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Τα κίτρινα ταξί έβαλαν στο στόχαστρο Uber και
ΝΔ. Διαμαρτυρία στα γραφεία του κόμματος
2017/02/24 15:54 στην κατηγορία MMM

Σε “προειδοποιητική” συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Νέας
Δημοκρατίας, στην οδό Πειραιώς, προχώρησαν οδηγοί ταξί, διαμαρτυρόμενοι για τις
δηλώσεις στελεχών της υπέρ της λειτουργίας της πλατφόρμας Uber στην Ελλάδα.
Οι οδηγοί ταξί παρέμειναν για αρκετή ώρα στα γραφεία της ΝΔ, ζητώντας να δουν
τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που δεν έγινε.
Όπως δήλωσε, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών Ταξί
Αττικής Θύμιος Λυμπερόπουλος «η εμμονή στελεχών της ΝΔ προς τους οδηγούς
ταξί να πάνε τα οχήματα τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή UBER δημιουργεί
ερωτήματα. Θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει η ΝΔ ποια είναι η θέση της, διαφορετικά
θα ανοίξει ιερός πόλεμος».
Ο κ. Λυμπερόπουλος, ερωτηθείς τι πρόκειται να πράξει και αν σκοπεύει ο κλάδος να
προχωρήσει σε πιθανές κινητοποιήσεις, αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας με νόημα
“θα δείτε. Εγώ πάντα βάζω πάνω απ´όλα το συμφέρον του κλάδου”.
H Uber
διχάζει
ταξιτζήδες
Image
not found
or type
unknown

και Νέα Δημοκρατία - Κεντρική Εικόνα/Video

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
Ο Κ. Κυρανάκης – Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, φρόντισε να
βγάλει τις μάσκες και να καταδείξει το τρομακτικό πρόσωπο μιας νεοφιλελεύθερης

παρέας που ευελπιστεί ότι θα κυβερνήσει τη χώρα.
Φιλοξενούμενος στην τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Τράγκα, ο Κ. Κυρανάκης είπε
τα εξής: «Να σας πω μια μεταρρύθμιση η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει κόστος.
Ήμουν νωρίτερα, σήμερα, με τον διευθυντή της εταιρίας UBER εδώ στην Ελλάδα.
Τι μπορούν να κάνουν νέα παιδιά τα οποία είναι άνεργα, τα οποία θέλουν να
δουλέψουν και θέλουν ενδεχομένως να μπουν στην εταιρία και να βγάλουν λίγα
χρήματα παραπάνω.
Να πάρουν το ΙΧ τους και να το κάνουν UBER. Δεν μπορούν λοιπόν να το κάνουν
σήμερα γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Με πολύ απλό τρόπο λοιπόν, χωρίς να
χρειαστεί ΤΡΟΙΚΑ, χωρίς να χρειαστεί μνημόνιο, να φτιάξει ένα νομοθετικό πλάισιο
και να πει:
κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε
αυτόν τον τομέα, μπορεί με μία απλή άδεια, η οποία δεν κοστίζει τίποτα, να κάνει
αυτή τη δουλειά.
Αυτό σημαίνει δουλειές και θέσεις εργασίας. Αυτό είναι μεταρρύθμιση κ. Τράγκα.
-Αν αυτή είναι η επίσημη πολιτική θέση της Νέας Δημοκρατίας για την UBER,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, να το ξεκαθαρίσετε, με επίσημη ανακοίνωση, ΤΩΡΑ.
-Αν ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε τις δικές του απόψεις και όχι του κόμματος,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ας συνεχίσει την καριέρα
του στην UBER. Ούτε στην πολιτική θα λείψει, ούτε στην παράταξή σας.
-Σταματήστε να στέλνετε σε τηλεοπτικές εκπομπές άσχετα κολεγιόπαιδα, που
ακούσια ή εκούσια, παίζουν με τις ζωές χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το ταξί.
Αυτές οι οικογένειες υποφέρουν, αλλά εξακολουθούν να πληρώνουν τους φόρους και
τις οικονομικές υποχρεώσεις που η αναποτελεσματική πολιτική σας επέβαλλε. Και
τους πληρώνουν εδώ, στην πατρίδα μας, όχι σε φορολογικούς παραδείσους.
-Αν για τη Νέα Δημοκρατία, κάθε ΙΧ αυτοκίνητο νοείται αυτομάτως και ταξί, ας βγει
ξεκάθαρα να το πει. Κι ας αναλάβει και την υποχρέωση να εξηγήσει σε όλους αυτούς
που έβαλαν υποθήκη το σπίτι τους για να πάρουν μια κρατική άδεια μεταφορέα, ότι
πιάστηκαν κορόιδα. Ας εξηγήσει σε όλους αυτούς, που πλήρωναν 460 ευρώ το μήνα
ασφαλιστική εισφορά και βρέθηκαν υπερχρεωμένοι στον ΟΑΕΕ, ότι είναι κορόιδα,
γιατί τα παιδιά της UBER θα κάνουν την ίδια δουλειά χωρίς υποθήκες, χωρίς
φορολόγηση, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές.
Η απάντηση της ΝΔ
Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για το θέμα που προέκυψε με την Uber,

εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«H Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Κυριάκος Μητσοτάκης διαχρονικά
υποστηρίζουν την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Έναν ανταγωνισμό, όμως, που θα εκφράζεται μέσα σε ένα γενικώς αποδεκτό
κανονιστικό πλαίσιο, με πλήρη σεβασμό των κοινωνικών και εργασιακών
δικαιωμάτων.
Μόνο μέσα από ένα αμιγώς κατοχυρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να αναπτυχθεί
και να λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισμός, προς το συμφέρον όλων των πολιτών.
Αυτή, άλλωστε, είναι και η πολιτική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας».

