
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΙΜΑ 

 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στο εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης επί της οδού Πόντου 
ανετράπη γερανός με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο χειριστής – υπεργολάβος. 

Απευθύνουμε  θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους της διοίκησης και όλους τους 
συναδέλφους που μαζί χτίζουμε και μοχθούμε, στην οικογένεια του θύματος. 

Δεν φτάνουν όμως οι πονεμένες σκέψεις και η συμπόνια, γιατί το νέο αυτό εργατικό 

ατύχημα δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Έρχεται να προστεθεί σε μια τεράστια λίστα με 
γνωστά και άγνωστα ατυχήματα που μετρούν οι εργαζόμενοι του έργου και όχι μόνο, στην 

πάλη για να μπει το ψωμί στο τραπέζι. 

 

Είναι ατύχημα που προέκυψε σε συγκεκριμένες συνθήκες – που αποτελούν 

καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια στους χώρους δουλειάς. 

 

Στο όνομα της κρίσης η εργοδοσία συνολικά, έχει κάνει επίθεση σε μια σειρά δικαιώματα 

της εργατικής τάξης και τα έχει πετάξει στα σκουπίδια, γιατί κοστίζουν στα υπέρογκα κέρδη 
τους. 

Στο όνομα των κερδών του κάθε μονοπωλίου, στο έργο του κατασκευής του ΜΕΤΡΟ, έγιναν 
απολύσεις, μειώσεις μισθών και εντατικοποίηση της εργασίας. Οι συνθήκες κάθε φορά όλο 
και πιο σκληρές με το μεροκάματο να μην φτάνει για τους άνεργους της κάθε οικογένειας.  

Με υποσχέσεις και θολές κουβέντες κάθε φορά τα τελευταία 10 χρόνια ζητάνε από τους 
εργαζόμενους να κάνουν υπομονή, να κάνουν πίσω. Την ίδια στιγμή όμως τα αφεντικά δεν 

παζαρεύουν τα κέρδη τους, δεν κάνουν σκόντο σε ημερομηνίες παράδοσης, ούτε παίρνουν 
υπόψιν τις ανάγκες των οικογενειών μας. 

 

Η εργοδοσία έχει αξιοποιήσει όλη την αντεργατική νομοθεσία απ’ όλες τις κυβερνήσεις, έχει 
εφαρμόσει όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο και έχει διαμορφώσει τα εργοτάξια με συνθήκες 

μεσαίωνα. 

 

Το Συνδικάτο Οικοδόμων είχε αναδείξει από νωρίς πως σε τέτοιες συνθήκες δεν 

αργούσε το θανατηφόρο ατύχημα, ακόμα και με υποδείξεις της επιθεώρησης 
εργασίας. 

 

Να γίνει σύνθημα αγώνα και υπόθεση όλων   

να μην θρηνήσουμε κι άλλον εργάτη νεκρό. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι του έργου ενωμένοι κάτω από τα κοινά μας προβλήματα και 
συμφέροντα να βαδίσουμε ενάντια στον κοινό εχθρό που είναι η εργοδοσία και τα τσιράκια 
της, όσοι βάζουν πλάτη στον χώρο δουλειάς να περνά αυτή η κατάσταση και μας καλούν να 

σκύβουμε το κεφάλι. 

Δείχνουμε ταξική ενότητα και αλληλεγγύη σε γραμμή σύγκρουσης με τα κέρδη των 
κατασκευαστικών μονοπωλίων, σε γραμμή ρήξης με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό 

συνδικαλισμό που εκφράζει τα συμφέροντα των αφεντικών. Πάμε κόντρα στις πολιτικές της 
ΕΕ και της κυβέρνησης που βάζουν ταφόπλακα σε ότι εργασιακό δικαίωμα έμεινε. 

 



 

Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση που καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων 
και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο σκάμμα της Αγίας Σοφίας,  

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 10:00 π.μ. 

 

Απαιτούμε: 

 Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την 
πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Έλεγχο της 

εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη λήψη μέτρων. 

 Συστηματική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον 

επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις 
γυναίκες εργαζόμενες. 

 Την άμεση διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Υπεράσπιση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών, μείωση του χρόνου εργασίας 

για τα ΒΑΕ σε εξάωρο / πενθήμερο / τριαντάωρο και αύξηση των ημερών αδείας. 
Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 50 για τις γυναίκες, στα 55 για τους 
άντρες που εργάζονται στα ΒΑΕ. 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους του έργου, κατάργηση των 
εργολαβιών και ελαστικών σχέσεων εργασίας με προσλήψεις άμεσα στο έργο για την 

ικανοποίηση των αναγκών. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 

 Σύγχρονα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας σε όλους 

τους τόπους δουλειάς.  

 Επαναφορά των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στο ύψος του 2009. 

 Επαναφορά των διατάξεων που αφορούν τις ΣΣΕ και τις καθιστούν υποχρεωτικές για 
όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα αν είναι μέλη ή όχι των αντίστοιχων εργοδοτικών 

οργανώσεων που τις υπογράφουν. 

 Κατάργηση των νόμων που αφορούν ατομικές συμβάσεις, ενώσεις προσώπων κ.λπ. 

που στα χέρια των εργοδοτών είναι «βούτυρο στο ψωμί» για να εξασφαλίζουν άθλια 
μεροκάματα. 

 


