Συνάδελφοι Οικοδόμοι, Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα,
έλληνες & μετανάστες,

Δίνουμε αποφασιστικά τη μάχη για να ανατρέψουμε τα σχέδια
κυβέρνησης – κεφαλαίου για την ανατροπή της

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ,
στα κατά τόπους ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ του
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Υπεράσπιση και διεύρυνση των ΒΑΕ
Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ
Σύνταξη στα 55 (γυναίκες), στα 60 (άντρες), στα 50–55
χρόνια αντίστοιχα για τα ΒΑΕ
Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ & ΠΑΣΟΚ

Συνάδελφοι,
Οι παγίδες, που έχουν στήσει ΝΔ–ΠΑΣΟΚ και τα παπαγαλάκια τους για την ανατροπή της
Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι πολλές και επικίνδυνες. Δημοσιεύματα, δηλώσεις και μελέτες
επιστρατεύονται για την καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας και αποπροσανατολισμού των
εργαζομένων.
Έντεχνα στα ΜΜΕ:
περιορίσουν
τη
συνταγογράφηση
∫ Πλασάρουν ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια
φαρμάκων.
ηλικίας
και
στην
πραγματικότητα
προωθούν την κατάργηση των Βαρέων &
∫ Ανακαλύπτουν μεγάλο αριθμό αναπηρικών
συντάξεων, κλείνουν όμως τα μάτια στην
Ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ), την
ασυδοσία των εργοδοτών στους χώρους
εθελούσια παραμονή στη δουλειά, που
δουλειάς, όπου τα ανύπαρκτα μέτρα
σημαίνει σύνταξη στα 67 – 70 χρόνια.
υγιεινής
και ασφάλειας είναι η κύρια αιτία
∫ Πλασάρουν την «Εθνική σύνταξη» για να
που
σακατεύονται
κάθε χρόνο χιλιάδες
δελεάσουν τους ανασφάλιστους, ενώ είναι
εργάτες και εκατοντάδες δεν γυρνάμε ποτέ
το μέσον για να αντικαταστήσουν την
πίσω στο σπίτι τους.
κατώτερη σύνταξη με προνοιακό βοήθημα.
∫ Λανσάρουν τον υπολογισμό της σύνταξης ∫ Λένε ότι το Ασφαλιστικό έχει χρεοκοπήσει,
ότι σε 10 χρόνια δεν θα μπορεί να δώσει
σ΄
όλο
τον
ασφαλιστικό
βίο,
συντάξεις, δε λένε όμως ποιος είναι
αποκρύπτοντας ότι η βάση για αύξηση της
υπεύθυνος γι΄ αυτή την κατάσταση των
σύνταξης θα είναι τα 220 ευρώ.
ασφαλιστικών ταμείων. Κρύβουν ότι
∫ Ανακαλύπτουν, δήθεν, ανεξέλεγκτη
βιομήχανοι, τραπεζίτες, τσέπωσαν 58 δις
κατάσταση
στην
ιατροφαρμακευτική
ευρώ από το 1951–1975. Δε λένε
περίθαλψη για να βάλουν πλαφόν, όριο,
κουβέντα για τους χιλιάδες ανασφάλιστους,
πόσες
φορές
θα
αρρωστήσει
ο
με δική τους ευθύνη. Δε λένε για τα 58 δις
ασφαλισμένος, για να περιορίσουν τις
ευρώ το χρόνο εισφοροδιαφυγή των
επισκέψεις στους γιατρούς του ΙΚΑ, για να
εργοδοτών, για τα 20 δις ευρώ,

αποθεματικά του ΙΚΑ, που έπαιξαν στο
Συνάδελφοι,
Η αλήθεια είναι μία, η ασφάλιση είναι
βαρίδι για την ανταγωνιστικότητα, την
καπιταλιστική ανάπτυξη, την αύξηση
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, γι΄
αυτό θέλουν να απαλλαχτούν κράτος
και εργοδοσία απ΄ αυτή. Αυτό είναι το
συμφέρον
της
εργοδοσίας
και
το
υπηρετούν με συνέπεια η σημερινή
κυβέρνηση της ΝΔ, η αντιπολίτευση του
ΠΑΣΟΚ και οι ξεπουλημένες ηγεσίες του
εργατικού κινήματος.
Το συμφέρον το δικό μας είναι να
διεκδικήσουμε Κοινωνική Ασφάλιση,
που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
ανάγκες μας. Τη δικαιούμαστε γιατί ο
πλούτος
που
παράγουμε
είναι
τεράστιος και τον καρπώνονται μια
φούχτα καπιταλιστές. Είναι προκλητικά
σκανδαλώδη τα κέρδη τους. Μόνο τα
τελευταία
25
χρόνια
αυξήθηκαν
1.116,7%! Υπάρχει, λοιπόν, πλούτος για
να γίνει καλύτερη η ζωή της εργατικής
τάξης, το πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται
στα χέρια αυτών που δεν τους ανήκει.

χρηματιστήριο και κάνανε φτερά.
με τις
δοκιμασμένες δυνάμεις, στο μετερίζι
του Αγώνα, για τα δικαιώματα των
εργατών, δίνουμε αποφασιστικά τη
μάχη για να ανατρέψουμε τα σχέδια
της κυβέρνησης και να διεκδικήσουμε
από καλύτερες θέσεις:
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Συνάδελφοι,
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ
Βάζουμε τον πήχη ψηλά στο πραγματικό
ύψος των ευθυνών μας, στο ύψος
διεκδίκησης Κοινωνικής Ασφάλισης με
βάση
τις
ανάγκες
της
εργατικής
οικογένειας για να απολαμβάνει τα
αποτελέσματα της τεχνολογίας και της
επιστήμης και του πλούτου που παράγει.

•
•

Απορρίπτουμε το στημένο διάλογο της
απάτης και του αποπροσανατολισμού με
όποια μορφή κι αν γίνεται.
Καμιά εμπιστοσύνη στον κυβερνητικό
εργοδοτικό συνδικαλισμό.
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Κατάργηση των αντιασφαλιστικών
νόμων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Αποκλειστικά
Δημόσια-Δωρεάν
Υγεία-Πρόνοια.
Κατάργηση
της
ιδιωτικής,
επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Κατάργηση της
εισφοράς των εργαζομένων για τον
κλάδο Υγείας.
Πλήρη – σταθερή εργασία.
Αύξηση της χρηματοδότησης των
ταμείων από το κράτος και την
εργοδοσία. Καταβολή του συνόλου
των ποσών που οφείλουν.
Κατώτερο
μισθό
1.400
ευρώ.
Σύνταξη στο 80% του τελευταίου
μισθού. Κατώτερη σύνταξη 1.120
ευρώ.
Σύνταξη στα 55 χρόνια για τις
γυναίκες & στα 60 για τους άνδρες,
50 & 55 χρόνια αντίστοιχα για τα
ΒΑΕ. Υπεράσπιση, διεύρυνση των
ΒΑΕ, ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και
Ασφάλειας.
Κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού
δικαιώματος με 4.050 ημέρες
εργασίας.
Συνταξιοδότηση
ανεξαρτήτως
ηλικίας στα 30 χρόνια ή 9.000
ημέρες εργασίας.
Αναγνώριση
και
διανομή
των
«υπέρ αγνώστων» ενσήμων.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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