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ΕΙΗΓΗΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΗΣΡΗ ΩΣΗΡΙΑΔΗ ΕΠΙ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
υνάδελφοι καλθμζρα
ασ καλωςορίηουμε ςτθν ςθμερινι μασ Γ και ευχόμαςτε οι εργαςίεσ μασ να είναι γόνιμεσ
και αποδοτικζσ για τα ςυμφζροντα τθσ μεγάλθσ μάηασ των ςυναδζλφων μασ που
ςυμπιζηονται από τα μζτρα των κυβερνιςεων και του άνιςου ανταγωνιςμοφ με τα
ςυμφζροντα των μεγαλοεπιχειρθματιϊν.
Ζνα και πλζον χρόνο από το εκλογοαπολογιςτικό μασ ςυνζδριο και οι εκτιμιςεισ μασ
παραμζνουν επίκαιρεσ.
Οι μεγάλθ μάηα των ςυναδζλφων, ζςτω και εάν κατά διαςτιματα ζχει δουλειά, είναι
αμφίβολο εάν κα μπορζςει να ανταποκρικεί ςτα χρζθ και τον ανταγωνιςμό.
ελίδα 1 από 7

Περιςςότερο παρά ποτζ ςυνειδθτοποιείτε από ευρφτερα ςτρϊματα του λαοφ μασ και του
κλάδου ότι θ ζξοδοσ από τα μνθμόνια και θ προςδοκϊμενθ ανάπτυξθ δεν είναι για όλουσ.
Και για όςουσ αυταπατϊνται ο ΕΒ ςτο εβδομαδιαίο του δελτίο ςτισ 12 Απρίλθ 2018 λζει:
«Για τθν ακρίβεια, ςε αντίκεςθ με όςουσ κεωροφν ότι βριςκόμαςτε ςτο τζλοσ τθσ μεταρρυκμιςτικισ
προςπάκειασ, θ αλικεια είναι πωσ είμαςτε ακόμα ςτθν αρχι.»

και ςυνεχίηει:
«Ζτςι, επιβάλλεται να διαφυλαχκεί πάςθ κυςία θ δθμοςιονομικι πεικαρχία μετά τθν ολοκλιρωςθ του
προγράμματοσ προςαρμογισ και ταυτόχρονα να ελαφρυνκοφν οι υπερφορολογοφμενοι του ιδιωτικοφ
τομζα και των διεκνϊσ εμπορεφςιμων κλάδων τθσ οικονομίασ από τουσ οποίουσ αναμζνουμε και τθν
αλλαγι αναπτυξιακοφ υποδείγματοσ τθσ χϊρασ.»

