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Δυναμώνουμε τη φωνή μας για την υπεράσπιση των εργασιακών μας 

δικαιωμάτων, για μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας μέσα και έξω από 
τους χώρους δουλειάς. Ενάντια στα νέα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης που 
εκμεταλλευόμενη την πανδημία προχώρησε σε μια σειρά Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου διαμορφώνοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα 
στη μεγαλοεργοδοσία να ξεσαλώνει, εντατικοποιώντας την εργασία, με χαμηλά 
μεροκάματα, ξεχαρβαλομένα ωράρια, δουλειά τα Σαββατοκύριακα, με την 
ανασφάλιστη εργασία να οργιάζει και χωρίς να τηρούνται στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια και όλα αυτά ενώ οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί του κράτος υπολειτουργούν, αν δεν έχουν βάλει πλήρως λουκέτο.  

Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, το 
Συνδικάτο μας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και της διεκδίκησης, με 
παρεμβάσεις, εξορμήσεις και περιοδείες, με Γενικές Συνελεύσεις σε εργοτάξια, 
όπου έγινε κουβέντα με τους συναδέλφους, πιέσαμε τους εργοδότες και την 
κυβέρνηση και πετύχαμε μικρές αλλά σημαντικές νίκες. Καταφέραμε να παρθούν 
μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό μέσα σε χώρους δουλειάς. Κάτω από τη δική 
μας πίεση και με αποκορύφωμα την κινητοποίηση στις 14 Απρίλη στα Υπουργεία 
Οικονομικών και Εργασίας, εντάχθηκαν χιλιάδες οικοδόμοι στην έκτακτη 
επιδότηση των 800 ευρώ, που δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά δίνουν μια ανάσα 
μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι και με την 
ανεργία να διογκώνεται εν μέσω πανδημίας. 

Συνάδελφοι, 
Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού αποκάλυψε τη γύμνια 

«πολυδιαφημισμένων» δημοσίων συστημάτων υγείας σε μια σειρά ισχυρές 
οικονομικά χώρες στην ΕΕ και αλλού που υποτίθεται ότι προασπίζονται τη ζωή και 
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την υγεία των εργαζομένων, έχουν τελικά ως αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες 
κρούσματα και  χιλιάδες νεκρούς. Ίδια και χειρότερη η κατάσταση στις ΗΠΑ, τη 
μητρόπολη του καπιταλισμού. Το «αμερικάνικο όνειρο» είναι οι χιλιάδες νεκροί σε 
ομαδικούς τάφους και τα 15 εκατομμύρια άνεργοι μέσα σε μόλις 2 μήνες, χιλιάδες 
άστεγοι και ακόμη περισσότεροι αυτοί που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 
νοσοκομεία.  

Στη χώρα μας, γιατροί και λοιποί υγειονομικοί δίνουν την μάχη με αυταπάρνηση 
εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια, χωρίς τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας και με τεράστιες ελλείψεις σε μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό. Η στάση 
του κόσμου για να προστατέψει την υγεία του από την πανδημία, ήταν αυτή που 
συνέβαλε ούτως ώστε να κερδηθεί χρόνος για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 
κορονοϊού. Αντί όμως ο χρόνος αυτός να αξιοποιηθεί για να θωρακιστεί η δημόσια 
υγεία, με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, η κυβέρνηση της ΝΔ 
ενισχύει την ιδιωτικοποίηση της υγείας, μοιράζοντας δεκάδες εκατομμύρια στους 
κλινικάρχες. Είναι η ίδια κυβέρνηση που έκλεισε τις δομές υγείας παλιότερα και ο 
ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε κλειστές. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανοχύρωτο, έχει 
συνειδητά απαξιωθεί και από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ και από τις 
προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αφού η υγεία αποτελεί  ένα σπουδαίο 
κομμάτι κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.  

Ταυτόχρονα, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις στο όνομα των «ειδικών συνθηκών» 
έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς νέων ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις, που 
οδηγεί σε παραπέρα εκμετάλλευση των εργαζομένων. Είναι ολοφάνερο πως αυτά τα 
μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Εξού και οι αναφορές με συνεχή διαγγέλματα του 
Πρωθυπουργού που μιλάει για εθνική ομοψυχία απέναντι στο εθνικό πρόβλημα, την 
παρακαταθήκη που πρέπει να κρατήσουμε από την πανδημία. Μας κουνάνε 
συνεχώς το δάχτυλο για τις δύσκολες μέρες που είναι μπροστά μας, πως πρέπει όλοι 
να βάλουμε πλάτη για να επιστρέψουμε άλλη μια φορά στην «κανονικότητα». Η 
κανονικότητα για αυτούς είναι να μοιράζουν ζεστό κρατικό χρήμα στην εργοδοσία, 
φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ την ίδια ώρα 
δίνει ψίχουλα στους άνεργους και οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς ΣΣΕ, με τα 
μεροκάματα στον πάτο.  

