ΨΗΦΙΣΜΑ 52ου ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΕΕΤ

Εμείς οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του 52ου ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΠΟΕΕΤ που
πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31.01.2019 στο Ξενοδοχείο Athens Zafolia, αφού ακούσαμε τις
εισηγήσεις της διοίκησης και τις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων Συνέδρων, επιβεβαιώνουμε την
ενότητα και αποφασιστικότητα των εργαζομένων να αντιπαλέψουν αγωνιστικά τις αντεργατικές
Κυβερνητικές πολιτικές που ισοπεδώνουν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα μας.
Ψηφίζουμε για:
1. Αποφασιστική και δυναμική αντιπαράθεση για την ανατροπή όλων των μνημονιακών νόμων
απορύθμισης της αγοράς εργασίας που μειώνουν μισθούς και συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, μειώνουν συνεχώς τις συντάξιμες αποδοχές, οδηγούν στην εξαθλίωση την ελληνική
κοινωνία.
2. Άμεση αποκατάσταση της υποχρεωτικής εφαρμογής και επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων, της
αρχής της εύνοιας και της επαναφοράς της μετενέργειας στο σύνολο των όρων των ΣΣΕ.
3. Αποκατάσταση και ενίσχυση των παροχών κοινωνικής ασφάλειας και διασφάλιση της απρόσκοπτης
πρόσβασης των εργαζομένων του κλάδου στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Κοινωνική ασφάλιση και δικαίωμα συνταξιοδότησης (κύριας και επικουρικής) στη βάση
των δεδομένων του εργασιακού βίου των εργαζομένων στον κλάδο. Αναγνώριση ως συντάξιμου
χρόνου του χρόνου επιδότησης ανεργίας. Ανατροπή όλων των πολιτικών λεηλασίας των
αποθεματικών των Ταμείων και υπεράσπιση των εφάπαξ παροχών.
4. Άμεση επανένταξη όλων των ειδικοτήτων των Τουριστικών Επαγγελμάτων που εξαιρέθηκαν από τον
πίνακα ΒΑΕ και αποκατάσταση της σοβαρής διάκρισης και ανισότητας που υφίστανται οι νέοι
ασφαλισμένοι, που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
5. Ενίσχυση του προστατευτικού πλαισίου του άρθρου 8 του Ν.1346/1983 για τη στοιχειώδη προστασία
των ελαχίστων ορίων αξιοπρεπούς εργασίας και την επιβίωση των εποχικά εργαζόμενων που
συνιστούν τη συντριπτική πλειοψηφία στον κλάδο. Προστασία των επαγγελματικών ειδικοτήτων στον
τουρισμό και τον επισιτισμό από την διευρυνόμενη αποειδίκευση των εργαζομένων του κλάδου, είτε
λόγω μη κάλυψης από κλαδική ΣΣΕ, είτε λόγω επιβολής όρων αμοιβής και εργασίας ανειδίκευτου
εργάτη.
6. Κατάργηση του Ν.3986/11 που έθεσε πλαφόν στην επιδότηση ανεργίας. Ενεργητικές πολιτικές
ενίσχυσης των ανέργων, αποκατάσταση των μηνών επιδότησης ανάλογα με την απασχόληση των
εποχικά εργαζόμενων στον Τουρισμό.
7. Άμεσες και αποτελεσματικές πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης, την απόκρουση της
διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το μέγεθος των προβλημάτων, η επίθεση κατά των δικαιωμάτων μας και οι πρωτόγνωρες δύσκολες
συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία, επιβάλλει σε όλους τους φορείς
(συνδικάτα, παρατάξεις, εργαζόμενους) τη μέγιστη δυνατή ενότητα και δράση στη βάση των κοινών
προβλημάτων μας.
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Η ΝΙΚΗ – ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ
Το παρόν ψήφισμα να δοθεί στους αρμόδιους φορείς
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