τθν αναηιτθςθ του “αναπτυξιακοφ υποδείγματοσ” Θα πρζπει επίςθσ να
ςυνυπολογίςουμε τθν ολοζνα διευρυνόμενθ ςυηιτθςθ για τθν επιχειρθματικότθτα
ανάγκθσ ι ευκαιρίασ που αναπτφςςεται και ςτα ςυνεδριακά κείμενα τθν ςυνομοςπονδίασ
μασ και τισ προτάςεισ που κάνει και τθν κόντρα που εκδθλϊκθκε ςτο πρόςφατο ςυνζδριο
για το ποιοσ εκπροςωπεί τισ ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα.
Θα πρζπει επίςθσ να ςυνυπολογίςουμε τισ διεκνείσ αντιπαρακζςεισ και τισ επιπτϊςεισ
τουσ.
τα πλαίςια αυτά και ςωςτά εκτιμϊντασ, όπωσ τραγικά επιβεβαιϊνεται, το Δ τθσ
Ομοςπονδίασ μασ από τθν πρϊτθ του κιόλασ ςυνεδρίαςθ ςτισ 25/6/2017 ζκεςε πρϊτο το
κζμα των ιμπεριαλιςτικϊν επεμβάςεων, παίρνοντασ μζροσ ςτο αντιιμπεριαλιςτικό
ςυλλαλθτιριο τθσ Θεςςαλονίκθσ, διεκδικϊντασ ζνα κόςμο χωρίσ εκμετάλλευςθ, πολζμουσ,
προςφυγιά.
το δελτίο τφπου που εκδϊςαμε ενθμερϊναμε ότι: «Η ςυηιτθςθ ζκεςε τα εξισ ηθτιματα, όχι ωσ
μοναδικά, που άμεςα ι ζμμεςα μασ επθρεάηουν.
 Ο διεκνισ περίγυροσ με τισ ςυγκροφςεισ και τισ αντιπαρακζςεισ ςτα πεδία των μαχϊν και τισ αποφάςεισ
ςτισ διμερείσ ι πολυμερείσ διαςκζψεισ.
 Επιδιϊξεισ του κεφαλαίου μζςω των εκπροςϊπων του. ΕΕ, κυβερνιςεισ, ΔΝΣ, ΟΟΑ, ΕΒ κλπ.
 Ο ρόλοσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων.
 Η εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ ςε ςχζςθ με τα υλικά και τα τεχνικά μζςα που χρθςιμοποιοφμε και
οι αλλαγζσ που επζρχονται.
 Οι αδειοδοτιςεισ, πιςτοποιιςεισ, μθτρϊα, χρθματοδότθςθ κλπ είναι κλαδικά μόνο προβλιματα; Πωσ
επθρεάηουν τον αυτοαπαςχολοφμενο ςε ςχζςθ με μια μεγάλθ παραγωγικι μονάδα. Σι εμπειρίεσ υπάρχουν
ςτο κλάδο από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ.
 Η εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ ςτο κλάδο, τι ςχολζσ υπάρχουν, πια παραγωγι μποροφν να
υπθρετιςουν.
 Σο δάςοσ, θ προςταςία του, θ αξιοποίθςθ του, πωσ, από ποιον και για ποιόν.
 Η ανάγκθ περαιτζρω ςυηιτθςθσ για ηθτιματα του κλάδου δεν μπορεί να είναι ξεκομμζνθ από τθν
γενικότερθ κατάςταςθ, τθν διεκδίκθςθ για τα άμεςα ηθτιματα και το διεκδικθτικό πλαίςιο που
αποφαςίςαμε ςτο πρόςφατο ςυνζδριό μασ.
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Καταλιξαμε ότι θ ςυηιτθςθ και επεξεργαςία αυτι μπορεί να ςυνεχιςτεί και κα ςυνεχιςτεί ςτο βακμό που
κα γίνει κζμα ςυηιτθςθσ ςτα Δ των ςωματείων, ςε ςυςκζψεισ και Γ, με όςο γίνεται περιςςότερουσ
ςυναδζλφουσ μαγαηί το μαγαηί, πάγκο τον πάγκο.»

