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υνάδελφοι
Βριςκόμαςτε εν μζςω του δεφτερου κφματοσ τθσ πανδθμίασ. Σο διάςτθμα που
μεςολάβθςε από τον Ιοφνιο μζχρι ςιμερα, θ κυβζρνθςθ δεν πιρε κανζνα ουςιαςτικό μζτρο
παρά τισ προειδοποιιςεισ των επιςτθμόνων.
Χωρίσ καμιά ουςιαςτικι ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ δθμόςιασ υγείασ, χωρίσ μζτρα
ενίςχυςθσ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, χωρίσ μζτρα προςταςίασ ςτθν δθμόςια παιδεία, και
τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, οδθγθκικαμε αντικειμενικά ςτθν ςθμερινι ηοφερι κατάςταςθ.
Οι ευκφνεσ τθσ κυβζρνθςθσ για τον μεγάλο αρικμό των κρουςμάτων, και των νεκρϊν
δε μποροφν να κρυφτοφν πίςω από τθν ατομικι ευκφνθ ςτθν οποία ζχει αναγάγει τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ. Αυτι είναι που επζτρεψε το άνοιγμά του τουριςμοφ με
πλθμμελι μζτρα προςταςίασ, που επζτρεψε πλθρότθτεσ ςτα αεροπλάνα και τα πλοία που
ευνοοφν τθν επζκταςθ τθσ πανδθμίασ, προτιμϊντασ να ςυνταχκεί με τισ επικυμίεσ των
μονοπωλίων ςτο όνομα τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ. Ζτςι φτάςαμε ςτο κλείςιμο τμιματοσ τθσ
αγοράσ, ζτςι κζριεψε θ φφεςθ που ςιγόβραηε και φζρνει νζα αδιζξοδα ςτουσ ςυναδζλφουσ
μασ, που εκτόσ από τισ ςυνζπειεσ τθ πανδθμίασ καλοφνται να πλθρϊςουν και τα ςπαςμζνα τθσ
νζασ κρίςθσ.
Σο πρϊτο 800αρι αποδείχτθκε ςταγόνα ςτον ωκεανό των υποχρεϊςεων. Ακόμα και θ
περιβόθτθ «επιςτρεπτζα προκαταβολι» δεν πρόκειται να ςϊςει τθν παρτίδα. Σο ειςόδθμα
που χάκθκε όλο το προθγοφμενο διάςτθμα δεν μπορεί να αναπλθρωκεί. Όμωσ οι φόροι δεν
μειϊκθκαν. Και θ φορολογία από το πρϊτο ευρϊ είναι εδϊ, και το τζλοσ επιτθδεφματοσ είναι
εδϊ, και ο ΕΝΦΙΑ είναι εδϊ. 9% παραπάνω προβλζπονται οι ειςπράξεισ του νζου
προχπολογιςμοφ από τθν φορολογία ειςοδιματοσ, ζτςι μασ αντιμετωπίηει θ κυβζρνθςθ. Σι
κιϋαν εξαγγζλλει ρυκμίςεισ επί ρυκμίςεων, δθλαδι το ζνα χρζοσ πάνω ςτ’ άλλο. Ποιοσ κα
καταφζρει να πλθρϊςει τισ 100 δόςεισ του ΤΡΙΗΑ, τισ 120 δόςεισ τθσ ΝΔ, και τισ νζεσ που κα
προκφψουν; Οι ρυκμίςεισ πάνω ςε χρζθ που διογκϊκθκαν με τθν άδικθ αντιλαϊκι φορολογία
είναι το ίδιο άδικεσ και αντιλαϊκζσ.
Και τα αντιλαϊκά μετρά δεν ςταματοφν εδϊ. Ο νζοσ πτωχευτικόσ κϊδικασ, μασ
επιβάλει να παραχωριςουμε ότι ζχουμε και δεν ζχουμε ςτα funds. Μασ κάνει νοικάρθδεσ ςτο
ςπίτι μασ, βάηει χζρι ακόμα και ςτο όποιο ειςόδθμα κα εξακολουκοφμε να ζχουμε. Σα νζα
μζτρα για τθν Κυριακάτικθ αργία κα ςυμβάλουν ςτθν όξυνςθ του ανταγωνιςμοφ και ςτθν
δυςκολία επιβίωςθσ πολλϊν αυτοαπαςχολοφμενων.
Θ κυβζρνθςθ εντείνει ταυτόχρονα τθ καταςτολι ςτο όνομα του περιοριςμοφ τθσ
νόςου. Γελιζται όμωσ αν νομίηει ότι κα βάλει ςτο γφψο τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ. Όςο
ςυνεχίηει το αντιλαϊκό τθσ ζργο , τόςο κα μασ βρίςκει μπροςτά τθσ.

