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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΥΠΟΥ   
για  Οικονομική Κρίση – Ανεργία - ΣΣΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/1/2009 
 

 
Στόχος της σημερινής συνέντευξης 

είναι να προβάλουμε ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης για το επόμενο διάστημα που 
είναι συνέχεια της προηγούμενης δουλειάς 
μας, σηματοδοτεί την προοπτική των 
αγώνων, έχει ως βάση προβλήματα αιχμής 
του κλάδου και συνολικά το διεκδικητικό 
πλαίσιο της Ομοσπονδίας, του ΠΑΜΕ και 
κινείται στους εξής άξονες: 

α)Οικονομική κρίση 
β)Ανεργία 

      γ)ΣΣΕ 
       δ)Αγωνιστικές Κινητοποιήσεις 

Το ζήτημα των αιτιών, της ερμηνείας της οικονομικής κρίσης είναι κομβικό 
ζήτημα για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, έχει καθαρά ταξικό χαρακτήρα, 
καθορίζει τον προσανατολισμό του κινήματος, αναδεικνύει την βασική αντίθεση 
της κοινωνίας εργατική τάξη – κεφάλαιο. Κατά συνέπεια το ζήτημα είναι:   

- Ποιος παράγει τον πλούτο, ποιος τον ιδιοποιείται 
- Ποιος έχει τα μέσα παραγωγής 
- Ποια είναι η διέξοδος 
 
Με βάση αυτήν μας την τοποθέτηση απορρίπτουμε  τις τοποθετήσεις των πολιτικών 

και συνδικαλιστικών δυνάμεων που εντοπίζουν τις αιτίες της κρίσης σε κακούς 
καπιταλιστές, σε καιροσκόπους τυχοδιώκτες, τα λάθη και παραλείψεις  στην απληστία των 
τραπεζιτών κλπ. 

Η βασική αιτία της οικονομικής κρίσης είναι η άναρχη υπερπαραγωγή, το 
καπιταλιστικό κέρδος. Η συσσώρευση από τους καπιταλιστές τεράστιου πλούτου από την 
εκμετάλλευση  της εργατικής τάξης από την μια, και η αδυναμία της εργατικής τάξης από 
την άλλη να απολαύσει και να αποκτήσει αυτό που παραγει.  Κατά συνέπεια το πρόβλημα 
εστιάζεται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, στην ατομική ιδιοκτησία στα μέσα 
παραγωγής και όχι σε κακούς χειρισμούς των καπιταλιστών.  

Τα όσα λοιπόν λέγονται για παραχωρήσεις των εργατών ώστε να ξεπεραστεί η κρίση 
είτε από την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου ή της οργάνωσης των 
εμποροβιομηχάνων και των άλλων πλουτοκρατών ένα στόχο έχουν. 

Να ενοχοποιήσουν την εργατική τάξη, τα λαικά στρώματα και τους αγώνες τους, να 
πείσουν τους εργαζόμενους ότι έχουν  μερίδιο ευθύνης  για την κρίση άρα πρέπει να 
κάνουν υποχωρήσεις.  

Στην ουσία πρόκειται για κάλεσμα η εργατική τάξη να αποδεχτεί να βάλει πλάτη για 
να σωθεί η καπιταλιστική οικονομία να αυγατίσουν τα κέρδη των εργοδοτών των 
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κατασκευαστικών εταιριών. Τόσα χρόνια η εργατική τάξη υπέφερε από  την πολιτική του 
κεφαλαίου που υπηρετούσαν πιστά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ, οι δυνάμεις που είναι 
ευθυγραμμισμένες με την Ε.Ε. για να εξασφαλίσουν ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. 
Σήμερα που οι καπιταλιστές  δεν κερδίζουν όσα θα ήθελαν από τις επενδύσεις τους, 
δηλαδή από την αξιοποίηση της κλεμμένης υπεραξίας ζητάνε ξανά να πληρώσει η εργατική 
τάξη το μάρμαρο.  

