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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Δίνουμε μαζικά το παρών στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας και των
Παραρτημάτων που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Δυναμώνουμε,
μαζικοποιούμε το Συνδικάτο μας, που είναι όπλο στα χέρια μας για να περάσουμε
στην αντεπίθεση, μπροστά στις επερχόμενες αρχαιρεσίες.
Δίνουμε απάντηση ισχυροποιώντας το Συνδικάτο μας. Εμπιστευόμαστε τη
δική μας δύναμη, γιατί εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς χτίζουμε μεγαθήρια,
εμείς έχουμε σηκώσει όλη την Αττική. Συμμετέχουμε ενεργά στη ζωή και τη δράση
του Συνδικάτου για να πάρει σάρκα και οστά το σύνθημα «Υπερασπιζόμαστε τη
ζωή και τα δικαιώματά μας». Για να πάρουμε ανάσα εμείς κι όχι τα αφεντικά.
Ό,τι κατακτήσεις έχουμε τις κερδίσαμε με τον αγώνα μας, συσπειρωμένοι με το
Συνδικάτο καθοδηγητή και μπροστάρη, δώσαμε μάχες και πετύχαμε νίκες.
Βρεθήκαμε στους χώρους δουλειάς, διεκδικήσαμε μέτρα προστασίας για την υγεία
και ασφάλεια, έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Καταφέραμε να υπογράψουμε, μετά
από κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζόμενους, διμερείς συμβάσεις σε μεγάλα έργα
της Αττικής και συνεχίζουμε να παλεύουμε για υπογραφή κλαδικής Σ.Σ.Ε. με
ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και τους μισθούς, για να τηρείται το «κάθε
μέρα στη δουλειά να είναι και μέρα ασφάλισης», το 5ήμερο, 7ωρο να μπει τέλος
στο ξεχαρβάλωμα των ωραρίων.
Το προηγούμενο διάστημα, με τις κινητοποιήσεις μας καταφέραμε να σπάσουμε
την αδιαλλαξία των εργοδοτών και της κυβέρνησης, που αρνούνταν ακόμη και να
μας συναντήσουν για να τους θέσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Τώρα πρέπει να
κάνουμε το επόμενο βήμα. Να δυναμώσει η πίεση για σύγχρονους όρους δουλειάς
και ζωής. Απαιτούμε:
• Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα.
• Να σταματήσει το ξεχαρβάλωμα των ωραρίων, η δουλειά τα Σαββατοκύριακα.
Καμιά υποχώρηση από το 5ήμερο, 7ωρο.
• Να μην υπάρχει καμιά καθυστέρηση πληρωμών.
• Αύξηση στα μεροκάματα. Κατώτερο μεροκάματο στα 45 ευρώ μικτά για
ανειδίκευτους χωρίς τριετίες.
• Να μπει τέλος στο κλέψιμο και το παζάρι των ενσήμων, να ισχύει το: κάθε
μέρα εργασίας να είναι και μέρα ασφάλισης.
• Να τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Με αλληλεγγύη και συλλογική δράση οργανώνουμε την πάλη μας κόντρα σε
όλους όσους μας θέλουν σκυφτούς και υποταγμένους, γιατί τα συμφέροντά μας
έρχονται σε σύγκρουση με τους κατασκευαστικούς ομίλους και τους
μεγαλοεργολάβους του κλάδου, αλλά και με τα τσιράκια της εργοδοσίας, την
ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που παπαγαλίζει πως κι οι εργοδότες
αντιμετωπίζουν προβλήματα και πρέπει να βάλουμε πλάτη προς όφελος όλων.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους εργαζόμενους που πλήττονται από
αυτή την πολιτική, τους μικρούς επαγγελματίες. Μαζί με τους αγωνιστές
υγειονομικούς για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με
μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της
υγείας, μέτρα ατομικής προστασίας για όλους. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τους μαθητές για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της
υγείας στα σχολεία και την ουσιαστική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
με εξασφάλιση νέων χώρων, ώστε να μην στοιβάζονται παιδιά σε τάξεις των 20-25
ατόμων ανά τμήμα, με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, μόνιμου προσωπικού
για την καθαριότητα. Μαζί με τους συναδέλφους μας που εργάζονται στα ΜΜΜ.
Οι οικοδόμοι κι οι εργαζόμενοι συνολικότερα δεν πρέπει να έχουμε καμιά
εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς που προτάσσουν την κοινωνική συναίνεση ως
αντίδοτο στην νέα οικονομική κρίση στην οποία πλέον βρίσκεται η χώρα. Δεν
πρόκειται να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα και τη χαμοζωή που μας προτείνουν για
να κονομάνε οι όμιλοι και οι μεγαλοεργολάβοι.
Η πείρα από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση απέδειξε πως όσο
αποδεχόμαστε τους όρους της εργοδοσίας, όσο ρίχνουμε τις απαιτήσεις για να
έχουμε δουλειά, όσο οι εργαζόμενοι αναζητούν ατομικές λύσεις, είναι μακριά από
τα συνδικάτα, η κατάσταση πάει από κακό στο χειρότερο. Η απαξίωση της
συλλογικής οργάνωσης, της αλληλεγγύης και η ηττοπάθεια απέναντι σε αυτή την
κατάσταση είναι οι χειρότεροι εχθροί. Κυβέρνηση και αφεντικά θέλουν τους
εργάτες ανοργάνωτους, φοβισμένους για να μπορούν να τους ξεμοναχιάζουν και να
περνάνε τους εκβιασμούς τους.
Σήμερα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, υπάρχουν όλες οι
δυνατότητες ώστε να έχουμε όλοι δουλειά με ανθρώπινες συνθήκες. Μοναδικό
εμπόδιο είναι τα κέρδη των αφεντικών. Γι’ αυτό και έργα που έχει ανάγκη η λαϊκή
οικογένεια, όπως σχολεία, νοσοκομεία, χώροι άθλησης και πολιτισμού, στέγη για
όλους, που θα πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας από σεισμούς, αντιπλημμυρικά
έργα για να μην πνίγεται ο κοσμάκης στην πρώτη ψιχάλα, δεν είναι στις
προτεραιότητες του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του.
Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Καμιά αναμονή.
Έχουμε ήδη πληρώσει πολλά, δεν πρόκειται να πληρώσουμε ξανά την νέα κρίση
τους. Όσο πιο γρήγορα οργανώσουμε την αντίσταση στα σχέδιά τους, τόσο πιο
αποτελεσματικός θα είναι ο αγώνας μας. Ισχυροποιώντας το Συνδικάτο μας,
πολλαπλασιάζουμε τη δύναμή μας.
Συμμετέχουμε όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδικάτου.
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για μια καλύτερη
ζωή για μας και τις οικογένειές μας.
Σεπτέμβρης 2020

