Συνάδελφοι , ςυναδζλφιςεσ
Η οργάνωςθ τθσ πάλθσ ςε κάκε γειτονιά παίρνοντασ όλα τα υγειονομικά μζτρα προςταςίασ, είναι ο μονόσ δρόμοσ
ϊςτε να αναδείξουμε τα δίκαια αιτιματα μασ και να να υπεραςπιςτοφμε τθ ηωι μασ. Να απαιτιςουμε εδϊ και
τϊρα λφςεισ για τθν προςταςία τθσ υγείασ αλλά και για να μπορζςουμε να ηιςουμε τισ οικογζνειζσ μασ. Η
δραματικι εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ ξεμπροςτιάηει τθν εγκλθματικι κυβερνθτικι πολιτικι, τθν ζλλειψθ ζγκαιρων και
ουςιαςτικϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ.

Δε κωράκιςε το ςμπαραλιαςμζνο από τισ χρόνιεσ αντιλαϊκζσ πολιτικζσ ςφςτθμα υγείασ, που πιάνει ιδθ
τα όριά του. Με ΜΕΘ και πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ κάτω από τισ ανάγκεσ και με ανεπαρκι ςτελζχωςθ. Με το
90% των χειρουργείων παγωμζνα, το ςφςτθμα υγείασ μετατράπθκε ςε ςφςτθμα «μιασ νόςου» και οι ιδιωτικζσ
δομζσ τθσ υγείασ περιμζνουν ςτθν γωνία νζα πελατεία και ηεςτό χριμα από τισ επιδοτιςεισ.

Δεν ενίςχυςε τα ΜΜΜ, όπου ςυνωςτίηονται οι πλθβείοι τθσ «μαηικισ μεταφοράσ» κάκε πρωί όχι για να πάνε
βόλτα, αλλά για να πάνε ςτθ δουλειά τουσ. Με τον ςτόλο των λεωφορείων πεπαλαιωμζνο και αςυντιρθτο, χωρίσ
επαρκζσ προςωπικό, θ κακθμερινι μετακίνθςθ μετατράπθκε ςε αιτία εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ. Το ίδιο και με τα
ςχολεία κι ασ επιχείρθςε θ κυβζρνθςθ να διαςφρει τουσ αγϊνεσ των μακθτϊν. Σιμερα που τα ςχολεία τελικά
ζκλειςαν, ο τραγζλαφοσ τθσ τθλεεκπαίδευςθσ μαρτυρά τθν ςθμερινι άκλια κατάςταςθ.

Άφθςε ςτο απυρόβλθτο τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ. Προτίμθςε να κυνθγά με τθ μεηοφρα τουσ εςτιάτορεσ,
να ταράηει ςτα πρόςτιμα τουσ μικροφσ επαγγελματίεσ, να κλείνει τουσ περιπτεράδεσ, τισ λαϊκζσ αγορζσ. Δεκάδεσ,
όμωσ, είναι οι καταγγελίεσ ότι δεν παίρνονται ουςιαςτικά μζτρα ςτθν ιδιωτικι υγεία και ςτα γθροκομεία, ςε
εργοςτάςια ειδικά ςτα τρόφιμα – ποτά, ςε Σοφπερ-μάρκετ, ςε καράβια τθσ ακτοπλοΐασ και αλλοφ.

Μζχρι που κα φτάςει θ κοροϊδία;
Απαιτοφμε εδϊ και τϊρα τθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων:






Τθν άμεςθ πρόςλθψθ του αναγκαίου, μόνιμου ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Πλιρθ
εξοπλιςμό κάκε νοςοκομείου και δομισ ΠΦΥ, 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

Καμιά εμπιςτοςφνθ ςτθν κυβζρνθςθ και τισ υποςχζςεισ τθσ
Οι παλινωδίεσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ, θ νζα κρίςθ και οι πολιτικζσ που τθ
ςυνοδεφουν, μασ οδθγοφν ςτθν χρεοκοπία και το λουκζτο. Το lockdown εξανζμιςε το ειςόδθμα, διογκϊνει τα χρζθ.
Οι αναςτολζσ πλθρωμϊν, οι επιςτρεπτζεσ προκαταβολζσ που λίγοι κα πάρουν, δεν καλφπτουν ςτο ελάχιςτο τθν
πτϊςθ του τηίρου, τα ζξοδα που παραμζνουν ςτα φψθ, θ εφορία παραμζνει ίδια με πζρυςι.

