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ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ  

ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, ΣΤΙΣ 6:00 μ.μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, 

Για ακόμη μια χρονιά επιβεβαιώνεται πως είτε σε κρίση, είτε σε ανάπτυξη τα «σπασμένα» τα πληρώνει ο 

λαός. Από τον ίδιο τον προϋπολογισμό για το 2022 είναι ξεκάθαρο ποιος θα πληρώσει αφού το 95% της 

φορολογίας αφορά τους εργαζόμενους και μόλις  το 5% τις  επιχειρήσεις μέσα στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται και οι μικρότερες, ένας αχταρμάς δηλαδή μαζί με τους μεγαλοβιομήχανους, τους 

εφοπλιστές και τεράστιους επιχειρηματικούς ομίλους.  

Την ίδια στιγμή πετσοκόβεται κι άλλο η κρατική χρηματοδότηση για το δημόσιο σύστημα Υγείας που 

στενάζει από την πανδημία και μετράμε καθημερινά δεκάδες νεκρούς και διασωληνωμένους, με τραγικές 

ελλείψεις στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, και το αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό , ενώ στον ιδιωτικό 

τομέα της Υγείας έχουν θησαυρίσει από τον πόνο των εργαζομένων. Για τα επιδόματα ανεργίας 

προβλέπεται περικοπή 200 εκ. € ενώ οι άνεργοι αγγίζουν το 1.000.000 και επιδοτούνται μόλις 105.000, 

στον κλάδο μας οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να πάρει την επιδότηση από το ταμείο ανεργίας είναι 

απαγορευτικές λόγω της ανασφάλιστης εργασίας και το παζάρι των ενσήμων που γίνεται με ευθύνη όλων 

των κυβερνήσεων, που διέλυσε το ΣΕΠΕ με την συνεχή  υποχρηματοδότηση και υποστελέχωσή του, 

αφήνοντας τα αφεντικά να αλωνίζουν αφού οι έλεγχοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. 

Ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη για να γίνουν έργα υποδομών που είναι ανάγκη για 

να μην χάνονται ζωές αλλά και λαϊκές περιουσίες από καιρικά φαινόμενα, για αντιπλημμυρικά έργα, ώστε 

να μην  πνιγόμαστε με την πρώτη ψιχάλα, για αντισεισμικά έργα σε δημόσια κτίρια που κατά βάση είναι 

«γερασμένα» και δεν πληρούν ασφαλείς προδιαγραφές σε μια χώρα που οι σεισμοί είναι καθημερινοί, για 

έργα αντιπυρικής προστασίας για να μην καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής 

θεωρείται κόστος για την κυβέρνηση για αυτό και στον φετινό προϋπολογισμό δεν υπάρχει σχεδιασμός  για 

όλα τα παραπάνω.  

Παρά το ότι για το νέο χρόνο υπολογίζεται ανάπτυξη της οικονομίας στο 6,9%, οι οικοδόμοι και 

συνολικά οι εργαζόμενοι αυτό που βιώνουμε είναι η εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας και η τσέπη 

μας άδεια λόγω των ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης, στα καύσιμα, στην ενέργεια, παντού 

και τα μεροκάματα καθηλωμένα στον πάτο, με τον μέσο μισθό κοντά στα 785€ και δουλειά ήλιο με ήλιο για 

να αυξάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα κέρδη τους.  

Η μοναδική αύξηση δαπανών του κράτους είναι αυτή για τον στρατιωτικό εξοπλισμό της χώρας που θα 

φτάσει συνολικά στα 7,5 δις αλλά και επιδοτήσεις και χρηματοδότηση στο κεφάλαιο στο όνομα της 

«πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης» 
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Από τη μια δηλαδή χρήμα δισεκατομμυρίων  που θα μοιραστεί στο κεφάλαιο για νέες μπίζνες και από 

την άλλη ψίχουλα και χαμοζωή για τους εργαζόμενους. 

Τώρα πρέπει να σημάνει συναγερμός. Να δυναμώσει ο αγώνας σε κάθε χώρο δουλειάς για υπογραφή 

ΣΣΕ με αυξήσεις στα μεροκάματα που να ανταποκρίνονται στην σημερινή κατάσταση για σύγχρονους 

όρους εργασίας που να συμβαδίζουν με τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία και η 

επιστήμη. Η λύση βρίσκεται στα χέρια μας. Με την οργανωμένη μας δράση, με το Συνδικάτο μας, με την 

αλληλεγγύη σε κάθε αγώνα, σε κάθε εργαζόμενο που διεκδικεί το δίκιο του κόντρα στα συμφέροντα της 

εργοδοσίας και σε σύγκρουση με τις κυβερνητικές πολιτικές όποιας απόχρωσης κι αν είναι. 

Οι κινητοποιήσεις του κλάδου μας όλο το προηγούμενο διάστημα και η επιτυχία της Πανελλαδικής 

Πανοικοδομικής Απεργίας έχουν ασκήσει πίεση στους κατασκευαστικούς ομίλους και τους 

μεγαλοεργολάβους για να υπογραφεί κλαδική ΣΣΕ μετά από 12 χρόνια. Με την μαζική συμμετοχή μας στο 

συλλαλητήριο να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση για να έρθουν στο προσκήνιο τα δικά μας 

συμφέροντα.  

Καλούμε όλους τους οικοδόμους και τους  εργαζόμενους στις κατασκευές να δώσουμε 

μαζικά το παρών στην συγκέντρωση των Συνδικάτων στο Σύνταγμα την Πέμπτη 16 Δεκέμβρη 

στις 18:00 μ.μ. και στην προσυγκέντρωση στην Πλ. Κάνιγγος στις 17:15 μ.μ. 

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά την πάλη για: 

➢ 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.  

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

➢ Επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης αλλά και όλων των απωλειών της τελευταίας 

δεκαετίας στις συντάξεις. 

➢ Την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού 

προσωπικού και των απαραίτητο. Ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμού και δωρεάν 

test για όλο το λαό. 

➢ Έργα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικής θωράκισης, αντιπυρικής προστασίας με 

χρηματοδότηση από το κράτος επαρκή και με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για όλη την 

χώρα. 

➢ Μειώσεις κατά 50% των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, internet και των 

εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μείωση των τιμών στα βασικά διατροφικά 

αγαθά και στα καύσιμα. 

➢ Μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έμμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής 

κατανάλωσης. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. 

Αφορολόγητο στα 12.000€ με προσαύξηση 3.000 € για κάθε παιδί.  

➢ Την άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό 

εισόδημα και πολύτεκνες οικογένειες. Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 

ευρώ, σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικία τους. 
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