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Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές από όλες τις ειδικότητες, 

Είναι ώρα δράσης! Να δυναμώσει η πίεση απέναντι στην κυβέρνηση και την 

μεγαλοεργοδοσία του κλάδου. Απέναντι σε αυτούς που μας θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι, 

ανοργάνωτους, διαιρεμένους για να μας έχουν του χεριού τους, εμείς απαντάμε με 

οργάνωση και συσπείρωση στο Συνδικάτο, με την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων. 

Εμπιστευόμαστε την δική μας δύναμη και δυναμώνουμε τον αγώνα για να υπερασπιστούμε 

τα δικαιώματά μας, για να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές 

αυξήσεις, για 7ωρο, 5ήμερο, για δωρεάν, δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους, για την 

προστασία των ανέργων. Συντονίζουμε την δράση μας με άλλα σωματεία απέναντι στην 

αντεργατική επίθεση που δεχόμαστε, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη.  

Σας καλούμε όλους σε μαζική συμμετοχή για να κουβεντιάσουμε, έχοντας πλέον ακόμη 

περισσότερη πείρα από το τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, πώς οργανώνουμε την πάλη 

μας για την υπεράσπιση δικαιωμάτων και πώς έχουμε πετύχει κατακτήσεις, περνώντας στην 

αντεπίθεση για σύγχρονους όρους και συνθήκες εργασίας. 

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας και προετοιμαζόμαστε για  

Πανελλαδική Πανοικοδομική Απεργία στις 4 Νοέμβρη. 

Συνάδελφοι, 

Ο νόμος Χατζηδάκη, είναι τομή στα δικαιώματα μας, εργασιακά και συνδικαλιστικά, 

καταργεί το 8ώρο και επιβάλλει το 10ωρο για όλους τους εργαζόμενους, οι υπερωρίες αντί 

χρημάτων θα μοιράζονται σε ρεπό. Καταργεί την Κυριακάτικη Αργία, αφού στο νόμο 

αναφέρεται πως επιτρέπεται η παραγωγή σκυροδέματος (μπετού) τις Κυριακές. Δεν φτάνει 

δηλαδή που τόσα χρόνια δεν πάρθηκε κανένα μέτρο απ ‘όλες τις κυβερνήσεις για να 

σταθούν στα πόδια τους οι άνεργοι του κλάδου, δεν φτάνει που οι εργοδότες μας 

ξεζουμίζουν από το πρωί ως το βράδυ, σήμερα που η οικοδομική δραστηριότητα είναι σε 

άνοδο μας ζητάνε ξανά να βάλουμε πλάτη και να πληρώσουμε το μάρμαρο.  

Την ώρα που η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και προϊόντα σαρώνει, τα ενοίκια 

εκτοξεύονται, οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού κτλ. αυξάνονται συνεχώς, όπως και τα 

καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, τα μεροκάματα είναι καθηλωμένα χαμηλά, η 

ανασφάλιστη εργασία και το παζάρι ενσήμων συνεχίζεται και αυξάνεται. Αυτό έρχεται να 

επιβάλλει ο νόμος Χατζηδάκη, να εξασφαλίσει φθηνά εργατικά χέρια, ακόμα μεγαλύτερη 

εκμετάλλευση για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγαλοκατασκευαστές και οι 

μεγαλοεργολάβοι.  

Και για να πετύχουν τα σχέδιά τους να υπάρχει σιγή νεκροταφείου στους χώρους 

δουλειάς, στον ίδιο νόμο περιέχονται και ανατροπές στα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, 
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ουσιαστικά εμπόδια στην απεργία, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ώστε να μην κάνουμε 

ζωντανές Γενικές Συνελεύσεις. Μας ζητάνε μάλιστα να παραδώσουμε μητρώα, τα μέλη μας 

τις Διοικήσεις κ.ά. στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή στους συνδέσμους των εργοδοτών. 

Θέλουν να μας έχουν φακελωμένους για να γνωρίζουν ποιος σηκώνει κεφάλι, ποιος παλεύει 

για το δίκιο του, μας απειλούν πως αν δεν τα παραδώσουμε και δεν τροποποιήσουμε το 

καταστατικό μας, δεν θα μπορεί το Συνδικάτο να υπογράφει ΣΣΕ κ.ά. 