Αρκετά πλθρϊςαμε ςτθν προθγοφμενθ κρίςθ. Δεν κα πλθρϊςουμε και πάλι για τα κζρδθ βιομθχάνων,
εφοπλιςτϊν, ξενοδόχων, μεγαλεμπόρων, τραπεηιτϊν !
Αγϊνασ μαηικόσ για τθν επιβίωςθ, για τα δικαιϊματα και τισ ανάγκεσ κάκε επαγγελματία και
εργαηόμενου!
Συνεχίηουμε πιο δυναμικά τον αγϊνα μασ γιατί είναι ο μόνοσ δρόμοσ που μασ ζχει απομείνει! Απορρίπτουμε τισ
προκλθτικζσ δικαιολογίεσ τθσ κυβζρνθςθσ που εγκαλεί όποιον κινθτοποιείται. Δεν το κάνει για τθν προςταςία τθσ
υγείασ του λαοφ, αλλά για να περάςει τισ αντιλαϊκζσ πολιτικζσ τθσ χωρίσ να ανοίξει ρουκοφνι. Το χτφπθμα του
ςυμβολικοφ εορταςμοφ του πολυτεχνείου ζδειξε ότι το λαϊκό κίνθμα μπορεί να δρα παίρνοντασ κάκε μζτρο
προςταςίασ, ςε αντίκεςθ με τθν ίδια που ζχει αφιςει το λαό απροςτάτευτο.
Με τον αγϊνα μασ θ Δθμοτικι Αρχι φζρνει ςτον προχπολογιςμό του Διμου μείωςθ κατά 15% ςτα
ανταποδοτικά τζλθ για καταςτιματα μζχρι 150 τ.μ.
Καλοφμε κάκε επαγγελματοβιοτζχνθ να πάρει τθ κζςθ ςτον αγϊνα. Να ςυςπειρωκεί ςτθν Ζνωςθ ΕΒΕ, να
ςυναντθκεί με τουσ άλλουσ ςυναδζλφουσ, να παλζψει κόντρα ςτα κοινά προβλιματα, να γίνει θ αγωνία δφναμθ
αντεπίκεςθσ για τθν ηωι που μασ αξίηει.
Διεκδικοφμε τθν άμεςθ υλοποίθςθ των παρακάτω δίκαιων αιτθμάτων μασ, πρϊτα και κφρια για όςουσ τα ζχουν
περιςςότερο ανάγκθ, αυτοφσ που βρίςκονται ςε αναςτολι και όςων ζχουν μικρότερα ειςοδιματα, κάτω των
12.000 ευρϊ.

Απαιτοφμε:
– Τθν άμεςθ ζνταξθ όλων των επαγγελματιϊν ςτο επίδομα ειδικοφ ςκοποφ
– Τθν επιςτροφι ςτο αφορολόγθτο όριο των 12.000 ευρϊ, από το οικονομικό ζτοσ 2019. Τθν κατάργθςθ
ΕΝΦΙΑ και τζλουσ επιτθδεφματοσ. Τθ μείωςθ των ζμμεςων φόρων
– Τθ διαγραφι τόκων, προςτίμων, 30% των υπόλοιπων χρεϊν ςτθν εφορία και τισ τράπεηεσ. 50% για
όςουσ ζκλειςαν τθν επιχείρθςι τουσ.
– Τθν επιδότθςθ των ειςφορϊν ατομικισ αςφάλιςθσ α/α για όςο διάςτθμα κρατοφν τα μζτρα
περιοριςμοφ, χωρίσ απϊλεια ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων.
– Τθν αναςτολι των ρυκμίςεων ςε τράπεηεσ, ΔΕΗ μζχρι το Σεπτζμβρθ. Φκθνότερο τιμολόγιο ςε φωσ,
νερό, τθλζφωνο, χωρίσ χαράτςια που δεν αφοροφν τθ κατανάλωςθ.
– Τθν αναςτολι καταςχζςεων και τθν απαγόρευςθ πλειςτθριαςμϊν πρϊτθσ κατοικίασ. Κακιζρωςθ
ακατάςχετου επιχειρθματικοφ λογαριαςμοφ για τουσ α/α.
– Τθν απαλλαγι από δθμοτικά τζλθ για 6 μινεσ και από τα ενοίκια όςων μιςκϊνουν δθμοτικζσ ι κρατικζσ
εγκαταςτάςεισ και παραμζνουν κλειςτοί με κρατικι απόφαςθ.
– Τθν χοριγθςθ επιδόματοσ ανεργίασ ςε όςουσ ζκλειςαν τθν επιχείρθςι τουσ χωρίσ άλλουσ όρουσ και
προχποκζςεισ.

