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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, ώρα 11 π.μ., προχωράμε σε μαζική παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. 

Θεωρούμε πως η ανεργία που μαστίζει τον κλάδο μας, η φτώχεια που μας ταλανίζει 
καθημερινά, αφού τα χρέη, οι φόροι και τα χαράτσια πνίγουν τη ζωή τη δική μας και 
των οικογενειών μας, καθώς επίσης και τα όποια προγράμματα απασχόλησης 
υπάρχουν προσφέρουν μισοδουλειά, προσωρινή, κακοπληρωμένη, με πετσοκομμένη 
ασφάλιση δεν αποτελούν για μας μονόδρομο, εμείς λέμε πως δεν συμβιβαζόμαστε με 
την ανεργία και τη μίζερη ζωή. Θέλουμε και μπορούμε να ζήσουμε ανθρώπινα. 

Απαιτούμε γι’ αυτό άμεσα μέτρα για τη στήριξη των ανέργων συναδέλφων και των 
οικογενειών τους, όπως: 

 Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ για όσο καιρό είναι άνεργοι.  

 Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   

 Μείωση των τιμολογίων ρεύματος, νερού και σταθερού τηλεφώνου κατά 50%. 
Καμία διακοπή των παροχών αυτών για όλη την περίοδο της ανεργίας. 

 Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου του διαστήματος της ανεργίας χωρίς 
επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται κράτος και εργοδότες.  

Διεκδικούμε μέτρα για τον περιορισμό της ανεργίας, όπως: 

 Σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής, με ευθύνη του κράτους και την 
αντίστοιχη χρηματοδότηση. 

 Έργα κατασκευής και συντήρησης π.χ. σχολείων, παιδικών σταθμών, 
νοσοκομείων, φοιτητικών εστιών, κ.λπ. 

 Έργα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συναδέλφων και όχι 
μόνο, όπως αντιπλημμυρικά έργα, που να μην πνίγονται οι συνοικίες της Δυτικής 
Αττικής, να μην πλημμυρίζουν σπίτια και επιχειρήσεις, να μην πνίγονται άνθρωποι 
κ.λπ. 

 Μέτρα αντισεισμικής θωράκισης κτιρίων, σχολείων κ.ά. 

 Έργα αποχετεύσεων, βιολογικών καθαρισμών που θα βελτιώνουν και το επίπεδο 
ζωής μας. 

Απαιτούμε: 

 Την επαναφορά του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58. 

 Ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση π.χ. 13ετία, όριο 
ενσήμων, προσμέτρηση όλου του χρόνου της ανεργίας κ.λπ. 

 Διανομή στους οικοδόμους των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. 
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Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε για την Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. 
συνάντηση αντιπροσωπείας μας με τον Υπουργό Εργασίας. 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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