ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ
ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΟΤ 24 (4νο φξνθνο) , 106 82 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ. - FAX. : 215 5512733
E-mail : povskx@gmail.comSite : www.povskx.gr
13/1/2021

ηις 27 Γενάρη συώνοσμε ηην θφνή μας!
Καλούμε ηα ζφμαηεία μας να οργανώζοσν αγφνιζηικές παρεμβάζεις ζηις περιοτές ηοσς.
πλάδειθνη
ήκεξα αληηκεησπίδνπκε έλαλ δηπιφ θίλδπλν, ηελ έμαξζε ηεο παλδεκίαο, θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηνγθψλεηαη.
Παξά ηνπο 5500 λεθξνχο απφ ηε παλδεκία, παξά ην γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ελφο ηξίηνπ
θχκαηνο, ε θπβέξλεζε θξχβεη θάησ απφ ην ραιί ηα ζνβαξά ρξφληα πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Η
απαμίσζε ηνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα νδήγεζαλ ζε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο. Ό,ηη ζήκεξα ιεηηνπξγεί,
νθείιεηαη ζηελ απηαπάξλεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Παξνπζηάδεη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα φηη φια
«βαίλνπλ θαιψο θαη ζχκθσλα κε ην ζρέδηφ» ηελ ζηηγκή πνπ αθφκα θαη νη εκβνιηαζκνί ζα πάξνπλ αξθεηνχο κήλεο γηα
λα νινθιεξσζνχλ.
Δπηθαιείηαη ζπλερψο ηελ αηνκηθή επζχλε γηα λα θξχβεη ηεο δηθέο ηεο. Γελ πήξε θαλέλα κέηξν γηα ηνπο κεγάινπο
εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ηα ΜΜΜ θηι. Σα ζρνιεία άλνημαλ ρσξίο θαλέλα επηπξφζζεην κέηξν.
Σα φπνηα κέηξα ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηφο καο είλαη αλεπαξθή. Οη δνπιεηέο ιηγνζηεχνπλ νη ππνρξεψζεηο θαη ηα ρξέε
ηξέρνπλ ή κεηαηίζεληαη γηα αξγφηεξα. Αθφκα θαη ε «κε επηζηξεπηέα» πξνθαηαβνιή δελ κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ην
ρακέλν εηζφδεκα. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν πνπ ηα θξηηήξηα έληαμεο αθήλνπλ απέμσ ηνπο πην αδχλακνπο, δείρλνληαο ε
θπβέξλεζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κηθξνχο ΔΒΔ.
Δπζχλεο γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε έρεη θαη ε ΓΔΒΔΔ πνπ αξθείηαη ζε δηαπηζηψζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο καθξηά
απφ ηελ αγσληζηηθή δηεθδίθεζε.
Απάνηηζη ζηα προβλήμαηα μας μπορεί να δώζει μόνο η ζσνηονιζμένη πάλη ηφν ζφμαηείφν μας.















ΟΡΓΑΝΏΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΝΣΕΠΊΘΕΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ
Να δνζεί ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο επίδνκα εηδηθνχ ζθνπνχ χςνπο 1000 επξψ γηα
θάζε κήλα εθαξκνγήο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ.
Να δηαγξαθεί ηκήκα ησλ ρξεψλ πξνο ηελ εθνξία θαη ηηο ηξάπεδεο. Να δηαγξαθνχλ ηφθνη, πξφζηηκα θαη ην 30% ηνπ
θεθαιαίνπ γηα ηνπο ελ ελεξγεία εξγαδνκέλνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο θαη 50% γηα φζνπο είλαη άλεξγνη.
Ο ηξέρνλ θχθινο ηεο “επηζηξεπηέαο πξνθαηαβνιήο” λα κεηαηξαπεί ζε κε επηζηξεπηένο γηα φζνπο έρνπλ εηήζην εηζφδεκα
θάησ απφ 12.000 επξψ. Άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα θξηηήξηα, ψζηε λα εληαρζνχλ φινη φζνη έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε
ζηήξημεο.
Δπηζηξνθή ζην αθνξνιφγεην φξην ησλ 12.000 επξψ, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019. Σελ θαηάξγεζε ΔΝΦΙΑ θαη ηέινπο
επηηεδεχκαηνο. Σε κείσζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ
Δπηδφηεζε ησλ εηζθνξψλ αηνκηθήο αζθάιηζεο α/α γηα φζν δηάζηεκα θξαηνχλ ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ, ρσξίο απψιεηα
ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ.
Αλαζηνιή ησλ ξπζκίζεσλ ζε ηξάπεδεο, ΓΔΗ γηα φζν δηάζηεκα θξαηνχλ ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ. Φζελφηεξν ηηκνιφγην ζε
θσο, λεξφ, ηειέθσλν, ρσξίο ραξάηζηα πνπ δελ αθνξνχλ ηε θαηαλάισζε.
Σελ αλαζηνιή θαηαζρέζεσλ θαη ηελ απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαηνηθίαο. Καζηέξσζε αθαηάζρεηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο α/α.
Απαιιαγή απφ δεκνηηθά ηέιε γηα 6 κήλεο γηα ηηο πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο θαη γελλαία κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα
ην ππφινηπν δηάζηεκα γηα φιεο ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο.
Σελ ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε φζνπο έθιεηζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Δπίδνκα αζζελείαο ή εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο γηα φιν ην δηάζηεκα πνπ ππνρξεψλεηαη ν αζθαιηζκέλνο λα κελ εξγάδεηαη
αλεμαξηήησο ρξεψλ. Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην 50% γηα ην ίδην δηάζηεκα.
Απνδεκίσζε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ.
Πξφβιεςε γηα πξφσξε – αλαπεξηθή ζχληαμε φπνπ ρξεηάδεηαη.
ηνπο θιάδνπο πνπ ππάξρνπλ βαξέα αλζπγηεηλά, πέξαλ ησλ κηζζσηψλ, λα εληάζζνληαη θαη νη απηναπαζρνινχκελνη.
Καηάξγεζε ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε φζνπο πξνζέξρνληαη νηθεηνζειψο γηα εγγξαθή ζην κεηξψν εκπφξσλ ηνπ
θαλνληζκνχ μπιείαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ελεκέξσζε γηα εγγξαθή πξνθχπηεη απφ έιεγρν ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ
λα πξνεγείηαη έγγξαθε ζχζηαζε κε εχινγε πξνζεζκία εγγξαθήο.

Για ηην Ανηιμεηώπιζη Πανδημίας:
 Άκεζα κέηξα ζσξάθηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, κε πξνζιήςεηο ηνπ αλαγθαίνπ, κφληκνπ ηαηξηθνχ θαη
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πιήξε εμνπιηζκφ λνζνθνκείσλ θαη ΠΦΤ, δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ΜΔΘ .
 Γσξεάλ καδηθά ηεζη γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ θαη έιεγρνη φπνπ ρξεηάδεηαη.
 Άκεζε επίηαμε ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ πγείαο ρσξίο απνδεκίσζε γηα λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο.
 Απνζπκθφξεζε ησλ ΜΜΜ κε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαη επίηαμε ηδησηηθψλ ιεσθνξείσλ πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζε
απξαμία.
 Οπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ.
Σν Γ

