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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ  &  ΣΥΝΑΦΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΙΣ  17  IOYNIOY  2006 

 
 
 
Συνάδελφοι, 
Το μέτωπο της κυβέρνησης ενάντια στην εργατική τάξη (ε.τ), το λαό 
γενικότερα παραμένει ανοιχτό και διευρύνεται καθημερινά, ανάλογα 
με τις αξιώσεις των βιομηχάνων, του κεφαλαίου, ανάλογα με τι 
υπηρετεί και διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό των κερδών τους. 
 

Η κυβέρνηση αφού έκλεισε το ζήτημα της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την αμέριστη βοήθεια και 
συμπαράσταση του ΠΑΣΟΚ και τη δουλειά των εκτελεστικών τους 
οργάνων στην ΓΣΕΕ, σήμερα προωθεί τα μέτωπα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Κ.Α)  και της Παιδείας. 
 

Σημειώνουμε, ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός αυτών των 
ζητημάτων με τα θέματα των εργασιακών σχέσεων, των ωραρίων, των 
ελαστικών μορφών απασχόλησης, της κατάργησης των Συλλογικών 
Συμβάσεων κλπ. Είναι φανερό ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι 
τεχνητός και δεν πατάει στα πόδια του. Κι αυτό γιατί συνολικά τα 
μέτρα της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα εξυπηρετούν ένα και 
μοναδικό στόχο, το πολλαπλασιασμό των κερδών του κεφαλαίου, κατ΄ 
επέκταση το βάθεμα της εκμετάλλευσης της ε.τ. 
 
Συνάδελφοι, 
Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη το ζήτημα της Παιδείας. 
Η κυβέρνηση επιχειρεί με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο να καταφέρει 
το τελειωτικό κτύπημα στο χώρο της εκπαίδευσης: 
Καταργεί τη Δημόσια εκπαίδευση, το ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
μπάζει τους επιχειρηματίες, το κεφάλαιο στα Πανεπιστήμια, 
προγραμματίζει τις σπουδές στη βάση των αναγκών του κεφαλαίου, 
νομιμοποιεί τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. 
Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει να βγάλει εργάτες στα μέτρα του 
κεφαλαίου, δηλαδή να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τη γενικότερη 
κατεύθυνση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. 
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Το πρόβλημα της Παιδείας ξεφεύγει από τα στενά όρια της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι πρώτα απ΄ όλα ζήτημα που αφορά 
την ε.τ, είναι ζήτημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ταξικού 
κινήματος. Δεν περιορίζουμε τη δράση μας, τις διεκδικήσεις μας μόνο 
στην απόσυρση του νομοσχεδίου, ανοίγουμε συνολικά το ζήτημα στις 
παρακάτω κατευθύνσεις και απαιτήσεις: 
− Αποκλειστικά Δημόσια, Δωρεάν Παιδεία. Δημόσια, Δωρεάν, Ενιαία 

ανώτατη εκπαίδευση στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. 
− Κατάργηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
− Πτυχία με αξία, που θα αποτελούν τη μόνη προϋπόθεση για 

δουλειά στο επιστημονικό αντικείμενο. 
− Πλήρη σταθερή εργασία με δικαιώματα. 
 
Συνάδελφοι, 
Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις που 
θέλουν να περιορίσουν τη δράση του κινήματος, στην καταγγελία του 
νέου νόμου ή την απόσυρσή του. 
Το όποιο μερεμέτισμα του νόμου, οι όποιες αλλαγές σε άρθρα ή έστω 
και η απόσυρσή του δεν απαντά και δε λύνει το εκπαιδευτικό 
πρόβλημα. Αυτή η τακτική είναι κοντόφθαλμη, υπηρετεί τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου και «βγάζει λάδι» όλες τις πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν σ΄ αυτό το χώρο. 
Η προσωρινή απόσυρση του νομοσχεδίου είναι ελιγμός της 
κυβέρνησης κάτω από την πίεση του φοιτητικού, εργατικού 
κινήματος. Είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει, άλλωστε έχουν πάρει 
τέτοια μαθήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Γι΄ αυτό ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί για την καθολική απόσυρση 
του νομοσχεδίου και για τη συνολική λύση των προβλημάτων της 
Παιδείας. 
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται να αναπτύξουμε τη δράση μας το 
επόμενο διάστημα. Να βρεθούμε κοντά στους αγώνες των φοιτητών, 
των σπουδαστών, να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες και σαν σωματεία, 
αλλά κι όπου μπορούμε να προχωρήσουμε σε κοινές εκδηλώσεις με 
φοιτητικούς συλλόγους που θα προωθούν το πλαίσιο που βάζουμε σαν 
Ομοσπονδία για την εκπαίδευση. 
 
Συνάδελφοι, 
Στο μέτωπο της Κ.Α η κυβέρνηση πλέον έχει ανοίξει τα χαρτιά της. 
Ήδη η επιτροπή της Βουλής συνεδριάζει και ετοιμάζεται το τραπέζι 
του διαλόγου όπου όλοι οι ομονοούντες θα κάτσουν για να 
συναποφασίσουν την «εκτέλεση» της Κ.Α και κατ΄ επέκταση των 
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εργαζομένων. Κυβέρνηση, ΣΕΒ και πλειοψηφία της ΓΣΕΕ είναι 
έτοιμοι να διαπράξουν το έγκλημα. 
 

