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Συνάδελφοι,

Τη Τετάρτη 15 Μάρτη, οι Οικοδόμοι μαζί με τους άλλους
εργαζόμενους, μ΄ όλη την εργατική τάξη της χώρας, δώσαμε
αποφασιστική απάντηση στην πολιτική κυβέρνησης - κεφαλαίου.
Συσπειρωμένοι στις μαχητικές, αγωνιστικές συγκεντρώσεις των
ταξικών δυνάμεων, του ΠΑΜΕ, στείλαμε μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες.
Στην κυβέρνηση και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν αυτή
την πολιτική, στο ΣΕΒ, τους εργοδότες, τον κυβερνητικό, εργοδοτικό
συνδικαλισμό, τους μηχανισμούς τρομοκρατίας και καταστολής.
Το μήνυμα είναι σαφές: Η εργατική τάξη έχει απορρίψει και
αντιπαλεύει τα μέτρα που την γυρίζουν στο Μεσαίωνα. Δε δέχεται την
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την ανατροπή της
Κοινωνικής Ασφάλισης (Κ.Α), την κατάργηση του σταθερού χρόνου
εργασίας. Δε συμβιβάζεται στο «εφικτό», την «αντοχή της οικονομίας».
Δεν υποτάσσει τα συμφέροντά της, στην καπιταλιστική ανάπτυξη, την
ανταγωνιστικότητα, στον πολλαπλασιασμό των κερδών του κεφαλαίου.

Συνάδελφοι,

Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα
της συνεχούς και χωρίς ταλαντεύσεις δράσης του ταξικού κινήματος, με
κάθε μορφή πάλης. Είναι η δικαίωση της γραμμής του ΠΑΜΕ στο
εργατικό κίνημα, δηλαδή της ανάδειξης των βαθύτερων αιτιών των
προβλημάτων, των ευθυνών της σημερινής και προηγούμενης
κυβέρνησης, του επικίνδυνου ρόλου και της ευθύνης που επωμίζονται
οι δυνάμεις του συμβιβασμού στο εργατικό κίνημα.
Το ΠΑΜΕ ανέδειξε όλο αυτό το διάστημα ότι η επίθεση που δέχεται
η εργατική τάξη, τα αντεργατικά μέτρα που παίρνονται δεν είναι
αποτέλεσμα κακών ή άτσαλων χειρισμών από κάποιους διαχειριστές της
εξουσίας, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής που έχουν
συναποφασίσει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με την ΕΕ και οδηγεί στην αδηφαγία
του κεφαλαίου, στο καπιταλιστικό κέρδος, στον ανταγωνισμό.

Αναδείξαμε και δικαιωνόμαστε ότι το πρόβλημα δεν θα το λύσει
ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση και σημερινή αντιπολίτευση, ούτε η
σημερινή κυβέρνηση γιατί είναι εναρμονισμένες και έχουν ταχθεί να
υπηρετήσουν αυτή την πολιτική.
Το ελπιδοφόρο λοιπόν μήνυμα των μεγαλειωδών απεργιακών
κινητοποιήσεων είναι η συνειδητοποίηση από τους εργαζόμενους ότι:
− Το δυνάμωμα του ταξικού πόλου, του ΠΑΜΕ, είναι ουσιαστική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη μαχητικών αποτελεσματικών
αγώνων.
− Αυτή την πολιτική μπορεί να την τσαλακώσει η εργατική τάξη, πως
το κεφάλαιο δεν είναι ανίκητο.
− Αργά, αλλά σταθερά οι εργαζόμενοι απορρίπτουν τις ψευδαισθήσεις
που προσπαθεί να καλλιεργήσει η ΝΔ. Ανακαλύπτουν τη
δημαγωγική απάτη του ΠΑΣΟΚ, που από τη μια δε θίγει στο
ελάχιστο τα συμφέροντα του κεφαλαίου, δε θίγει στο ελάχιστο την
ΕΕ και από την άλλη παρουσιάζεται σαν προστάτης των
εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

