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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αντιπροςωπεία τθσ ομοςπονδίασ μασ αποτελοφμενθ από τον πρόεδρο, τον Γ. Γραμματζα και τον Γϋ αντιπρόεδρο 

επιςκζφτθκε τθν πζμπτθ 15 Οκτωβρίου τθν πλθγείςα από τισ πλθμμφρεσ πόλθ τθσ Καρδίτςασ προκειμζνου να 

εκφράςουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ για τισ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ και για τισ καταςτροφζσ ςε υποδομζσ και 

περιουςίεσ.  

Παραδόκθκαν ςτο ςτζκι αλλθλεγγφθσ  τρόφιμα, εκ μζρουσ τθσ ομοςπονδίασ μασ και τθσ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνικϊν 

Σωματείων Αττικισ.  

Συνάδελφοι 

Σχεδόν ζνα μινα μετά και τα ςθμάδια είναι ακόμα ζντονα ςε δρόμουσ, ςπίτια, επιχειριςεισ, χωράφια και 

υποδομζσ. Ο πρόεδροσ και ο γραμματζασ του ςυλλόγου επιπλοποιϊν & ξυλουργϊν νομοφ Καρδίτςασ μασ 

ενθμζρωςαν για τθν κατάςταςθ που βιϊνει θ περιοχι, οι επαγγελματίεσ και ιδιαίτερα οι ςυνάδελφοι. 

Επιςκεφτικαμε βιοτεχνίεσ ςυναδζλφων διαπιςτϊνοντασ το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ. Η ομοςπονδία μασ εξζφραςε 

τθν αλλθλεγγφθ τθσ και τουσ ςτόχουσ άμεςων διεκδικιςεων και επιςθμάναμε τθν ετοιμότθτά μασ να ενεργιςουμε 

και να ςτθρίξουμε, το ςφλλογο και τουσ ςυναδζλφουσ, για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ ςτο 100% των ηθμιϊν αλλά και 

για αποκατάςταςθ των υποδομϊν και τθ δθμιουργία αντιπλθμμυρικϊν  ζργων. Τονίςαμε τθν ανάγκθ κοινοφ 

βθματιςμοφ και πάλθσ όλου του λαοφ τθσ Καρδίτςασ για ζργα που να υπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και όχι 

των επιχειρθματικϊν ομίλων. 

Απαιτοφμε: 

 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 
πνιινί 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. 

 Άμεςθ επανζνταξθ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο αφορολόγθτο όριο φψουσ12.000 ευρϊ και 

3.000 ευρϊ για κάκε παιδί. 
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