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Συνάδελφοι, εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στα εργοτάξια ανακαίνισης του Αστέρα 
Βουλιαγμένης και κατασκευής του Μουσείου Γουλανδρή, 

Η Διοίκηση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους 
που για μια ακόμα φορά σήκωσαν κεφάλι, όλοι μαζί μια γροθιά έδωσαν το δικό τους 
μήνυμα πως «δεν κάνουμε πίσω». Όσο κι αν η εργοδοσία στυλώνει τα πόδια, κωφεύει, 
δεν προσέρχεται να συζητήσει τα δίκαια αιτήματά μας, που αφορούν αυξήσεις σε μισθούς 
και μεροκάματα, ωράριο, υπερωριακή απασχόληση, συνθήκες εργασίας, μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας, αργά ή γρήγορα θα τους υποχρεώσουμε να αλλάξουν στάση.  

Ο αγώνας μας είναι μονόδρομος. Αυτός είναι που θα επιβάλλει το δίκιο μας! 
Ήδη η μέχρι τώρα προσπάθεια του αγώνα μας τους ανάγκασε να προσφύγουν σε 

μπαμπέσικες μεθόδους, όπως στην τελευταία κινητοποίησή μας στον Αστέρα 
Βουλιαγμένης, που ταρακούνησε τους εργοδότες, τους ανάγκασε να καλούν για εργασία 
κόσμο από την άλλη είσοδο. 

Δε θα τους περάσει! Απέναντι στην εργοδοτική ακαμψία λέμε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! 
Δε θα επιτρέψουμε, επ’ ουδενί λόγω, να συνεχίζει η εργοδοσία να διατηρεί όσα 

«κατέκτησε» απ’ τις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια, όπως: 
κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων, μειώσεις σε μισθούς και μεροκάματα, μείωση έως 
πετσόκομμα ασφαλιστικών εισφορών. 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Η εργοδοσία έχει επιβάλλει τα εξαντλητικά και απλήρωτα ωράρια, την 
απλήρωτη και ανασφάλιστη υπερωριακή απασχόληση, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, 
τις άσχημες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς, εκμεταλλευόμενη το πενιχρό 
μεροκάματο, που έχει μετατραπεί σε φιλοδώρημα. 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Όσο κι αν κλαίγονται, έχουν μπουχτίσει σε βάρος των εργαζομένων και 
συνεχίζουν να απαιτούν, υποδεικνύοντας την κατάργηση του απεργιακού μας 
δικαιώματος.  

Πιο δυνατά – Πιο μαζικά συνεχίζουμε με νέες κινητοποιήσεις, με 24ωρη απεργία 
την Πέμπτη 9 Νοέμβρη, στο εργοτάξιο ανακαίνισης του Αστέρα Βουλιαγμένης και 
στο εργοτάξιο κατασκευής του Μουσείου Γουλανδρή, διεκδικώντας: 

1. Υπογραφή  εργοταξιακής σύμβασης εργασίας. Αυξήσεις σε μισθούς και 
μεροκάματα. Αναγνώριση τριετιών και πλαφόν κατώτερου μεροκάματου για όλους 
τους εργαζόμενους του έργου και αυτών που θα μπουν στο έργο μετέπειτα. 

2. Αυστηρή τήρηση του πενθήμερου, παύση εργασιών τα Σαββατοκύριακα και 
απαγόρευση της υπερωριακής απασχόλησης. 

3. Αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
4. Αυστηρός έλεγχος των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο. 
5. Απαγόρευση ανύψωσης με τα χέρια βαριών και επικίνδυνων αντικειμένων. 
6. Πραγματική λειτουργία του ιατρείου και στελέχωση του με υγειονομικό προσωπικό. 
Ενώνουμε τη φωνή μας με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, 

βροντοφωνάζωντας «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ». 
Διεκδικούμε να απαγορευτούν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις. 
Δίνουμε μαζικά το παρών στο απογευματινό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, στις 6.30 

μ.μ. στο Σύνταγμα, με προσυγκέντρωση 6 μ.μ. στην Πλ. Κάνιγγος. 
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