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Συνάδελφοι οικοδόμοι, άνεργοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι στάσεις εργασίας με Γενικές Συνελεύσεις σε μια 

σειρά εργοτάξια της Αττικής, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις 
με τη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου. Το μήνυμα το πήραν: Δεν παζαρεύουμε τα 
δικαιώματά μας, δεν παζαρεύουμε τίποτα από όλα όσα κατακτήθηκαν με σκληρούς 
και πολλές φορές αιματηρούς αγώνες, όπως το 5ήμερο και το 7ωρο.  

Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία πως δήθεν δεν φταίνε οι μεγάλες κατασκευαστικές 
εταιρείες για την τεράστια κλοπή των ενσήμων, ιδιαίτερα από τους εργολάβους. 
Αυτοί είναι που κλείνουν συμφωνίες μαζί τους, αυτοί είναι που «κολλάνε» τα 
ένσημα, ας πάρουν μέτρα για να τηρούνται τα αυτονόητα: κάθε μέρα στη δουλειά 
να είναι και μέρα ασφάλισης.  

Να κάτσουν κάτω και να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που να 
κατοχυρώνουν το κατώτερο μεροκάματο, ώστε κανείς νέος εργαζόμενος που 
μπαίνει σήμερα στον κλάδο να μην πέφτει κάτω από τα 45 ευρώ μικτά.  

Να σταματήσει το ξεχαρβάλωμα των ωραρίων και η δουλειά τα Σαββατοκύριακα.  
Όταν καίγονται να παραδώσουν τα έργα κάνουν τη ζωή μας λάστιχο, με δουλειά 

ήλιο με ήλιο, πάνω στο μαδέρι και όταν τελειώνουν τα έργα μας στέλνουν ξανά 
στην ανεργία.  

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τώρα πρέπει να δυναμώσουμε την πίεση. 
Προχωράμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στα εργοτάξια που ανάδοχοι είναι οι 
μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.  

Αφού όλοι τους λένε πως «πράττουν τα παραπάνω», ας κάτσουν να τα 
υπογράψουν ΣΣΕ και να δεσμευτούν για την τήρησή τους και από πλευράς 
εργολάβων. 

Οι οικοδόμοι μεταξύ μας συνεννοηθήκαμε. Δεν πρόκειται να κάτσουμε με 
σταυρωμένα τα χέρια και να σιχτιρίζουμε για τη χαμοζωή που προσπαθούν να μας 
επιβάλλουν.  

Με εμπιστοσύνη στο Συνδικάτο μας, τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα, 
παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε ακόμη πιο μαχητικά. Για να μπει φρένο 
στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και να περάσουμε στην αντεπίθεση για 
σύγχρονους όρους δουλειάς και ζωής.  

http://syndikatooikodomonathinas.gr/
mailto:info@syndikatooikodomonathinas.gr


 

Να δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ και στο νέο σχέδιο νόμου που 
βάζει περιορισμούς στις διαδηλώσεις, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον απεργοκτόνο 
νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που έβαζε εμπόδια στην πραγματοποίηση απεργίας.  

Το νομοσχέδιο ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή που θα μπορεί να 
αποφασίζει αν και πώς θα γίνει μια διαδήλωση. Κι αν δεν δηλωθεί, η αστυνομία θα 
μπορεί να διαλύει τη συγκέντρωση ή ακόμα κι αν είναι προγραμματισμένη, θα 
μπορεί να απαγορευτεί αν υπάρχει «κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» ή 
«απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής». Ταυτόχρονα, ο 
οργανωτής θα πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία του υπεύθυνου και να 
«συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Αστυνομικού Διαμεσολαβητή». Και «όσοι 
συμμετέχουν σε συγκέντρωση η οποία έχει απαγορευτεί τιμωρούνται με φυλάκιση 
από 1 έως 2 έτη».  

Στόχος τους είναι να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου, μας θέλουν σκυφτούς και 
υποταγμένους, γι’ αυτό και φέρνουν αυτό το έκτρωμα. Σκιάζονται την οργανωμένη 
πάλη, μην τυχόν και ξεσηκωθούν οι εργαζόμενοι, γι’ αυτό και παίρνουν τα μέτρα 
τους.  

Οι οικοδόμοι έχουμε πείρα από συγκρούσεις με το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις 
του. Έτσι και τώρα θα δώσουμε την απάντηση που πρέπει.  

Δίνουμε μαζικά και μαχητικά το παρών στο συλλαλητήριο των συνδικάτων 
την Πέμπτη 9 Ιούλη στο Σύνταγμα, στις 8 μ.μ. με προσυγκέντρωση στα 
Προπύλαια στις 7.15 μ.μ. ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την 
απαγόρευση των διαδηλώσεων. 

Άλλωστε, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας κατάλαβαν πως δεν μπορούν 
να κρύβονται από το Συνδικάτο Οικοδόμων, αναγκάστηκαν να μας συναντήσουν 
κάτω από τη συνεχόμενη πίεση και την παρέμβασή μας στο Υπουργείο.  

Δεσμεύτηκαν για νέα συνάντηση μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, για να 
απαντήσουν στα δίκαια αιτήματά μας, για την προστασία των ανέργων, για τη 
συνολικότερη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, την ανασφάλιστη εργασία που 
οργιάζει και τους ελάχιστους ελέγχους που πραγματοποιεί το ΣΕΠΕ, αφήνοντας 
ουσιαστικά ελεύθερους τους εργοδότες να αλωνίζουν, καταπατώντας ωράρια, το 
5ήμερο κ.ά. ενώ τα εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο των κατασκευών αυξάνονται 
συνεχώς. Μόνο τον τελευταίο μήνα θρηνήσαμε 6 νεκρούς σε όλη τη χώρα, 
αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της πίεσης που υπάρχει στα εργοτάξια, μαζί με 
τα ελλιπή μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Συνεχίζουμε πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά για να νιώσουν την ανάσα μας, 
να δυναμώσει ο αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. 
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