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ΔεΛτιο τΥπογ

Η ομοαονδ(α οÞο6üμων & ΣυναΦιßν Επαγ¾ελμÜmν ΦαÜδαò καòγγÝλλει το νÝο εργοδαικü
ÝγΑημα αο εργοτÜξιο τηò Ε^ΕΜΘΑ αα οινüΦυτα, με ΦαÝλεσμα να )(Üσα τη ζωÞ του Ýναò
συνüδελΦοò οικοδüμοò πÝΦτοποò Φü μεγιrλο ýΦοò,

Δεν χωρÜει καμιÜ αμΦ@βÞτηοη üτι οι χþροι δουΕιÜò Ýχουν μÝτατραπεΙ σε κολααÞρα μ€

Φυò εργÜΕò να σαχπεýοWαι και να χÜνουν τη ζωÞ τουò, λüγω τηò εππ(οποßησηò τηò
εργασΙαò και τηò Ýrý€ιΦηò μÝτρων υγεΙαò Φι ασΦιjD€ιαò,

Η εργο6οοΙα Ýχει ξεσαλιßσει αΦοý η κυβÝρνηση μÝ το απεργατþ οπιοαÜοιο που τιò
παρÝχει, την ολοΟηρΦτπÞ ανυπαρξßα των ελ€γπιιþν μηιανΦμ(,ν, τηò ιÜνει «πλÜΕò» για να

νΙνftαι μÝρα με τη μÝρα πιο επιΟfiαÞ μÝσα αουò ιþρουò 6ουλε(iò 6ι το τεΚυταßο πρÜγμο
που υπολον(ζει ειναι η ζωÞ τοý ερνÜτÞ,

Αò μαò αηαντÞσει το ýπουργε(ο Εργασßαò και ο υπουργüò, που εΙναι πÜΦ λαλΙστατοò για τα
ουμΦÝροWα τηò μεγαλοεργοδοσιαò @ι τΦν μεγιßλων επαεφÞσεωυ αν Ýγιναν Ýλεαοι για την

ασΦιjλεια τηò εργασ(αò βσα σε εργοτÝξια και χþρουò δουλειßò και ι μÝτρα πιßρθηκαν για να
διαοΦαλΦýν οι συνθÞ(εò δουλειÜò τΦν εργαζοÝνων,

Αò μαò απαÞÞσουν αν ο ΕρΦüητοò νüμοζ - Ýπρωμα" που ΦηΦισιÞιε υποκριτικÜ ωò νüμοò
(γιο την προαασΙα τηò εργασΙαò», Ýχει ααρÝψει αο ελüχΕο να σχοπßνοWαι ιαι να
οα(ατýοΦι εργÜτεò Þ Ýχει γινει üπλο αα τÝρ@ τηò εργο6οσßαò «να χüβΦ και να ρÜβεο τò
εργαο@κÝò σχÝΦιò οýμΦΦνα με τα επιχεφηματιχÜ τηò σχÝδια, με αποτÝλεσμα μÝρα παρÜ

μÝρα να Ýιουμε εργοδοτι(Ü εγκλÞματα με σκοτωÝνουò εργÜΕò σε εργοτÜßα, οε λψÜνια,
Φò γραμμÝò του η)€πρικοý, αιò εργολαβΙεò τηò ΔεΗ χαι σχεδüν σε üλουò Φυò κλÜ6ουζ,

Η απÜπηση εΙναι ξεκÜθαρη (αι το Ιδιο ξεχÜOαρεò Ýßναι οι ευθýνεò κοβÝρνησηò κοι

Μüνο η οργανωÝνη πÜλη τΦν εργαζοÝνΦν δßπλα αα σΦματεßα ¼υò μιορεΙ να
δημΦυργÞοει ααßδα προαασιαò για τα δικοýματÜ Φυò, Φυò üρουò και τιò συνθÞκεò
εργασßαò τουò (αι θα βιjΦι αο €ιΙτπρο τιò dνÜγτò &ι την ασΦιßròια τÞò ζωÞò τουò αουò
χþρουò δουλειßò και συνολκüαρα.

Απαιτοýμε να παρθοýν üμεσß μ&ρα αουò ιþρουò 6ουλειÜζ,

Κολοýμε τουò οικοδüμουò χαι Φυò Εργαζüμενοýò Þα ουναΦÞ επαγ¾Ýfuατα κοι Þò
κπασχευÝò να 6υναμþσουμε τον αγþνα μαò για υπογραΦÞ κλαδικÞò ουλλογικÞò σýμβασηò

με αυξÞοειò αα μεροκüματ.ι, με καΦιýρωοη των üρΦν δουλειßò ýι ασΦÜ}€ιαò τηò εργασΙαò

Η ομοαονδΙα Οικοδüμων εκΦρÜζει τα βαθιÜ τηò συλλυπητÞρια αην οικογÝνεα και τουò
οτΙουò του συναδÝλΦου μαò που Üασε τη ζωÞ του αο εργοτüξιο Þα οΜjΦυτα,


