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ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 9.30 ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υπηρετώντας πιστά τις αξιώσεις των εργοδοτών, 
ετοιμάζεται να συνεχίσει το «έγκλημα» με τα νέα μέτρα που φέρνει, που στόχο 
έχουν να κάνουν ακόμη πιο φτηνούς τους εργάτες, ώστε να γεμίζουν περισσότερο 
τα χρηματοκιβώτια των αφεντικών. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση θέλει να κάνει ακόμη πιο ευέλικτη την εργασία, 
γενικεύοντας τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως είναι η δουλειά με την ώρα, 
η ημιαπασχόληση κ.τ.λ. Μέτρα που σιγά-σιγά προσπαθούν να περάσουν και στον 
κλάδο. Από την άλλη, μπαίνει μαχαίρι σε όλες τις παροχές, στα δώρα, επιδόματα, 
στο βοήθημα, νέο τσεκούρι στις συντάξεις. 

Παράλληλα, για να προλάβει τις εξελίξεις και να παρεμποδίσει τους εργάτες να 
οργανωθούν και να αγωνιστούν, φέρνει νέο συνδικαλιστικό νόμο, με στόχο ακόμα 
και την ποινικοποίηση της σκέψης για απεργία. 

Οι εργοδότες, προκειμένου να επιταχυνθεί η αντιλαϊκή πολιτική, αξιώνουν να 
υπάρχει «εθνική ομοψυχία», όχι μόνο μεταξύ των κομμάτων που τους υπηρετούν, 
αλλά και από τους εργαζόμενους. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, 
που με μοιρασμένους ρόλους προσπαθούν να σύρουν τους εργαζόμενους να 
παλεύουν «για τ’ αφέντη το φαΐ». Γι’ αυτό υπογράφουν κοινωνικά συμβόλαια με 
τον ΣΕΒ και την κυβέρνηση. Θέλουν δηλαδή, το αρνί να παλέψει μαζί με το χασάπη 
για το πόσο θα πουλάει το κρέας για να κερδίζει περισσότερο. 

Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανένα να μας λύσει τα 
προβλήματα, αν εμείς οι ίδιοι δεν παλέψουμε για τη ζωή τη δική μας και των 
οικογενειών μας.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕΙ 
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Ο δρόμος του αγώνα είναι για μας μονόδρομος! Όλοι μαζί, οργανωμένοι κι 
ενωμένοι, μαζί με το Συνδικάτο μας, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.  

Μπορούμε να σταματήσουμε την επίθεση, που στη δουλειά εκφράζεται με 
απληρωσιά πολλών μηνών, με σφαγή στα ένσημα, με δουλειά από ήλιο σε ήλιο. 
Μπορούμε να διεκδικήσουμε μέτρα για να ανακοπεί η ανεργία και μέτρα 
ανακούφισης των ανέργων. 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

Αγωνιζόμαστε για: 

 υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο ύψος των σύγχρονων αναγκών 
μας. 

 εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης 
εργασίας. 

 μέτρα για την αντιμετώπιση της απληρωσιάς. 

 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. 
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 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.  
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