Θεωρούμε ότι θα είναι ολέθριο για την εργατική τάξη αν μπολιαστεί με μια τέτοια 
αντίληψη. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει αποδοχή μιας αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής που θα 
συμπιέζει καθημερινά το εισόδημα της εργατικής τάξης προς τα κάτω, θα κάνει πιο μίζερη 
την ζωή της. Σημαίνει:  

- κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων 
- Πλήρη ανατροπή του σταθερού χρόνου εργασίας 
- Πάγωμα και μείωση των συντάξεων 
- Μεροκάματο κάτω από την σύμβαση και χωρίς ασφάλιση. 
Η εργατική τάξη δεν έχει καμία ευθύνη για την κρίση του συστήματος, δεν 

πρέπει να κάνει καμιά υποχώρηση. Είναι αναγκαίο σε αυτές τις συνθήκες να 
αναπτυχθεί ισχυρό,  ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα διεκδίκησης, όχι 
παραίτησης. Σήμερα είναι πιο επίκαιρο και αναγκαίο από κάθε άλλη φορά τα 
αιτήματα της εργατικής τάξης να βοηθούν την επαναστατικοποίηση των 
εργαζομένων σε αντίθεση με τις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης που επιδιώκουν 
την συντηρητικοποίηση τους. Να αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτός ο δρόμος 
ανάπτυξης θα γεννάει φτώχεια , ανεργία, κρίσεις. Δεν έχει να προσφέρει πλέον 
τίποτα. Αντίθετα είναι επιτακτικός ο άλλος δρόμος ανάπτυξης που έχουν ανάγκη 
οι εργαζόμενοι που κριτήριο του θα είναι τα συμφέροντα, οι ανάγκες των 
εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών. 

 

ΑΝΕΡΓΙΑ  
Καταρχήν το ζήτημα της ανεργίας δεν είναι αποκλειστικότητα των οικοδόμων. Είναι 

ένα γενικότερο πρόβλημα, έχει τις ρίζες του στο ίδιο το σύστημα στον καπιταλιστικό τρόπο 
ανάπτυξης. Δεν αφορά μόνο τους αμιγώς οικοδόμους αλλά παρασέρνει συνολικά κλάδους 
και επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται γύρω από την οικοδομή. Δηλαδή εργαζόμενοι 
στην εξόρυξη, μεταποίηση και εμπορία οικοδομικών υλικών (εμπόριο εννοούμε 
οικογενειακές επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενους που έχουν μάντρες  οικοδομικών  



 3

υλικών, μικρομάγαζα κλπ), μισθωτούς τεχνικούς, χειριστές σκαπτικών  και άλλων 
μηχανημάτων, εργοδηγούς κλπ. 

Κατά συνέπεια  το πρόβλημα ξεφεύγει από τους 300 χιλιάδες οικοδόμους και τις 
οικογένειες τους και αγκαλιάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο κλάδο και 
αυτοαπασχολούμενους. 

Εκτιμάμε ότι την ανεργία που κάπως δειλά  παρουσιάστηκε στον κλάδο  μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, την αναχαίτισε προσωρινά η μαζική έκδοση  οικοδομικών αδειών  για 
να προλάβουν οι κατασκευαστές τα νέα φορολογικά μέτρα της Κυβέρνησης. Η ανάκαμψη 
ήταν προσωρινή. Στην πορεία η γενικότερη οικονομική κρίση επηρέασε τον χώρο των 
κατασκευών. Τα 500.000 απούλητα διαμερίσματα πανελλαδικά και οι αυξημένες τιμές των 
διαμερισμάτων καταδείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι από την μια μεριά το 
κατασκευαστικό κεφάλαιο έχει συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο από την εκμετάλλευση των 
εργαζομένων γενικά στον κλάδο και από την άλλη ο εργαζόμενος για να αποκτήσει στέγη 
ξαναπέφτει στα νύχια των αρπακτικών των τραπεζών όπου για 15-20 χρόνια  στην 
κυριολεξία τον εξοντώνουν οικονομικά και σωματικά. 