υνάδελφοι μπροςτά ςτθν ψιφιςθ των νζων Δθμοτικϊν προχπολογιςμϊν και του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ, δυναμϊνουμε τθν πάλθ μασ διεκδικϊντασ:







Σθν άμεςθ πρόςλθψθ του αναγκαίου, μόνιμου ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.
Πλιρθ εξοπλιςμό κάκε νοςοκομείου και δομισ ΠΦΤ, διεφρυνςθ του αρικμοφ ΜΕΘ ςε όλθ τθ
χϊρα. Κάλυψθ των αναγκϊν όχι μόνο για τισ περιπτϊςεισ COVID 19 αλλά για κάκε
αςκζνεια/κεραπεία.
Δωρεάν μαηικά τεςτ για όλο τον πλθκυςμό και ζλεγχοι όπου χρειάηεται.
Άμεςθ επίταξθ των ιδιωτικϊν δομϊν υγείασ χωρίσ αποηθμίωςθ για να καλυφκοφν οι άμεςεσ
ανάγκεσ.
Αποςυμφόρθςθ των ΜΜΜ με προςλιψεισ προςωπικοφ και επίταξθ ιδιωτικϊν λεωφορείων
που ςιμερα βρίςκονται ςε απραξία.
Λειτουργία των ςχολείων με όλα τα μζτρα προςταςίασ, αραίωςθ των τμθμάτων πρόςλθψθ
μόνιμων εκπαιδευτικϊν.
Σα μζτρα που μζχρι ςιμερα παίρνει θ κυβζρνθςθ για τθν κάλυψθ των απωλειϊν,
μετακζτουν τα βάρθ για αργότερα και κυρίωσ κατευκφνονται ςτισ μεςαίεσ και μεγάλεσ
επιχειριςεισ.
Διεκδικοφμε μζτρα με προτεραιότθτα ςε όςουσ ζχουν ειςόδθμα κάτω από 12.000 ευρϊ.











Σθν άμεςθ ζνταξθ όλων των επαγγελματιϊν ςτο επίδομα ειδικοφ ςκοποφ.
Σθν επιςτροφι ςτο αφορολόγθτο όριο των 12.000 ευρϊ, από το οικονομικό ζτοσ 2019. Σθν
κατάργθςθ ΕΝΦΙΑ και τζλουσ επιτθδεφματοσ. Σθ μείωςθ των ζμμεςων φόρων
Σθ διαγραφι τόκων, προςτίμων, 30% των υπόλοιπων χρεϊν ςτθν εφορία και τισ τράπεηεσ.
50% για όςουσ ζκλειςαν τθν επιχείρθςι τουσ.
Σθν επιδότθςθ των ειςφορϊν ατομικισ αςφάλιςθσ α/α για όςο διάςτθμα κρατοφν τα μζτρα
περιοριςμοφ, χωρίσ απϊλεια ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων.
Σθν αναςτολι των ρυκμίςεων ςε τράπεηεσ, ΔΕΘ. Φκθνότερο τιμολόγιο ςε φωσ, νερό,
τθλζφωνο, χωρίσ χαράτςια που δεν αφοροφν τθ κατανάλωςθ.
Σθν αναςτολι καταςχζςεων και τθν απαγόρευςθ πλειςτθριαςμϊν πρϊτθσ κατοικίασ.
Κακιζρωςθ ακατάςχετου επιχειρθματικοφ λογαριαςμοφ για τουσ α/α.
Σθν απαλλαγι από δθμοτικά τζλθ για 6 μινεσ.
Καμιά επιβολι προςτίμου για εγγραφι ςτο μθτρϊο εμπόρων του κανονιςμοφ ξυλείασ.
Διαγραφι και επιςτροφι, ι ςυμψθφιςμόσ με χρζθ προσ τθν εφορία, όςων ζχουν επιβλθκεί.
Πλιρθ αποηθμίωςθ και από τθν πρϊτθ θμζρα, ςε ατφχθμα ι αςκζνεια για όςο χρόνο
απαιτείται χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ.
Καλοφμε τα ςωματεία μασ να κάνουν κάκε δυνατι προςπάκεια, τθρϊντασ τα υγειονομικά
μζτρα και να ςυνεχίςουν τθν λειτουργία τουσ. Θ ηωι, τα κυβερνθτικά μζτρα, οι δυςκολίεσ και
τα προβλιματα δεν αναςτζλλονται, οφτε και εμείσ αναςτζλλουμε τισ διεκδικιςεισ μασ.
Δίνουμε απάντθςθ ςτον κυβερνθτικό εμπαιγμό.
Δυναμϊνουμε των αγϊνα μασ για προςταςία τθσ υγείασ, για αξιοπρεπζσ ειςόδθμα!
Ενϊνουμε τθ φωνι μασ με τουσ εργαηόμενουσ που απεργοφν ςτισ 26/11
Προετοιμάηουμε αγωνιςτικζσ παρεμβάςεισ ςτισ 9/12 ςε κάκε πόλθ.
Σο προεδρείο

