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ΚΑΙ
ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Χιλιάδες οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε
αντιμέτωποι με τη μάστιγα της ανεργίας.

συναφείς

κλάδους

βρίσκονται

Ο κλάδος των Οικοδόμων και των Συναφών Επαγγελμάτων βιώνει την
ανεργία που βιώνουν χιλιάδες εργάτες, εργάτριες, νέοι και νέες, θύματα της
αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που
τη στηρίζουν και την εφαρμόζουν.
Η γενικότερη ανεργία σε πολλούς κλάδους, τα χαμηλά μεροκάματα, οι
αυξημένες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, η υπερχρέωση των νοικοκυριών
στις Τράπεζες, δεν επιτρέπουν την αποταμίευση για κατασκευή ή αγορά
κατοικίας. Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη αύξηση των οικοδομικών υλικών, το
κυνήγι του κέρδους των κατασκευαστών, κάνουν απρόσιτη την κατοικία για
τα λαϊκά στρώματα.
Επιπρόσθετα, η ανεργία στον κλάδο επιδεινώνεται με το συνεχόμενο
ξεκλήρισμα της Αγροτιάς, με το κλείσιμο βιομηχανιών, όπου μεγάλα τμήματα
ανέργων αναζητούν δουλειά στην οικοδομή.
Τα όποια έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή όσα πιθανόν θα γίνουν δεν είναι ικανά
να εξασφαλίσουν στον κλάδο το δικαίωμα στη δουλειά. Ο δρόμος ανάπτυξης
και η πολιτική που έχει κριτήρια τα συμφέροντα και τα κέρδη της
πλουτοκρατίας δεν μπορεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Η Ομοσπονδία μας παίρνοντας υπόψη, την άσχημη κατάσταση που
διαμορφώνεται στον κλάδο, τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα που έρχονται και
τα γενικότερα προβλήματα, καλεί τους οικοδόμους σε ένταση των αγώνων
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Πλήρη και σταθερή εργασία. Πραγματοποίηση έργων με δημόσιες
επενδύσεις που να υπηρετούν τις ανάγκες των εργατικών, λαϊκών
οικογενειών, όπως οικοδόμηση λαϊκών κατοικιών, σχολείων, παιδικών
σταθμών, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης κλπ..
Προστασία όλων των ανέργων. Επίδομα στο 80% του βασικού
μεροκάματου που διεκδικούμε για όλη τη διάρκεια της ανεργίας.
Υπολογισμός της ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου.
Αλλαγή του προσανατολισμού του ΟΕΚ. Αύξηση των εισφορών Κράτους,
εργοδοτών και καταβολή των οφειλών του ΙΚΑ από τη συνείσπραξη.
Σύνταξη στα 55 χρόνια.
Κατώτερη σύνταξη 1.050 ευρώ.
Ενίσχυση και διεύρυνση των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
(ΒΑΕ).

Καλούμε τους οικοδόμους σε ετοιμότητα για τους νέους αγώνες που
έρχονται. Τους καλούμε να καταδικάσουν τα κόμματα και τις πολιτικές που
ευθύνονται για τα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Για τη Διοίκηση
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