦΙΑ, οι υπζρογκοι ζμμεςοι φόροι ςτο πετρζλαιο, ςτα τρόφιμα και 

αλλοφ, όμωσ  παραμζνουν.  

Ο νζοσ πτωχευτικόσ κϊδικασ ζρχεται για να απαλλοτριϊςει τθν ατομικι περιουςία και μζροσ του ειςοδιματοσ προσ 

όφελοσ των τραπεηϊν. Βρίςκεται ςε εξζλιξθ νζο χτφπθμα του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ αςφάλιςθσ, κακϊσ ο 

κεφαλαιοποιθτικόσ χαρακτιρασ του δεφτερου και τρίτου πυλϊνα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κα οδθγιςει ςε 

πριμοδότθςθ των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν. 

Στθν λογικι τθσ ςυναίνεςθσ και του αξιόπιςτου κοινωνικοφ εταίρου κινείται και θ πλειοψθφία τθσ ΓΣΕΒΕΕ. Σοφρτα -

φζρτα ςε ςυναντιςεισ και διαβουλεφςεισ, εφθςυχαςμόσ και θττοπάκεια. Εκλαΐκευςθ και εξειδίκευςθ των εκάςτοτε 

κυβερνθτικϊν επιλογϊν για να γίνονται ποιο εφπεπτα. Στα αηιτθτα θ οργάνωςθ τθσ διεκδικθτικισ πάλθσ, αλλεργία 

ςτισ κινθτοποιιςεισ και τισ πορείεσ. 

Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΕΙ ΑΜΕΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Άνοιξε τα ςχολεία χωρίσ κανζνα ουςιαςτικό μζτρο προςταςίασ των παιδιϊν μασ αλλά και των εκπαιδευτικϊν και 

τθν ίδια ϊρα κουνάει το δάχτυλο ςτουσ μακθτζσ που κινθτοποιοφνται παρουςιάηοντάσ τουσ ωσ «αρνθτζσ» τθσ 

μάςκασ. Ιςχυρίηεται ότι δεν υπάρχουν χριματα για προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν, κακαριςτριϊν κτλ. Γενναιόδωρθ θ 

κυβζρνθςθ από ότι φαίνεται είναι μόνο ωσ προσ τουσ μεγάλουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ. 

 

Συνάδελφοι 

Μπροςτά ςτα νζα προβλιματα πρζπει να αξιοποιιςουμε τθν πείρα μασ. Το δίκιο μασ και οι ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν μασ προςκροφουν ςτθν κερδοφορία των βιομθχάνων των τραπεηιτϊν. Η κυβερνθτικι πολιτικι παραμζνει 

αντιλαϊκι και βάρβαρθ. Το δικεν «υπεφκυνο» και «ευαίςκθτο» προςωπείο κρφβει νζα μζτρα ςε βάροσ μασ. 
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ΓΙΑ ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ  

 Επιςτροφι ςτο αφορολόγθτο όριο των 12.000 ευρϊ ωσ τθ μόνθ αποδεκτι λφςθ που μπορεί να περιορίςει ςε ζνα 
βακμό τισ ςυνζπειεσ των αντιλαϊκϊν πολιτικϊν και να εξαςφαλίςει τθ ςτοιχειϊδθ λειτουργία των μικροεπιχειριςεϊν 
μασ. 

 Κατάργθςθ χαρατςιϊν όπωσ ο ΕΝΦΙΑ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ αλλά και δραςτικι μείωςθ των απαράδεκτων και 
άδικων ζμμεςων φόρων που κατατρϊνε το ειςόδθμά μασ. 

 Διαγραφι τόκων, προςτίμων, 30% των υπόλοιπων χρεϊν ςτθν εφορία και τισ τράπεηεσ που ςυςςωρεφτθκαν ωσ 
αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ κρίςθσ αλλά και των αντιλαϊκϊν πολιτικϊν που τθ ςυνόδευςαν. 50% για όςουσ 
ζκλειςαν τθν επιχείρθςι τουσ. 

 Απαλλαγι από τισ ειςφορζσ ατομικισ αςφάλιςθσ για όςο διάςτθμα κράτθςαν ι κα κρατιςουν τα μετρά περιοριςμοφ, 

χωρίσ απϊλεια αςφαλιςτικϊν και  ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων με ζκτακτθ ενίςχυςθ από τον κρατικό 

προχπολογιςμό. 

 Διαγραφι τόκων και προςτίμων για τα χρζθ ατομικισ αςφάλιςθσ, κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ υγείασ και των χρεϊν που 

προκφπτουν από αυτι. 

