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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σθν Κυριακι 13/10/2019 ςυνεδρίαςε ςτο Βόλο το Δ τθσ ΠΟΒΚΞ ανταποκρινόμενο ςτο κάλεςμα και τθν φιλοξενία
του ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ – ΞΤΛΟΤΡΓΩΝ & ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ.
υμμετείχαν επίςθσ αντιπροςωπείεσ από τα ςωματεία των Σρικάλων, τθσ Καρδίτςασ και πολλοί ςυνάδελφοι μζλθ
του ςυλλόγου.
Παραβρζκθκαν και χαιρζτθςαν τισ διαδικαςίεσ ο πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Αριςτοτζλθσ Μπαςδάνθσ και ο
πρόεδροσ τθσ Ο.Ε.Β.Ε.Μ. Σρφφων Πλαςτάρασ
Η ειςιγθςθ του προζδρου τθσ ομοςπονδίασ μασ, Γιάννθ Σηίκα, ξεκίνθςε με αναφορά ςτθν άλλθλοδιαπλοκι
ςυμφερόντων και ανταγωνιςμϊν που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςτθν περιοχι μασ και των ςυνεπειϊν τουσ. τουσ
κινδφνουσ που υπάρχουν για τθν χϊρα μασ μζςα και από τθν αναβάκμιςθ τθσ δικισ μασ ςυμμετοχισ.
Η δυςκολία ανάκαμψθσ των ευρωπαϊκϊν και όχι μόνο οικονομιϊν, θ επιδιωκόμενθ ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν
ομίλων μζςω τθσ εξωςτρζφειασ, δεν κινδυνεφει μόνο από τα προαναφερκζντα, αλλά και από ‘’ατυχιματα ‘’
τφπου Thomas Cook, με ςυνζπειεσ ςε εργαηόμενουσ και ςυναδζλφουσ.
Ζγινε ενθμζρωςθ για τα ηθτιματα που ιεραρχεί ςτισ διεκδικιςεισ τθσ θ ομοςπονδία όπωσ το αφορολόγθτο όριο,
τθν επαγρφπνθςι μασ για τισ καταςχζςεισ και τουσ πλειςτθριαςμοφσ, τα ηθτιματα του αςφαλιςτικοφ, τθσ υγείασ και
τθσ παιδείασ. Σθν αντίκεςι μασ ςτο ‘’αναπτυξιακό νομοςχζδιο’’ τθσ κυβζρνθςθσ, που ςυνεχίηοντασ ςτα χνάρια των
προκατόχων τθσ, δίνει τα πάντα ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ και προςπακεί να κακυποτάξει το ςυνδικαλιςτικό
κίνθμα. Εκφράςαμε τθν αντίκεςι μασ με τθν παράλθψθ τθσ προθγοφμενθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 9 του
άρκρου 118 του 4472/17 ςτο πδ 71/19 για το «Μθτρϊο Εμπειρίασ Σεχνιτϊν και λοιπϊν Σεχνικϊν Επαγγελματικϊν
Δραςτθριοτιτων».
τακικαμε ιδιαίτερα ςτα ηθτιματα που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςτο κλάδο μασ και τθν ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ,
δωρεάν τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και επανεκπαίδευςθσ ωσ το ‘’ειςιτιριο’’ ειςόδου ςτο επάγγελμα. Σισ
εξελίξεισ που αφοροφν το ‘’τμιμα ςχεδιαςμοφ και τεχνολογίασ ξφλου και επίπλου’’ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ και το νζο
πανεπιςτθμιακό ‘’τμιμα Δαςολογίασ, Επιςτθμϊν Ξφλου και χεδιαςμοφ’’.
Από πλευράσ ςυναδζλφων εκφράςτθκε θ αγωνία τουσ, που παρά τα εξαγγελκζντα μζτρα, βλζπουν το διακζςιμο
ειςόδθμα πολφ περιοριςμζνο να ανταποκρικεί ςτα χρωςτοφμενα, ςτα τρζχοντα και τα απαραίτθτα τθσ επιβίωςθσ.
Για τθν εναςχόλθςθ ςυναφϊν προσ το επάγγελμα επιχειριςεων, που διακζτουν ςτθν αγορά θμιζτοιμα ι ζτοιμα
προϊόντα τονίςτθκαν τα εξισ. τα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, κάκε επιχείρθςθ, ακολουκϊντασ τθν ςχετικι
νομοκεςία, μπορεί να ζχει τθν δραςτθριότθτα που επικυμεί. Η εναςχόλθςθ αυτι δεν κρίνεται με βάςθ τθν εμπειρία
του ιδιοκτιτθ αλλά τθν κεφαλαιακι του επάρκεια.
Σο κφριο για τθν μεγάλθ πλειοψθφία του κλάδου είναι θ κοινι μασ δράςθ μζςα από τα ςωματεία μασ, με βάςθ τισ
δικζσ μασ ανάγκεσ, για ανάκτθςθ των απωλειϊν και κατάργθςθσ των άδικων φόρων και χαρατςιϊν που μασ
επιβλικθκαν. Χωρίσ αυτόν τον προςανατολιςμό, θ όποια ανεμικι ανάκαμψθ και ελάφρυνςθ κινδυνεφει να μείνει
κενό γράμμα για τθν πλειοψθφία των ςυναδζλφων.
υμπορευόμαςτε με όςουσ πλιττονται από τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ δυναμϊνοντασ το ρεφμα τθσ αντίςταςθσ
και τθσ διεκδίκθςθσ.
Διεκδικοφμε τθν κζςθ εργαςίασ μασ, τθ δουλειά μασ, από αυτοφσ που μασ τθν ςτζρθςαν και όχι από αυτοφσ που
τθν ςτερικθκαν.