Οι οικοδόμοι γνωρίσαμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει καπιταλιστική κρίση όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, βρεθήκαμε στις ουρές του ΟΑΕΔ για τα ψευτοπρογράμματα 
«καταπολέμησης της ανεργίας» με μεροκάματα των 20 ευρώ. Έχουμε πείρα τι 
σημαίνει έκτακτα μέτρα, τα ίδια μας λέγαν και με τα μνημόνια, «κάντε υπομονή και 
θα περάσει, ρίξτε τις απαιτήσεις, να συμβιβαστούμε και όλοι θα βγούμε κερδισμένοι 
εργοδοσία και εργαζόμενοι».  

Τέρμα στις αυταπάτες! Τελικά οι μόνοι που βγήκαν κερδισμένου είναι οι 
κατασκευαστικοί όμιλοι και οι μεγαλοεργολάβοι. 

Δε θα πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο μιας νέας κρίσης του σάπιου συστήματός 
τους. Ενωμένοι, δυναμώνοντας το Συνδικάτο μας, οργανώνουμε την πάλη για να 
υπερασπιστούμε τη ζωή μας. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Ο δρόμος του 
αγώνα είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. 



Γνωρίζουμε πως ό,τι κατακτήσεις πετύχαμε ήρθαν μέσα από συγκρούσεις με το 
κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις, κάνοντας στην άκρη την πλειοψηφία της Διοίκησης 
της  ΓΣΕΕ, τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό που τα στελέχη του είναι 
άφαντοι όλο αυτό το διάστημα. Οι μόνες εμφανίσεις που κάνουν είναι για να 
στηρίξουν τα αφεντικά τους, γι’ αυτό και δια στόματος Παναγόπουλου ειπώθηκε 
πως «μία επιδημία σαν τον κορονοϊό δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά, θα μας πλήξει 
όλους» και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ούτε ο 
ΣΕΒ δεν το είπε τόσο εξόφθαλμα. Αυτή είναι η κατάντια τους. 

Κόντρα στην επίθεση κεφαλαίου-κυβέρνησης-ΕΕ και της ξεπουλημένης 
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, προτάσσουμε το δίκιο της εργατικής τάξης. Τη μόνη 
δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο στην επίθεση που δεχόμαστε και να μας 
οδηγήσει στην αντεπίθεση για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον εμείς κι οι 
οικογένειές μας. 

Στις 28 Απρίλη προχωράμε σε στάσεις εργασίας στα μεγάλα εργοτάξια της 
Αττικής και Γενικές Συνελεύσεις με τους εργαζόμενους. Μαζί με άλλα σωματεία 
στις κατασκευές θα πραγματοποιήσουμε μοτο-πορεία σε γειτονιές της Αθήνας. 

Ενόψει της απεργίας της 1ης Μάη, ημέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου τιμάμε 
τους νεκρούς της τάξης μας και τους αγώνες για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, 
φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, δυναμώνουμε τη φωνή μας για να βγουν στο 
προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες. Δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση τους. 

Δεν παραιτούμαστε συνεχίζουμε την πάλη και διεκδικούμε: 
• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και στα 

μεροκάματα. 
• Την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Να κηρυχτούν 

παράνομες όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές 
μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές 
σχέσεις. Δεν αποδεχόμαστε καμιά αρνητική αλλαγή, στους όρους και τις 
συνθήκες δουλειάς μας, στα  δικαιώματα μας, στο όνομα της αντιμετώπισης 
της πανδημίας. Καμία ανοχή στον περιορισμό των πολιτικών και 
συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

• Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 €. Αναγνώριση όλου του χρόνου 
ανεργίας ως συντάξιμου.  

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

• Εξασφάλιση μέσων ατομικής προστασίας στους χώρους δουλειάς, όπως 
μάσκες, αντισηπτικά κ.ά. και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας. 

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

• Δωρεάν και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις. 



• 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. 

• Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα 
διαγνωστικά και τα εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Καμία 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία. 

 
 

Απρίλης 2020 