Σο κυριότερο όμωσ και που είναι οι τακτικζσ ςυνεδριάςεισ των Δ, θ κεματολογία, θ
επαφι με το κλάδο, οι ςυςκζψεισ και οι Γ παραμζνει ακόμα ηθτοφμενο για τθν μεγάλθ
πλειοψθφία των ςωματείων μασ.
Η ενθμζρωςθ επίςθσ τθσ Ομοςπονδίασ για τισ όποιεσ δραςτθριότθτεσ τουσ.
Εμείσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ εκλογισ μασ και ςτθν βάςθ των αποφάςεων του 47ου
ςυνεδρίου μασ καλζςαμε ςε κινθτοποίθςθ ςτισ 7 Απρίλθ «Διεκδικϊντασ για τισ δικζσ μασ
ανάγκεσ με τα δικά μασ αιτιματα». Καταγγείλαμε το παραμφκι τθσ διαπραγμάτευςθσ τθσ
κυβζρνθςθσ με τουσ δανειςτζσ. Επιςθμάναμε επίςθσ τθν «αβάντα τθσ ΓΕΒΕΕ με τισ προτάςεισ
και τουσ κοινωνικοφσ διαλόγουσ προκειμζνου να αποςπάςουν τθν ςυναίνεςι μασ». Καταγγείλαμε τότε,
το κυνιγι του ΚΕΑΟ και ςε χρζθ κάτω των 5000 χιλ. ευρϊ. ιμερα μασ μιλοφν για ζξοδο
από τα μνθμόνια αλλά μασ ςτζλνουν ςτουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ από τα 500
ευρϊ και όχι μόνο για χρζθ ςτο αςφαλιςτικό μασ ταμείο.
Με αφορμι τθ πρωτομαγιά του 2017 εκδϊςαμε ανακοίνωςθ που κα μποροφςε να είναι
και ςθμερινι.
Λζγαμε τότε:
«ιμερα μασ καλοφν να υποταχκοφμε ςτα κελεφςματά τουσ και να πλθρϊςουμε τθν κρίςθ τουσ, αφριο να
μακελευτοφμε ςτουσ ανταγωνιςμοφσ τουσ για τα ευρφτερα γεωπολιτικά τουσ ςχζδια ςτθν περιοχι.
Δεν είναι τυχαίο που θ κυβζρνθςθ ζβαλε τθν υπογραφι τθσ ςτθν κοινι ανακοίνωςθ του ΝΑΣΟ για τθν
πρόςφατθ επίκεςθ των ΘΠΑ ςτθ υρία. Σθν ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτισ νατοϊκζσ επιχειριςεισ και
εξοπλιςμοφσ.
Θ κυβζρνθςθ διεκδικεί αναβακμιςμζνο ρόλο ςτθν περιοχι και μερτικό από τθ λεία.
ε αυτό το κουβάρι των ανταγωνιςμϊν ζχουμε τθν προκλθτικι ςτάςθ τθσ Σουρκίασ και τισ μεκοδεφςεισ
ςτο Κυπριακό.
Απαιτοφμε εδϊ και τϊρα:
 Καμιά ςυμμετοχι, καμία εμπλοκι τθσ Ελλάδασ ςτισ ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ και ςχεδιαςμοφσ.
Να γυρίςουν πίςω οι ελλθνικζσ ςτρατιωτικζσ αποςτολζσ. Κανζνασ φαντάροσ ζξω από τα ςφνορα
 Όχι πολεμικζσ δαπάνεσ για το ΝΑΣΟ αλλά για τισ ανάγκεσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ. Ζξω το ΝΑΣΟ από
το Αιγαίο. Όχι ςτθν αλλαγι ςυνόρων και των ςυνκθκϊν που τα κατοχυρϊνουν.
 Όχι ςτο μίςοσ των εκνικιςτϊν. Αλλθλεγγφθ ςτουσ πρόςφυγεσ και ςτουσ μετανάςτεσ. Απομόνωςθ
τθσ εγκλθματικισ ναηιςτικισ Χρυςισ Αυγισ
 Να κλείςει θ βάςθ τθσ οφδασ. Ζξω θ Ελλάδα από ΝΑΣΟ και ΕΕ».

