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Με τον αγώνα μασ διεκδικούμε οργανωμϋνα & αποφαςιςτικϊ: 
 

 Τθν υπογραφι Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ (ΣΣΕ) ςτον κλάδο με ουςιαςτικζσ αυξιςεισ 

ςτα μεροκάματα, βελτίωςθ των όρων δουλειάσ και αςφάλιςθσ. 

Κατϊτερο μεροκάματο: εργάτθ 50 € - βοθκοφ 53 € - τεχνίτθ 56 €, ωσ βάςθ υπολογιςμοφ 

για τθ διαμόρφωςθ του μεροκάματου (τριετίεσ, προςαυξιςεισ). 

 Τθν αναγνϊριςθ και διανομι των «υπζρ αγνϊςτων» ενςιμων.  

 Τθν οικονομικι ςτιριξθ εργαηομζνων και ανζργων για τθν ανακοφφιςθ από το μεγάλο 

κφμα ακρίβειασ και ανατιμιςεων. 

Να διευρυνκοφν οι προχποκζςεισ για τθ λιψθ του εποχικοφ επιδόματοσ από 

περιςςότερουσ οικοδόμουσ & εργαηόμενουσ ςτισ Καταςκευζσ. 

 «Να μείνει ςτα χαρτιά» ο νόμοσ – ζκτρωμα για τα Εργαςιακά, τθν ποινικοποίθςθ των 

αγϊνων, τθν απαγόρευςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ και του δικαιϊματοσ τθσ Απεργίασ. 
 

Συνάδελφοι, μετά από τόςα χρόνια που βιϊνουμε τισ ςυνζπειεσ των προβλθμάτων από τα 

αντεργατικά μζτρα που προωκοφνται ςωρθδόν από όλεσ τισ κυβερνιςεισ, από τθν επικετικι ςτάςθ τθσ 

μεγαλοεργοδοςίασ απζναντι ςτα δικαιϊματα και τισ καταχτιςεισ μασ για να διαςφαλίςει ολοζνα και 

περιςςότερα κζρδθ, τϊρα είμαςτε πιο ζμπειροι για να κατανοιςουμε ότι θ προςταςία τθσ ηωισ μασ 

περνάει μζςα από τα δικά μασ χζρια. 

Σϊρα δεν δικαιολογείται κανζνασ να τρζφει αυταπάτεσ και προςδοκίεσ ότι κυβερνιςεισ και 

μεγαλοεργοδοςία κα μασ προςφζρουν λφςεισ επειδι είναι ανοιχτοχζρθδεσ και μεγαλόκαρδοι. Ζχουμε 

ηιςει από πρϊτο χζρι το πϊσ ςτζκονται απζναντι ςτα δικαιϊματα μασ. 

τθ δεκαετι οικονομικι κρίςθ, με τον «μπαμποφλα» τθσ ανεργίασ, με δεκάδεσ αντεργατικοφσ νόμουσ, 

τςακίςτθκαν τα μεροκάματα και ζκαναν κουρελόχαρτο τθν αςφάλιςθ μασ. Σότε, μασ ζλεγαν ότι «μόλισ 

ξεπεραςτεί θ κρίςθ κα επανζλκουν τα πράγματα, γιϋ αυτό να κάνουμε υπομονι».  

Σϊρα, που θ οικοδομικι δραςτθριότθτα ζχει ανζβει, ξαναβιϊνουμε ακόμθ πιο οξυμζνα τα 

προβλιματα. Σα μεροκάματα μζνουν κακθλωμζνα και θ αςφάλιςθ, το ζνςθμο μασ, είναι ακόμθ πιο 

χαμθλά, αφοφ θ μεγαλοεργοδοςία μασ κλζβει τα ζνςθμα και τα κολλάει με τισ χαμθλότερεσ αποδοχζσ. 

Ο ΕΦΚΑ δζχεται προκλθτικά 30 ευρϊ οικοδομικό ζνςθμο για ςυναδζλφουσ που ζχουν ςτισ πλάτεσ τουσ 

πολλά χρόνια δουλειάσ ςτον κλάδο. Θ βιομθχανία των υπεφκυνων δθλϊςεων ςτα ΚΕΠ, για το οικοδομικό 

ζνςθμο, δεν απαλλάςςει ςε καμία περίπτωςθ τισ ευκφνεσ του ΕΦΚΑ για το πλιάτςικο που γίνεται. Θ 

παντελισ ζλλειψθ των μθχανιςμϊν ελζγχου του ΕΦΚΑ οπλίηει το χζρι τθσ μεγαλοεργοδοςίασ να αρπάηει 

τθν αςφάλιςθ του οικοδόμου. 
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ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ  

ΠΕΜΠΣΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΗ 



Ο υπουργόσ Εργαςίασ και θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ είναι λαλίςτατοι και αποτελεςματικοί να ψθφίηουν, 

μαηί με τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου, νόμουσ για να μειϊςουν μιςκοφσ και δικαιϊματα, αλλά κάνουν 

τουσ ανιξερουσ για τθν κλοπι των ενςιμων μασ και τθν ειςφοροδιαφυγι. Με το νόμο – ζκτρωμα δίνουν 

όλα τα όπλα ςτθν εργοδοςία να κλζβει τον ιδρϊτα μασ, να εκβιάηει για μικρότερα μεροκάματα. 

