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Όλοι στην παράσταση διαμαρτυρίας
την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στις 16:00
στο Υπουργείο Εργασίας
Η οργή μας έχει ξεχειλίσει, οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου. Ένας νεκρός
εργαζόμενος κάθε τρείς μέρες ούτε τυχαίο γεγονός είναι, ούτε γραφτό της «μοίρας» μας. Δεν γίνεται
με την αλματώδη άνοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, την ώρα που μπορεί να κτιστεί ένα κτίριο
εν ριπή οφθαλμού, εμείς να ξεκινάμε το πρωί για την δουλειά και να μην επιστρέφουμε ποτέ στο
σπίτι μας.
Υπάρχουν ένοχοι, υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Δεν δεχόμαστε να θρηνούμε
συναδέλφους μας και κάθε φορά οι υπεύθυνοι, οι κατασκευαστικοί όμιλοι και οι μεγαλοεργολάβοι
είτε να είναι εξαφανισμένοι είτε όταν εμφανιστούν να πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης για τα ελλιπή
μέτρα προστασίας στα εργοτάξια ο ένας στον άλλο.
Η άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΣΕΠΕ, η ανυπαρξία ελέγχων, η υποστελέχωση
οφείλεται στις διαδοχικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων. Η εγκληματική ευθύνη της σημερινής
κυβέρνησης στο ίδιο τροπάρι με τις προηγούμενες διαλύει παραπέρα τους τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς, με την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε «Ανεξάρτητη Αρχή», που απαλλάσσει το Υπ.
Εργασίας από οποιαδήποτε πολιτική και οικονομική ευθύνη.
Δεν μπορεί το ΣΕΠΕ να φτάνει στο χώρο δουλειάς την επόμενη μέρα για να «βεβαιώσει» τον
θάνατο, ή το σακάτεμα ενός εργάτη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε δεκάδες αιτήματα του Συνδικάτου μας
για ελέγχους σε χώρους δουλειάς είτε δεν παίρνουμε ποτέ απάντηση, είτε οι έλεγχοι
πραγματοποιούνται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά βάση γίνονται συστάσεις για να
«συμμορφωθούν» οι εργοδότες.
Ταυτόχρονα η μη ύπαρξη ΣΣΕ στον κλάδο έχει συμπιέσει προς τα κάτω τα μεροκάματα όλα αυτά
τα χρόνια και δίνει στα αφεντικά ένα τεράστιο νομοθετικό οπλοστάσιο για να επιβάλλουν εκβιαστικά
είτε εξοντωτικά ωράρια, είτε δουλειά ακόμη και τα Σ/Κ. Έτσι εξαναγκάζονται πολλοί εργαζόμενοι για
να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημα να δουλεύουν περισσότερο για να ανταπεξέλθουν στα
βασικά για την διαβίωσή τους. Το έκτρωμα Χατζηδάκη, αυτός ο κατάπτυστος νόμος είναι που δίνει
αβάντα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν κι άλλο τους εργαζόμενους με αύξηση των υπερωριών και
μάλιστα απλήρωτες και θα ανταποδίδονται με ρεπό κάποτε μέσα στο εξάμηνο. Όμως συνάδελφοι
αν εργαζόμαστε καθημερινά 12ωρα συνεχόμενα για ένα μήνα είναι αναπόφευκτα και τα
δυστυχήματα αλλά και δεν αναπληρώνονται η σωματική κούραση και οι βλάβες στον οργανισμό με
ένα ρεπό, όποτε θα έχει τελειώσει το έργο και δεν θα μας χρειάζονται άλλο.
Δεν χωρά καμία υποχώρηση στα θέματα Υγείας – Ασφάλειας, με τον αγώνα μας θα επιβάλλουμε
ΣΣΕ με αυξήσεις για αξιοπρεπή μεροκάματα, για ανθρώπινα ωράρια, με ελεύθερο χρόνο για εμάς
και τις οικογένειές μας, για να τηρούνται στο ακέραιο, χωρίς «εκπτώσεις» τα μέτρα ώστε να
επιστρέφουμε σπίτι μας σώοι και αβλαβείς.
Προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την Δευτέρα 22
Νοεμβρίου στις 16:00 μ.μ. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το παρών.
Απαιτούμε να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του συναδέλφου μας στο πρόσφατο εργατικό
ατύχημα στα Οινόφυτα και να αποδοθούν ευθύνες.
Στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ με το αναγκαίο μόνιμο
προσωπικό και απαραίτητο εξοπλισμό. Εντατικοποίηση των ελέγχων στα εργοτάξια και γιαπιά για
την τήρηση των μέτρων.
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