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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,   

Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές το Συνδικάτο Οικοδόμων τοποθετείται με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο και γενικότερα.  

Οι πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις, για την αντιμετώπιση της 
επιδημίας του κορονοϊού, επιχειρούν να καλλιεργήσουν την εντύπωση ότι η 
κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει έναν αντικειμενικό κίνδυνο, 
που έχει ορατές συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού και στην οικονομία της 
χώρας.  

Η αλήθεια είναι ότι ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις τραγικές 
ελλείψεις του συστήματος υγείας, που ήταν γνωστές πριν την εμφάνιση του 
κορονοϊού. Είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής, που ακολούθησαν όλες 
οι κυβερνήσεις, με βάση και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την 
εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Για παράδειγμα, 
φτάσαμε να λειτουργούν σήμερα μόνο 550 κλίνες ΜΕΘ, ενώ χρειάζονταν 3.500 
πριν την εμφάνιση της επιδημίας του κορονοϊού.  

Η κυβέρνηση, που εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη των 
εργαζομένων, του κάθε πολίτη και ζητά εθνική ομοψυχία για τη στήριξη της 
κυβερνητικής πολιτικής, συσκοτίζει το πραγματικό πρόβλημα και τις αιτίες του.  

Οι υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας επιβάλλουν την 
ανάγκη άμεσης λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων από την κυβέρνηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα η συγκεκριμένη 
πανδημία και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν όλες οι πάγιες ανάγκες 
περίθαλψης που δεν σχετίζονται με αυτή.  

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού, δίνουν το πράσινο φως στους εργοδότες του κλάδου για να 
εντείνουν την επίθεση στα δικαιώματα μας. 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται η υποχρέωση του 
εργοδότη να δηλώνει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την υπερεργασία, αλλά και την 
νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. Ταυτόχρονα σε αρκετές περιοχές υπάρχει 
αναστολή ελέγχων από τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας. 

Δηλαδή, αντί να ενισχύσουν τα δημόσια Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία και το 
ΕΚΑΒ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να παρθούν μέτρα σε όλους τους 
χώρους δουλειάς, εργοτάξια και γιαπιά, για τους επιχειρηματικούς ομίλους 
προβλέπεται αναστολή καταβολής ΦΠΑ, των οφειλών προς την Εφορία, αλλά 
και των ασφαλιστικών εισφορών. 
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Δε φτάνει που η ανασφάλιστη εργασία στον κλάδο έχει χτυπήσει κόκκινο. 
Τώρα και με επίσημη νομοθετική πράξη της κυβέρνησης της ΝΔ και σε 
συνεννόηση με τους εργοδοτικούς φορείς, αλλά και με την ξεπουλημένη 
ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, όπως εκφράστηκε με την απαράδεκτη τοποθέτηση 
του Προέδρου της ότι όλοι έχουμε ευθύνη απέναντι στο πρόβλημα, βγάζοντας 
έτσι λάδι την κυβέρνηση και την εργοδοσία, οι εργοδότες θα μπορούν ελεύθερα 
να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, να μην πληρώνουν εισφορές, αφού δεν 
υπάρχει και κανείς να τους ελέγξει. 

Επίσης, στα περισσότερα εργοτάξια δεν τηρείται κανένα μέτρο για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Για να μην πληρώσουμε άλλη μια φορά  το μάρμαρο εις βάρος των 
δικαιωμάτων μας, αλλά και της ίδιας της ζωής μας, απαιτούμε την άμεση λήψη 
ουσιαστικών μέτρων, με ευθύνη της κυβέρνησης και των εργοδοτών: 

1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, ΜΕΘ, εργαστήρια. Να 
ανοίξουν τώρα όλες οι ΜΕΘ και οι ανενεργές δομές εργασίας. Μονιμοποίηση 
του προσωπικού. 

2. Να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ιδίως 
τις ώρες αιχμής. 

3. Δεν αποδεχόμαστε καμιά αρνητική αλλαγή, στους όρους και τις συνθήκες 
δουλειάς μας, στα δικαιώματα μας, στο όνομα της αντιμετώπισης της 
πανδημίας. Το κόστος να το πληρώσουν το κράτος και η εργοδοσία. 

4. Να εξασφαλιστούν έκτακτες άδειες με αποδοχές για όσους εργαζόμενους 
χρειαστεί να μείνουν σπίτι είτε για τη φύλαξη παιδιών ή ασθενών είτε από μέτρα 
που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της επιδημίας (πχ κλείσιμο κτηρίων 
για απολυμάνσεις, αναστολή εργασιών σε εργοτάξιο κτλ). 

5. Να σταματήσουν αμέσως οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι 
διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των εργατικών και 
λαϊκών νοικοκυριών. 

6. Εξασφάλιση μέσων ατομικής προστασίας, όπως μάσκες, αντισηπτικά κ.ά. 
και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

7. Λειτουργία ιατρείων σε χώρους δουλειάς και στελέχωσή τους με 
υγειονομικό προσωπικό. 

8. Παροχή πόσιμου νερού και τοποθέτηση τουαλέτας με καθημερινή 
απολύμανση στα εργοτάξια.  
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