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πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο  

ηηο 13/1/2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ηεο Οκνζπνλδίαο Βηνηερληθψλ 

σκαηείσλ Αηηηθήο (ΟΒΑ) θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερληθψλ σκαηείσλ Καηεξγαζίαο  

Ξχινπ (ΠΟΒΚΞ) κε ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο Α. Γεσξγηάδε.  

Ζ αληηπξνζσπεία παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ 

θαη κηθξψλ ΔΒΔ πνπ βξέζεθε εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα Τγεία ιφγσ ηεο 

εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πξνειαχλεη κε θαηαιχηε ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.  

Καη έζεζε δπν βαζηθά δεηήκαηα: 

- Σελ απψιεηα εηζνδήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απφγλσζε θαη ηελ πεξηθνπή βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 

- Σε ζπζζψξεπζε ησλ ρξεψλ, πνπ ζην θφλην ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, ζα νδεγήζνπλ πνιχ 

ζχληνκα ζε ινπθέηα θαη μεζπίησκα ρηιηάδσλ απηναπαζρνινχκελσλ.  

ε απηά ηα πιαίζηα ε αληηπξνζσπεία θαηήγγεηιε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζην κέησπν ηεο 

παλδεκίαο σο εγθιεκαηηθή, ηφζν γηα ηελ πγεία ηνπ ιανχ φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ πνπ βξίζθνληαη δηαξθψο ζηε δίλε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ  

Ο Τπνπξγφο, ζηα δεηήκαηα ηεο δεκφζηαο Τγείαο, αλακάζεζε ην γλσζηφ ηξνπάξη φηη ε θπβέξλεζε 

αθνινπζεί ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηελ γλψκε ησλ επηζηεκφλσλ. Απέθξπςε ηηο επζχλεο ηεο θπβέξλεζεο γηα 

ηελ άζιηα θαηάζηαζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο.  

Γηα ηα ρξέε παξέπεκςε ηελ φπνηα δηεπθφιπλζε ζην καθξηλφ κέιινλ κεηά απφ “ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ζεζκνχο”. Γελ δεζκεχηεθε νχηε θαλ, γηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο, αθφκα θαη κε ηελ κνξθή ηνπ θνπξέκαηνο 

ησλ νθεηιψλ πνπ δηνγθψζεθαλ ιφγσ ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ δηαθνπήο δξαζηεξηνηήησλ.  

Έγηλε επηζήκαλζε, φηη εδψ θαη δέθα κήλεο κε ηα αιιεπάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην πιήγκα ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απηναπαζρνινχκελνπο ήηαλ ζπληξηπηηθφ. Όηη 

ππάξρνπλ νιφθιεξνη θιάδνη φπσο ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, ε εζηίαζε, ην εκπφξην πνπ έραζαλ ην 

εηζφδεκα κελψλ θαη φηη φινη νη θιάδνη έρνπλ κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο απψιεηεο. Όηη ε θπβέξλεζε 

νπζηαζηηθά ελίζρπζε φινπο απηνχο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο κε ην αξρηθφ 800αξη πνπ δφζεθε γηα 45 

κέξεο lockdown, θαη έλα ηκήκα ηνπο κφλν, κε ηελ επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή. 

Δδψ ν θ. Γεσξγηάδεο αληί λα απνινγεζεί γηα ηα ειιεηπή κέηξα ζηήξημεο μαλαζπκήζεθε ηε 

θνξνδηαθπγή ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Καη ηη δελ είπε: Όηη “ηελ επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή δελ ηελ πήξαλ 

φινη γηαηί νη πεξηζζφηεξνη είλαη θνξνθπγάδεο”. Όηη “ην 95% ηεο θνξνινγίαο ην πιεξψλνπλ νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο”. Όηη “φπνηνο δελ πιεξψλεη θφξνπο δελ δηθαηνχηαη λα δεηάεη ελίζρπζε”. Όηη “αλ είλαη λα 

βάινπλ ινπθέην επεηδή δελ ηνπο ελίζρπζε ε θπβέξλεζε αο θιείζνπλ”. Καη ζην ηέινο, αδπλαηψληαο λα 

απαληήζεη ζηα επηρεηξήκαηα ηεο αληηπξνζσπείαο έιεμε θαθήλ θαθψο ηε ζπλάληεζε. 

Γηα ηελ ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο ζεκεηψλνπκε: 

- Με πξφζρεκα ηε «θνξνδηαθπγή», επηβιήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θαη δηαθπιάρηεθε 

ζαλ «θφξε νθζαικνχ» απφ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, ε θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ θαη ην ηέινο 

επηηεδεχκαηνο.  Δπίζεο, ηα πεξίθεκα «πιενλάζκαηα» πνπ αμηνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ηελ θπβέξλεζε, 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ζθιεξή θνξνινγία ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, πνπ πξνζθέξνπλ ην 95% ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ, φπσο επηβεβαίσζε θαη ν θεηηλφο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 



- Σα πεξί θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ κφλν σο αλέθδνην. 

Ζ θνξνινγία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κεηψζεθε ζηα πξφζθαηα ρξφληα απφ ην 45% ζην 24% θαη γηα ηα 

δηαλεκφκελα θέξδε, απφ 15% κφιηο ζην 5%. Υσξίο λα ππνινγίζνπκε ηηο θνξναπαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα 

δσξάθηα πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη αλαπηπμηαθνί λφκνη.  

Απανηάμε ζηην κςβέπνηζη όηι όζο και να πποζπαθεί να αναποδογςπίζει ηην ππαγμαηικόηηηα, οι 

πολιηικέρ ηηρ είναι αςηέρ πος οδηγούν ζε αδιέξοδο σιλιάδερ αςηοαπαζσολούμενοςρ.  

Γηλώνοςμε όηι δε θα μείνοςμε με ζηαςπωμένα ηα σέπια. Σα ζωμαηεία, οι ενώζειρ, οι επιηποπέρ 

αγώνα, παίπνοςμε ηην καηάζηαζη ζηα σέπια μαρ. Μόνη πποοπηική η ζςλλογική δπάζη. 

 

27 ΣΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΑΠΑΝΣΑΜΔ ΣΗΝ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ  

Απαιηούμε: 

● 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 εξγαδφκελνπο 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 

ΔΝΦΗΑ 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, ΓΔΖ 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. Απαιιαγή 

απφ ηα ελνίθηα φζσλ κηζζψλνπλ δεκνηηθέο ή θξαηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη παξακέλνπλ θιεηζηνί κε θξαηηθή 

απφθαζε. 

● Σελ ρνξήγεζε επηδφκαηνο αλεξγίαο ζε φζνπο έθιεηζαλ ηελ επηρείξεζή ηνπο ρσξίο άιινπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

 

Για ηην Ανηιμεηώπιζη Πανδημίαρ: 
● 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  