Πόςο επίκαιρεσ είναι οι κζςεισ αυτζσ κακϊσ επιβεβαιϊνεται κακθμερινά ότι για το ΝΑΣΟ
τθν ΕΕ και όςουσ εμπλζκονται ςτο κουβάρι των αντιπαρακζςεων, δεν υπάρχουν ςφνορα.
Αυτά αμφιςβθτοφνται κακθμερινά και αλλάηουν με το αίμα των λαϊν ςε κθρυγμζνουσ και
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ακιρυχτουσ πολζμουσ. τα πλαίςια του ακιρυχτου πολζμου και τθσ ειρινθσ με το πιςτόλι
ςτο κρόταφο, κρθνιςαμε πρόςφατα ζναν ακόμα νεκρό από τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ μασ.
Για τισ 17 Μάθ το 2017 καλζςαμε ςε κλείςιμο των καταςτθμάτων μασ και ςυμμετοχι ςτισ
κατά τόπουσ ςυγκεντρϊςεισ. Σι υπογραμμίηαμε τότε και που ζχει τθν αξία του ςε όςα
αναφζραμε ςτθν αρχι για τθν κυβζρνθςθ και τον ΕΒ.
«Θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ - ΑΝΕΛ πανθγυρίηει γιατί ζκλειςε τθν αξιολόγθςθ και μασ φζρνει για ψιφιςθ το 4 ο
μνθμόνιο.
Από κοντά και ο ΕΒ μιλά για το τζλοσ τθσ αβεβαιότθτασ.
Σο ςθμαντικό όμωσ είναι οι επιςθμάνςεισ του ΕΒ για τον μεγάλο αρικμό αυτοαπαςχολοφμενων ςτθν
Ελλάδα ςε ςχζςθ με τθν ΕΕ, 34% προσ 16%, διαπερνοφν διαχρονικά όλα τα μνθμόνια τςακίηοντάσ μασ.
Ιδιαίτερα για το χϊρο τθσ μεταποίθςθσ ςθμειϊνει ότι ςτθν ΕΕ είναι μόνο 7% ενϊ ςτθν Ελλάδα 23%. Αυτό
είναι, όπωσ υπογραμμίηει, “ζνδειξθ υπανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ, εκτεταμζνθσ φοροδιαφυγισ και
κακιλωςθσ του πλθκυςμοφ ςε ζνα ςχετικά χαμθλό βιοτικό επίπεδο”.
Να λοιπόν ο ζνοχοσ και πρζπει να πλθρϊςει.»

τισ 11 Ιοφνθ πιραμε μζροσ και αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ τθν ανακοίνωςθ του
διευρυμζνου Πανελλαδικοφ ςυμβουλίου τθσ ΠΑΕΒΕ
Τπενκυμίηουμε από αυτιν τα εξισ:
«Οι αυτοαπαςχολοφμενοι δεν ζχουν να περιμζνουν τίποτα από τισ ςυνζχιςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ από
τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ ΑΝΕΛ παρά μόνο χρζθ, καταςχζςεισ και λουκζτα. Θ κωράκιςθ και θ
ανταγωνιςτικότθτα των μονοπωλίων δεν χωράει… 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 ςυμμαχίασ… Για τθν διεκδίκθςθ αφορολόγθτου, ενάντια ςτισ
καταςχζςεισ και το κυνιγι για τα χρζθ… Ενάντια ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και τισ επεμβάςεισ
ςτθν περιοχι μασ και τουσ κινδφνουσ εμπλοκισ τθσ χϊρασ μασ ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ πολζμουσ.»

