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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Η δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικό το Νόμο 2434/96 (συντελεστή ενσήμων) 

δεν είναι ξεκομμένη από την γενικότερη επίθεση στα ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα.  
Η απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία , να επιδεινώσει 

την ήδη άσχημη ασφαλιστική κάλυψη των οικοδόμων. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο αντικειμενικός συντελεστής θεσπίστηκε με Νόμο  του 1992 που 

προσδιόριζε  ότι για κάθε τετραγωνικό μέτρο οικοδομής αντιστοιχεί 1,5 ημερομίσθιο. 
Τροποποιήθηκε προς το χειρότερο με προσφυγή πάλι της εργοδοσίας το 1996 στο 1,35 την στιγμή 
που ο πραγματικός προσδιορισμός είναι 2 ημερομίσθια ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Ευθύνη για την όλη εξέλιξη έχει το Υπουργείο Απασχόλησης και το ΙΚΑ που δεν έκαναν 
απολύτως τίποτα παρά την προειδοποίηση της Ομοσπονδίας μας για τον κίνδυνο της αρνητικής 
αυτής εξέλιξης  από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Είχαμε επισημάνει στην τελευταία συνάντηση  με την κα. Πετραλιά  ότι το Υπουργείο και το 
ΙΚΑ θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και με πολιτική απόφαση να καλύψει το κενό που δημιουργεί 
η αντισυνταγματικότητα του Νόμου. 

Η σημερινή συνάντηση με τον Διευθυντή Εσόδων του ΙΚΑ δεν μας αφήνει περιθώρια 
εφησυχασμού για τις προθέσεις της Κυβέρνησης να δώσει λύση στο πρόβλημα. 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας μας που δίνουν λύση στο πρόβλημα δεν έχουν 
παρθεί υπόψη. 

Απαιτούμε: 
1. Επαναφορά του συντελεστή  με νέα διάταξη και αύξηση στα 2 ένσημα ανά 

τετραγωνικό μέτρο. 
2. Καθιέρωση βιβλίου παρουσίας στις οικοδομές. 
3. Δημιουργία μεικτών επιτροπών ελέγχου. 

 
Καλούμε τους οικοδόμους σε αγωνιστική επαγρύπνηση και τα σωματεία μέλη μας 

σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
Διεκδικούμε: 

⇒ Κατώτερη σύνταξη 1120 ευρώ. 
⇒ Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες και 60 για τους άνδρες, 50 και 55 αντίστοιχα 
στα Β.Α.Ε. 

⇒ Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 4050 ένσημα. 
⇒ Καταργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.  

 
Για την Διοίκηση 
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