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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  
 
Καλούμε τους οικοδόμους όλης της χώρας να πάρουν μαζικά, μαχητικά, μέρος 
στα συλλαλητήρια που διοργανώνει το Π.Α.ΜΕ. σε όλες τις πόλεις, ενάντια 
στην πολιτική της Ακρίβειας  και των κομμάτων που ευθύνονται για τη 
δραματική κατάσταση που βιώνει η λαϊκή οικογένεια. 
 

Οι οικοδόμοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται στην ίδια μοίρα με τους άλλους 
εργαζόμενους, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. 
Οι αυξήσεις στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης εξανεμίζουν το μεροκάματο. 
Η εμπορευματοποίηση της Παιδείας, της Υγείας, οδηγεί χιλιάδες οικογένειες 
οικοδόμων στην απόγνωση. 
Η ανεργία στον κλάδο επιδεινώνει αυτή την κατάσταση, δυσκολεύει τη ζωή της 
οικογένειάς μας. 
Γι΄ αυτή την κατάσταση ευθύνη έχουν τα κόμματα του κεφαλαίου, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου που στηρίζουν την καπιταλιστική 
ανάπτυξη, την αύξηση των κερδών των βιομηχάνων. 
Ευθύνη έχουν και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις και οι 
συνδικαλιστές τους στη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που από τη μια προσκυνούν το εικόνισμα 
της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και από την άλλη προσπαθούν με 
άσφαιρα πυρά μεταξύ τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εργατών. 
Ξεχνούν ότι χρόνια τώρα ο ΣΕΒ τους χτυπάει στην πλάτη για τις υπηρεσίες που 
του προσφέρουν. 
Ξεχνούν ότι χρόνια τώρα υπογράφουν συμβάσεις έξω και μακριά από τις 
ανάγκες της εργατικής τάξης. 
Ξεχνούν τις συμβάσεις της ξεφτίλας, των 0,77 ευρώ το 2006, του ενός ευρώ το 
2008. 
Πάνω σ΄ αυτή τη σύμβαση του ενός ευρώ τα έχουν στυλώσει οι εργοδότες και 
προτείνουν στον κλάδο μας αύξηση πείνας. 
Οι εργάτες δεν έπαθαν αμνησία, έχουν και μνήμη και μυαλό. 
 

Είναι πρόκληση για την εργατική τάξη οι προτάσεις της ΔΑΚΕ–ΠΑΣΚΕ–
Αυτόνομης Παρέμβασης για επαναδιαπραγμάτευση της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για βοηθήματα ή για εγγυημένο εισόδημα 300 
ευρώ. 
 

Οι εργάτες ούτε εμπιστοσύνη τους έχουν, ούτε ζητούν διακονιά. Ζητούν να 
πάρουν από τον πλούτο που παράγουν για να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους 
ζωής. Σε αυτό δεν μπορούν να δώσουν λύση ούτε τα κόμματα του 
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δικομματισμού και του ευρωμονόδρομου, ούτε οι συμβιβασμένες 
συνδικαλιστικές ηγεσίες και αυτό γιατί έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική 
που υπηρετούν, έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των αφεντικών 
τους. 
Απάντηση δίνει μόνο η σταθερή και αταλάντευτη πορεία και δράση του 
Π.Α.ΜΕ., το ταξικό εργατικό κίνημα, γιατί οι διεκδικήσεις μας είναι στον 
αντίποδα αυτής της πολιτικής, στον αντίποδα των συμφερόντων του 
κεφαλαίου. 
Στη βάση αυτή διεκδικούμε: 
 

√ Κατώτερο μεροκάματο 65 ευρώ 
√ Κατώτερο μισθό 1.400 ευρώ 
√ Κατώτερη σύνταξη και επίδομα ανεργίας 1120 ευρώ. Ουσιαστικές αυξήσεις 

σε όλα τα επίπεδα των μισθών και των συντάξεων 
√ Κατάργηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και πάγωμα των τιμών στα 

είδη λαïκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ειδικού φόρου στο καύσιμα 
√ Δωρεάν εισιτήριο σε όλα τα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας κατά τις πρωινές 

ώρες. Μείωση της τιμής των εισιτηρίων σε όλα τα μέσα μεταφοράς, στην 
Ακτοπλοΐα 

√ Κατάργηση των διοδίων, των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς 

√ Αποκλειστικά δημόσια-δωρεάν Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, με κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 

√ Αφορολόγητο όριο για άγαμο φορολογούμενο στα 15.000 ευρώ. 
Αφορολόγητο όριο για την οικογένεια 30.000 ευρώ, προσαυξημένο με 
5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με την 
αύξηση του τιμάριθμου 

√ Αύξηση της φορολογίας των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων του 
μεγάλου κεφαλαίου 

√ Προγράμματα λαϊκής στέγης για φτηνές, ασφαλείς κατοικίες με ευθύνη του 
κράτους 

√ Να σταματήσουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών 
στοιχείων των λαϊκών οικογενειών από χρέη στεγαστικών δανείων 

√ Να παγώσουν τα δάνεια που αφορούν τους άνεργους 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΗ 
 
 

Για τη Διοίκηση 
Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
Γιάννης Πάσουλας                                                       Κώστας Χαντζιάρας 