τθν ςυνεδρίαςθ του Δ μασ ςτισ 29/10/2017 επικεντρωκικαμε και πιραμε ομόφωνεσ
αποφάςεισ για τα βαςικά ηθτιματα που “ζτρεχαν” όπωσ το φορολογικό και οι καταςχζςεισ
με κάλεςμα των ςωματείων μασ και τθν ςυμμετοχι μασ ςε κινθτοποίθςθ ςτο υπ.
Οικονομικϊν με ςωματεία αυτοαπαςχολουμζνων από το χϊρο των καταςκευϊν τθν 1θ
Νοζμβρθ. ε κινθτοποίθςθ επίςθσ ςτισ 9 Νοζμβρθ με ςωματεία και των εργαηόμενων για
το ίδιο κζμα.
Αποφαςίςαμε επίςθσ να ςτθρίξουμε το αίτθμα των εργαηομζνων του ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε. για
διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ του.
Σθν επομζνθ τθσ κανατθφόρασ πλθμμφρασ τθσ 15/11/2017 ςτθν Δυτ. Αττικι εκφράςαμε τα
ςυλλυπθτιριά μασ ςτου αδικοχαμζνουσ ςυνανκρϊπουσ μασ και υπογραμμίςαμε. «Δεν είναι
θ πρϊτθ φορά που μια τζτοια καταςτροφι βρίςκει ανοχφρωτουσ και κφματα ανκρϊπινεσ ηωζσ. Δεν είναι όμωσ θ
βροχι θ αιτία για τον χαμό ανκρϊπινων ηωϊν και καταςτροφισ περιουςιϊν. Αιτία και υπεφκυνοι για μια ακόμα
φορά είναι όλοι όςοι μασ κυβζρνθςαν και μασ κυβερνοφν, γιατί δεν ςχεδίαςαν, δεν υλοποίθςαν κανζνα
αντιπλθμμυρικό ζργο ςτο όνομα του κόςτουσ και του κζρδουσ (όφελοσ) από το ζργο.»
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Σισ επόμενεσ θμζρεσ και ςε ςυνεργαςία με το ςυντεχνία τθσ Ακινασ αλλά και τθν ΟΒΑ
επιςκεφτικαμε τθν πλθγείςα περιοχι και ςυνδράμαμε με κάκε τρόπο ςτθν αντιμετϊπιςθ
των καταςτροφϊν. Καλζςαμε τα ςωματεία μασ να ςυμβάλουν εμπράκτωσ ςε υλικι
βοικεια. Εκτόσ τθσ υντεχνίασ τθσ Ακινασ το πρόβλθμα που αναδείχτθκε είναι θ δυςκολία
ςτθν λειτουργία τουσ.
υμβάλαμε κυρίωσ ςτθν ενθμζρωςθ για τθν ανάγκθ οργάνωςθσ και κινθτοποίθςθσ των
επαγγελματιϊν για τθν διεκδίκθςθ αποηθμιϊςεων. Σουσ ενθμερϊςαμε ότι δεν
προβλζπεται, όπωσ νόμιηαν, αποηθμιϊςεισ για τισ ηθμιζσ που υπζςτθςαν. Ο όροσ
αποηθμίωςθ είναι ςυμβατόσ μόνο για τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ςε όλο το νομοκετικό
πλζγμα τθσ ΕΕ. το νομοκετικό μασ πλαίςιο αναφζρεται ότι «δφναται να παρζχεται
επιχοριγθςθ» και γιϋαυτό άλλωςτε τα όποια χριματα εκταμιεφονται μετά από χρόνια και
καταλιγουν ςε επιχοριγθςθ ςτο 30% τθσ εκτιμθκείςθσ ηθμιάσ και εάν ςυνεχίηεισ να
διατθρείσ τθν επιχείρθςθ ςτο ίδιο ΑΦΜ τθν θμζρα καταβολισ του ποςοφ. θμειϊνουμε
ότι για τισ πλθμμφρεσ ςτθν Δυτ. Ακινα και Πειραιά ςτισ 24 Οκτϊβρθ 2014 ακόμα δεν ζχουν
δοκεί τα προβλεπόμενα!!!
Με κοινό μασ κάλεςμα ζξι Ομοςπονδίεσ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΟΣΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΣΟΠΩΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ ΞΤΛΟΤ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΔΧ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΤΠΟΔΗΜΑΣΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΕΒΟΤ

Καλζςαμε ςτισ κινθτοποιιςεισ τθσ 14θσ Δεκζμβρθ με αιτιματα:





Άμεςθ ζνταξθ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτο αφορολόγθτο, όπωσ ιςχφει για όλουσ. Να ςταματιςει το
απαράδεκτο κακεςτϊσ τθσ φορολόγθςθσ από το 1ο ευρϊ, το τζλοσ επιτθδεφματοσ, ο ΕΝΦΙΑ
Σον άμεςο τερματιςμό των καταςχζςεων και των θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν
Σζρμα ςτισ νζεσ περικοπζσ ςε ςυντάξεισ - παροχζσ – επιδόματα. Άμεςθ ανάκτθςθ των απωλειϊν ςε
ςυντάξεισ και παροχζσ υγείασ πρόνοιασ, δωρεάν για όλουσ.
Νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ. Κατάργθςθ των νόμων που απελευκερϊνουν τα
ωράρια, τισ προςφορζσ και τισ εκπτϊςεισ.

