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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 16:00 μ.μ.
Με τον αγώνα μας, να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα και
κατακτήθηκε από τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους μέσα από σκληρούς αγώνες,
σε σύγκρουση με όλους αυτούς που ζουν από τον δικό μας κόπο και ιδρώτα, σε σύγκρουση με
τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, που κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν νέα κέρδη
στους επιχειρηματικούς ομίλους.
Απαίτηση των μεγαλοκαρχαριών του κλάδου και συνολικά του κεφαλαίου είναι και το «νέο»
ασφαλιστικό που ετοιμάζει να προωθήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη
από τους προηγούμενους, που 30 χρόνια τώρα ξηλώνουν την κοινωνική ασφάλιση. Αποτέλεσμα
της αντιασφαλιστικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής είναι η συνεχής
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι περικοπές των συντάξεων, η διάλυση βήμαβήμα του δημόσιου συστήματος υγείας και η υποβαθμισμένη πρόσβαση σε φάρμακα και
περίθαλψη, που σήμερα σε συνθήκες πανδημίας οδηγεί στο να μετράμε απώλειες σε ζωές.
Σε αυτή την κατεύθυνση έρχεται να κουμπώσει και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής
ασφάλισης για τους νέους ασφαλισμένους από 1/1/2022. Ουσιαστικά με το νέο νομοσχέδιο θα
πληρώνουμε για την ασφάλισή μας, ώστε να μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί με ευκολία τους
εργοδότες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
Συνάδελφοι, διαχρονικός πόθος των κατασκευαστικών ομίλων και των μεγαλοεργολάβων
είναι να μην πληρώνουν φράγκο για την ασφάλισή μας, που ούτως ή άλλως, από τον δικό μας
ιδρώτα βγαίνει.
Το «νέο» ασφαλιστικό μας γυρίζει δεκάδες χρόνια πίσω. Χειροτερεύει την ασφάλιση,
αυξάνει το χρόνο εργασίας στις 10 ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Στην πραγματικότητα, η
κυβέρνηση προσφέρει 3 ώρες τζάμπα εργασία στους εργοδότες. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε.
Το νομοσχέδιο δε θίγει μόνο τους «νέους» ασφαλισμένους, αλλά θα επηρεάσει αντικειμενικά
και τους «παλιούς». Θα φέρει σε πρώτο πλάνο την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,
παραπέρα μείωση των συντάξεων, αφού λόγω των χαμηλών μεροκάματων που έχουν
διαμορφωθεί με κυβερνητικές αποφάσεις και λόγω της μετατροπής του αναδιανεμητικού
χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης σε ιδιωτικό, πλέον το κράτος μας λέει ότι το ύψος της
επικουρικής σύνταξης που θα πάρουμε είναι ατομική μας υπόθεση και θα εξαρτάται από τα
διάφορα επενδυτικά πακέτα που θα τοποθετούνται οι εισφορές μας.
Ούτε πρόκειται να δεχτούμε τους περιορισμούς που φέρνει η κυβέρνηση στη συνδικαλιστική
δράση, στο δικαίωμα της απεργίας, στους αγώνες μας. Επιδιώκουν τη φίμωση της φωνής μας,
για να τσακίσουν τη ζωή μας. Δεν θα τους περάσει.
Ετοιμάζουμε από τώρα την απεργιακή μας απάντηση. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες
για να έχουμε αξιοπρεπείς συντάξεις, για να καλύπτουν τις ανάγκες μας, για να έχουμε όλες τις

παροχές και περίθαλψη σε σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας. Να βγαίνουμε
νωρίτερα στη σύνταξη κι όχι να αφήνουμε τα κορμιά μας πάνω στο μαδέρι στα 65 χρόνια. Την
ικανοποίηση αυτών των αναγκών την εμποδίζει η πολιτική που στηρίζει τα κέρδη και τις
απαιτήσεις των λίγων.
