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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ 3-10 ΑΠΡΙΛΗ 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, για αγώνα ενάντια 
στην ανεργία που έχει χτυπήσει την πόρτα σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, θα δώσουμε όλες 
μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της!  

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, όπως και όλες οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, τσακίζει ακόμα 
περισσότερο τους μισθούς μας, τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, το δικαίωμά μας στη 
σύνταξη, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Κάνει λάστιχο τις εργασιακές σχέσεις, φέρνει 
οδοστρωτήρα μέτρων που δεν αφήνουν καμία λαϊκή οικογένεια στο απυρόβλητο. Καταδικάζει 
στην ανεργία ή στη μισοδουλειά, στα διάφορα προγράμματα ψευτοκατάρτισης, ανακύκλωσης 
της ανεργίας, εξασφαλίζοντας για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και το κεφάλαιο, 
στρατιές τσάμπα και ανασφάλιστων εργατών. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν και να συμμετάσχουν σε αυτήν την 
πρωτοβουλία. Να αναδείξουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Να διεκδικήσουμε άμεσα 
μέτρα προστασίας και στήριξης των ανέργων.

Απαιτούμε – Διεκδικούμε :
 Αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με επίκεντρο την ικανοποίηση των 

λαϊκών αναγκών. 
 Επίδομα ανεργίας για όσο διαρκεί η ανεργία. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως 

χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 
 Κατάργηση όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων που έχουν οδηγήσει σε 

αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε μειώσεις συντάξεων. 
 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 
 Πάγωμα χρεών προς τις τράπεζες – δημόσιο, των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, για τους 

εργαζόμενους. 
 Επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι και τους αυτοαπασχολούμενους. 

Συμμετέχουμε στην πορεία ενάντια στην ανεργία. Δίνουμε ραντεβού το Σάββατο 9 Απρίλη 
στα Μέγαρα και την Κυριακή 10 Απρίλη στην Ελευσίνα, με κατάληξη στην μεγάλη 
διαδήλωση – συναυλία εργαζομένων, ανέργων και νεολαίας την Κυριακή 10 Απρίλη, στο 
Σύνταγμα, στις 6μ.μ.  
Κλείνουμε συμμετοχή για την πορεία στο Συνδικάτο και στα Παραρτήματα ή στην 
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, τηλέφωνο 210 5225234, ώστε να οργανωθεί καλύτερα 
η μεταφορά μας.
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