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            Site : www. Eik.gr, Τηλ 6970724845 

Συνάδελφοι,  

Η Κυβέρνηση μας φορτώνει νέα βάρη υλοποιώντας το δικό της μνημόνιο. Κόβει τις συντάξεις των γονιών 

μας, αύξησε το ΦΠΑ , ανοίγει και επίσημα το χορό των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κατοικίες.  

Την ίδια στιγμή προσπαθεί να μας πείσει ότι με αυτόν τον τρόπο  φέρνει την «δίκαιη ανάπτυξη».  

 Στον δικό μας τον κλάδο, με την αύξηση της τιμής των καυσίμων , του ρεύματος , βάζοντας χαράτσι ακόμα 

και στο νερό σφίγγει ακόμα περισσότερο την θηλιά γύρω από το λαιμό μας. Ήδη η αναδουλειά της προηγούμενης 

περιόδου, η 3η συνεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η 

ληστρική προμήθεια των τραπεζών, έχει εκμηδενίσει το όποιο εισόδημα μας είχε απομείνει.  

 Για αυτό άλλωστε και τα μικρά καθαριστήρια αθροίζονται στις χιλιάδες πλέον επιχειρήσεις που κλείνουν. 

Αλήθεια , τι έχει να πει η πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ που μας έταζε να κάνουμε υπομονή για την ανάπτυξη που θα 

ερχόταν ? Τι έχει να πει η διοίκηση και της δικιά μας Ομοσπονδίας που υιοθετούσε τις εκτιμήσεις της κατά 

παραγγελίας μελέτης της ΓΣΕΒΕΕ για τον κλάδο μας και η οποία μιλούσε για τις «γενικά θετικές προοπτικές του 

κλάδου» ? 

 Αποδείχτηκε ότι ο δικός τους δρόμος, ο δρόμος του κοινωνικού διαλόγου, των αυταπατών ότι μπορεί μια 

μικρή επιχείρηση να αναπτυχθεί σε αυτό το πλαίσιο, της λογικής της «ηρεμίας στην αγορά» , ο δρόμος της 

αναμονής και της υποταγής σε αυτή την κατάσταση έχει χρεοκοπήσει.  

 Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος απέδειξαν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν του αγώνα. 

Του κοινού αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τη νεολαία που έχει τα ίδια βάσανα με εμάς, που έχει 

τον ίδιο αντίπαλο.  Τις μεγάλες επιχειρήσεις ,την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Κυβερνήσεις που εφαρμόζουν αυτή την 

πολιτική.          

Δεν υποτασσόμαστε σε αυτή την κατάσταση . Προτάσσουμε τις δικές μας ανάγκες Διεκδικούμε: 

- Αφορολόγητο όριο και για τους αυτοαπασχολούμενους. Αύξηση του στις 20.000, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για 

κάθε προστατευόμενο μέλος. 

- Κάτω οι φόροι. Να καταργηθούν οι ληστρικοί φορολογικοί νόμοι και τα χαράτσια. Να πληρώσει εδώ και τώρα το 

μεγάλο κεφάλαιο. Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων προοδευτικά στο 45%.  

- Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι διώξεις και οι κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού και 

στέγης. Άμεση διαγραφή τμήματος των χρεών, τόκων και προσαυξήσεων, ευνοϊκές ρυθμίσεις για όλους τους 

αυτοαπασχολούμενους. 

- Δωρεάν Υγεία - Πρόνοια, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά 

πληρωμή για τις υπηρεσίες Υγείας. 

- Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Άμεση ανάκληση των βαρύτατων απωλειών των προηγούμενων χρόνων και 

κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν πρόσφατα και τα τελευταία χρόνια. 

Όλοι στην συγκέντρωση την Παρασκευή 9/9 7.00 στην Ομόνοια , προσυγκέντρωση 6.30 Πλ. Κάνιγγος 


