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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ
Συνάδελφοι οικοδόμοι
Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις,
πολύμηνη πάλη με τη συμμετοχή των εργαζομένων και την πετυχημένη κλαδική
πανελλαδική απεργία στις 14 Μάρτη, υπέγραψε Εργοταξιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας που καλύπτει τα δύο μεγαλύτερα εργοτάξια της Αττικής που βρίσκονται
σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, την ανακαίνιση του ξενοδοχείου «Αστέρας
Βουλιαγμένης» και την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου.
Η σύμβαση αφορά το ύψος του κατώτερου μεροκάματου, που ορίστηκε για όλους
τους οικοδόμους στα συγκεκριμένα έργα - εργολαβικούς και μη - να είναι το λιγότερο
45 ευρώ μεικτά, με αναδρομική ισχύ από την 1/1/2018. Υπολογίζοντας τα παραπάνω
με πλήρες ωράριο και πλήρη εργασία το μήνα για εργατοτεχνίτες οικοδόμους σε αυτά
τα έργα, μιλάμε για μηνιάτικο κατώτερο μισθό στα 990 ευρώ μεικτά.
Συνάδελφοι, με δεδομένους τους νόμους που κατρακύλησαν το εργατικό εισόδημα,
που πάγωσαν τις ΣΣΕ που υλοποιούνται από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
αλλά και από τις προηγούμενες, συνολικά από τις αντιλαϊκές πολιτικές που διόγκωσαν
τα έξοδα της λαϊκής οικογένειας, τη φοροληστεία, την ακρίβεια κ.ά. το κατώτερο
μεροκάματο που υπογράψαμε σίγουρα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις μας. Όμως,
αποτελεί μια ανάσα μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε. Άλλωστε αντικειμενικά
μια σύμβαση τέτοιου χαρακτήρα, από μόνη της, όσο καλή και να είναι, σίγουρα δε
μπορεί να αποτελέσει συνολική απάντηση.
Ωστόσο, η υπογραφή αυτής της σύμβασης αποτελεί ένα όπλο στα χέρια των
εργαζομένων κόντρα στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Π.χ. στα συγκεκριμένα έργα, για να
εξασφαλίσουν έμπειροι εργατοτεχνίτες ένα παρόμοιο μεροκάματο με αυτό που
υπογράφτηκε, δουλεύουν 3 και 4 ώρες υπερωρία. Η πάλη για τη σύμβαση το
προηγούμενο διάστημα συνοδεύτηκε με πλήθος παρεμβάσεων του Συνδικάτου, μαζί με
την Επιθεώρηση Εργασίας, που βελτίωσαν τους όρους εργασίας, τις συνθήκες υγείας
και ασφάλειας, που περιόρισαν σημαντικά την καταστρατήγηση του ωραρίου και του
πενθημέρου.
Επίσης, η υπογραφή αυτής της σύμβασης ανοίγει δρόμο για αυξήσεις στα
μεροκάματα όλων των οικοδόμων και με προϋπηρεσία. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα
ξεκινάμε την πάλη για την εφαρμογή της, ενάντια στις επιδιώξεις της εργοδοσίας,
που από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι δε θα μας χαρίσει τίποτα. Στη βάση αυτή
απαιτείται ετοιμότητα στην περίπτωση που αντιμετωπίσουμε εμπόδια να
απαντήσουμε με κινητοποιήσεις, απεργίες και άλλες παρεμβάσεις.

Η υπογραφή αυτής της σύμβασης είναι κόντρα στην πρόσφατη ξεφτίλα των 586
ευρώ μεικτά κατώτερου μισθού που επισφράγισε η ΓΣΕΕ σε συμφωνία με τον ΣΕΒ, για
να ριζωθεί ο σφαγιασμός του κατώτερου μισθού που επιβλήθηκε κατ’ απαίτηση των
εργοδοτών το 2012 από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση.
Ο αγώνας για τη σύμβαση διδάσκει ότι με την οργανωμένη πάλη τους οι εργάτες
κάμπτουν την αδιαλλαξία του κεφαλαίου, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν από 12 χρόνια και πολύ περισσότερο πριν από 5 χρόνια, μεσούσης της καπιταλιστικής
κρίσης, κανένας εργοδότης δεν καθόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας ούτως ώστε να γενικευτεί η πάλη
για υπογραφή συμβάσεων με αυξήσεις στους μεγάλους χώρους δουλειάς, για να
δυναμώσει η πάλη για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις.
Συνάδελφοι, η υπογραφή της ΣΣΕ έρχεται σε μια περίοδο όπου η πλειοψηφία της
ΓΣΕΕ αποφάσισε απεργία για τις 30 Μάη με «αιτήματα» κομμένα και ραμμένα στις
απαιτήσεις των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων.
Απέρριπταν για μήνες τα καλέσματα των συνδικάτων που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ για την οργάνωση αγώνων με αιχμές την προστασία του απεργιακού
δικαιώματος, για αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ κ.ά.
Στον αντίποδα, εμείς παλεύουμε η απεργία στις 30 Μάη να γίνει με διεκδικήσεις
που αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων,
για προστασία του λαϊκού εισοδήματος και της λαϊκής κατοικίας.
Άρα θα ανταποκριθούμε μαζικά και μαχητικά στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για να
μην επιτρέψουν στις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να σύρουν την εργατική
τάξη και από κοντά τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε νέες θυσίες για να αβγαταίνουν τα
κέρδη της πλουτοκρατίας και για να δυναμώνει η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Συμμετέχουμε στη σύσκεψη-συζήτηση την Τετάρτη 16 Μάη και ώρα 6.30μμ
στον κινηματογράφο «STUDIO» για την οργάνωση της απεργιακής
κινητοποίησης στις 30 Μάη. Για να κάνουμε ένα βήμα μπρος στην κοινή δράση με
τους μαζικούς φορείς και τα συνδικαλιστικά όργανα των φτωχών λαϊκών
στρωμάτων ενάντια στην πολιτική των μονοπωλίων που τους ξεζουμίζει.
Συζητάμε, οργανώνουμε τον αγώνα σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε
εργοτάξιο, διεκδικώντας:
 Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα, υπογραφή τοπικής και
κλαδικής σύμβασης.
 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο.
 Αναγνώριση όλων των 3ετιών.
 Ένταση των ελέγχων των υπηρεσιών του κράτους (ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ κ.ά.) για την
αυστηρή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και για την
πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.
Στηρίζουμε την πάλη για:
 Υπογραφή Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, ώστε κανένας εργαζόμενος να μη δουλεύει
με μισθό κάτω από τα 751 ευρώ.
 Διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων και αλλαγή των προϋποθέσεων με
ευνοϊκότερους όρους για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 Προστασία της λαϊκής κατοικίας ενάντια στις κατασχέσεις – Ενάντια στη
φοροεπιδρομή.
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