ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
FEDERATION OF CONSTRUCTION WORKERS AND ALLIED TRADES OF GREECE
FEDERATION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES METIERS ANNEXES
DE GRECE
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΖΗΝΩΝΟΣ 7-9, 104 31, ΑΘΗΝΑ OFFICE : 7-9 ZINONOS STR., 104 31, ATHENS
5225234 - 5243785, FAX : 5239655
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 8693/1953
Αριθμ.Πρωτ.:17.907

Αθήνα, 13 Οκτώβρη 2006

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή ΄Ενωση βρίσκονται στον ίδιο βηματισμό, συντονίζονται,
συμπληρώνει ο ένας τον άλλο για να πάρουν ακόμα πιο αντιδραστικά μέτρα για τους
εργαζόμενους.
Ο Επίτροπος της Ε.Ε. Χ.Αλμούνια με δήλωσή του κρίνει ανεπαρκή τα
αντιασφαλιστικά μέτρα που έχουν παρθεί και πιέζει για αντιδραστικότερες
μεταρρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
Αλογοσκούφης παίρνει την πάσα και δηλώνει αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
των γυναικών στο Δημόσιο.
Είναι φανερό ότι κλιμακώνονται οι πιέσεις καθημερινά για να παρθούν πιο άγρια
αντιασφαλιστικά μέτρα που θα θίγουν συνολικά την Εργατική Τάξη.
Οι ελιγμοί της κυβέρνησης για να πέσει στα μαλακά δεν πείθουν κανέναν, όπως
κανέναν δεν πείθει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί πάνω στους αντιασφαλιστικούς νόμους που
πέρασε πατάει η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. και στηρίζει την αντιασφαλιστική
επίθεση, κανέναν επίσης δεν πείθει η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ με τα κροκοδείλια
δάκρυα που χύνει για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των γυναικών, γιατί
είναι αυτοί που συμφώνησαν και στηρίξανε τους αντιασφαλιστικούς νόμους του
ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται με συνέπεια το νόμο Ρέππα, πίεσαν
και πιέζουν για την εφαρμογή του που σημαίνει κατάργηση των ΒΑΕ, ανατροπή της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από όπου και να ξεκινήσουν από το δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα είναι σίγουρο ότι δεν θα αφήσουν κανέναν στο απυρόβλητο. Η
κυβέρνηση ήδη αξιοποιώντας τον αντιασφαλιστικό νόμο Ρέππα βάζει βόμβα στο
ασφαλιστικό με την επανάκριση των ΒΑΕ, προσθέτει 10 χρόνια δουλειάς στις
γυναίκες, από 5-7 στους άνδρες.
Η απάντηση σ΄ αυτή την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική βρίσκεται στο δυνάμωμα
του κινήματος της εργατικής τάξης, την ενίσχυση των ταξικών του χαρακτηριστικών,
στην καταδίκη των κομμάτων της πλουτοκρατίας και του Ευρωμονόδρομου, την
απαλλαγή του εργατικού κινήματος από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία κλπ.
Οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές μπορούν ν΄ αποτελέσουν πρόκριμα.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να κάνουν το βήμα.
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Πάσουλας
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