
Αυτοαπασχολούμενη, απευθυνόμαστε σε σένα, που:
•   Έρχεσαι αντιμέτωπη μ’ ένα βουνό επαγγελματικών υποχρεώσεων της ατομικής, οικογενειακής επιχείρησης.

•   Ασφυκτιάς από την ανασφάλεια, τη σκληρή καθημερινότητα γεμάτη με υποχρεώσεις και χωρίς δικαιώματα. 

•   Αγωνιάς πως θα τα καταφέρεις με τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών  
με τα σμπαραλιασμένα ωράρια, με το απελευθερωμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

•   Δεν αντέχεις πια να μετράς τις συνέπειες του αντιλαϊκού οδοστρωτήρα στο εισόδημα,  
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε κοινωνικές υποδομές Πρόνοιας, Παιδείας. 

•   Αναγκάζεσαι να επιστρέψεις στη δουλειά μετά τον τοκετό, χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη  
σε επιδόματα και υποδομές, παλεύοντας να μεγαλώσεις μόνη τα παιδιά σου. 

Σε καλούμε να δυναμώσουμε την αγωνιστική απάντηση απέναντι σε παλιά και νέα μέτρα. Να παλέψουμε ενάντια 
στη φοροληστεία, τις κατασχέσεις, το χτύπημα στα ασφαλιστικά, κοινωνικά μας δικαιώματα, τη διεύρυνση του ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων, την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας. 

 Πληρώνουμε ακριβά το λογαριασμό της “δίκαιης ανάπτυξης” 
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Τα συμφέροντα και οι απαιτήσεις των επιχειρηματικών 
ομίλων βάζουν τη σφραγίδα τους στα “αναπτυξιακά σχέ-
δια” και στο αντιλαϊκό, νομοθετικό οπλοστάσιο όλων των 
κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής, με κριτήριο την 
κερδοφορία τους. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι 
προηγούμενες, υλοποιούν κατά γράμμα τις χρόνιες απαι-
τήσεις των εμπορικών πολυκαταστημάτων για ουσιαστική 
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. 

Την ίδια στιγμή, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αυτοα-

πασχολούμενες αναγκάζονται να ακολουθήσουν τους “νό-
μους της ζούγκλας” που έχουν νομοθετήσει ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια και αφορούν την πλήρη απελευθέρωση 
του ωραρίου, την οικονομική ασφυξία με τα υπέρογκα 
έξοδα και χρέη από τις ατέλειωτες υποχρεώσεις, και την 
αναδουλειά. Τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, οι 
ατελείωτοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, οι συντάξεις πείνας, 
οι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι παραμένουν και στη 
“νέα μεταμνημονιακή εποχή”.

Δεν μας αρκεί απλά η επιβίωση, θέλουμε τη ζωή που μας αξίζει! 

Στέλνουμε το δικό μας μήνυμα με την αγωνιστική διεκ-
δίκηση των δικαιωμάτων μας με πυξίδα τις σύγχρονες κοι-
νωνικές ανάγκες. Ανάγκες που αφορούν στο δικαίωμα στην 
ξεκούραση, στο δημιουργικό χρόνο με τις οικογένειες μας 
και το φιλικό μας περιβάλλον, στη  διασκέδαση, στη δωρε-
άν πρόσβαση σε πολιτιστικές δράσεις, σε κάθε πεδίο των 
ενδιαφερόντων μας, στις φθηνές, ποιοτικές διακοπές, στον 
ελεύθερο χρόνο. Ο ελεύθερος χρόνος γίνεται πραγματικά 

δικός μας, χρήσιμος και δημιουργικός όταν βρισκόμαστε 
με αυτούς που μαζί τους έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινά 
οράματα, κοινό βηματισμό στη δράση, στους αγώνες για ν’ 
αλλάξουμε τον κόσμο.  

Η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να 
μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερες 
ώρες, με σταθερό ωράριο, αξιοπρεπείς μισθούς και εισο-
δήματα. 



Απαιτούμε εδώ και τώρα:

3  Τέρμα στη φοροληστεία

3  Καμιά κατάσχεση επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμών  
για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ. 

3  Κατάργηση των νόμων που απελευθερώνουν κατασχέσεις  
και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Στηρίζουμε τις αγωνιστικές δράσεις της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (Ο.Β.Σ.Α.) 

και των τοπικών ενώσεων ΕΒΕ στις 22 και 23 Οκτώβρη

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση την Τετάρτη, 31 Οκτώβρη,  
στις 7 μ.μ. στην πλατεία Κάνιγγος

•   Καμιά Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά. Υπερασπίζουμε 
την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα 
καταστήματα.

•   Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που 
απελευθερώνουν το ωράριο.

•   Επίδομα τοκετού 1.000 ευρώ για κάθε γέννα, 
ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις, προερχόμενο 
από το κράτος. Κάλυψη όλων των εξόδων 
προγεννητικού ελέγχου, ιατρικής υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής και τοκετού από το κράτος.

•   Επίδομα μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες στο 
ύψος του βασικού μισθού για 2+6 μήνες.  
Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο 
από τον τοκετό. Υπολογισμός του χρόνου αυτού του 
διαστήματος στο συντάξιμο χρόνο.

•   Δίκτυο δημόσιων και δωρεάν βρεφονηπιακών 
σταθμών και υποδομών για τη δημιουργική 
απασχόληση βρεφών, νηπίων, παιδιών. Αποσύνδεση 
της ασφαλιστικής ενημερότητας από το δικαίωμα στην 
ένταξη των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στους 
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.

•   Ελεύθερο χρόνο για μας και τις οικογένειές μας, με 
δωρεάν και ποιοτικά προγράμματα και υποδομές 
αθλητισμού, πολιτισμού. Επέκταση του προγράμματος 
κοινωνικού τουρισμού, με δημόσιες και δωρεάν 
κατασκηνώσεις.

•   Επαναφορά της 5ετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών, στα 55 έτη  
για τις γυναίκες και στα 60 έτη για τους άνδρες.

Στη δράση, και μόνο εκεί, μπορεί να καταπολεμηθεί 
και η ανασφάλεια για το αύριο.

Η συλλογική δράση, η αγωνιστική στάση ζωής, η δι-
εκδίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν και μας στερούν 
κυβερνήσεις, ΕΕ, μονοπώλια αποτελεί τη μόνη διέξοδο για 
μια ζωή με δικαιώματα στην εργασία, στην κοινωνική προ-
στασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο. 

Καλούμε κάθε αυτοαπασχολούμενη, μικροέμπορο και 
βοηθό σε οικογενειακή επιχείρηση να κάνει το βήμα της 
οργάνωσης στις ενώσεις και τους συλλόγους των αυτοαπα-
σχολούμενων, στους συλλόγους γυναικών. 


