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ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 1900 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ 

  

Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,  

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε από την 

κυβέρνηση είναι για τα σκουπίδια. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με την 

απλήρωτη δουλειά μέχρι και 13ωρες την μέρα. Οι οικοδόμοι γνωρίζουμε από 

πρώτο χέρι τι θα πει ευελιξία στην εργασία, όταν έχει «δουλειά» να δουλεύουμε 

10ωρα και 12ωρα για να βγουν γρήγορα τα έργα και όταν αυτά τελειώνουν, ξανά 

στις ουρές του ΟΑΕΔ και αν δικαιούστε  έστω και αυτό το πενιχρό επίδομα 

ανεργίας. 

Τους κάνουμε ξεκάθαρο σε κυβέρνηση και εργοδοσία πως δεν πρόκειται να 

περάσουν τα σχέδιά τους. Δεν αποδεχόμαστε την απλήρωτη εργασία, τις 

απλήρωτες υπερωρίες, το 7ωρο οι οικοδόμοι το κατοχύρωσαν στα γιαπιά με 

σκληρούς  αγώνες από την δεκαετία του ΄80 ακόμα κάνοντας πράξη το σύνθημα 

«νόμος είναι το δίκιο του εργάτη». Δε μπορούμε σήμερα να δουλεύουμε 

περισσότερες ώρες. 

Απαίτηση των κατασκευαστικών ομίλων και των μεγαλοεργολάβων είναι αυτό 

το έκτρωμα που θεσπίζει την 10ωρη εργασία με το ίδιο μεροκάματο, για να 

αυξήσουν κι άλλο τα κέρδη τους. Και μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι όταν 

απελευθερώνεται η παραγωγή σκυροδέματος τις Κυριακές, καταργείται και η 

Κυριακάτικη αργία, γιατί κάποιος πρέπει να το «ρίξει» το μπετόν, εκτός και αν 

έχουν ανακαλύψει τον τρόπο για να το «διατηρούνε». Ο καθένας καταλαβαίνει 

πως όταν απελευθερώνεται η δουλειά τα Σ/Κ δεν πρόκειται να πάρει ρεπό την 

Παρασκευή. Ούτε τον εαυτό του δεν μπορεί να πείσει ο υποτιθέμενος υπουργός 

Εργασίας.  

Όλο το νομοσχέδιο είναι προμελετημένο και σχεδιασμένο, προϋπόθεση για τη 

διασφάλιση των κερδών των λίγων, με βάση τις κατευθύνσεις από την ΕΕ, τις 

«βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές». Βέλτιστο για το κεφάλαιο είναι σήμερα να 

δουλεύεις 13 ώρες την μέρα, να σου μένουν 11 ώρες για ξεκούραση και άλλες 
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δραστηριότητες και να παίρνεις  σύνταξη  στα 72 έτη, όπως συμβαίνει σε χώρες 

της Ευρώπης ήδη.  

Από την άλλη η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν κόπτεται για το 8ωρο, 

νομίζει πως ξεχνάμε τις ευθύνες του ως κυβέρνηση. Αυτός ήταν που νομοθέτησε 

τις 12 ώρες συνεχόμενες για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, που προώθησε τη 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας που διέλυσε της ΣΣΕ. Ενώ για το «νέο» 

νομοσχέδιο βλέπουν ως κύριο πρόβλημα ότι θα έπρεπε να υπάρχει συμφωνία 

μέσα από Σ.Σ.Ε. και όχι ατομικά ο κάθε εργαζόμενος.  

Συνάδελφοι, τους έχουμε μάθει πλέον. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε 

στην κυβέρνηση, ούτε στα υπόλοιπα κόμματα που τσακώνονται ποιος 

εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Καμμιά ανοχή στα 

τσιράκια της εργοδοσίας μέσα στο κίνημα, στον εργοδοτικό και κυβερνητικό 

συνδικαλισμό που έχει την πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – η 

παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) που έχουν υπογράψει χρόνια τώρα την ευελιξία στο 

ωράριο, μόνο και μόνο για να έχουν υποτίθεται ο εργαζόμενοι Σ.Σ.Ε. 

Για να μπορούν να περάσουν τα σχέδιά τους, να υπάρχει σιγή νεκροταφείου 

στους χώρους δουλειάς για να μπορούν να μας ξεζουμίζουν ανενόχλητα, το 

νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει και παραπέρα χτύπημα στη συνδικαλιστική 

δράση και διεκδίκηση, στη λειτουργία των σωματείων, στην απεργία.  

Απέναντι σε όλους αυτούς η δύναμή μας είναι ο οργανωμένος αγώνας. Η πάλη 

και η διεκδίκηση με μπροστάρη το Συνδικάτο μας για να μην περάσουν τα 

σχέδιά τους. Η απεργία στις 6 Μάη έδωσε το μήνυμα, τώρα να κάνουμε το βήμα 

παραπάνω. 

Δίνουμε όλοι το παρών στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 13/5 στις 1900 στα 

Προπύλαια και κλιμακώνουμε με νέα Απεργία το επόμενο διάστημα. 

Απαιτούμε εδώ και τώρα: 

Η κυβέρνηση να πάρει πίσω το αντεργατικό έκτρωμα. 

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσάκισαν μισθούς, 

δικαιώματα, ασφάλιση, συντάξεις.  

Να καταργηθούν οι νόμοι της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Παλεύουμε 

και διεκδικούμε σταθερή και μόνιμη δουλειά, 7ωρο- 35ωρο- 5νθήμερο. 

Απαιτούμε να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που πέρασαν εν’ μέσω 

πανδημίας. 

Κανένας περιορισμός και εμπόδιο στη δράση των συνδικάτων, το δικαίωμα 

της απεργίας και των διαδηλώσεων. 
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