Σήμερα η ανεργία στον κλάδο με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
ξεπερνάει το 17%, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο, το 2007. Σχετικά όμως με τον 
όγκο πριν το 2004 είναι πολύ περισσότερη. Εκτιμάμε όμως ότι είναι αρκετά παραπάνω γιατί 
υπάρχουν εκατοντάδες άδειες που ενώ φαίνεται ότι έχουν εκδοθεί δεν είναι στην 
διαδικασία της κατασκευής και επίσης είναι χιλιάδες οι οικοδομές που είναι στάσιμες. 
Στοιχείο αναμφισβήτητο  είναι ότι οι πιάτσες, τα καφενεία έχουν γεμίσει ανέργους που 
έχουν να κάνουν μεροκάματο 2, 3 και 4 μήνες. Δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο 
που  έχουν φύγει στο εξωτερικό όπως στην Ρουμανία, Βουλγαρία, Ντουμπάι και αλλού. 

 
Εκτιμάμε ότι: 

- Η ανεργία, που έκανε την εμφάνιση της στον κλάδο και οξύνεται, δεν θα είναι μια 
περίοδος που θα κλείσει ο κύκλο της και θα περάσει. Εχει τις ρίζες της στο ίδιο το 
καπιταλιστικό σύστημα και οξύνεται, όσο η ανάπτυξη δεν θα υπηρετεί λαϊκές ανάγκες, 
αλλά την κερδοφορία του κεφαλαίου. Δεν αποτελεί λύση να πουλήσουν οι 
κατασκευαστές τα αδιάθετα διαμερίσματα, ούτε βέβαια οι εκκλήσεις για υποχωρήσεις 
των εργαζομένων από το μεροκάματο και τα δικαιώματα τους 

- Για να κατασκευαστούν φτηνές και ασφαλείς λαϊκές κατοικίες, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η οικονομική ανάπτυξη να υπηρετεί τα λαικά συμφέροντα, που σημαίνει ότι η γη, 
οι  πρώτες ύλες δεν θα είναι εμπόρευμα που θα εκμεταλλεύονται μια χούφτα 
καπιταλιστές. Για να εξασφαλιστεί η ιεράρχηση των έργων, νοσοκομεία, σχολεία, 
αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα κ.α. με βάση τις λαϊκές ανάγκες και όχι τις ανάγκες 
των καπιταλιστών χρειάζεται μαζική πάλη με την διεκδίκηση της επίλυσης του 
ζητήματος της εξουσίας. Γιατί η λαϊκή εξουσία και οικονομία  που αναπτύσσεται με 
κριτήριο τις ανάγκες του λαού είναι προϋπόθεση για τις απαιτούμενες ριζικές αλλαγές.  

- Τα όσα έργα είναι σε εξέλιξη ή αλλα που θα προγραμματιστούν δεν είναι ικανά να 
εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην δουλειά στον κλάδο και από άποψη όγκου αλλά και 
γιατί δεν απορροφούν μεγάλο αριθμό εργατοτεχνικού προσωπικού. 
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Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η κατάσταση θα οξυνθεί, η ανεργία θα πάρει 
μεγαλύτερες διαστάσεις και μόνιμα χαρακτηριστικά. Η οικονομική κρίση θα 
επιδεινώσει το πρόβλημα της ανεργίας. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα όξυνση 
της επίθεσης της εργοδοσίας στο ωράριο, το μεροκάματο, την ασφάλιση. 
Απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση των ανέργων. 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Όπως είναι γνωστό η Ομοσπονδία υπογράφει μονοετείς Συλλογικές Συμβάσεις. 
Έχουμε ήδη καταγγείλει τις συμβάσεις και είμαστε στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων 
με τους εργοδότες. Απορρίπτουμε την σύμβαση της συμπαιγνίας της πλειοψηφίας της 
ΓΣΕΕ με τον ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις και ως βάση για διαπραγμάτευση 
στο οικονομικό μέρος θέτουμε κατώτερο μεροκάματο για τον ανειδίκευτο εργάτη 75 ευρώ. 
Μαντεύουμε τα επιχειρήματα που θα προβάλλουν οι εργοδότες, ξέρουμε ότι η αύξηση 
5,5% από 1/5/2009 που έχει υπογράψει η ΓΣΕΕ θα χρησιμοποιηθεί ως οχυρό για να 
αποκρούσουν τα αιτήματα του κλάδου. Εμείς προετοιμάζουμε τον κλάδο για μαχητικές 
κινητοποιήσεις, για ανάπτυξη αγώνων στα μεγάλα έργα, προϋπόθεση για να καμφθεί η 
εργοδοτική αδιαλλαξία. Είμαστε πεισμένοι ότι το δίκιο κρίνεται στο πεδίο της ταξικής πάλης 
και όχι στους στημένους διαλόγους των παραδομένων συνδικαλιστών με τους 
βιομηχάνους.  

