
 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

 

 

 

 

Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα, άνεργοι,  

Δίνουμε μαζικά το παρών στις απεργιακές συγκεντρώσεις των σωματείων μας 

σε όλη τη χώρα. 

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε. 
 

✓ Να μην ψηφιστεί και να πεταχτεί στα σκουπίδια το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά 

που βάζει ταφόπλακα σε δικαιώματα και κατακτήσεις ενός αιώνα, που νομιμοποιεί την 

απλήρωτη δουλειά, καταργεί το 8ωρο και την Κυριακή αργία και δίνει στους εργοδότες το 

δικαίωμα να μας απασχολούν περισσότερες ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

✓ Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, του χτυπήματος των 

συλλογικών συμβάσεων, οι απεργοκτόνοι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Αχτσιόγλου) και του 

χτυπήματος των διαδηλώσεων (νόμος Χρυσοχοΐδη), όλα τα ανεργατικά μέτρα που πέρασαν 

μέσα στην Πανδημία.  

✓ Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στα αντεργατικά σχέδια που χτυπάνε  το δικαίωμα στην 

απεργίας, βάζουν νέα εμπόδια στη λειτουργία των συνδικάτων με την προώθηση του 

ηλεκτρονικού φακελώματος που επιχειρεί η κυβέρνηση της ΝΔ.  
 

Συνάδελφοι,  

Η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στις 10 Ιούνη, ήταν η απάντηση του εργατόκοσμου στα 

σχέδια της κυβέρνησης να μας μετατρέψει σε σκλάβους του 21ου αιώνα.  

Είναι η βάση για να κλιμακώσουμε άμεσα την πάλη μας διεκδικώντας να μην ψηφιστεί το 

νομοσχέδιο- έκτρωμα για τα εργασιακά. 

Η μεγαλοεργοδοσία τρίβει τα χέρια της από ευχαρίστηση γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζεται να της 

προσφέρει νέα εργαλεία για να ξεζουμίζει τον ιδρώτα της δουλειά μας.  

Όσα επιχειρήματα και αν προωθούν η κυβέρνηση και η εργοδοσία, για να καλλωπίσουν ένα 

βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο και να το παρουσιάσουν ως κάτι σύγχρονο δεν μπορούν να 

ξεγελάσουν τους εργαζόμενους.  

Όσους επικοινωνιακούς μηχανισμούς και αν βάλουν να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να 

συγκαλύψουν τον αντεργατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, όσο και να προσπαθούν να 

υποβαθμίσουν τη μεγάλη επιτυχία της απεργίας στις 10 Ιούνη, όσο και αν η πλειοψηφία της 
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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΤΗΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΗ 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  

10:30 π.μ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ – 17:00 π.μ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ 



ΓΣΕΕ με φθηνές δικαιολογίες επιχειρεί να βάλει εμπόδια στην κλιμάκωση του αγώνα 

βοηθώντας έτσι την κυβέρνηση και την εργοδοσία, το απεργιακό ποτάμι θα είναι πιο ορμητικό 

στην νέα απεργιακή κινητοποίηση σε όλη τη χώρα στις 16 Ιούνη.  
 

Τα μέτρα που προωθούνται δεν συνιστούν πρόοδο ούτε προστατεύουν τους εργαζόμενους. 

✓ Δεν είναι σύγχρονο ούτε προοδευτικό εν έτη 2021 να απαιτείς από τους εργαζόμενους να 

δουλεύουν περισσότερες ώρες πέραν του 8ωρου και μάλιστα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, όταν 

πάνω σε αυτό το θεμελιώδης ζήτημα έγιναν τεράστιοι αγώνες και χύθηκε αίμα πριν 100 και 

πλέον χρόνια. 

✓ Πρόοδος δεν είναι να ζητάς από τους εργαζόμενους να δουλεύουν όλο και περισσότερο ενώ 

η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας θα έπρεπε να εξασφαλίζει το 

αντίθετο. 

✓ Δεν είναι ούτε σύγχρονο ούτε προοδευτικό να ζητάς από εργαζόμενους γονείς να δουλεύουν 

10ωρα και δωδεκάωρα για να έχουν την «ευκαιρία» να ασχοληθούν με τα παιδιά τους στα 

ρεπό τους που θα είναι κομμάτια από την κούραση. 

✓ Δεν είναι πρόοδος να κοροϊδεύεις τους φοιτητές που εργάζονται λέγοντας να δουλέψουν 

περισσότερο για να πάρουν ρεπό να πάνε να μαζέψουν ελιές, ενώ θα έπρεπε να είχαν όλες 

τις συνθήκες εξασφαλισμένες να ασχοληθούν με τις σπουδές τους και όχι να αναγκάζονται 

να δουλεύουν.  

Τα μέτρα που προωθούνται στηρίζουν την μεγαλοεργοδοσία που τα χειροκροτά και απαιτεί να 

παρθούν και άλλα.  

Τα αντεργατικά μέτρα είναι προαπαιτούμενα του νέου super μνημονίου.  
Τα αντεργατικά μέτρα που προωθούνται σήμερα αποτελούν προαπαιτούμενα του περιβόητου 
ταμείου ανάπτυξης και των πολλών δις ευρώ που θα βάλουν στις τσέπες τους οι 
μεγαλοεπιχειρηματίες, τα μεγάλα αρπαχτικά του ιδρώτα μας. Τα μέτρα που συνοδεύουν το 
ταμείο ανάκαμψης είναι ένα σούπερ μνημόνιο που ενσωματώνει προηγούμενους 
αντεργατικούς νόμους, όσους προωθούνται σήμερα και όσα σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον. 
Τα κυβερνητικά σχέδια για νέο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση είναι ομολογημένα εδώ και 
πολύ καιρό, θα είναι η συνέχεια του νέου κύκλου επίθεσης.  

Με τον αγώνα μας μπορούμε να φέρουμε ανατροπές προς όφελος της ζωής μας  
Ο μόνος δρόμος για να προστατεύσουμε την ζωή μας, για να αποκρούσουμε την επίθεση και να 
πετύχουμε νικηφόρα αποτελέσματα είναι ο δρόμος της οργανωμένης πάλης με επίκεντρο τις 
ανάγκες μας και τις διεκδικήσεις μας. Ακριβώς επειδή ο αγώνας μας μπορεί να φέρει 
αποτελέσματα, η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες, παίρνει μέτρα απέναντι στα 
συνδικάτα. Προσπαθούν να θωρακίσουν το κατασταλτικό οπλοστάσιο για να υλοποιούν 
ανενόχλητοι τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και τους σχεδιασμούς. 
Η υπόθεση του αγώνα στα δικά μας χέρια 
Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί ότι αυτοί που φτιάχνουν αντεργατικούς νόμους θα σκεφτούν 
τη δική μας ζωή.  
Αυτοί μας θέλουν να δουλεύουμε απ’ το πρωί ως το βράδυ, απλήρωτοι, τσαλακώνοντας την 
υγεία μας για να γεμίζουν οι τσέπες των λίγων.  
Τις λύσεις που έχουμε ανάγκη πρέπει εμείς να παλέψουμε να γίνουν πραγματικότητα. 
Μαζί με εργαζόμενους και συνδικάτα από άλλους κλάδους να μπλοκάρουμε τα αντεργατικά 
σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσία. 

Η μάχη θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα. 
Όλοι με αποφασιστικότητα παίρνουμε μέρος στην απεργία στις 16 Ιούνη και στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στην Πλατεία Συντάγματος στις 10:30 π.μ και στο απογευματινό 
συλλαλητήριο στις 17:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
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