Φάγαμε 10 χρόνια κρίσης την προηγούμενη περίοδο, ανασφάλιστοι, άνεργοι και χωρίς να
έχουμε οι περισσότεροι από εμάς το δικαίωμα να πάρουμε έστω και το πενιχρό επίδομα του
ταμείου ανεργίας. Χιλιάδες συνάδελφοί μας, που έχουν συμπληρώσει τα έτη για τη
συνταξιοδότησή τους δεν έχουν τα απαιτούμενα ένσημα που χρειάζονται για να βγουν στη
σύνταξη. Σήμερα και πάλι εν μέσω κρίσης και πανδημίας, με πολλούς ανέργους και
κακοπληρωμένους συναδέλφους, χωρίς καμιά στήριξη του εισοδήματός μας, μας ζητάνε «με το
μαστίγιο και το καρότο» να ξαναβάλουμε πλάτη.
Δεν συμβιβαζόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Η απόφασή μας είναι να παλέψουμε για τη ζωή μας.
Είμαστε αυτοί που σηκώσαμε μεγαθήρια και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Από τη δική μας
εργασία πλουτίζουν μια χούφτα όμιλοι, μετρημένοι στα δάχτυλα και οι μεγαλοεργολάβοι.
Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, δυναμώνοντας την οργάνωσή μας, το Συνδικάτο
μας, βγαίνουμε μπροστά αποφασιστικά και διεκδικούμε:
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων.
• Άμεση επαναφορά του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58, με κατάργηση του
διαχωρισμού σε νέους και παλιούς ασφαλισμένους, αφού οι ασφαλισμένοι από το 1993 και
μετά βγαίνουν στα 62. Ταυτόχρονα δεν παραιτούμαστε από τη διεκδίκηση του πάγιου
αιτήματός μας ως εργαζόμενοι στα ΒΑΕ να μπορούμε να βγαίνουμε στη σύνταξη στα 55
έτη οι άντρες και στα 50 έτη οι γυναίκες.
• Χορήγηση επιδόματος ανεργίας με προϋπόθεση τα 50 ένσημα, σε αντίθεση με τα 100 που
απαιτούνται σήμερα που ισχύει εδώ και δεκαετίες όταν ο κατασκευαστικός κλάδος ήταν
σε μεγάλη ανάπτυξη.
• Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600€.
• Αναγνώριση όλου του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου, με ευθύνη της χρηματοδότησης
από κράτος και εργοδοσία. Σήμερα αναγνωρίζονται το ανώτερο 200 ημέρες εφόσον έχουν
πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, την ώρα που οι εργαζόμενοι στον κλάδο
προέρχονται από μεγάλα διαστήματα ανεργίας, με κίνδυνο να μη μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν.
• Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Ο ΕΦΚΑ έχει εισπράξει και
συνεχίζει να εισπράττει εισφορές για υπέρ αγνώστων ένσημα, αλλά δεν τα έχει αποδώσει
στους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μη συμπληρώνουν τα ένσημα
για σύνταξη ενώ έχουν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
• Επαναφορά του αντικειμενικού συντελεστή ενσήμων στο 1,5 ανά τετραγωνικό μέτρο, ως
πλαφόν για την προστασία των οικοδόμων από την κλοπή της ασφάλισής τους.
• Στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους και εντατικοποίηση των ελέγχων, για
να διασφαλιστεί κάθε ημέρα εργασίας και ένσημο.
• Κατάργηση της εργατικής εισφοράς για την υγεία, με ανάλογη χρηματοδότηση των
ταμείων από το κράτος και την εργοδοσία.
• Καμία εξαίρεση από τη λίστα των ΒΑΕ για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, π.χ.
γυψοσανιδάδες κ.ά.
• Υπογραφή διακρατικών συμβάσεων, όπου δεν υπάρχουν, με αναγνώριση του χρόνου
ασφάλισης για τους μετανάστες από και προς τις χώρες καταγωγής τους.
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