 Άμεςθ αποκατάςταςθ των ςυντάξεων και απόδοςθ 13θσ 14θσ ςφνταξθσ. Να καταργθκεί εδϊ και τϊρα ο νόμοσ 
Βρουτςθ - Αχτςιόγλου. 

 Αναςτολι όλων των δανειακϊν υποχρεϊςεων, δόςεων και ρυκμίςεων ςτισ τράπεηεσ, για όλουσ τουσ α/α και τα λαϊκά 
ςτρϊματα, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ, χωρίσ τόκουσ και προςαυξιςεισ. Αρκετά ταΐςαμε τισ τράπεηεσ. 

 Αναςτολι των ρυκμίςεων για οφειλζσ προσ τθ ΔΕΗ ι άλλουσ ιδιϊτεσ παρόχουσ και προσ άλλεσ πρϊθν ΔΕΚΟ μζχρι το 
Σεπτζμβρθ. Φκθνότερο τιμολόγιο ςε φωσ, νερό, τθλζφωνο για τουσ α/α και τα λαϊκά ςτρϊματα. 

 Αναςτολι κάκε είδουσ μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ, καταςχζςεισ, πλειςτθριαςμοί κλπ. Απαγόρευςθ 
πλειςτθριαςμϊν πρϊτθσ κατοικίασ. Κακιζρωςθ ακατάςχετου επιχειρθματικοφ λογαριαςμοφ για τουσ α/α. 

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

 Χοριγθςθ επιδόματοσ ανεργίασ ςε όλουσ τουσ επαγγελματίεσ που ζκλειςαν ι κα κλείςουν τθν επιχείρθςι τουσ χωρίσ 
άλλουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

 Επίδομα αςκενείασ ι εργατικοφ ατυχιματοσ για όλο το διάςτθμα που υποχρεϊνεται ο αςφαλιςμζνοσ να μθν 
εργάηεται ανεξαρτιτωσ χρεϊν. Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτο 50% για το ίδιο διάςτθμα. 

 Στουσ κλάδουσ που υπάρχουν βαρζα ανκυγιεινά, πζραν των μιςκωτϊν, να εντάςςονται και οι αυτοαπαςχολοφμενοι.  

 Κατάργθςθ τθσ  επιβολισ προςτίμου ςε όςουσ προςζρχονται οικειοκελϊσ για εγγραφι ςτο μθτρϊο εμπόρων του 

κανονιςμοφ ξυλείασ. Για τισ περιπτϊςεισ που θ ενθμζρωςθ για εγγραφι προκφπτει από ζλεγχο των αρμόδιων 

οργάνων να προθγείται ζγγραφθ ςφςταςθ με εφλογθ προκεςμία εγγραφισ. 
 

ΕΠΙΗ ΓΙΑ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΣΡΩΜΑΣΩΝ 

 Άμεςθ πρόςλθψθ μόνιμων, πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ υγειονομικϊν όλων των ειδικοτιτων. Να 
λειτουργιςουν αποτελεςματικά όλα τα δθμόςια κζντρα υγείασ, νοςοκομεία, εργαςτιρια και να ανοίξουν άμεςα όλεσ 
οι μονάδεσ ΜΕΘ που χρειάηονται. Επίταξθ του ιδιωτικοφ τομζα υγείασ ςε πικανι νζα ζξαρςθ τθσ πανδθμίασ. 

 Άμεςα μζτρα προςταςίασ ςε όλα τα ςχολεία για τθν προςταςία μακθτϊν, γονιϊν, εκπαιδευτικϊν. Αραίωςθ των 
μακθτϊν ςε κατάλλθλεσ αίκουςεσ, προςλιψεισ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, κακαριςτριϊν με ευκφνθ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ.  

 Να διατεκοφν ςτον πλθκυςμό δωρεάν και με αποκλειςτικι ευκφνθ του κράτουσ όλα τα απαραίτθτα υλικά 
προφφλαξθσ, όπωσ και όλα τα αναγκαία τεςτ χωρίσ κακυςτεριςεισ. Να μπει τζλοσ ςτθν αιςχροκζρδεια. 

 

Καλοφμε τα ςωματεία να πάρουν όλα τα αναγκαία μζτρα για την οργάνωςη ςυντονιςμζνησ απάντηςησ 

για την υγεία του λαοφ και τησ διαςφάλιςησ του ειςοδήματόσ μασ. 

13 ΟΚΣΩΒΡΗ ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ. 

Το προεδρείο 

 

 

 


