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ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΝΑΣΑ ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ 
 
Την Πέμπτη 18 Ιούνη σε πολλά εργοτάξια της Αττικής οι οικοδόμοι έδωσαν μια πρώτη 

απάντηση στις κατασκευαστικές και τους εργολάβους που έχουν ξεσαλώσει, διαλύοντας 
ωράρια, καταπατώντας το 5ημερο, κλέβοντας ένσημα, με τα μεροκάματα ίσα για να τη 
βγάζουμε. Η επιτυχία των στάσεων εργασίας και των Γενικών Συνελεύσεων, με την 
καθολική συμμετοχή των συναδέλφων, ανάγκασε την εργοδοσία σε όλα τα εργοτάξια να 
συναντήσει εκπροσώπους του Συνδικάτου, τέθηκαν οι διεκδικήσεις μας και κλείσαμε 
συναντήσεις με ορισμένες εταιρείες των έργων για τις επόμενες ημέρες για πιο 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις. 

 
Αυτοί που μας θέλουν σκυφτούς και υποταγμένους σκιάζονται το συλλογικά 

οργανωμένο αγώνα, την αποφασιστικότητα μας να υπερασπίσουμε το δίκιο μας, το κόπο 
μας. Τους δείξαμε ότι δεν αστειευόμαστε. Στο εργοτάξιο του κολεγίου Saint Catherine’s 
στη Λυκόβρυση, που η εργοδοσία και οι εργολάβοι έκαναν προσπάθεια να μην μπουν οι 
εκπρόσωποι του Συνδικάτου Οικοδόμων και του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων στο χώρο, 
κατάλαβαν πως με αυτά δεν παίζουμε. Αυτοί θα κάνουν πίσω.  

 
● Για να σταματήσει το ξεχαρβάλωμα των ωραρίων, η δουλειά τα Σαββατοκύριακα. 

Καμιά υποχώρηση από το 5ήμερο, 7ωρο.  
● Καμιά καθυστέρηση πληρωμών.  
● Αύξηση στα μεροκάματα. Κατώτερο μεροκάματο στα 45 ευρώ μικτά για 

ανειδίκευτους χωρίς τριετίες.  
● Για να μπει τέλος στο κλέψιμο και το παζάρι των ενσήμων, να ισχύει το: κάθε μέρα 

εργασίας να είναι και μέρα ασφάλισης.  
● Να τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. 
 
Οι οικοδόμοι μεταξύ μας συνεννοηθήκαμε. Αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε 

ακόμα πιο μαχητικά. Για να μπει φρένο στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και να 
περάσουμε στην αντεπίθεση για σύγχρονους όρους δουλειάς και ζωής.  

 
Δεν ανεχόμαστε το παραμύθι των κατασκευαστικών εταιρειών. που στις συναντήσεις 

μας σέρβιραν για άλλη μια φορά πως οι εργολάβοι φταίνε για την κακή κατάσταση, ενώ οι 
εταιρείες τηρούν τα «νόμιμα». Κι από την άλλη οι εργολάβοι να λένε ότι “δεν τους 
πληρώνουν οι «μεγάλοι» γι’ αυτό κι εμείς καθυστερούμε τις πληρωμές, κόβουμε ένσημα” 
και άλλα παραμύθια. Και οι μεγάλες κατασκευαστικές και οι εργολάβοι κερδίζουν από τη 
δουλειά και τον κόπο μας, είναι συνυπεύθυνοι για την αφόρητη  κατάσταση που επικρατεί 
στους χώρους δουλειάς. Γι αυτό και θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει.   
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Έχουμε  πείρα και γνώση τι θα πει «βάλτε τώρα πλάτη για να πάει καλά η εταιρεία και 

θα βγούμε όλοι κερδισμένοι». Μας ζητάνε να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, με τη 
χαμοζωή, για να θησαυρίζουν. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προσθέτει στα προηγούμενα 
αντεργατικά μέτρα και με συνεχείς Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, επιδιώκει 
μεγαλύτερο χτύπημα σε μισθούς και μεροκάματα, στην ασφάλιση. Δίνουν το δικαίωμα 
στην εργοδοσία να αλωνίζει, να μπορεί ελεύθερα να απολύει όποτε και όσους θέλει, να 
μην τηρεί τα «βιβλία εργαζομένων», να πληρώνει τις εισφορές για την ασφάλιση όποτε 
γουστάρει. Δεν ελέγχεται κανένας για τίποτα, ενώ παραμένουν απαράδεκτοι οι όροι για να 
έχουν όλοι οι οικοδόμοι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ίδιο ισχύει και για την 
προστασία των ανέργων.  

 
Αν νομίζουν όμως στο υπουργείο Εργασίας ότι μπορούν να παίξουν κρυφτούλι με το 

Συνδικάτο Οικοδόμων είναι γελασμένοι. Για τον ΣΕΒ και τους μεγαλοεργοδότες του 
κλάδου οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα και ταυτόχρονα μοιράζονται απλόχερα εκατομμύρια, 
όπως έγινε με τις κατασκευαστικές εταιρείες των αυτοκινητόδρομων που τσέπωσαν 30 
εκατομμύρια για τη «χασούρα» που είχαν  το διάστημα της πανδημίας από τα διόδια. Για 
τους οικοδόμους, ακόμα και το επίδομα των 800 ευρώ δεν έχει κατατεθεί σε όλους, ενώ 
πολλοί είναι ακόμα αυτοί που δεν το δικαιούνται με τους όρους που έχουν θέσει.  

 
Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Έχουμε 

πληρώσει πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Συνεχίζουμε πιο μαχητικά, πιο 
αποφασιστικά για να πάρουμε ανάσα, για να νιώσουν την ανάσα μας. 

 
Καθημερινά σε κάθε εργοτάξιο, σε κάθε γιαπί, στις γειτονιές, στις συσκέψεις στα 

Παραρτήματα του Συνδικάτου, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις  για να δυναμώσουμε 
τον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.  

Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που σηκώνουμε μεγαθήρια, που έχουμε χτίσει όλη την Αθήνα, 
με το δικό μας κόπο και ιδρώτα βγαίνουν τα κέρδη τους. Από την εκμετάλλευση μας 
υπάρχουν τα αφεντικά, για αυτούς δουλεύουν οι κυβερνήσεις και οι ενώσεις τους. Τίποτα 
δεν μας ενώνει με αυτούς. Όλα μας ενώνουν μεταξύ μας τους εργάτες, Έλληνες και 
μετανάστες.  

 
Κάνουμε πράξη το « Ένας για όλους και όλοι για έναν».  Ενισχύουμε τη δύναμη μας,  

γινόμαστε μια γροθιά με το Συνδικάτο μας για να υπερασπιστούμε τις δικές μας ανάγκες. 
 

 Προχωράμε ξανά σε στάσεις εργασίας και Γενικές Συνελεύσεις στα εργοτάξια την 
Πέμπτη 25 Ιούνη. Την ίδια μέρα έχουμε ζητήσει συνάντηση και με το σύνδεσμο 
εργοδοτών του κλάδου (ΣΤΕΑΤ) για να θέσουμε κι εκεί τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις 
που αποφασίσαμε στις Γενικές Συνελεύσεις και το θέμα της Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας. Ανάλογα με το τι θα κάνουν τις προηγούμενες μέρες και τι θα πουν κι εκεί, θα 
καθορίσουμε όλοι μαζί πως θα συνεχίσουμε. Ή θα κάνουν πίσω ή θα χρειαστεί να πάνε και 
μόνοι τους στα έργα, τα γιαπιά. Καλό θα τους κάνει! 
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