Συνάδελφοι Οικοδόμοι και Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα, ‘Ελληνες & Μετανάστες,

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά τους αγώνες μας
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ

Δηλώνουμε ΟΛΟΙ «ΠΑΡΩΝ» στο νέο προσκλητήριο του Π.Α.ΜΕ.,

Προετοιμάζουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας με νέες μαχητικές, μαζικές, απεργιακές
κινητοποιήσεις, για :
3 Να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση σε αναδίπλωση
3 Ν’ ανοίξουμε δρόμο για νέες, ποιοτικά ανώτερες κατακτήσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση,
την Υγεία, για μισθούς, μεροκάματα και συντάξεις, που να ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Συνάδελφοι, Ο κλάδος μας συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της απεργίας, στις 12

Δεκέμβρη, όπου σημείωσε τεράστια επιτυχία. Εκτιμάται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων
δεκαετιών. Νέκρωσαν τα γιαπιά, τα εργοτάξια, έκλεισαν εργοστάσια, επιχειρήσεις,
ακινητοποιήθηκαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χιλιάδες εργάτες, εργάτριες αψήφησαν τις απειλές,
την τρομοκρατία της εργοδοσίας. Ξέσπασε η οργή και η αγανάκτηση από τη συνεχιζόμενη
αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική των κομμάτων της πλουτοκρατίας. Δεκάδες χιλιάδες έκαναν το
βήμα της συμμετοχής στον αγώνα, υιοθέτησαν το πλαίσιο του Π.Α.ΜΕ., απέρριψαν τον
κυβερνητικό-εργοδοτικό συνδικαλισμό, συμμετείχαν στις μαχητικές συγκεντρώσεις και πορείες που
διοργάνωσε.

Συνάδελφοι, Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της απεργίας είναι προζύμι για την ανάπτυξη

των νέων αγώνων που έρχονται. Είναι σοβαρό στοιχείο το γεγονός ότι:
Εκατοντάδες χώροι δουλειάς, που η εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία
βασίλευε, απείργησαν.
Περισσότεροι οικοδόμοι, εργάτες, εργάτριες, μπήκαν στη μάχη της προετοιμασίας για
την επιτυχία της απεργίας.
Εκφράστηκε η ιδιαίτερη δυναμική της κοινής δράσης με τους αγρότες, τους
αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές, τους σπουδαστές.
Μαζικά εργάτες, εργάτριες, με τη συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ
εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό.

Καταδεικνύεται γι΄ άλλη μια φορά, ότι η ενότητα της εργατικής τάξης, η αποτελεσματικότητα των
αγώνων, δεν είναι υπόθεση μιας πράξης. Είναι δύσκολος και μακρύς αγώνας που δίνεται με
συνέπεια και ταξικό προσανατολισμό πάνω σε συγκεκριμένο σχέδιο και πλαίσιο, που υπερασπίζεται
τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

Συνάδελφοι, Από την πείρα μας έχουμε γίνει σοφότεροι. Ξέρουμε ότι ο κυβερνητικόςεργοδοτικός συνδικαλισμός σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ παίζουν απροκάλυπτα το παιχνίδι της κυβέρνησης,
του κεφαλαίου. Δεν μπορούν και δεν θέλουν να υπερασπιστούν τα εργατικά, λαϊκά δικαιώματα, να
οργανώσουν την πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στις επιλογές του κεφαλαίου. Η συμμετοχή
τους στους διάλογους της υποταγής χρύσωσε το χάπι της ανατροπής της Κοινωνικής Ασφάλισης,
των εργασιακών σχέσεων κλπ.. Υπερασπίζονται τον αντιασφαλιστικό νόμο Σιούφα & Ρέππα, δηλ.
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όπου έβαλαν τον δυναμίτη για τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με το Νόμο Σιούφα, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας Ο

