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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Η Εργατική Τάξη συνεχίζει να πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στο βωμό του κέρδους
των εργοδοτών, των κατασκευαστικών εταιρειών, των εργολάβων. Οι νεκροί εργάτες
μέσα στο 2006 πέρασαν τους 100. Απ΄ αυτούς 26 είναι Οικοδόμοι.
Δε χωράει αμφιβολία ότι όσο η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά και τα μάτια μπροστά
στο συνεχιζόμενο έγκλημα που διαπράττουν οι εργοδότες, οι εργάτες θα
δολοφονούνται στα κάτεργά τους.
Το νέο έγκλημα διαπράχθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα ο 62χρονος
Οικοδόμος Μαθιουδάκης Μανώλης.
Ας μην παριστάνουν τις μωρές παρθένες, η κυβέρνηση της ΝΔ, η προηγούμενη του
ΠΑΣΟΚ, το υπουργείο εργασίας, οι επιθεωρήσεις εργασίας. ΄Εχουν τεράστιες
ευθύνες για τα εγκλήματα που συντελούνται στους χώρους δουλειάς. Με την
πολιτική τους βάζουν πλάτη στους εργοδότες να καταστρατηγούν ωράρια –
πενθήμερο – Συλλογικές Συμβάσεις, να μην παίρνουν μέτρα για τη ζωή των εργατών,
να τη θεωρούν καύσιμη ύλη για να αυγατίζουν τα κέρδη τους.
Δεν ανέβηκε ο συνάδελφός μας στο μαδέρι στα 62 χρόνια του από βίτσιο. Στο
μαδέρι και κατ΄ επέκταση στο θάνατο τον έστειλε η εξευτελιστική σύνταξη που δεν
φθάνει ούτε για φάρμακα, οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί αυτή η πολιτική σε
εργαζόμενους και συνταξιούχους, το κυνήγι του κέρδους από τους κατασκευαστές,
εργολάβους, φατουρατζήδες, η εντατικοποίηση της δουλειάς, τα ανύπαρκτα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας, οι ελλιπείς έλεγχοι των αρμόδιων επιθεωρήσεων εργασίας, η
ασυδοσία που παρέχουν όλοι μαζί στους εργοδότες.
Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει αποφασιστικά μέτρα ενίσχυσης των επιθεωρήσεων
εργασίας με ειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
Τα πρόστιμα να γίνουν πιο αυστηρά, να σταματούν οι εργασίες όπου εντοπίζεται
πρόβλημα, να είναι καθημερινοί οι έλεγχοι στις οικοδομές, στους χώρους δουλειάς,
οι γιατροί εργασίας και οι μηχανικοί ασφάλειας να ενταχθούν σε ένα ενιαίο, δημόσιο
και δωρεάν σύστημα υγείας, να πάψουν να είναι υπάλληλοι των εργοδοτών.
Τέλος καλούμε τους οικοδόμους να πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στo χώρο
δουλειάς στα χέρια τους.
Καμιά υποχώρηση στις πιέσεις, τις αυθαιρεσίες εργολάβων, κατασκευαστών,
φατουρατζήδων.
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