Τους απαντάμε: Μόνο οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές αποφασίζουν για 

το πώς και με ποιόν τρόπο θα οργανωνόμαστε και θα παλεύουμε. Ό,τι έχουμε 

κατακτήσει δεν έχει έρθει ούτε με το να περιμένουμε στη γωνία ούτε με παρακάλια. Οι 

μικρές νίκες που πετυχαίνουμε είναι αποτελέσματα σκληρών αγώνων, σύγκρουσης με την 

κυβέρνηση και την εργοδοσία, μαζί με το Συνδικάτο μας και τη συμμετοχή των ίδιων των 

εργαζομένων, κόντρα σε ψηφισμένους νόμους, κόντρα στα σχέδια των αφεντικών. Έτσι 

επιβάλλουμε το δίκιο μας. Έτσι θα συνεχίσουμε γιατί νόμος είναι το δίκιο του εργάτη.  

Οι απειλές και εκβιασμοί πως δήθεν δεν θα είμαστε νόμιμοι μας εξοργίζουν και μας 

δυναμώνουν, γιατί δείχνουν ότι φοβούνται τους οργανωμένους αγώνες, φοβούνται τους 

εργάτες όταν ξεσηκώνονται. Κάνουμε την οργή και αγανάκτηση μας οργανωμένη δύναμη, 

βάζοντας στο στόχαστρο όλους αυτούς που μας εκμεταλλεύονται και στο επίκεντρο της 

πάλης μας τις δικές μας ανάγκες.  

Συμμετέχουμε στις συλλογικές διαδικασίες του Συνδικάτου μας, στις Γενικές 

Συνελεύσεις των Παραρτημάτων που θα ακολουθήσουν. Προχωράμε σε ΓΣ αυτό το 

διάστημα σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Ισχυροποιούμε το Συνδικάτο με νέες εγγραφές.  

Απέναντι στα καλέσματα για υποταγή, ότι «δεν γίνεται τίποτα», στην αναμονή για 

«σωτήρες», δείχνουμε απειθαρχία και ανυπακοή. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας 

και διεκδικούμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μην είναι κανείς συνάδελφος 

μόνος του απέναντι στον εργολάβο, την εταιρεία. Η κατοχύρωση αύξησης στο μεροκάματο 

και στο μισθό μέσα από μια Συλλογική Σύμβαση θα σημαίνει και αύξηση του ενσήμου, των 

ημερών ασφάλισης, την κατοχύρωση μιας σειράς δικαιωμάτων, όπως το ωράριο κ.ά.  

Όλοι στη ΓΣ του Συνδικάτου μας στις 17 Οκτώβρη και στην απεργία στις 4 

Νοέμβρη, με τα αιτήματά μας:  

● Υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αύξηση στα μεροκάματα, με κατώτερο μεροκάματο 

50€ για ανειδίκευτους χωρίς 3ετιες, 7ωρο – 5θημερο – 35ωρο. Να καταργηθεί όλο το 

αντεργατικό πλαίσιο που αφορά τις ΣΣΕ.  

● Να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσάκισαν 

μισθούς, δικαιώματα, ασφάλιση, συντάξεις. 

● Άμεση επαναφορά του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58, με κατάργηση του 

διαχωρισμού σε νέους και παλιούς ασφαλισμένους, αφού οι ασφαλισμένοι από το 

1993 και μετά βγαίνουν στα 62. Ταυτόχρονα δεν παραιτούμαστε από τη διεκδίκηση 

του πάγιου αιτήματός μας ως εργαζόμενοι στα ΒΑΕ να μπορούμε να βγαίνουμε στη 

σύνταξη στα 55 έτη οι άντρες και στα 50 έτη οι γυναίκες. 

● Επίδομα ανεργίας στα 600€ με μόνη προϋπόθεση τα 50 ένσημα με την προσαύξηση. 

Αλλαγή των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πάρουν το χειμερινό επίδομα 

περισσότεροι οικοδόμοι (50-250 ένσημα).  

● Αναγνώριση όλου του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου, με ευθύνη της 

χρηματοδότησης από κράτος και εργοδοσία.  

● Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.  

● Κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του 

απεργιακού δικαιώματος. Καμία δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης. 
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