Σθν Κυριακι 28/1/2018 ςυνεδρίαςε ςτθν Ακινα το Δ τθσ Ομοςπονδίασ μασ και ομόφωνα
εκτιμιςαμε για μια ακόμα φορά:
«Οι ανταγωνιςμοί για τον ζλεγχο των αγορϊν και των δρόμων περάςματοσ τουσ είναι θ αιτία όςων
βιϊνουμε. Οι δυνάμεισ που κόπτονται κατά τα άλλα για τθν «ψυχολογία τθσ αγοράσ» δεν διςτάηουν να
διχάηουν και να ματϊνουν τουσ λαοφσ για το μοίραςμα των αγορϊν.
Ειδικότερα για τθν ΠΓΔΜ, ακόμα και θ καλφτερθ δυνατι λφςθ να υπάρξει, όταν ζχει ωσ επίδικο τθν ζνταξι
τθσ ςτο ΝΑΣΟ και τθν ΕΕ, δεν μασ απαλλάςςει από διεκδικιςεισ όπωσ ιδθ ςυμβαίνει με τθν Σουρκία και το
Κυπριακό…
Εκτιμιςαμε ωσ αρνθτικό το πολυνομοςχζδιο για τθν 3θ αξιολόγθςθ.
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Εκφράςαμε τθν αντίκεςι μασ με τθ ςτάςθ όςων ςυνδικαλιςτικϊν δυνάμεων ςε τοπικό επίπεδο αλλά και
ςτθν ΓΕΒΕΕ, όχι μόνο δεν το κατιγγειλαν αλλά ουςιαςτικά το ςτιριξαν.
Χαρακτθριςτικά θ ΓΕΒΕΕ με ζνα διςζλιδο δελτίο τφπου διλωςε ότι «περιλαμβάνει πλικοσ ετερόκλθτων
διατάξεων…» και «επιφυλάξεισ για το αναπτυξιακό αποτφπωμα που δφναται να αφιςει»
Χαρακτθρίςαμε ωσ κετικζσ τισ αντιδράςεισ εργατικϊν ςωματείων και άλλων αγωνιςτικϊν δυνάμεων ςτο
χϊρο των αυτοαπαςχολοφμενων που ανάγκαςε τθν κυβζρνθςθ ςε αναδίπλωςθ τθσ επιχειρθματολογίασ
τθσ και αποκάλυψθσ των επιδιωκόμενων ςτόχων τθσ. Από πολυνομοςχζδιο χωρίσ νζα μζτρα, πζραςε ςτθν
πίεςθ των δανειςτϊν για να καταλιξει, ςτο τι κα γινόταν αν κυβζρνθςθ ιταν θ ΝΔ.
το Δ εκφράςτθκε θ ςτιριξι μασ ςτισ αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ τθσ φτωχομεςαίασ αγροτιάσ και θ
ανάγκθ ςτιριξθσ από τα κατά τόπουσ ςωματεία μασ…
υμμετοχι ςτισ κινθτοποιιςεισ για τισ καταςχζςεισ και τουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ που κα
πραγματοποιθκοφν από τισ δυνάμεισ τθσ κοινωνικισ ςυμμαχίασ ςτισ 21-22 Φλεβάρθ.
Κάκε ςωματείο να ςυηθτιςει, με τθν όςο γίνεται μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςυναδζλφων, το πλαίςιο πάλθσ
τθσ ΠΑΕΒΕ που προτάκθκε, ςυηθτικθκε και αποφαςίςτθκε ςτο Δ.
Τπογραμμίςτθκε επίςθσ θ ανάγκθ διεφρυνςθσ των δικαιοφχων για ζνταξθ ςτισ 120 δόςεισ.
Σζλοσ τζκθκε ειςθγθτικά και ςυηθτικθκε θ κατάςταςθ ςτθν λειτουργία των ςωματείων μασ. Σονίςτθκε
ιδιαίτερα ότι χωρίσ αποφαςιςτικι ςτροφι ςτθ ηωι και δράςθ τουσ με αναςφνταξθ των δυνάμεων, με
διεκδικθτικό πλαίςιο και αιςιοδοξία ςτο δίκιο του αγϊνα μασ δεν μπορεί να αναςτραφεί θ κατάςταςθ που
υπάρχει.
Ζχουμε ιδθ κακυςτζρθςθ ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςθ των Δ, τθσ επαφισ και ενθμζρωςθσ των
ςυναδζλφων. τθν καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ ωσ δείκτθ ςυνειδθτοποίθςθσ των ςυναδζλφων. Να
αντιπαλζψουμε τθν λογικι τθσ ανάκεςθσ που υπάρχει. ωματείο είναι ο ςυνάδελφοσ, το Δ ζχει ευκφνθ
για τθν οργάνωςι του.»