Επίςθσ, τεράςτιεσ είναι οι ευκφνεσ και των προθγοφμενων κυβερνιςεων, ΤΡΙΗΑ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΟΚ, που από 

κοινοφ προϊκθςαν και ςτθρίηουν μζτρα που υπθρετοφν τα ςυμφζροντα των λίγων και όχι των πολλϊν, 

που παλεφουμε με το μεροκάματο να εξαςφαλίςουμε τα αναγκαία για τθν οικογζνεια μασ.  

Δεν ανεχόμαςτε να δουλεφουμε ςαν είλωτεσ για να κθςαυρίηουν οι μεγαλοκαταςκευαςτζσ 

και οι μεγαλοεργολάβοι. 

Συνάδελφοι, ςε αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ αποκτϊ μεγϊλη ςημαςύα ο αγώνασ να 

υπογρϊψουμε Ε για τουσ οικοδόμουσ και τουσ εργαζόμενουσ του κλϊδου που 

εκπροςωπεύ η Ομοςπονδύα μασ. 

 Θ υπογραφι Ε με ουςιαςτικζσ αυξιςεισ κα κατοχυρϊςει το φψοσ του κατϊτερου μεροκάματου και 

κα εξαςφαλίςει να μθν κολλιοφνται τα ζνςθμα μασ με μεροκάματο «ξεφτίλα» που επιδρά ςτο 

δωρόςθμο, ςτα επιδόματα, ςτθ ςφνταξθ. Θα γίνει ο κυματοκραφςτθσ απζναντι ςτθν προςπάκεια τθσ 

εργοδοςίασ να αξιοποιιςει το νόμο Χατηθδάκθ απαιτϊντασ μικρότερα μεροκάματα και απλιρωτεσ 

υπερωρίεσ. Θα είναι ανάςα και ανακοφφιςθ από τισ μεγάλεσ οικονομικζσ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουμε. 

 Με τθν υπογραφι Ε κα ζχουμε ςτα χζρια μασ ζνα ιςχυρό όπλο για να βελτιϊςουμε με τθν 

παρζμβαςθ μασ τουσ όρουσ δουλειάσ μζςα ςτα εργοτάξια και ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ.  

Κυβζρνθςθ και εργοδοςία γνωρίηουν ότι κα δυςκολευτοφν πολφ αν δυναμϊςει ο αγϊνασ μασ, οι 

απεργίεσ και απεργιακζσ ςυγκεντρϊςεισ μασ. Γιϋ αυτό το λόγο ζχουν φροντίςει με το νόμο Χατηθδάκθ να 

πάρουν μζτρα, ϊςτε με απειλζσ και δικαςτιρια να ανακόψουν το ποτάμι τθσ οργισ που κα ξεςπάςει. 

Πρϊτοι, από όλουσ, γνωρίηουν ότι τα αντεργατικά μζτρα δεν κα ςταματιςουν γιατί το κεφάλαιο 

χρειάηεται ακόμθ πιο ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν κερδοφορία του. Απαιτεί δουλειά ιλιο με ιλιο, 

μεροκάματα «ξεφτίλα», μιςι αςφάλιςθ και απλιρωτεσ ϊρεσ εργαςίασ. Γιϋ αυτό προςπακοφν «με το 

μαςτίγιο και το καρότο» να μασ φοβίςουν να «κάτςουμε ςτα αυγά μασ».  

Η απεργία ςτισ 4 Νοζμβρθ κα τουσ δείξει ότι όχι μόνο δεν κα καταφζρουν να βάλουν τουσ αγϊνεσ 

μασ και τα δικαιϊματά μασ ςτο γφψο, αλλά ότι ζχουμε τθ δφναμθ για να επιβάλλουμε το δίκιο μασ, να 

προςτατζψουμε τθ ηωι μασ και να περάςουμε ςτθν αντεπίκεςθ με επίκεντρο τισ δικζσ μασ ανάγκεσ. 

Ζχουμε τθ δφναμθ και κα αγωνιςτοφμε για να επιβάλλουμε ΣΣΕ με αυξιςεισ ςτα μεροκάματα, να 

κατοχυρϊςουμε και να βελτιϊςουμε τα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα. Με τον αγϊνα μασ να κάνουμε 

κουρελόχαρτο το νόμο Χατηθδάκθ. 

Ο αγϊνασ των εργαηομζνων ςτθν «efood» απζδειξε ότι όταν οι εργάτεσ βγουν ςτο δρόμο του αγϊνα 

τότε πάει περίπατο θ λογικι που λζει ότι «τίποτα δεν γίνεται», ότι «αυτοί κα τα περάςουν όλα τα μζτρα, 

ό,τι κι αν κάνουμε εμείσ οι εργάτεσ». 

Ήρκε θ ϊρα να δείξουμε ότι , όταν εμείσ οι εργαηόμενοι αποφαςίςουμε να αγωνιςτοφμε, τίποτα δεν 

μπορεί να μασ ςταματιςει. 
 

Όλοι ςτον αγώνα -  Όλοι ςτην ΑΠΕΡΓΙΑ ςτισ 4 ΝΟΕΜΒΡΗ  

& τισ απεργιακϋσ ςυγκεντρώςεισ των ςωματεύων ςε όλη τη χώρα 
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