 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
Δεν μας διαφεύγει ότι είμαστε σε μόνιμο πόλεμο με το κεφάλαιο, την Ε.Ε., τις 

Κυβερνήσεις, τα κόμματα που το υπηρετούν. Είμαστε σε μόνιμη σύγκρουση με μια 
αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική, που προωθεί η ΝΔ, στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες 
δυνάμεις, που είναι ευθυγραμμισμένες με την Ε.Ε. και τις πολιτικές της. Ο κλάδος στις 15 
Γενάρη θα προχωρήσει σε δυναμικές διαμαρτυρίες στα τοπικά ΟΑΕΔ σε όλη τη χώρα και 
θα απαιτήσουμε την ουσιαστική προστασία των ανέργων. Στις 20 Γενάρη θα 
διαδηλώσουμε με απογευματινά συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Στις 27 
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Φλεβάρη τα Δ.Σ. των σωματείων από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουμε παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Απασχόλησης. Στον προγραμματισμό μας είναι και απεργιακή 
κινητοποίηση σε ημερομηνία που θα προσδιορίσουμε τις επόμενες ημέρες. 
 

ΤΟ  ΒΑΣΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  
ΕΙΝΑΙ :  

1) Ουσιαστική προστασία των ανέργων 
2) Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού των 1400 ευρώ μέχρι να βρει ο 
άνεργος δουλειά. 

3) Έκτακτη επιδότηση των ανέργων του κλάδου στο ύψος του κατώτατου μισθού των 
1400 ευρώ 

4) Υπολογισμός του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου 
5) Συνταξιοδότηση στα 50 χρόνια για αυτούς που συμπληρώνουν δύο χρόνια στην 
ανεργία και έχουν 4.050 ημέρες ασφάλισης. 

6) Επιδότηση των νέων ανέργων χωρίς καμία προϋπόθεση. 
7) Επέκταση της υπαλληλικής αποζημίωσης για όλους (Ν. 2112) 
8) Μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων (για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) σε 
βάρος των κερδών των ομίλων του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

9) Πάγωμα όλων των δανείων που έχουν πάρει οι σημερινοί άνεργοι και όσοι χάνουν 
την δουλειά τους. 

10) Κατάργηση του ανατοκισμού σε όλα τα δάνεια. 
11) Διακοπή κάθε πλειστηριασμού και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων των 
εργαζομένων για χρέη στεγαστικών δανείων που αφορούν την κύρια κατοικία. 

12) Άτοκα στεγαστικά δάνεια σε νέα ζευγάρια για απόκτηση κύριας κατοικίας 
13) Πρόγραμμα κρατικής μέριμνας στην υλοποίηση προγραμμάτων λαϊκής στέγης για 
την δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και φτηνών κατοικιών. 

14) Κατασκευή έργων αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. 
15) Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας να σταματήσει να στέλνει πελάτες στις τράπεζες, 
να ενισχύσει αποφασιστικά το κατασκευαστικό πρόγραμμα, να δώσει δάνεια στους 
δικαιούχους από ίδια κεφαλαία, άτοκα, και στο ύψος της εμπορικής αξίας της 
κατοικίας. 

16) Αποκλειστικά Δημόσια καθολική ασφάλιση που βάζει φραγμό σε κάθε μορφή 
ληστείας των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και όχι μόνο αποφυγή των 
επενδύσεων σε «δομημένα ομόλογα». 

17) Αποκλειστικά δημόσια και δωρεά Υγεία – Πρόνοια- παιδεία. 
18) Αφορολόγητο ποσό για την τετραμελή οικογένεια 30.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 

5000 ευρώ για κάθε παιδί. 
19) Κατάργηση του Φ.Π.Α. στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα (θέρμανσης και 
κίνησης).  