Νόμος

Ρέππα,

έβαλε
τις
βάσεις
για συνταξιοδότηση, μειώθηκαν οι συντάξεις, διαχώρισαν αποχαρακτηρισμού των ΒΑΕ, την μείωση των συντάξεων
τους ασφαλισμένους σε νέους και παλιούς, έκαναν για χιλιάδες ασφαλισμένους, την επέκταση του εργάσιμου
δυσμενέστερους τους όρους απονομής αναπηρικών βίου στα 67-68 χρόνια, την κατάργηση δικαιωμάτων για τις
συντάξεων κ.ά.
εργαζόμενες μητέρες με ανήλικα παιδιά.
Πάνω σ΄ αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωμα πατάει η σημερινή κυβέρνηση για να
ισοπεδώσει ότι έχει μείνει από την Κοινωνική Ασφάλιση.
Ξέρουμε ακόμα, ότι τα όσα λέει η κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι της, πως τα μέτρα παίρνονται για
τη σωτηρία δήθεν της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι πολιτική απάτη.
Η αναφορά, στα ελλείμματα των Ταμείων ,στόχο έχει την τρομοκράτηση των εργαζόμενων για να
παραιτηθούν από τις διεκδικήσεις τους. Ελλείμματα και προβλήματα στο ΙΚΑ υπάρχουν γιατί
εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις πολιτική που χάριζε και χαρίζει τρισεκατομμύρια στους
εργοδότες, είτε με χαριστικές ρυθμίσεις, είτε με άτοκα αποθεματικά στις τράπεζες, είτε με το
αβαντάρισμα της ανασφάλιστης εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η πρόσφατη απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγάζει παράνομη τη διάταξη για τις ελάχιστες εισφορές που
καταβάλλονται από τους εργοδότες για την ασφάλιση των οικοδόμων στα ιδιωτικά οικοδομικά
έργα. Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες γι΄ αυτή την εξέλιξη. Εμείς επιμένουμε και διεκδικούμε
λύση με βάση τις προτάσεις μας.
Συνάδελφοι, Η αντιασφαλιστική πολιτική που ξετυλίγεται είναι κομμάτι μιας συνολικότερης
επίθεσης που εφαρμόζεται, στην Παιδεία, την Υγεία, την εισοδηματική πολιτική, τους μισθούς, τα
μεροκάματα, τις συντάξεις, τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτά τα μέτρα
σχεδιάζονται και υλοποιούνται με αποφάσεις της Ε.Ε.. Στοχεύουν στην υπεράσπιση των
συμφερόντων των καπιταλιστών, τον πολλαπλασιασμό των κερδών τους. Πρακτικά, για την
εργατική τάξη σημαίνει αύξηση της εκμετάλλευσης, διόγκωση της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Συνάδελφοι Οικοδόμοι και Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα, Επιβάλλεται

σήμερα, στην ενορχηστρωμένη επίθεση του κεφαλαίου και των κομμάτων που το υπηρετούν, να
απαντήσουμε με την ταξική μας ενότητα. Να απορρίψουμε τα σχέδια διάσπασης των
ασφαλισμένων σε νέους και παλιούς. Να πέσουν στο κενό οι προσπάθειες αποπροσανατολισμού
και εφησυχασμού που καλλιεργεί η κυβέρνηση. Να ματαιώσουμε τα αντιασφαλιστικά μέτρα, να
απαιτήσουμε την κατάργηση των νόμων Σιούφα και Ρέππα, να διεκδικήσουμε ασφαλιστικά,
εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τον πλούτο που παράγουμε.

Συνάδελφοι, Χωρίς επανάπαυση, συνεχίζουμε τη μάχη της ενημέρωσης, της προετοιμασίας των
συλλαλητηρίων του Π.Α.Μ.Ε, στις 22 Γενάρη. Δημιουργούμε προϋποθέσεις κλιμάκωσης των

αγώνων μας.

Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους.
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. Επιστροφή των
κλεμμένων, 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 και στα
60 για τους άντρες –50 και 55 αντίστοιχα για τα
Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Υπεράσπιση και διεύρυνση των ΒΑΕ,
ουσιαστικά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλιεας.
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.
Επαναφορά του συντελεστή ασφάλισης των
οικοδόμων με αύξηση του ποσοστού στα 2
ένσημα ανά τ.μ.
Εφαρμογή του βιβλίου παρουσίας στην
οικοδομή.
Δημιουργία Μικτών Επιτροπών Ελέγχου.
Νομιμοποίηση των μεταναστών, ισοτιμία
δικαιωμάτων,
δικαίωμα
μεταφοράς
ασφαλιστικών
δικαιωμάτων
στη
χώρα
προέλευσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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