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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

 

Πάρτε όλοι μέρος  
στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσει το Συνδικάτο μας μαζί 

με άλλα συνδικάτα και σωματεία 

την Πέμπτη 19 Μάρτη, στις 4 μ.μ., στο Υπουργείο 
Εργασίας 

 

Συνάδελφοι,  
τα προβλήματα στον χώρο των κατασκευών παραμένουν. Μπορεί να είχαμε 

αλλαγή στην κυβέρνηση, όμως και από τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και από 
τις συμφωνίες που έκαναν με τους Θεσμούς (Τρόικα) επιβεβαιώνουν οτι όπως και οι 
προηγούμενοι, μπορεί να διαπραγματεύονται, όχι όμως για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων αλλά για το πως θα γεμίσουν τα 
αφεντικά τα σεντούκια τους από το κλέψιμο του ιδρώτα μας. 

 
 

Όσοι συνάδελφοι δουλεύουν, εργάζονται από ήλιο σε ήλιο, με μεροκάματα πείνας 
και αυτά όταν τα παίρνουν, σε χώρους δουλειάς κρεματόρια. Οι υπόλοιποι 
βασανίζονται στις λίστες ανεργίας με ότι αυτό συνεπάγεται για αυτούς και τις 
οικογένειες τους.  

 

 

Συνάδελφοι,  
η ίδια η ζωή δεν μας επιτρέπει να κρατήσουμε στάση αναμονής. Η αναμονή δεν 

μπαίνει στην κατσαρόλα, ούτε μπορούμε να την δώσουμε στον γκισέ της τράπεζας 
και της εφορίας. Τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν μπορούμε να περιμένουμε. 

 

 

Οι ανάγκες για έργα που θα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες είναι τεράστιες, δεν 
αποτελούν όμως προτεραιότητα.  
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Συνάδελφοι, Πάρτε όλοι μέρος  
στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσει το Συνδικάτο μας μαζί με 

άλλα συνδικάτα και σωματεία  
την Πέμπτη 19 Μάρτη, στις 4 μ.μ., στο Υπουργείο Εργασίας 

για να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα: 

 

- Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους. Καταβολή 
έκτακτου εποχικού βοηθήματος για τις γιορτές του Πάσχα. Αύξηση του επιδόματος 
ανεργίας στα 600 ευρώ. Αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου. Δωρεάν 
μετακίνηση για όλους τους ανέργους. Πλήρη δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για όλους. 

 

- Αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με στόχο την κάλυψη των λαϊκών 
αναγκών. Δημιουργία δημόσιου ενιαίου φορέα κατασκευών. Κατασκευή έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, σύγχρονων και ασφαλών 
σχολείων για τα παιδιά μας. Επανασύσταση του ΟΕΚ με προσανατολισμό την 
κατασκευή σύγχρονων κατοικιών για τους εργαζόμενους και όχι την δημιουργία 
πελατών στις τράπεζες. 

 

- Αυξήσεις στα μεροκάματα. Να επανέλθουν οι κλαδικές συμβάσεις στα επίπεδα του 
2009. Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση. Επαναφορά της 
υποχρεωτικότητας των συμβάσεων και εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την 
υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς χρονικό περιορισμό. 

 

- Επαναφορά των ορίων ηλικίας στα 58 για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες. 
Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων για να μειωθεί ο κίνδυνος 
χιλιάδες οικοδόμοι να βρεθούν χωρίς σύνταξη λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης 
ανεργίας. 

 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ 

 ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ  

ΑΣΠΙΔΑ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
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