Γίνεται φανερό ότι σ΄ αυτό το αποτέλεσμα ο κλάδος μας, με
μπροστάρη την Ομοσπονδία και τα Σωματεία της, συνέβαλε
αποφασιστικά. Για την επιτυχία της απεργίας έγιναν σε όλη τη χώρα
εκατοντάδες περιοδείες στα γιαπιά, συσκέψεις, Γενικές Συνελεύσεις,
μοιράστηκε υλικό στα καφενεία, στα χωριά.
Εκτιμάμε, ότι το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα είναι παρακαταθήκη
για το εργατικό κίνημα και αυτό μας βάζει μπροστά σε νέες αυξημένες
ευθύνες. Ο κλάδος μπορεί και πρέπει να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην
παραπέρα ανάπτυξη και στον προσανατολισμό του κινήματος. Έχουμε
την εμπειρία, τη δύναμη των Συνδικάτων και Σωματείων της
Ομοσπονδίας μας, εκατοντάδες στελέχη σε όλη την Ελλάδα που μας
επιτρέπουν να κάνουμε αυτή την εκτίμηση.
Μπροστά μας έχουμε το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα θα είναι
κρίσιμο όχι μόνο για την υπογραφή, αλλά για την ύπαρξη αυτού του
θεσμού. Δυναμώνουμε τις προσπάθειες για να υλοποιήσουμε όσα έχουμε
αποφασίσει, συνεχίζουμε πιο μαχητικά τη δράση μας σε όλους τους
τομείς.

Συνάδελφοι,

Τις μέρες αυτές έχει εξαπολυθεί, από τους μηχανισμούς της
κυβέρνησης, τους εργοδότες, το ΠΑΣΟΚ και τις άλλες δυνάμεις του
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ευρωμονόδρομου, η πιο άγρια αποπροσανατολιστική και συκοφαντική
επίθεση ενάντια στην Κ.Α. Υπουργοί -πρώην και σημερινοί-, βουλευτές,
τεχνοκράτες, παπαγαλάκια και άλλοι προσπαθούν να πείσουν τους
εργαζόμενους ότι θα πρέπει να δεχτούν τις ανατροπές στην Κ.Α για τη
βιωσιμότητά, διαφορετικά, «το Ταμείο θα χρεοκοπήσει», «η σχέση

εργαζόμενου συνταξιούχου έχει ανατραπεί προς το χειρότερο», «τα
ελλείμματα δεν επιτρέπουν να συνεχίσει να λειτουργεί όπως σήμερα»,
«υπάρχουν ανισότητες στο σύστημα» κ.ά.

Πρακτικά ζητάνε από τους εργαζόμενους να δεχτούν την
κατάργηση της κατώτερης σύνταξης, την κατάργηση των ΒΑΕ που
σημαίνει αύξηση των ορίων ηλικίας από 5-15 χρόνια, ανάλογα τον κλάδο
-για τους οικοδόμους σημαίνει 7 χρόνια- την ανταποδοτικότητα των
επικουρικών ταμείων, τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων με την
υποβάθμιση των επικουρικών, την ασφάλιση στις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρίες συνέπεια της υποβάθμισης της κοινωνικής
ασφάλισης, της σύνταξης επαιτείας κλπ.
Συνέχεια αυτών είναι και η παραπέρα υποβάθμιση της ιατρικής,
φαρμακευτικής,
νοσοκομειακής
περίθαλψης,
η
πιθανή
ανταποδοτικότητα σ΄ αυτούς τους τομείς, η αύξηση της συμμετοχής του
ασφαλισμένου σ΄ αυτές τις παροχές.

