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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 
 
Συνεδρίασε έκτακτα η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας μας 
παίρνοντας υπόψη τις εξελίξεις που διαμορφώνονται μετά τις 
διαπραγματεύσεις για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία εκτίμησε ότι: 
• Οι θέσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για αύξηση 

πείνας του 3,8%, κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, 
απελευθέρωση των απολύσεων, μαύρη – ανασφάλιστη εργασία για 
τους νέους εργαζόμενους, είναι πρόκληση για την εργατική τάξη, 
εχθρική ενέργεια που στρέφεται ενάντια στο σύνολο των εργαζομένων. 

• Η τακτική της ΓΣΕΕ, η λογική της κοινωνικής συναίνεσης, αλλά και 
το πλαίσιο των αιτημάτων της είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των 
εργαζομένων, στηρίζουν την επιθετικότητα των βιομηχάνων και την 
αντιλαϊκή πολιτική. Είναι επικίνδυνη η θέση της πλειοψηφίας της 
ΓΣΕΕ που καλλιεργεί κλίμα αναμονής και δίνει χρόνο στο ΣΕΒ να 
…σκεφτεί και να προσέλθει …με καλύτερη πρόταση στις 
διαπραγματεύσεις. 

• Η στάση του ΣΕΒ είναι μελετημένη και σχεδιασμένη. Είναι 
αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης αντιλαϊκής επίθεσης που έχει 
εξαπολύσει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, η πλουτοκρατία, με 
τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ που φτάνει μέχρι του σημείου να προτείνει 
μαύρη – ανασφάλιστη δουλειά για τους νέους. 

• Η επίθεση της κυβέρνησης, των δυνάμεων του κεφαλαίου είναι 
ολομέτωπη και αφορά την ένταση της πολιτικής της λιτότητας, της 
ακρίβειας, της ανεργίας. Την κατάργηση του σταθερού – ημερήσιου 
χρόνου εργασίας, την ισοπέδωση κοινωνικών – ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, την 
κατάργηση των βαρέων – ανθυγιεινών, την παραπέρα 
εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας. 
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Μπροστά σ΄ αυτές τις εξελίξεις η Ομοσπονδία Οικοδόμων, το ταξικό 
κίνημα επωμίζονται τη μεγάλη ευθύνη να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις 
για την οργάνωση και την κλιμάκωση της πάλης των εργαζομένων. 
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση η Εκτελεστική Γραμματεία ομόφωνα 
αποφάσισε την κήρυξη Πανελλαδικής Πανοικοδομικής Απεργίας 
στις 13 Απρίλη, συντονίζοντας την πάλη με άλλες Ομοσπονδίες, 
Εργατικά Κέντρα, σωματεία που παλεύουν μέσα από τις γραμμές 
του ΠΑΜΕ, αλλά και άλλα συνδικάτα που θα επιλέξουν το δρόμο 
του αγώνα, κόντρα στη λογική της συναίνεσης και της υποταγής. 
Καλούμε τα συνδικάτα να πάρουν άμεσα απεργιακές αποφάσεις. 
Καλούμε τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την οργάνωση, την περιφρούρηση 
και την επιτυχία της απεργίας.  
Για να εμποδίσουμε την αντεργατική επίθεση και να διεκδικήσουμε:  
⇒ Υπογραφή της κλαδικής σύμβασης. 
⇒ Κατώτερο μισθό 1.300 Ευρώ. Κατώτερο μεροκάματο 60Ευρώ. 
⇒ Κατώτερη σύνταξη 1.050 Ευρώ. 
⇒ Σύνταξη στα 55 χρόνια. Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

με 4.050 μέρες εργασίας. Υπεράσπιση των βαρέων – ανθυγιεινών. 
⇒ Ουσιαστική προστασία των ανέργων. 
⇒ Αποκλειστικά δημόσια – δωρεάν Υγεία και Παιδεία. 
 

ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
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