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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Τθν Κυριακι 29/10/2017 ςυνεδρίαςε το ΔΣ τθσ ΠΟΒΣΚΞ ςτθν Ακινα. 
  
Παρευρζκθκε και ςυνζβαλε με τθν τοποκζτθςι του ο πρϊθν πρόεδροσ τθσ ομοςπονδίασ  Νίκοσ Αςβεςτάσ.  
 
Το ΔΣ εκτιμϊντασ τθν κατάςταςθ γενικότερα αλλά και ςτο κλάδο κατζλθξε ότι:  
Η λεγόμενθ ανάπτυξθ και το τζλοσ των μνθμονίων είναι μια απάτθ για τθν μεγάλθ μάηα των ςυναδζλφων 
αυτοαπαςχολοφμενων αλλά και των εργαηόμενων. 
Νζα μνθμονικά μζτρα ζχουν ιδθ ψθφιςτεί και κα αρχίςουν να υλοποιοφνται το επόμενο διάςτθμα. 
Παράλλθλα θ φοροαφαίμαξθ του λαοφ, αλλά και το ξεκακάριςμα κα ςυνεχιςτεί με κάκε τρόπο.  
Εξωδικαςτικζσ διαδικαςίεσ και ρυκμίςεισ από τθ μια για να ειςπράξουν ότι μποροφν αλλά και ζνταςθ των 
καταςχζςεων και των πλειςτθριαςμϊν από τθν άλλθ. 
Πλιρθ ςυμμετοχι, ακόμα και οικονομικι, ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ - ΝΑΤΟϊκοφσ ςχεδιαςμοφσ και εξοπλιςμοφσ, 
υποβάκμιςθ των πραγματικϊν  αμυντικϊν αλλά και λαϊκϊν αναγκϊν από τθν άλλθ.   
 
Στθ βάςθ αυτϊν των διαπιςτϊςεων καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να τελειϊνουν με τισ αυταπάτεσ. 
Αυταπάτεσ που δεν καλλιεργοφνται μόνο από τθν κυβζρνθςθ και όςων πλαςάρονται ωσ οι καλφτεροι διαχειριςτζσ 
των μνθμονίων,  αλλά και από ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ όπωσ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κλπ. 
Εξακόςιοι και πλζον νόμοι των μνθμονίων δεν κα καταργθκοφν, εάν και εφόςον δεν κα υπάρξουν νζα μνθμόνια, αν 
δεν τουσ καταργιςουμε με τθν πάλθ μασ. 
Προχπόκεςθ θ οργανωμζνθ δράςθ κάκε ςυναδζλφου μζςα από το ςωματείο του.  
Οδθγόσ μασ το πλαίςιο πάλθσ του ςυνεδρίου μασ τον Μάρτθ του 17.  
 
Το ΔΣ αποφάςιςε ομόφωνα. 
Να ςυμμετάςχει αλλά και να καλζςει τα ςωματεία του κλάδου να ςυμβάλουν ςτισ κινθτοποιιςεισ του επόμενου 
διαςτιματοσ με αιχμι το φορολογικό, τα χρζθ και τισ καταςχζςεισ όπωσ αυτά προγραμματίηονται κατά τόπουσ. 
Στθν Ακινα κα πάρουμε μζροσ τθν 1θ Νοζμβρθ ςτθν κινθτοποίθςθ που καλοφν ςωματεία αυτοαπαςχολοφμενων 
από το χώρο των καταςκευών και όχι μόνο, ςτο υπουργείο οικονομικών ςτισ 9πμ. 
Στισ 9/11/ ςτθν κινθτοποίθςθ των ςυνδικάτων των εργαηομζνων, αυτοαπαςχολοφμενων, ςυνταξιοφχων κλπ ςτο 
Σφνταγμα ςτισ 6:30μμ 
Κινθτοποιιςεισ που μια ςειρά ςωματεία και φορείσ των αυτοαπαςχολουμζνων, με αντιμονοπωλιακό 
προςανατολιςμό αποφαςίηουν, ςε ςυνεργαςία με το ταξικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, αλλά και τθν αγωνιηόμενθ 
μικρομεςαία αγροτιά. 
 
Αποφάςιςε επίςθσ να ςυμπαραςτακεί ςτο Σωματείο εργαηομζνων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και ςτον αγϊνα που δίνουν όλοι 
οι εργαηόμενοί του για τθν διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ του. 
Οι λεγόμενοι κοινωνικοί εταίροι που το ςυναποτελοφν και θ κυβζρνθςθ οφείλουν να το ςτθρίξουν. Τα οικονομικά 
προβλιματα αποτελοφν το πρόςχθμα, θ ουςία είναι ότι κάποιοι δεν βλζπουν με καλό μάτι τθν ςτιριξθ και το ζργο 
του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςτθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.  
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