τθν ςχετικι μασ ανακοίνωςθ για τισ κινθτοποιιςεισ για τουσ πλειςτθριαςμοφσ και τθν
ψιφιςθ του πολυνομοςχεδίου ςυμπλθρϊναμε επίςθσ:
«υνάδελφε, θ κυβζρνθςθ, θ αντιπολίτευςθ, ο ΕΒ, θ ΓΕΒΕΕ κλπ ςχεδιάηουν από τϊρα τθν ονομαηόμενθ
μεταμνθμονιακι εποχι. Όλοι τουσ ςυμφωνοφν ςτθν ανάγκθ να αποφευχκοφν τα λάκθ του παρελκόντοσ,
εννοϊντασ, ότι πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ κερδοφορία των μονοπωλιακϊν ομίλων και κάποιων
δορυφόρων τουσ.
Ο ΕΒ διλωςε για το πολυνομοςχζδιο «είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, αποτελοφν μακροχρόνια
αιτιματα τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ και εκςυγχρονίηουν το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, των
αγορϊν, τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, τθσ διοικθτικισ μθχανισ»

Δυςτυχϊσ ςυνάδελφοι, θ τελευταία μασ
ιμπεριαλιςτικό πόλεμο και τισ ςυνζπειζσ του.

δραςτθριότθτα

επικεντρϊνεται

ςτον

Επίςθσ με αφορμι ζγγραφο τθσ Δνςθσ ςυντονιςμοφ και επικεϊρθςθσ δαςϊν τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ για παράταςθ εγγραφισ ςτο ςχετικό μθτρϊο,
επαναφζραμε με επιςτολι μασ ςτισ 9/5/17 το κζμα του βιβλίου απογραφισ ξυλείασ και
τθσ εξαίρεςισ μασ από αυτό. Ακόμα περιμζνουμε… θμειϊνουμε επίςθσ ότι αυτι θ
παράταςθ δεν αναρτικθκε ποτζ ςτθν ςχετικι ςελίδα του ΤΠΕΝ.
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τισ 3/7 ςτείλαμε ςτα ςωματεία ενθμζρωςθ τθσ δυνατότθτασ που είχαν να κατακζςουν
χωρίσ πρόςτιμα μθ κατατεκείςεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ προθγοφμενων ετϊν βάςθ του
άρκρου 30 του 4474/2017.
Σακτικζσ ιταν οι ςυνεδριάςεισ του προεδρείου μασ για τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων
των Δ.
υμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι ωσ Δ ανταποκρικικαμε ςτο κακικον των
ςυνεδριάςεων μασ και τθσ ενθμζρωςθσ των ςωματείων μασ για αυτζσ.
Η δραςτθριότθτα των ςωματείων μασ όμωσ είναι περιοριςμζνθ και κυρίωσ δεν
μεταφζρεται. Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα μποροφςε να ςυνειςφζρει θ ιςτοςελίδα μασ
και προτείνουμε να μασ ςτζλνετε τισ ανακοινϊςεισ ςασ προσ ανάρτθςθ, αποςκοπϊντασ
εκτόσ τθσ γνωςτοποίθςθσ και ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν.

Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ και ευχόμαςτε καλζσ εργαςίεσ
και γόνιμα αποτελζςματα.
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