Συνάδελφοι,

Όσο σίγουρο είναι πως ο ήλιος βγαίνει από την ανατολή και
βασιλεύει στη δύση, άλλο τόσο σίγουρο είναι ότι λένε ασύστολα ψέματα
και προσπαθούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους να τους πείσουν να
δεχτούν τα μέτρα σαν αναγκαίο κακό και αυτό γιατί:

 Τα μέτρα ενάντια στην Κ.Α είναι αναπόσπαστο μέρος των μέτρων
της ΕΕ, της Λισσαβόνας για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

 Έχουν στόχο την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου με την
όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης.

 Στοχεύουν στη σταδιακή απαλλαγή των εργοδοτών από την
υποχρέωση να πληρώνουν εισφορές για τους εργαζόμενους.

 Η αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και οι συντάξεις

επαιτείας θα οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόμενους να συνεχίσουν να
εργάζονται με δυσμενέστερους όρους, διογκώνοντας παράλληλα
την ανεργία, διαμορφώνοντας συνθήκες πιο άγριας εκμετάλλευσης
των εργαζόμενων με την υποχώρηση των έστω ελάχιστων σημείων
άμυνας των εργασιακών σχέσεων.
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Συνάδελφοι,

Για τα όποια προβλήματα έχουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία την ευθύνη
δεν την έχουν οι εργαζόμενοι, που τόσα χρόνια πληρώνουν υψηλά
ποσοστά για τις εισφορές. Αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις και πολιτικές
που εφάρμοσαν και τα κατάντησαν σ΄ αυτή την κατάσταση. Ποιος μπορεί
να αμφισβητήσει ότι:

−
−
−
−
−
−

−
−

Το ΙΚΑ για δεκάδες χρόνια δανείζονταν από τις τράπεζες για τις
ταμειακές του ανάγκες, ενώ τα δικά του χρήματα ήταν άτοκα στις
τράπεζες.
Με επανειλημμένους νόμους στην ουσία νομιμοποιούσαν την
εισφοδιαφυγή αφού τα πρόστιμα ήταν πενταροδεκάρες.
Η εισφοροδιαφυγή σε ορισμένες περιοχές είναι νόμιμη.
Με διατάξεις απαλλάσσουν τους εργοδότες από την υποχρέωση να
πληρώνουν εισφορές.
Η ανασφάλιστη εργασία «σπάει κόκαλα», δεν γίνεται κανένας
έλεγχος. Μόνο στους οικοδόμους τα στοιχεία λένε ότι το 65%
ασφαλίζεται κατά μέσο όρο με 38 ένσημα το χρόνο.
Η ανεργία, η μερική απασχόληση, τα τοπικά σύμφωνα
απασχόλησης, οι ελαστικές μορφές εργασίας, είναι βασικοί
παράγοντες για τη σχέση εργαζόμενου συνταξιούχου άρα και της
οικονομικής δυσχέρειας του Οργανισμού.
Το ΙΚΑ τζογάρησε στο χρηματιστήριο δις δραχμές που χάθηκαν.
Το ΙΚΑ ήταν και είναι ένας τεράστιος ρουσφετολογικός,
πελατειακός μηχανισμός για την εκάστοτε κυβέρνηση. Το
χρησιμοποιεί όπως χρησιμοποιεί και τους άλλους Οργανισμούς
που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να ξεχρεώνει προεκλογικές
υποσχέσεις.

Σε όσους λοιπόν μας λένε: «Ότι έγινε, έγινε. Τώρα τι κάνουμε;» και
μας βάζουν το προβοκατόρικο ερώτημα: «Αν πληρώσει το Κράτος θα
πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι», απαντάμε: «Να πληρώσουν αυτοί που

έφεραν τα Ταμεία σ΄ αυτή την κατάσταση. Να τα πάρουν από το μεγάλο
κεφάλαιο, τις κατασκευαστικές εταιρίες και όσους άλλους ευθύνονται.
Το σίγουρο είναι ότι οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι ασφαλισμένοι.
Δεν πληρώνουμε εισφορές για να πάρουμε σύνταξη ύστερα από
αναλογιστική μελέτη».
Διεκδικούμε: - Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης στα 55 χρόνια
- Κατώτερη σύνταξη 1.050 ευρώ
Διεκδικούμε μια αξιοπρεπή ζωή.
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Συνάδελφοι,

