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Θέμα: «Συμμαχία κατά του Covid: Μένουμε Ασφαλείς. Μένουμε Αλληλέγγυοι» 
 
Αγαπητέ κύριε Εξαδάκτυλε, 

 
Συγχαρητήρια για τις δράσεις του συνόλου της ιατρικής κοινότητας των υπηρεσιών και της 
στήριξης που προσφέρουν στην παρούσα περίδο της πρωτοφανούς πανδημίας που βιώνει η 
χώρα μας, τα αποτελέσματα της οποίας αντανακλώνται και στην οικονομική στενότητα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα. Η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των εισοδημάτων και 
οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω του αυστηρού lock 
down, επηρρεάζουν στο μέγιστο βαθμό το βιοτικό επίπεδο κάθε Εργαζόμενου - Καταναλωτή.  

 
Για ακόμα μια φορά, μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, η καταπολέμηση της ακρίβειας 
έρχεται και πάλι στο προσκήνιο με επιτακτική, και αυτή τη φορά την ανάγκη για άμεση 
κινητοποίηση και ουσιαστική στήριξη προς τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους 
ανέργους, τους άπορους, τους νέους και ειδικά όσους βρίσσκονται σε αναστολή σύμβασης 
εργασίας. 
 
Την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κορμό της οικονομίας μας 
και απασχολούν ένα μέγάλο μέρος της μισθωτής εργασίας, βρίσκονται επίσης σε δυσμενή 
θέση λόγω της αναστολής λειτουργίας τους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών, με πρωτοποριακές δράσεις και αίσθημα ευθύνης, λειτουργούν 
εμπράκτως για την προστασία του εισοδήματος του Εργαζόμενου – Καταναλωτή, αφού η 
μείωση των εισοδημάτων καθιστά ακόμη μια φορά, απαραίτητη μία δυναμική και συλλογική 
δράση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία 
με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), και το 
ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9 αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για τη στήριξη 
κοινωνικών ευπαθών ομάδων που δοκιμάζονται από την πανδημία και καλούν τις 
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη δράση με τίτλο «Συμμαχία κατά του Covid» 
προσφέροντας εκπτώσεις στις τιμές των προϊόντων τους και των υπηρεσιών που 
προσφέρουν, σε όσους καταναλωτές διαθέτουν, κάρτα ανεργίας, πολυτέκνων, φοιτητική, 
ΑμεΑ και έντυπο αναστολής σύμβασης εργασίας. 
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Καλούμε: Επιχειρήσεις, εμπόρους, καταστηματάρχες να γίνουν μέλη της συμμαχίας με μια 
μοναδική προϋπόθεση:  Να προχωρούν σε εκπτώσεις στις τιμές των προϊόντων τους, σε 
όσους πελάτες διαθέτουν, κάρτα ανεργίας , κάρτα πολυτέκνων, φοιτητική, ΑμεΑ και έντυπο 
αναστολής σύμβασης εργασία, αντίστοιχα. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο να προωθήσει τη σχετική 
πρωτοβουλία και να ενημερώσει τους Ιατρικούς Συλλόγους ανά την Ελλάδα, με ανάρτηση 
στο δικτυακό της τόπο της ανακοίνωσης που σας επισυνάπτουμε  και του ακόλουθου 
συνδέσμου: https://www.symmaxiakatatoucovid.gr/ 
 

 
Οι πολίτες, από την ανωτέρω ιστοσελίδα, θα ενημερώνονται για τους ιδιώτες ιατρούς που 
προσφέρουν την ειδική αυτή έκπτωση. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 
 
 

Μένουμε Ασφαλείς – Μένουμε Αλληλέγγυοί 
 
 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Απόστολος Ραυτόπουλος Ιωάννης Βασιλόπουλος 

 
Συν (1) : Ανακοίνωση 


