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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,  

Είναι πρόκληση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με προεκλογικές φιέστες να πανηγυρίζει 
για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ μεικτά. Μετά από τις εκλογές 
του Γενάρη του 2015 και τις ψεύτικες διακηρύξεις για επαναφορά του στα 751 ευρώ 
με ένα νόμο, μετά από τη διατήρηση και τη συνέχιση όλων των αντεργατικών, 
εκατοντάδων μνημονιακών νόμων, έρχεται σήμερα με ψίχουλα να ρίξει «στάχτη στα 
μάτια» της εργατικής τάξης.  

Καθώς η αύξηση του μισθού θα καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της οικονομίας, 
δηλαδή της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Δίνει την δυνατότητα στις αυριανές 
κυβερνήσεις να μειώσουν και πάλι τους μισθούς αν κρίνουν ότι η οικονομία δεν 
πάει καλά για αυτούς. Για  αυτό και απέρριψε την πρόταση νόμου που είχαν 
καταθέσει εκατοντάδες Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και συνδικάτα το 
προηγούμενο διάστημα για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751.

Με  πίστη και ευλάβεια συνεχίζει να εξοπλίζει το αντεργατικό οπλοστάσιο που 
θέσπισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εξάλλου ο νόμος για τον κατώτατο μισθό 
είναι εφαρμογή του μνημονιακού νόμου του υπουργού Βρούτση της κυβέρνησης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, γίνεται νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου, που ουσιαστικά καταργεί τη 
διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης για την Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε.  

Δικό τους έργο είναι  ότι  το 2018 ένας στους πέντε εργαζόμενους και κυρίως οι 
νέοι εργαζόμενοι, το πιο παραγωγικό κομμάτι, δουλεύει με ελαστικές μορφές 
απασχόλησης, με αποτέλεσμα να μην παίρνουν ούτε καν τον κατώτατο μισθό. Κάνει 
δωράκια στους επιχειρηματίες δισεκατομμύρια ευρώ από προγράμματα της ΕΕ, 
τους απαλλάσσει από ένα μεγάλο μέρος του μισθού, με μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών και της φορολογίας. 

Τα παραμυθάκια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  για «επιστροφή στη κανονικότητα» 
και «αποκατάσταση των αδικιών» που λανσάρει προεκλογικά αποκρύπτουν 
συνειδητά πως η μείωση του αφορολόγητου από το 2020 θα πάρει πίσω τα ψίχουλα 
που δίνει, ενώ παράλληλα νέοι φόροι που ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό θα 
τσακίσουν στη κυριολεξία τις ζωές μας και των οικογενειών μας.  

Σ’ αυτή την πολιτική η κυβέρνηση εναρμονίζεται και με τους μεγαλοεργοδότες 
κατασκευαστές, καθώς η πρόταση του Συνδέσμου των Κατασκευαστών προς την 
Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας για υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας είναι για 10% αύξηση στο κατώτερο μεροκάματο, δηλαδή από 26 ευρώ 
στα 28,80 ευρώ μεικτά! Πόσο μάλλον όταν υπάρχει εμπειρία σε άλλες χώρες της  
ΕΕ όπου η υποτιθέμενη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά λίγα ευρώ ήταν το 
όχημα για συνολική συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.  
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Καμία ανοχή! Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι έργα με μεροκάματα 
των 25 και 30 ευρώ, με δουλειά ήλιο με ήλιο και τους εργάτες σακατεμένους 
δεν πρόκειται να γίνουν.

Κόντρα στην αδιαλλαξία και την τρομοκρατία των εργοδοτών, οι οποίοι 
απολαμβάνουν τη στήριξη και της κυβέρνησης, οι αγώνες του κλάδου του 
προηγούμενου διαστήματος  έδειξαν ότι με αποφασιστικότητα και πείσμα μπορούν 
να φέρουν αποτελέσματα. 

Τα νικηφόρα αποτελέσματα, οι μάχες που δώσαμε σε εργοτάξια πετυχαίνοντας 
ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα, είναι η ζωντανή απόδειξη που ανατρέπει τη 
μοιρολατρία, τη λογική του «δε γίνεται τίποτα».  

Κάτω από τον δικό μας οργανωμένο, μαχητικό και παλικαρίσιο αγώνα 
καταφέραμε και υπογράψαμε Συλλογικές Συμβάσεις με αύξηση του κατώτερου 
μεροκάματου στα 45 ευρώ μικτά, σε μια σειρά μεγάλα εργοτάξια όπως στον Αστέρα 
Βουλιαγμένης, στην ανακαίνιση του ξενοδοχείου Λήδρα και στην ανάπλαση του 
Φαλήρου, ενώ είναι σε εξέλιξη κινητοποιήσεις για υπογραφή ΣΣΕ στο εργοτάξιο 
της ΑΕΚ. Χωρίς φυσικά να είμαστε ικανοποιημένοι, κλιμακώνουμε την πάλη μας 
για μεγαλύτερες αυξήσεις, αλλά και για ένα σύνολο από ζητήματα που συνδέονται 
με τις συμβάσεις, όπως ωράριο, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας κ.ά. 

Οι μόνοι που μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας είμαστε εμείς, οργανωμένοι 
και συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας, με τον αγώνα μας ενάντια στο κεφάλαιο και 
τις κυβερνήσεις του και με το σύνθημα «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες - Όχι τα 
κέρδη των λίγων».  

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, τη συσπείρωσή μας γύρω από το Συνδικάτο και 
την Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο αιτημάτων μας και τη γραμμή πάλης που 
ανταποκρίνεται στα συμφέροντά μας. 

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας: 

 για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές 
αυξήσεις στα μεροκάματα και τους μισθούς. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. 

 κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσάκισαν τις συντάξεις, αύξησαν τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οδήγησαν σε μεροκάματα πείνας. 

 Συνεχίζουμε μαζί με αλλά ταξικά συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά 
κέντρα  τον αγώνα για υπογραφή ΕΓΣΣΕ στα 751 ευρώ για όλους, ώστε κανείς 
εργαζόμενος να μην αμείβεται κάτω από αυτά. 

Συζητάμε, οργανώνουμε τον αγώνα σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε 
εργοτάξιο. 

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, οργανώνοντας την 
πάλη μας με επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες. 

Γενάρης 2019 


