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Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές 

Η επιτυχία της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας στις 4 Νοέμβρη που 

απλώθηκε σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια και στην συντριπτική πλειοψηφία της 

συμβατικής οικοδομής ήταν ένα ακόμη βήμα, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων 

κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων μέσα και έξω από χώρους δουλειάς, στη μάχη για 

την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Ήδη με τον αγώνα μας έχουμε ασκήσει σημαντική πίεση στην εργοδοσία του 

κλάδου, που έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια αναγκάστηκε να συζητήσει ουσιαστικά 

για την υπογραφή Σύμβασης. Έχουν πραγματοποιηθεί 2 συναντήσεις 

αντιπροσωπίας της Ομοσπονδίας μας με τους εργοδότες του κλάδου και συνεχίζονται 

οι διαπραγματεύσεις. Παρά τη συμφωνία που εκφράζουν ότι πρέπει να υπογραφεί 

νέα ΣΣΕ, συνεχίζουν να κωλυσιεργούν. 

Οι κατασκευαστές, που ανάμεσά τους κουμάντο κάνουν οι μεγάλοι όμιλοι του 

κλάδου, κάνουν την δουλειά τους για το δικό τους συμφέρον. Θέλουν να 

αξιοποιήσουν την υπογραφή Σύμβασης με τους εργαζόμενους για να 

διαπραγματεύονται καλύτερα τις τιμές των έργων που αναλαμβάνουν. Γι’ αυτό και η 

αρχική τους πρόταση είναι κάτω από την πραγματικότητα που ήδη υπάρχει 

διαμορφωμένη στην πιάτσα, όσον αφορά τα τεχνικά μεροκάματα που έχουν 

βελτιωθεί. 

Εμείς συνεχίζουμε να παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας για υπογραφή ΣΣΕ με 

ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα. 

Ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων, πρέπει πιο 

δυναμικά, πιο αποφασισμένοι να παλέψουμε για το δίκιο μας, να συνεχίσουμε τον 

αγώνα για να βελτιώσουμε τους όρους και συνθήκες εργασίας, για ουσιαστική αύξηση 

στα μεροκάματα και τους μισθούς. 

Η υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις θα κατοχυρώσει το ύψος του κατώτερου 

μεροκάματου και θα εξασφαλίσει να μην κολλιούνται τα ένσημα μας με μεροκάματο 

«ξεφτίλα» που επιδρά στο δωρόσημο, στα επιδόματα, στη σύνταξη. Θα είναι ανάσα 

και ανακούφιση από τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Με την 

υπογραφή ΣΣΕ θα έχουμε στα χέρια μας ένα ισχυρό όπλο για να βελτιώσουμε με την 

παρέμβαση μας τους όρους δουλειάς μέσα στα εργοτάξια και στους χώρους 

δουλειάς.  
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Το κλίμα μέσα στους χώρους δουλειάς έχει αλλάξει όπως και οι διαθέσεις, όλοι οι 

συνάδελφοι κατανοούν πως τώρα που υπάρχει ανάκαμψη της οικοδομικής 

δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα, είναι 

επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν τα μεροκάματα αλλά και συνολικά οι συνθήκες 

εργασίας.  

Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια προσπάθεια για διμερείς συμβάσεις εργασίας ανά 

εργοτάξιο και ανά εταιρεία, για ουσιαστικές αυξήσεις, για να τηρείται το ωράριο, για 

μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για την προστασία από την 

πανδημία με συνεχή επαναλαμβανόμενα τεστ για όλους με ευθύνη κράτους – 

εργοδοσίας, για να εξασφαλιστεί το εισόδημα μας σε περίπτωση νόσησης ή επαφής 

με κρούσμα και καραντίνας. 

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να απλώσει  παντού σε κάθε μικρό ή μεγάλο γιαπί και 

καλούμε όλους τους συναδέλφους για όλα αυτά τα προβλήματα να έρχονται στο 

Συνδικάτο και στα Παραρτήματά του. 

Έχοντας μπροστά μας και το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, με αντιπροσώπους 

οικοδόμους απ’ όλη την χώρα, μπορούμε και είμαστε σίγουροι πως μέσα από 

συλλογικές διαδικασίες, συζητώντας την πείρα και τα συμπεράσματα τα θετικά αλλά 

και τις αδυναμίες που πρέπει να διορθώσουμε, θα βγούμε πιο δυνατοί.  

Προετοιμαζόμαστε από τώρα για νέα απεργιακή κινητοποίηση, να νιώσουν την 

ανάσα μας, να καταλάβουν κυβέρνηση και εργοδοσία πως δεν συμβιβαζόμαστε με 

ψίχουλα και την χαμοζωή που μας προσφέρουν, την στιγμή μάλιστα που δεκάδες 

δισεκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους από 

το λεγόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης» τα επόμενα χρόνια. Δεν ανεχόμαστε την αύξηση-

κοροϊδία των 50 λεπτών την ημέρα και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για παρόμοιες 

αυξήσεις από τον Μάη και έπειτα, τη στιγμή που αυτές, με την ακρίβεια σε ρεύμα, 

καύσιμα, τρόφιμα κ.ά. δε φτάνουν για τίποτα. 

Έχουμε πλέον συσσωρευμένη πείρα, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει είτε σε 

ανάπτυξη είτε σε κρίση. Δεν πρόκειται να πληρώσουμε ξανά, με φουλ εντατικοποίηση 

της δουλειάς, με απλήρωτες υπερωρίες, όπως προβλέπει ο νόμος-έκτρωμα 

Χατζηδάκη, με δουλειά ακόμη και τις Κυριακές, με το πλιάτσικο που γίνεται με τα 

ένσημα μας να συνεχίζεται, για να θησαυρίζουν οι όμιλοι και οι μεγαλοεργολάβοι του 

κλάδου. 

Έχουμε την δύναμη στα χέρια μας, με το Συνδικάτο μας, την οργανωμένη πάλη και 

διεκδίκηση να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Οι αγώνες του προηγούμενου 

διαστήματος, η μαζική συμμετοχή στην πανοικοδομική απεργία αποδεικνύουν 

περίτρανα πως οι λύσεις στα προβλήματά μας ποτέ δεν έρχονται από τους 

κυβερνώντες, που νομοθετούν πάντα εις βάρος μας ή άλλους σωτήρες. Μόνο όταν 

είμαστε ενωμένοι σε μια γροθιά, με μεγαλύτερη οργάνωση και συμμετοχή, τότε 

μπορούμε να επιβάλλουμε τα δικά μας συμφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση με 

αυτά των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που τους δίνουν αβάντα για να 

ξεσαλώσουν μέσα στους χώρους δουλειάς. 

Τώρα είναι ανάγκη να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας αυξημένες ανάγκες, με 

βάση πάντα και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, για μια καλύτερη ζωή για μας 

και τις οικογένειές μας.  
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