Κοντά σ΄ όλους αυτούς που έχουν ξαμολυθεί και υποκρίνονται ότι
τάχα ανησυχούν για την Κ.Α. και ό,τι κάνουν το κάνουν για το καλό
των εργαζομένων πορεύεται και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ.
Η ΠΑΣΚΕ υποστηρίζει με θέρμη το Νόμο Ρέππα, αυτόν που η
εργατική τάξη βάφτισε αντιασφαλιστικό έκτρωμα, δηλαδή υποστηρίζει
τη χρηματοδότηση του 1% επί του ΑΕΠ. Στα τέσσερα χρόνια από τη
ψήφιση του Ν.3029 το έλλειμμα είναι 500 εκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ.
Υποστηρίζει τη συγχώνευση διάφορων Ταμείων στο ΙΚΑ αδιαφορώντας
για τις συνέπειες. Και μόνο η συγχώνευση της Ιονικής και Λαϊκής
τράπεζας στο ΙΚΑ του φόρτωσε ελλείμματα 600 εκατομμύρια ευρώ.
Υποστηρίζει τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων που σημαίνει
υποβάθμιση και κατάργηση των επικουρικών ταμείων και παράλληλα
τον υπαρκτό κίνδυνο να μην πάρουν ποτέ οι εργαζόμενοι σύνταξη απ΄
αυτό. Υποστηρίζει ότι τα επικουρικά ταμεία καλώς αποσπάστηκαν από
τη νομοθεσία του ΙΚΑ, αποτελούν ξεχωριστά ταμεία και θα δίνουν
σύνταξη ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση που θα προκύπτει
από εισφορές και άλλες δραστηριότητες (δηλαδή τζόγο) και κατόπιν από
αναλογιστικές μελέτες. Υποστηρίζει την επανάκριση των ΒΑΕ, που
σημαίνει ότι μια σειρά εργαζόμενοι ανάμεσά τους και αρκετές
ειδικότητες των οικοδόμων κινδυνεύουν να οδηγηθούν στα 65 χρόνια
για σύνταξη.
Τέλος, ο Πολυζωγόπουλος, δήλωσε, στην τηλεόραση παραμονή της
απεργίας σαν κοινός προβοκάτορας, να μην ανησυχούν οι εργαζόμενοι,
δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Σήμερα, η ΓΣΕΕ ετοιμάζεται για άλλη
μια φορά να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου της απάτης και της
ντροπής για να ξεπουλήσει ό,τι έχει μείνει απ΄ αυτό που λέγεται Κ.Α.
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση κινείται και το ΠΑΣΟΚ αμυνόμενο πίσω από
το Νόμο Ρέππα. Υπενθυμίζουμε, τη δήλωση του Γ. Παπανδρέου
προεκλογικά στο Λαύριο που πρότεινε 4 χρόνια να είναι ανασφάλιστοι
οι πρωτοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι. Σ΄ αυτή την προκλητική θέση
επιμένει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Συνάδελφοι,

