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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τ Ε Τ Ά Ρ Τ Η 5 / 2 στις 9:00 πµ Σταδίου 29
Συνάδελφοι
Το σωµατείο µας καταγγέλλει την ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης που αφήνει αβοήθητους τους
αυτοαπασχολουµένους την στιγµή ακριβώς που αντιµετωπίζουν σοβαρές περιπέτειες µε την υγεία τους.
Η πρώτη περίπτωση αφορά συνάδελφο καρκινοπαθή ο οποίος ταλαιπωρείται από τον Ιούλιο και
έχει κλειστό το µαγαζί του, λόγω της αναγκαίας θεραπείας. Αφού έγινε µπαλάκι από τον ΕΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ,
περιµένει ακόµα να του αναγνωριστεί κάποια στοιχειώδης αποζηµίωση, αφού εδώ και µήνες δεν µπορεί να
εργαστεί και αντιµετωπίζει πρόβληµα επιβίωσης.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά συνάδελφο, που µετά από ατύχηµα τον Απρίλη του 2019, έχει χάσει
και τα πέντε δάχτυλα του ενός χεριού και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ αποζηµίωση. Η αιτιολογία είναι η µη
“ταµιακή ενηµερότητα” την ηµέρα του ατυχήµατος. Ωστόσο αρκετό διάστηµα πριν το ατύχηµα κατέβαλε τις
τρέχουσες εισφορές. Επισηµαίνουµε ακόµα ότι η απόρριψη του αιτήµατός του έγινε σχεδόν ένα µήνα µετά
από την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθµισης των χρεών του.
Τέτοιου είδους θέµατα, µικρότερα ή µεγαλύτερα, αντιµετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοί µας που έχουν
προβλήµατα υγείας από παθολογικά αίτια ή ατυχήµατα. ∆εν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Είναι το
αποτέλεσµα µιας αντιλαϊκής πολιτικής στην υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση µακριά από τις ανάγκες των
αυτοαπασχολουµένων. Μιας ανάλγητης πολιτικής που δεν ενδιαφέρεται πως ζει ο αυτοαπασχολούµενος όταν
αδυνατεί να εργαστεί, όταν το οικογενειακό εισόδηµα περιορίζεται.
Το σωµατείο µας µαζί µε την κλαδική Οµοσπονδία, σε καλούµε να πάρεις µέρος στην παράσταση
διαµαρτυρίας στο υπουργείο εργασίας & κοινωνικών υποθέσεων την ΤΕΤΆΡΤΗ 5 / 2 στις
9:00πµ Σταδίου 29 για να λυθεί το πρόβληµα των συναδέλφων.
Καλούµε κάθε σωµατείο να προχωρήσει σε αγωνιστική διεκδίκηση για τα δικαιώµατα µας. Πολύ
περισσότερο αυτήν την περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα αντιασφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης.
Επισηµαίνουµε ότι η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ∆ηµόσιας Υγείας, η είσοδος του µεγάλου κεφαλαίου στην
Κοινωνική Ασφάλιση, θα επιδεινώσει προβλήµατα σαν τα παραπάνω. Η λογική της ανταποδοτικότητας και
της κερδοφορίας δεν συµβιβάζονται µε την Υγειά και την Ασφάλιση που είναι δηµοσιά αγαθά και έχει
υποχρέωση η κοινωνία να παρέχει σε όλους.
∆ιεκδικούµε να αποζηµιώνεται κάθε συνάδελφος που αντιµετωπίζει τέτοια προβλήµατα.
•

•

•
•
•

Πλήρη αποζηµίωση από την πρώτη µέρα, και όχι µετά από 30 µέρες, σε περίπτωση
ατυχήµατος, και για όλο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την πλήρη αποκατάσταση
της υγείας του.
Πλήρη αποζηµίωση από την πρώτη µέρα σε περίπτωση ασθένειας που δεν του επιτρέπει να
εργαστεί, που δεν υπάρχει σήµερα για τους αυτοαπασχολουµένους, και για όλο το χρονικό
διάστηµα που απαιτείται µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.
Αναστολή των υποχρεώσεων του σε ασφαλιστικό ταµείο, εφορία ∆ΕΚΟ και Τράπεζες για
όσο διάστηµα παραµένει εκτός εργασίας.
∆ωρεάν σύγχρονη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη για όλους τους
αυτοαπασχολούµενους.
Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

