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ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΗ 6.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας την επίθεση στα εργατικά και συνδικαλιστικά
μας δικαιώματα από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε στη Βουλή το
πολυνομοσχέδιο για την περιβόητη ανάπτυξη, το οποίο χτυπάει τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, βάζει εμπόδια στη λειτουργία και τους αγώνες των
συνδικάτων.
Κάνει έτσι νόμο τις απαιτήσεις των εργοδοτών, των κατασκευαστικών ομίλων και
των μεγαλοεργολάβων, για να θωρακίσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά τους με διατάξεις που ρυθμίζουν
τους όρους των επενδύσεων, με φοροαπαλλαγές κ.ά.
Αποδεικνύεται διαρκώς ότι η ανάπτυξη που επικαλείται η κυβέρνηση δεν είναι
«ανάπτυξη για όλους», είναι ανάπτυξη για λογαριασμό του κεφαλαίου και δεν έχει
καμία σχέση με τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, ούτε αντιμετωπίζει κανένα από τα
οξυμένα προβλήματα που βιώνουμε. Στους χώρους δουλειάς συνεχίζουν να
επικρατούν άθλιες συνθήκες: απλήρωτης, ανασφάλιστης εργασίας με μεροκάματα
πείνας, χωρίς ωράριο, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας.
Ενώ το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο των προηγούμενων χρόνων παραμένει
σε ισχύ, το νέο πολυνομοσχέδιο – ανάμεσα σε άλλα – περιλαμβάνει:
 Μέτρα για το χτύπημα των κλαδικών ΣΣΕ. Δίνεται η δυνατότητα να μην
εφαρμόζονται οι όποιες κλαδικές συμβάσεις υπογράφονται ύστερα από
κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αφού εξαιρούνται «επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα» κ.ά.
 Περαιτέρω ενίσχυση των «ενώσεων προσώπων», που θα λύσει ακόμα
περισσότερο τα χέρια της εργοδοσίας για να μειώσει κι άλλο μισθούς,
μεροκάματα, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αφού η σύμβαση που θα
υπογράφουν θα υπερισχύει της κλαδικής.
 Νέες διευκολύνσεις στους εργοδότες να εξασφαλίζουν πιο φθηνούς
εργάτες, με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η δήθεν αύξηση της υπερωριακής
αμοιβής είναι η παγίδα για το χτύπημα του σταθερού ωραρίου και της μείωσης
συνολικά του μεροκάματου.
 Νέοι περιορισμοί για την προσφυγή των εργαζομένων στον Οργανισμό
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) για τις ΣΣΕ, άλλη μια απαίτηση της
μεγαλοεργοδοσίας που ικανοποιείται.

 Η «συνυπευθυνότητα» του εργαζόμενου για τη μη πληρωμή των
ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα τη μη αναγνώριση
των ενσήμων και την αθώωση του εργοδότη.
 Ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας ως «ανώτατος άρχοντας», που μπορεί να
παρεμβαίνει όποτε αυτός νομίζει στα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, για την
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
 Το «ηλεκτρονικό μητρώο» των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η
«ηλεκτρονική ψηφοφορία» για τις γενικές συνελεύσεις και απεργίες.
Πρόκειται για ένα γενικευμένο φακέλωμα, που έχει σκοπό να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους ώστε να μην αγωνίζονται, να μη διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
Τα μέτρα αυτά καταστολής στοχεύουν τους εργάτες και τα συνδικάτα που
αγωνίζονται με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες και τα συμφέροντά τους. Με τις
«ηλεκτρονικές ψηφοφορίες» επιχειρούν να κόψουν τους δεσμούς των ίδιων των
εργαζομένων με τα συνδικάτα, το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ενημερώνονται και
να συζητούν συλλογικά στη Γενική τους Συνέλευση, να συνδιαμορφώνουν τα
αιτήματά τους και το σχέδιο δράσης τους, να οργανώνουν συλλογικά τις απεργιακές
και τις άλλες κινητοποιήσεις τους.
Το δόγμα «νόμος και τάξη» της κυβέρνησης δείχνει ότι μας θέλει υποταγμένους,
χωρίς φωνή, χωρίς να σκεφτόμαστε και να αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας, το μέλλον
των παιδιών μας, για να μπορεί ανενόχλητη να προωθήσει τα συμφέροντα των λίγων.
Δεν υποτασσόμαστε! Δυναμώνουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής
μας, των δικαιωμάτων μας, για το παρόν και το μέλλον που έχουμε ανάγκη.
Κόντρα στην αδιαλλαξία και την τρομοκρατία της κυβέρνησης και των
εργοδοτών, οι αγώνες του κλάδου του προηγούμενου διαστήματος έδειξαν ότι με
αποφασιστικότητα και πείσμα μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Οι μάχες που
δώσαμε σε εργοτάξια πετυχαίνοντας ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα, είναι η
ζωντανή απόδειξη που ανατρέπει τη μοιρολατρία, τη λογική του «δε γίνεται τίποτα».
Οι δυο απεργιακές μάχες στις 24 Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη χάλασαν τα σχέδια
της κυβέρνησης και της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ να περάσουν τα νέα αντεργατικά
μέτρα χωρίς να κουνηθεί φύλλο.
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που στήριξε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά τη ψήφιση
του απεργοκτόνου νόμου, λέγοντας μάλιστα «πως η απεργία έχει φάει τα ψωμιά
της», τώρα βλέπει τις δικές της αντεργατικές προτάσεις να υλοποιούνται από την
κυβέρνηση της ΝΔ. Γι’ αυτό υπονόμευσε και εναντιώθηκε στις αγωνιστικές
απεργιακές κινητοποιήσεις για τις οποίες πήραν απόφαση δεκάδες εργατικά κέντρα,
ομοσπονδίες και σωματεία.
Κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στην αντεργατική επίθεση – Δίνουμε μαζικό και
μαχητικό παρών στο συλλαλητήριο των συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ
Την Πέμπτη 17 Οκτώβρη 6.30 μ.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος
Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα!
Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωής με δικαιώματα.
Οκτώβρης 2019