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το επόμενο διάστημα θα ξετυλιχθεί νέα
αντεργατική επίθεση με αιχμή το Ασφαλιστικό, τις ΣΣΕ, την οδηγία
Μπολκεστάιν. Θα οξυνθεί ο αυταρχισμός της κυβέρνησης μέσω των
κατασταλτικών μηχανισμών της, θα ενταθεί η τρομοκρατία στους
χώρους δουλειάς, θα πολλαπλασιαστούν οι απολύσεις, το κλείσιμο
επιχειρήσεων κλπ.
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Με την έννοια αυτή πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα. Να
οργανώσουμε τη δουλειά μας, να σχεδιάσουμε τις παρεμβάσεις μας, να
προετοιμάσουμε τον κλάδο, να τον θωρακίσουμε με επιχειρήματα που
θα αποκρούουν τη μαύρη προπαγάνδα, με επιχειρήματα των
διεκδικήσεών μας που θα μας βγάζουν από τον ασφυκτικό πλαίσιο της
υπάρχουσας οικονομικής και πολιτικής κατάστασης.
Αυτή η κατάσταση αντικειμενικά θα οδηγήσει σε όξυνση της
ταξικής πάλης με κάθε μορφή οργάνωσης και πάλης. Η εργατική τάξη
με τα συνδικάτα της έχει υποχρέωση και επιβάλλεται να βάλει στην
άκρη τις ευνουχισμένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος, να
οργανώσει τη πάλη της μέσα από τις γραμμές του ταξικού κινήματος του
ΠΑΜΕ, να φρενάρει τα μέτρα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις
σύγκρουσης με την πολιτική του κεφαλαίου.

Συνάδελφοι,

Μέσα σ΄ αυτό το αντεργατικό πλαίσιο, που διαμορφώνεται και
καθημερινά χειροτερεύει για την εργατική, λαϊκή οικογένεια, σε 43
μέρες από αύριο οι οικοδόμοι μαζί με όλη την εργατική τάξη της χώρας
μας, με τους εργάτες όλου του κόσμου, απεργούμε για να τιμήσουμε την
1η Μάη, να τιμήσουμε τους νεκρούς της τάξης μας, για να ανανεώσουμε
την εμπιστοσύνη μας στον αγώνα, την υπόσχεσή μας ότι συνεχίζουμε
αταλάντευτα στο τίμιο δρόμο της ταξικής πάλης. Τιμούμε την πιο
αιματοβαμμένη μέρα της εργατικής τάξης, κάνοντας αυστηρό
απολογισμό της δράσης μας, βάζοντας νέα καθήκοντα, στόχους που να
ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες δράσης του ταξικού
εργατικού κινήματος, που θα απαντούν στην επίθεση του κεφαλαίου,
στον κυβερνητικό, εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Έτσι για να είμαστε συνεπείς με όσα λέμε, για να είμαστε συνεπείς
με την υποχρέωση που έχουμε αναλάβει να καθοδηγήσουμε τον κλάδο
μέσα σ΄ αυτές τις δύσκολες και αντιφατικές πολλές φορές καταστάσεις,
είναι ανάγκη να πάρουμε ορισμένα μέτρα που θα μας βοηθήσουν να
απαγκιστρώσουμε δυνάμεις από τα γρανάζια της ηττοπάθειας, του
βολέματος, της εξαγοράς συνειδήσεων, τα γρανάζια του κομματικού
κατεστημένου, να βάλουμε στόχους που θα τους διαπερνά η αισιοδοξία
και όχι η κακομοιριά και η μοιρολατρία.

Συνάδελφοι,

Χωρίς να κλείνουμε τα μάτια στις δυσκολίες που δημιουργεί η
πολιτική της κυβέρνησης του κεφαλαίου και των άλλων ομογάλακτών
της, η δράση και τακτική της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, χωρίς να
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κλείνουμε τα μάτια στη δυσκολία διαβίωσης σήμερα της εργατικής,
λαϊκής οικογένειας πρέπει να δώσουμε τη μάχη για:
9 Να ενισχυθούν οι δεσμοί του κλάδου με το σωματείο του.
9 Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κλάδου στην ταξική πάλη, να
υιοθετήσει σαν απαραίτητη την ενιαία πάλη της εργατικής τάξης.
9 Να ενισχυθούν τα μαχητικά, αγωνιστικά χαρακτηριστικά
απαραίτητη προϋπόθεση στη σύγκρουση με το κεφάλαιο και τους
μηχανισμού του.
9 Να γίνει αποτελεσματική η λειτουργία του Συνδικάτου, να
σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να δρα στο χώρο του.
9 Να είναι γόνιμη η λειτουργία της Διοίκησης, να είναι
προετοιμασμένα τα Δ.Σ, να παίρνουν όλοι μέρος στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση του προγράμματος.

