Συνάδελφοι Οικοδόμοι & Εργαζόμενοι στα Συναφή Επαγγέλματα,
Έλληνες & Μετανάστες,

√

√

Δίνουμε δυναμική, αποφασιστική απάντηση στην αντεργατική,
αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνηση, στην εργοδοτική
αυθαιρεσία και τρομοκρατία, που με τις πλάτες της
Κυβέρνησης μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε σύγχρονα
κάτεργα.
Απαντάμε στους εργοδότες, που οχυρωμένοι πίσω από την
κατάπτυστη σύμβαση του ενός ευρώ που υπέγραψε η
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, αντί για ουσιαστική αύξηση, πετούν
ψίχουλα στον κλάδο.

Συνάδελφοι,

Η ζωή του οικοδόμου, της οικογένειάς του, γίνεται κάθε μέρα και δυσκολότερη.
Η ανεργία είναι φανερή στον κλάδο μας, τόσο από τα στατιστικά στοιχεία, όσο και από
τη δική μας εμπειρία.Στις πιάτσες χιλιάδες συνάδελφοι ξεροσταλιάζουν από την αυγή για
να εξασφαλίσουν μεροκάματο και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς αποτέλεσμα.
Η όξυνση της ανεργίας διευκολύνει τους εργοδότες να τρομοκρατούν και να εκβιάζουν
για μικρότερο μεροκάματο, περισσότερες ώρες δουλειάς, ανασφάλιστη εργασία,
κατάργηση κάθε μέτρου για την ασφάλεια του οικοδόμου στο χώρο δουλειάς.
Η κλοπή της ασφάλισης των οικοδόμων παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι εργοδότες
τρομοκρατώντας τους οικοδόμους με τον μπαμπούλα της ανεργίας τους αφαιρούν το
30-40% των ενσήμων που δικαιούνται. Αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την
κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε τα κατώτερα όρια ασφάλισης ανά τετραγωνικό
μέτρο. Η Κυβέρνηση έχει σοβαρή ευθύνη γιατί ενώ γνώριζε την εξέλιξη της δικαστικής
διαμάχης ΙΚΑ-εργοδοτών, δεν πήρε κανένα μέτρο ώστε να απαντήσει με πολιτική λύση
στην περίπτωση της αρνητικής απόφασης του Συμβούλιου Επικρατείας. Συνεχίζει να
κωφεύει στις προτάσεις της Ομοσπονδίας για αύξηση του συντελεστή 2 ένσημα ανά
τ.μ., για εντατικούς ελέγχους στις οικοδομές με συμμετοχή και των οικοδόμων, για
καθιέρωση του βιβλίου παρουσίας στην οικοδομή.
Είναι φανερό, ότι η Κυβέρνηση έχει απόλυτα την ευθύνη αυτής της εξέλιξης, βάζει
πλάτη να κλέβουν οι εργοδότες το ΙΚΑ και τους οικοδόμους. Αυτό βέβαια δεν την
ενοχλεί να αυξήσει τις ημέρες ασφάλισης από 40 σε 80 και από το 2010 σε 100 για να
εξασφαλίσουμε ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη.

Συνάδελφοι,

Η συνεχιζόμενη αύξηση των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης (τρόφιμα, νερό, ρεύμα,
τηλέφωνο) η εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας, εξανεμίζουν το εισόδημα

του μεροκαματιάρη, της λαϊκής οικογένειας, οδηγεί χιλιάδες οικογένειες στον τραπεζικό
δανεισμό με οδυνηρές συνέπειες.
Αυτή η κατάσταση που βιώνει ο κλάδος, συνολικά η εργατική τάξη, ούτε τυχαία είναι,
ούτε μοιραία. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που στηρίζει την κερδοφορία των
βιομηχάνων, των κατασκευαστικών εταιριών, του κεφαλαίου.
Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που στηρίζουν, προωθούν και εφαρμόζουν σήμερα η
Κυβέρνηση της ΝΔ και προηγούμενα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την πολιτική στηρίζουν και τα
κόμματα που είναι ευθυγραμμισμένα με τις πολιτικές και πρακτικές της Ε.Ε. Αυτή είναι η
πολιτική που αφαιρεί δικαιώματα από τους εργαζόμενους, αυξάνει τη φτώχεια και την
εξαθλίωση και από την άλλη συσσωρεύει αμύθητο πλούτο στους εκμεταλλευτές.

Συνάδελφοι,

Σε αυτές τις συνθήκες όξυνσης της επίθεσης του κεφαλαίου, των εργοδοτών, της
κυβέρνησης, παλεύουμε για την υπογραφή της Κλαδικής Σύμβασης. Οι εργοδότες
οχυρωμένοι πίσω από τη σύμβαση της ξεφτίλας, του ενός ευρώ, που υπέγραψε η
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, αρνούνται να συζητήσουν για ουσιαστική αύξηση στα
μεροκάματα. Μας θέλουν σκλάβους, με μεροκάματα πείνας, με ατελείωτα ωράρια, με
απλήρωτες υπερωρίες, χωρίς δικαιώματα.

Συνάδελφοι, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ Η ζωή μας καθημερινά γίνεται όλο και χειρότερη
Στο κρίσιμο ερώτημα: «Τι να κάνουμε;» ΑΠΑΝΤΑΜΕ:

Απάντηση σε αυτή την πολιτική μπορεί να δώσει μόνο μια ισχυρή, ταξικά

προσανατολισμένη οργάνωση της εργατικής τάξης, δυνατά
Συνδικάτα, ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ.
Απάντηση μπορούν να δώσουν μόνο μαζικοί, μαχητικοί αγώνες που θα έχουν
στόχο τη μείωση των κερδών του κεφαλαίου, την καλυτέρευση
της ζωής της εργατικής τάξης, την απαλλαγή από τη βαρβαρότητα
του καπιταλισμού.
Απάντηση θα δώσουμε με την απαγκίστρωση όλο και περισσότερων
οικοδόμων από τα κόμματα που ευθύνονται για τη φτώχεια, την
ανέχεια, την ανεργία, την ακρίβεια, την υποβάθμιση της ζωής μας.
Απάντηση θα δώσουμε με την αποδυνάμωση του κυβερνητικού εργοδοτικού
συνδικαλισμού στα όργανα του εργατικού κινήματος και
παράλληλα με την ενίσχυση του ταξικού κινήματος.
Σε αυτό το δρόμο μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, να δημιουργήσουμε
προϋποθέσεις διεξόδου, να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις για το δικαίωμα
στη ζωή.
Δεν κάνουμε πίσω, μένουμε στο μετερίζι του Αγώνα.

Π α λ ε ύ ο υ μ ε γ ι α:

•
•
•
•
•
•

Κατώτερο μεροκάματο 70 ευρώ
Μέτρα κατά της ανεργίας
Αύξηση του επιδόματος ανεργίας
Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής & ασφάλειας
Επαναφορά &αύξηση του συντελεστή 2 ένσημα ανά τ.μ.
Μέτρα ενάντια στην κλοπή της ασφάλισής μας
.

