Η επίθεση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των άλλων Ομίλων στα
εργασιακά μας δικαιώματα δε θα περάσει!
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανάκληση της
εκδικητικής απόλυσης!
Οργανώνουμε την αντεπίθεση, ενάντια στη νέα
αντεργατική θύελλα κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Η επίθεση στα δικαιώματά μας κλιμακώνεται. H επίθεση αυτή μας αφορά όλους, οικοδόμους,
μηχανικούς και τεχνικούς, όλους όσους εργαζόμαστε στους κατασκευαστικούς ομίλους και τα έργα
τους.
Μετά την ψήφιση του νόμου λαιμητόμου για το ασφαλιστικό και τα μέτρα φωτιά για τη φορολογία, η
κυβέρνηση του κεφαλαίου ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, σε πλήρη συνεννόηση με ΕΕ – ΔΝΤ, ετοιμάζεται για νέο
γύρο επίθεσης στα εργασιακά μας δικαιώματα. Ετοιμάζουν νέες μειώσεις στον κατώτατο μισθό, πλήρη
κατάργηση των επιδομάτων. Φέρνουν γενικευμένη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, πλήρη
απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Για να ελέγξουν όποια δυνατότητα αντίστασης επιδιώκουν την
απαγόρευση, στην πράξη, του δικαιώματος απεργίας, των εργατικών - συνδικαλιστικών αγώνων και
της δράσης των σωματείων. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται, χωρίς καμιά παρέκκλιση από όλες τις
αστικές κυβερνήσεις, υπηρετεί την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου μέσα από τη συμπίεση του
μέσου μισθού. Την ίδια ώρα που η λαϊκή οικογένεια ματώνει καθημερινά, η καπιταλιστική εργοδοσία
απολαμβάνει νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, παίρνει ζεστό χρήμα από το νέο αναπτυξιακό νόμο της
κυβέρνησης, επιδοτείται με δωρεάν εργασία μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, της
χαρίζονται χρέη εκατομμυρίων. Τα κέρδη τους είναι το δικό μας αίμα, οι τεράστιες απώλειες στο
εργατικό εισόδημα, στις κοινωνικές παροχές και δικαιώματα.
Ταυτόχρονα, η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματά μας από τους κατασκευαστικούς ομίλους
συνεχίζεται. Όλοι οι εργαζόμενοι στα κατασκευαστικά έργα και τα γραφεία των ομίλων βιώνουμε τις
ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, την απληρωσιά, την εντατικοποίηση της
εργασίας, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, τις πιέσεις για μετακίνηση σε έργα εκτός
Αττικής ή εκτός Ελλάδας με απαράδεκτους όρους, το φόβο της απόλυσης και τις νέες μειώσεις
μισθών.
Πλευρά αυτής της επίθεσης είναι και η εκδικητική απόλυση από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ εργαζόμενης
μηχανικού με «μπλοκάκι», γιατί αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με
πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους (ξένο δίκαιο, απόλυση σε περίπτωση ασθένειας πάνω από 15
μέρες το χρόνο εκτός εάν ορίσει και πληρώνει αντικαταστάτη, ασφάλιση από τον εργαζόμενο της μελέτης
για την οποία εργάζεται και απαίτηση αποζημίωσης του ομίλου από τον εργαζόμενο σε περίπτωση που
προκύψουν απαιτήσεις κάποιου πελάτη προς τον όμιλο, κατάργηση ιατρικού απορρήτου κ.λπ.). Ο όμιλος
ΕΛΛΑΚΤΩΡ αρνείται την επαναπρόσληψη, παρά την υπόδειξη της Επιθεώρησης εργασίας που
δικαίωσε την εργαζόμενη αναγνωρίζοντας την εξαρτημένη σχέση εργασίας στον όμιλο. Επιμένει
στην απόλυση προς παραδειγματισμό των υπολοίπων εργαζόμενων και για την τρομοκράτηση της
συνδικαλιστικής δράσης των εργαζόμενων, παρά το γεγονός ότι προσωρινά ανακάλεσε τα
κατάπτυστα συμφωνητικά.
Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ηγέτης στον κλάδο των κατασκευών – επιχειρεί να κατοχυρώσει επιθετικά και με τη
μορφή γραπτής σύμβασης, την κατάργηση κάθε δικαιώματος των εργαζόμενων με δελτίο παροχής
υπηρεσιών. Αν προχωρήσει η προσπάθεια αυτή θα επιβληθεί νέο καθεστώς για τους εργαζόμενους του
ομίλου, ενώ θα αποτελέσει πιλότο για όλο τον κλάδο και στη συνέχεια θα γενικευτεί. Οι όροι αυτής
της σύμβασης δεν αποτελούν εξαίρεση ή «αστοχία». Συνοψίζουν με τον πιο κραυγαλέο τρόπο το

εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που επιδιώκει να επιβάλλει το κεφάλαιο και η Ε.Ε.,
με τη στήριξη όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων που έχουν στην υπηρεσία τους. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι
στον κατασκευαστικό κλάδο και γενικότερα, στη διάρκεια της τελευταίας 15ετίας μετέτρεψαν το «μπλοκάκι»
στο βασικό τους όπλο για να συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, στην κύρια μορφή
σύμβασης εργασίας για τους μισθωτούς μηχανικούς και τεχνικούς. Η αστική πολιτική σχεδιάζει να το
γενικεύσει τα ερχόμενα χρόνια και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ ανέλαβε, για λογαριασμό του κεφαλαίου, να κάνει τη βρώμικη δουλειά
που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις. Προχωρά στην τελική
ευθεία για τη συντριβή όσων δικαιωμάτων απέμειναν. Αποδεικνύεται ότι η αντιλαϊκή πολιτική
συνεχίζεται απρόσκοπτα, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Όμως οι
αστικές κυβερνήσεις και οι «εταίροι» έχουν πρόθυμους συνομιλητές τους δήθεν «εκπροσώπους» των
εργαζομένων στη ΓΣΕΕ. Ενόψει της νέας αντεργατικής επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, το παιχνίδι
στήνεται ακόμα μια φορά για την εξαπάτηση των εργαζομένων με τους στημένους κοινωνικούς
διαλόγους, στους οποίους συμμετέχει ξανά η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, μαζί με το ΣΕΒ και την
κυβέρνηση. Δεν υπάρχει γενικά "κοινωνικός" διάλογος που γίνεται για το συμφέρον των εργαζομένων!
Ο μοναδικός φιλολαϊκός δρόμος είναι ο δρόμος της σύγκρουσης και της ρήξης. Με τον ταξικό πόλο
του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ, παλεύουμε για την ανασύνταξη του κινήματος, οργανώνουμε
την αντεπίθεση ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια, την ΕΕ και τις κυβερνήσεις και
κόμματα που τους στηρίζουν. Να μη δεχτούμε τη νέα βάρβαρη επέλαση με νέες απώλειες δικαιωμάτων,
να έρθει στο προσκήνιο το αγωνιστικό κάλεσμα των ταξικών συνδικαλιστικών οργανώσεων για οργάνωση
της πάλης στο μέτωπο των Συλλογικών Συμβάσεων, με πλαίσιο την ανάκτηση των απωλειών, την
κατάργηση των αντεργατικών νόμων, τη διεκδίκηση της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων αναγκών με
βάση τον πλούτο που παράγουμε.



Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Κανείς εργαζόμενος να μην υπογράψει ίδιο ή παρόμοιο συμφωνητικό
σαν αυτό που προωθεί ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Άμεση ανάκληση της απόλυσης της συναδέλφου. Κατάργηση της
πληρωμής με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Μείωση των ωρών εργασίας
(35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ, επαναφορά των κλαδικών συλλογικών
διαπραγματεύσεων. Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο με αναπλήρωση των απωλειών των εργαζομένων.



Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και τους αυτοαπασχολούμενους) για όσο
διαρκεί η ανεργία. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους άνεργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πάγωμα
των χρεών προς τις τράπεζες – δημόσιο – ΤΣΜΕΔΕ - ΟΑΕΕ, των τιμολογίων των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) για τους
εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικροεπαγγελματίες όσο διαρκεί η κρίση.



Άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και αύξηση των συντάξεων με
βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικων νομών. Όχι στα επαγγελματικά ταμεία. Όχι
στην ανταποδοτικότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία-πρόνοια με κατάργηση των εισφορών
στον κλάδο υγείας. Έξω τα Ταμεία από το χρηματιστήριο, έξω το ΤΣΜΕΔΕ από Τρ. Αττικής και Εθνική. Πλήρης
κάλυψη των απωλειών των αποθεματικών από το κράτος και το μεγάλο κεφάλαιο.



Να μπει φρένο στη φοροληστεία των εργαζομένων. Να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές.

ΟΛΟΙ στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας
Δευτέρα 18 Ιούλη, 9.30 π.μ., Σταδίου 29
(στάση εργασίας του Σωμ.Μισθωτών Τεχνικών 9.00 π.μ. – 12.00 μ.)

Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας
http://syndikatooikodomonathinas.gr, email: info@syndikatooikodomonathinas.gr , τηλ. 2103827122

Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών Τεχνικών
www.dpk.tee.gr, email: epitropes-agona@dpk.gr, τηλ. 6946799833