Συνάδελφοι,

Χωρίς να παραιτηθούμε από το πρόγραμμα και τους άξονες δράσης,
που έχουμε καθορίσει σε προηγούμενα Δ.Σ, είναι επιβεβλημένο σήμερα
μπροστά στη 1η Μάη να χαράξουμε ένα προγραμματισμό που θα μας
βοηθήσει στην επιτυχία της απεργίας της 1ης Μάη, στη λειτουργία και
δράση των Σωματείων.
Στόχος είναι, να μην πάμε σε μια ξερή ανακοίνωση, που θα καλούμε
τους συνάδελφους στην Απεργία τις τελευταίες 2-3 μέρες και να είμαστε
και ευχαριστημένοι ότι κάναμε το καθήκον μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ 1Η ΜΑΗ
4 1η ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ δίνουμε αγωνιστικά μαχητικά το «παρών»
στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, σε όλες της πόλεις.
4 Συνεδριάζουν έγκαιρα τα Δ.Σ, σχεδιάζουν τη δουλειά τους, βάζουν
στόχους, όπως:
Â Συγκεκριμένο πλάνο εγγραφών στο Συνδικάτο μέχρι το Συνέδριο
της Ομοσπονδίας.
Â Δημιουργία Επιτροπής Μεταναστών.
Â Καταγραφή χώρων που θα γίνουν ομιλίες, παρεμβάσεις, στάσεις
εργασίας για τη 1η Μάη.
Â Καθορισμός εκδηλώσεων για την Κοινωνική Ασφάλιση, την οδηγία
Μπολκεστάν.
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Â Οργάνωση εκδηλώσεων με νέους οικοδόμους με περιεχόμενο που

θα βοηθάει να συνδεθούν με την ιστορική πορεία του εργατικού
κινήματος.
Â Εκδηλώσεις τιμής της ζωής και δράσης συναδέλφων μας εργατών
που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα, συνδέοντάς τες με το σήμερα.
Â Να οργανώσουμε κοινή εκδήλωση Ομοσπονδίας με το Συνδικάτο
στην Αθήνα με θέμα την Κοινωνική Ασφάλιση.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση θα βοηθήσει με κάθε μέσο το προγραμματισμό των
Σωματείων, με υλικό που πιθανόν να χρειαστεί σε εκδηλώσεις, με
συναδέλφους που μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις.
Η Ομοσπονδία έγκαιρα θα εκδώσει απεργιακή προκήρυξη και αφίσα
για να δουλέψουν τα Σωματεία.
Επίσης, θα κωδικοποιήσουμε τα επιχειρήματά μας έναντι της
προπαγάνδας που γίνεται ενάντια στην Κ.Α, για να βοηθηθούν τα Δ.Σ.
των Σωματείων μας στην οργάνωση της δουλειά τους και της
προπαγάνδας τους προς τα έξω.
Κάθε μέρα, μαζί με τους συναδέλφους μας, στα γιαπιά, τα
εργοτάξια, στα παραρτήματα, στις εργατογειτονιές. Καθημερινά
ενημερώνουμε, προετοιμάζουμε τον κλάδο για νέους αγώνες. Είμαστε σε
ετοιμότητα για παρεμβάσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
για το δικαίωμα στη δουλειά, για το δικαίωμα στη πρόληψη για την
υγεία των εργαζομένων. Είμαστε σε ετοιμότητα για να αναπτύξουμε τη
δράση μας, μαζί με τα άλλα αγωνιστικά συνδικάτα, για να δώσουμε
αγωνιστική απάντηση στις προκλήσεις του ΣΕΒ, να σπάσουμε την
αδιαλλαξία των μεγαλοεργολάβων.

8

