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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τα έργα που γίνονται είναι ποτισμένα με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών
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Η εντατικοποίηση της δουλειάς, η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και η εγκληματική, όπως τη
χαρακτηρίζει, τακτική της μεγαλοεργοδοσίας, που με κάθε τρόπο επιδιώκει περισσότερα κέρδη
θυσιάζοντας τη ζωή των εργαζομένων, ευθύνονται για τα εργατικά ατυχήματα, τονίζει η
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας με αφορμή το θάνατο οικοδόμου στην Ολυμπία Οδό και το
σοβαρό τραυματισμό άλλου σε εργοτάξιο στα Χανιά.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει τα εξής:

«Η άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους χώρους εργασίας, με ευθύνη της
μεγαλοεργοδοσίας, της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιβεβαιώνεται καθημερινά
με δεκάδες εργατικά ατυχήματα που αφήνουν πίσω τους σακατεμένους και νεκρούς εργάτες.

Χθες, στα έργα της Ολυμπίας Οδού, στην Ακράτα, ένας ακόμη συνάδελφος οικοδόμος έχασε τη ζωή
του. Την ίδια ώρα, σε εργοτάξιο στα Χανιά είχαμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη συναδέλφου,
λόγω πτώσης του από σκαλωσιά.

Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς φανερώνει έναν ακήρυχτο πόλεμο με θύματα τους
εργαζόμενους στις Κατασκευές, που αναγκάζονται να θέτουν τη ζωή τους μπροστά σε μεγάλους
κινδύνους για να εξασφαλίσουν ένα πενιχρό μεροκάματο ώστε να ανταποκριθούν στις μεγάλες
ανάγκες των οικογενειών τους.

Για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση, που με την πολιτική της
έχει οπλίσει το χέρι της εργοδοσίας για να εκμεταλλεύεται μέχρι “τελικής πτώσεως” τους
εργαζόμενους.

Τα ατυχήματα, που καθημερινά συμβαίνουν και αρκετά από αυτά είναι θανατηφόρα -μόνο το
τελευταίο 2μηνο στην Ολυμπία Οδό είχαμε δύο νεκρούς- έχουν αιτίες. Οι αιτίες βρίσκονται στην
εντατικοποίηση της δουλειάς, την έλλειψη μέτρων ασφάλειας, την εγκληματική τακτική της
μεγαλοεργοδοσίας, που με κάθε τρόπο επιδιώκει περισσότερα κέρδη θυσιάζοντας τη ζωή των
εργαζομένων.

Αυτές τις αιτίες, κυβέρνηση και εργοδοσία τις κρύβουν. Οι κορδέλες που κόβουν και τα σόου που
δίνουν στους τηλεοπτικούς δέκτες για τα έργα που ολοκληρώνονται δεν μπορούν να κρύψουν την
αλήθεια. Τα έργα που γίνονται είναι ποτισμένα με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών.

Για μια ακόμα φορά, καταγγέλλουμε τους υπεύθυνους και ρωτάμε αν η κυβέρνηση, το αρμόδιο
υπουργείο και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα πάρουν κάποιο μέτρο για το όργιο εντατικοποίησης
που συμβαίνει στους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα στα μεγάλα εργοτάξια της Αθηνών - Πατρών.

Καταγγέλλουμε την ανυπαρξία των αρμόδιων μηχανισμών ελέγχου στα εργοτάξια. Ακόμα κι όταν
προβούν σε ελέγχους, αυτοί γίνονται με εντελώς τυπικό χαρακτήρα, γίνονται για “τα μάτια του
κόσμου”.

http://www.902.gr
http://www.902.gr/
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/132898/ta-erga-poy-ginontai-einai-potismena-me-ton-idrota-kai-aima-ton-ergaton
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/132824/nekros-ergatis-sto-ergotaxio-tis-akratas
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/132827/oikodomos-traymatistike-sovara


Είναι εξοργιστικό να τσακίζονται εργάτες και οι υπεύθυνοι να σφυρίζουν αδιάφορα. Στην ουσία να
μεταθέτουν την ευθύνη στους νεκρούς και τσακισμένους εργάτες.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας απαιτεί άμεσα να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια της
ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Να παρθούν μέτρα ενάντια στην
εντατικοποίηση.

Καλούμε τους εργαζόμενους να αγωνιστούμε για τη ζωή μας, χωρίς καμιά υποχώρηση στις
καθημερινές πιέσεις και την τρομοκρατία που ασκεί η εργοδοσία στους χώρους δουλειάς.

Μαζί, οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα και την Ομοσπονδία, έχουμε τη δύναμη να
επιβάλουμε με τον αγώνα μας όσα έχουμε ανάγκη. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε “να
πηγαίνουμε γεροί στη δουλειά και να γυρίζουμε γεροί στις οικογένειές μας”».
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