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ΑΘΗΝΑ 12 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πραγματοποιικθκε τθν Κυριακι 11 Ιουνίου θ ςυνεδρίαςθ του Πανελλαδικοφ
υμβουλίου τθσ ΠΑΕΒΕ με διευρυμζνθ ςφνκεςθ. τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν
δίνοντασ αγωνιςτικό παρϊν δεκάδεσ ςωματεία και ομοςπονδίεσ που ςυμμετζχουν ςτθν
ΠΑΕΒΕ, εκπρόςωποι από τοπικζσ και κλαδικζσ γραμματείεσ και επιτροπζσ αγϊνα από
όλθ τθν Ελλάδα.
Κατά τισ εργαςίεσ τθσ ςυνεδρίαςθσ :
1. Επιβεβαιϊκθκε ότι οι αυτοαπαςχολοφμενοι δεν ζχουν τίποτα να περιμζνουν από τθ
ςυνζχιςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρά μόνο νζα
χρζθ, καταςχζςεισ και λουκζτα. Η κωράκιςθ και θ ανταγωνιςτικότθτα των
μονοπωλίων δε χωράει πλάι - πλάι με τθν ανάκτθςθ των βαρφτατων απωλειϊν και τισ
κακθμερινζσ ανάγκεσ των οικογενειϊν των μικρϊν ΕΒΕ και αυτοαπαςχολοφμενων.
Μόνοσ δρόμοσ θ είςοδοσ ςτθν πάλθ για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ, θ
προοπτικι και ενδυνάμωςθ τθσ Κοινωνικισ υμμαχίασ.

2. Μετριςαμε τα βιματα που ζγιναν το προθγοφμενο διάςτθμα ςτθ δουλειά τθσ
ΠΑΕΒΕ κακϊσ επίςθσ και οι νζεσ απαιτιςεισ που διαπιςτϊνονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ
δράςθσ. το κζντρο τθσ προςοχισ μασ βρίςκονται τα ςωματεία και οι ομοςπονδίεσ. Η
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςε αγωνιςτικι κατεφκυνςθ, το πλαίςιο πάλθσ τουσ και
θ ςτόχευςθ τουσ για ακόμθ ποιο μαηικότερεσ διαδικαςίεσ. Δυναμϊνουμε τθν
προςπάκεια μόνιμθσ και ςτακερισ δουλειάσ για τθν αναλυτικι ενθμζρωςθ των
αυτοαπαςχολουμζνων για τισ εξελίξεισ και τισ επιπτϊςεισ που ζχουν αυτζσ ςτθ ηωι
τουσ, για τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ πάλθσ ενάντια ςτθν εφαρμοηόμενθ
φιλομονοπωλιακι, ευρωενωςιακι, κυβερνθτικι πολιτικι.

3. Κακορίςτθκε ςαν ηιτθμα πρϊτθσ προτεραιότθτασ θ ετοιμότθτα που πρζπει να ζχουν
οι δυνάμεισ τθσ ΠΑΕΒΕ(ομοςπονδίεσ, ςωματεία, ενϊςεισ ΕΒΕ, κλαδικζσ και τοπικζσ
γραμματείεσ, επιτροπζσ αγϊνα) μπροςτά ςε κάκε μορφι και περιεχόμενο που κα
αποκτιςουν οι επερχόμενεσ πολιτικζσ εξελίξεισ.
4. Οι δυνάμεισ που ςυςπειρϊνονται ςτθν Π.Α..ΕΒΕ παίρνουν μεγάλθ ευκφνθ μπροςτά
ςε κάκε ενδεχόμενθ εξζλιξθ για τθν οργάνωςθ τθσ πάλθσ. Η δράςθ των
ςυμβιβαςμζνων δυνάμεων του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, ΓΕΒΕΕ, ΕΕΕ αλλά και
ομοςπονδιϊν, θ δθμιουργία κλίματοσ εφθςυχαςμοφ, αναμονισ και ψεφτικων
προςδοκιϊν και θ υπονόμευςθ κάκε αγωνιςτικισ πρωτοβουλίασ από τθν μεριά τουσ,
επιβεβαιϊνουν τον επιηιμιο ρόλο τουσ, για τα ςυμφζροντα των
αυτοαπαςχολοφμενων.
5. Σο Πανελλαδικό υμβοφλιο τθσ ΠΑΕΒΕ καλεί να δυναμϊςει θ πάλθ:
 Για τθ διεκδίκθςθ αφορολόγθτου, ενάντια ςτισ καταςχζςεισ και το κυνιγι για τα
χρζθ.
 Για τθ ςυνζχιςθ του Αγϊνα, ενάντια ςτθν κατάργθςθ τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ,
με δυναμικι παρουςία ςτθν κινθτοποίθςθ 9 Ιουλίου 2017 μαηί με τουσ
εργαηόμενουσ.
 Ενάντια ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και τισ επεμβάςεισ ςτθν περιοχι
μασ και τουσ κινδφνουσ εμπλοκισ τθσ χϊρασ μασ ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ
πολζμουσ. Κακϊσ και τθν κλιμάκωςθ τθσ δράςθσ με τθ ςυμμετοχι των
αυτοαπαςχολοφμενων ςτισ 24 Ιουνίου ςτθν μεγάλθ αντιιμπεριαλιςτικι
κινθτοποίθςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ .

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΠΑΕΒΕ

