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ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018
Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι δήθεν ξεμπερδέψαμε με τα
μνημόνια, ότι έρχεται η «δίκαιη ανάπτυξη» και η αύξηση του κατώτατου μισθού
είναι ένα ακόμα παραμύθι. Οι εκατοντάδες αντεργατικοί-αντιλαϊκοί νόμοι που
ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά
κόμματα είναι σε ισχύ. Η χώρα άλλωστε θα είναι σε επιτήρηση από την ΕΕ έως το
2060!
Συνειδητά αποκρύπτει ότι ακόμη κι αν γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού 20
έως 30 ευρώ, αυτά θα τα πάρει πίσω διπλά από το πετσόκομμα των συντάξεων το
Γενάρη του 2019 και τη μείωση του αφορολόγητου από τις 8.600 ευρώ που είναι
σήμερα, στα 5.600 ευρώ το 2020.
Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για την τροπολογία που έφερε στη Βουλή είναι
ο επαίσχυντος νόμος Βρούτση της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που προβλέπει ότι
ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση, χωρίς συλλογικές
διαπραγματεύσεις εργαζομένων-εργοδοτών και με βάση τα όρια αντοχής της
οικονομίας, εξυπηρετώντας δηλαδή τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών ομίλων
και των μεγαλοεργολάβων, συνολικότερα του κεφαλαίου. Έναν νόμο που ψήφισαν
όλοι μαζί: ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής, Ένωση Κεντρώων, με παρών
από Ποτάμι και Χρυσή Αυγή.
Όπως όλοι μαζί καταψήφισαν την πρόταση που κατατέθηκε στη Βουλή, σε όλα
τα κόμματα πλην της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, από 530
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, σωματεία και συνδικάτα για την επαναφορά του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων και
κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ό,τι κέρδισε ο κλάδος μας τα προηγούμενα
χρόνια καταχτήθηκε με την οργανωμένη πάλη και σε σύγκρουση με την
εργοδοσία και το πολιτικό προσωπικό της.
Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνησης που μιλάει για «υποχρεωτικότητα και
επεκτασιμότητα» των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όταν διατηρούνται στο
ακέραιο όλοι εκείνοι οι αντεργατικοί νόμοι που δίνουν το δικαίωμα στους εργοδότες
να τσαλαπατούν τις όποιες συμβάσεις υπάρχουν και όταν στη συντριπτική

πλειοψηφία των κλάδων δεν υπάρχει σύμβαση, απέναντι στην καλλιέργεια
αυταπατών, οι οικοδόμοι προτάσσουμε τον αγώνα με επίκεντρο τις δικές μας,
σύγχρονες ανάγκες.
Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Πανοικοδομική απεργία που προκήρυξε η
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας την Πέμπτη 8 Νοέμβρη. Δίνουμε τη μάχη για την
επιτυχία της, με το σύνθημα: “Μπροστά οι δικές μας ανάγκες, όχι τα κέρδη των
λίγων”.
Καμία αναμονή – Καμία αυταπάτη! Τα προβλήματα στον κλάδο μας
παραμένουν και διογκώνονται. Οι 3 εργοταξιακές συμβάσεις που υπογράφτηκαν
μετά από πολύμηνη πάλη, μπορούν να ανακουφίσουν κάπως την οικογένεια των
συναδέλφων, δε λύνουν όμως τα συνολικότερα προβλήματα.
Είναι αναγκαίο να δυναμώσει ο αγώνας για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με
αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα και επαναφορά της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στα
751 ευρώ για όλους, ώστε κανείς εργαζόμενος να μην αμείβεται κάτω από αυτά. Ο
αγώνας αυτός πρέπει να είναι μαζικός, ενιαίος και πανελλαδικός, αντίστοιχος της
επίθεσης που δεχόμαστε.
Συζητάμε, οργανώνουμε τον αγώνα σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε
εργοτάξιο.
Διεκδικούμε:
 Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με το πλαίσιο
της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.
 Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους.
Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.
 Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 Μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής
προστασίας.
 Κανέναν πλειστηριασμό λαϊκής κατοικίας. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και της
φοροληστείας.
 Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους.
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