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Απόφαση Γενικού Συµβουλίου και
Γενικής Συνέλευσης ΣΤΥΕ:
Εµείς οι Σύνεδροι του ΣΤΥΕ, οµόφωνα:
Εκφράζουµε την αντίθεσή µας για:
•
•

•
•

•
•

Την µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 10-13% ανά
έτος από το 2004, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες µηδενικής
ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας στον κατασκευαστικό κλάδο.
Την οργανωµένη από µέρους της κυβέρνησης αποδιαρθρωσης των
∆ΕΚΟ που έχει ως αποτέλεσµα την επιδείνωση των συνθηκών και όρων
εργασίας και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων αλλά και
τη διάλυση των εταιριών.
Την οικονοµική πολιτική του 2009, το πάγωµα µισθών και συντάξεων για
την πλειοψηφία των εργαζοµένων του ∆ηµοσίου και των συνταξιούχων
και τη χορήγηση έκτακτου βοηθήµατος για όλους τους άλλους.
Την υπονόµευση των ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων µας, την
αύξηση των ορίων ηλικίας των γυναικών µε πρόσχηµα την ισότητα των
δυο φύλων, την αµφισβήτηση της βιωσιµότητας και κοινωνικής
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Τη νέα φοροεπιδροµή κατά των µισθωτών των συνταξιούχων και των
απλών πολιτών διευρύνοντας έτσι τις φορολογικές ανισότητες.
Την κυβερνητική προσπάθεια να φορτωθούν οι µισθοί των golden boys,
τα ελλείµατα του προϋπολογισµού και οι επιπτώσεις της οικονοµικής
κρίσης στους εργαζόµενους και στους απλούς πολίτες.

Πιστεύουµε ότι :
•

Την κρίση πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τη δηµιούργησαν- τραπεζίτες,
κυβερνήτες και επιχειρηµατίες. Τα προβλήµατα της οικονοµίας και τα αδιέξοδα
της κοινωνίας τα δηµιούργησε ο Νεοφιλελευθερισµός και οι ασκούµενες πολιτικές
για αυτό αρνούµαστε να αποδεχτούµε τις ίδιες χρεοκοπηµένες και αντεργατικές
συνταγές.

•

Απαιτείται να φορολογηθεί η µεγάλη ακίνητη περιουσία, τα επιχειρηµατικά και
τραπεζικά κέρδη, η περιουσία της Εκκλησίας καθώς και οι δραστηριότητες από
εξωχώριες εταιρείες (off shore)

Απαιτούµε:

•
•
•
•
•
•

Απαγόρευση των απολύσεων, διαθεσιµοτήτων, υποχρεωτικών αδειών,
ελαστικών µορφών απασχόλησης κ.α. στις επιχειρήσεις που πήραν
επιχορηγήσεις ή οικονοµική βοήθεια από το πακέτο των 28 δις € .
Ενίσχυση της εργασίας και της απασχόλησης µε ουσιαστικά και
αποτελεσµατικά µέτρα από το κράτος και τους εργοδότες.
Αύξηση του επιδόµατος ανεργίας στο 80% του µισθού και διεύρυνση της
χορήγησης του για δυο (2) χρόνια
Ουσιαστικές αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις
Αύξηση των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ενίσχυση της πραγµατικής
οικονοµίας.
Στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων, των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
και κατακτήσεων ανδρών και γυναικών.

Όλοι µαζί συνεχίζουµε:
•
•
•
•

Nα αποτρέψουµε τις απολύσεις, να προστατεύσουµε τους ανέργους και
να αυξήσουµε την απασχόληση.
Να ενισχύσουµε τα εργασιακά, οικονοµικά, κοινωνικά και ασφαλιστικά
µας δικαιώµατα.
Να αποκτήσει παρεµβατικό, ρυθµιστικό και ουσιαστικό ρόλο το κράτος
στο τραπεζικό- χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και τον έλεγχο στις
στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις του δηµοσίου.
Να επιβάλουµε την δίκαιη διανοµή και αναδιανοµή των
εισοδηµάτων υπέρ των ασθενέστερων και οικονοµικά
αδύνατων.

Ο Σύλλογός µας στο µέτωπο του κλάδου µας θα συνεχίσει:
•
•
•
•

µε την καθηµερινή του δράση να στέκεται στο πλευρό των εργαζοµένων
να εφαρµόζει νέες αποτελεσµατικότερες µεθόδους παρέµβασης στον µαζικό του
χώρο
να διεκδικεί ίσα δικαιώµατα µε των µισθωτών για τους εργαζόµενους που
πληρώνονται µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, και την µετατροπή της σχέσης
εργασίας τους, σε µισθωτή εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν.
να υπερασπίζεται τα οκονοµικά και θεσµικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στους
κλάδους των τεχνικών και των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και να
διαπραγµατεύεται νέες διεκδικήσεις υπογράφοντας Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας που ενισχυουν τη θέση των εργαζοµένων.

Η υπογραφή διετούς ΣΣΕ για τα έτη 2008-2009 µε συνολικές αυξήσεις 13-18 %,
αποδεικνύεται από τις εξελίξεις ότι υπήρξε µία σηµαντική κίνηση κατοχύρωσης των
εργαζοµένων σε µία πολύ δύσκολη πολιτικά και οικονοµικά περίοδο.
Γενικό Συµβούλιο και Γενική Συνέλευση ΣΤΥΕ