Η Ομοσπονδία έγκαιρα άνοιξε το θέμα και τα σωματεία μας 
προσπάθησαν να αναπτύξουν δράση σ΄ αυτή την κατεύθυνση. 
Νομίζουμε ότι έχουμε κάνει μια αξιόλογη δουλειά στον κλάδο, 
βοηθήσαμε τους συναδέλφους να καταλάβουν βαθύτερα το ζήτημα με 
υλικό, εισηγήσεις, την εφημερίδα μας κλπ. 
Το θέμα έχει ανοίξει κυρίως σε Γ.Σ, συζητήσεις και περιοδείες. 
Ξεκίνησαν να γίνονται και συγκεντρώσεις μ΄ αυτό το θέμα. Η Αθήνα 
πραγματοποίησε συγκέντρωση στο θέατρο «ΠΕΡΟΚΕ», το Αλιβέρι στο 
Ε.Κ, η Πάτρα βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσή της και 
προγραμματίζουν κι άλλα σωματεία. 
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να πολλαπλασιάσουμε τη δράση 
μας, να οξύνουμε την αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, 
την κυβέρνηση, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, να προβάλλουμε 
ολοκληρωμένα την πρότασή μας για την Κ.Α, να δημιουργούμε 
προϋποθέσεις ανατροπής των σχεδίων της κυβέρνησης. 
Τα στοιχεία δείχνουν πως το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα 
επιχειρήσει να περάσει τα αντιασφαλιστικά της σχέδια στη Βουλή. 
 
Συνάδελφοι, 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας συνεδρίασε στις 14 Γενάρη με μοναδικό 
θέμα τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 
 Όλοι θυμόμαστε ότι εκτιμήσαμε την επίθεση που δέχεται ο θεσμός 
των ΣΣΕ από εργοδότες, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και τη 
συμβιβαστική τακτική της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ. Συζητήσαμε και 
εκτιμήσαμε το αρνητικό πλαίσιο διεκδίκησης της ΓΣΕΕ, διαβλέψαμε 
την υπονομευτική της τακτική στην ανάπτυξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων, την υπονόμευση των κλαδικών ΣΣΕ. Δηλαδή, 
εκτιμήσαμε ότι η διεκδίκηση κλαδικών ΣΣΕ θα γίνει μέσα σ΄ ένα 
αρνητικό κλίμα για τους εργαζόμενους. Καθορίσαμε το πλαίσιο 
διεκδικήσεων στη βάση των αναγκών των εργαζομένων και σημειώσαμε 
ότι το όποιο αποτέλεσμα είναι ζήτημα πρώτα απ΄ όλα συσχετισμών 
δυνάμεων που οι εργαζόμενοι κύρια έχουν χρέος να το διαμορφώνουν 
προς όφελός τους. Σχεδιάσαμε τη δουλειά μας και πήραμε όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να ενημερωθούν αρχικά τα στελέχη μας, να 
ζυμωθεί το πλαίσιο πάλης μέσα στον κλάδο, εκδώσαμε 
προπαγανδιστικά υλικά. 
Στα πλαίσια αυτά εκτιμάμε ότι έγινε μια καλή δουλειά στον κλάδο που 
θα βοηθήσει τη δουλειά μας παραπέρα. Πραγματοποιήσαμε 
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Περιφερειακές συσκέψεις, Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις, 
περιοδείες και ομιλίες στους χώρους δουλειάς, βοηθήσαμε σε ορισμένες 
περιπτώσεις Διοικητικά Συμβούλια σωματείων να συνεδριάσουν. 
Εκτιμάμε ότι με αιχμή της ΣΣΕ δώσαμε μια αξιόλογη μάχη σε 
πολιτικό, ιδεολογικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. 
 
Συνάδελφοι, 
Δεν είναι υπερβολή να εκτιμήσουμε ότι με αιχμή τη Σύμβαση άνοιξαν 
στον κλάδο μια σειρά ζητήματα και έγινε αξιόλογη συζήτηση, βγήκαν 
στην επιφάνεια δυσκολίες, λαθεμένες εκτιμήσεις και αντιλήψεις, 
αναδείχτηκαν αδυναμίες που πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη. Σε 
κάθε περίπτωση είναι επιβεβλημένο να βοηθήσουμε πιο 
αποτελεσματικά τα σωματεία, να γίνει πιο ουσιαστική και γόνιμη η 
συνεδρίαση τους, η δράση τους. Πρέπει να συνεχίσει η συζήτηση, η 
δράση πάνω σ΄ αυτά τα ζητήματα, πρέπει να ενισχύσουμε τα 
ιδεολογικοπολιτικά μας επιχειρήματα, να γίνουμε πιο απλοί, πιο 
πειστικοί στη δουλειά μας, να είμαστε πιο κοντά στους συναδέλφους 
μας, να νοιώθουν πραγματικό μετερίζι το Συνδικάτο. 
 

Έχει νομίζουμε μια αξία να σταχυολογήσουμε ορισμένα ζητήματα που 
βγήκαν από την πείρα αυτής της δραστηριότητας. 
1. Άνοιξε το ζήτημα της υποχωρητικότητας των συναδέλφων στις 
πιέσεις των εργοδοτών, στο κλέψιμο της ασφάλισης, της παραβίασης 
του ωραρίου, κτυπήθηκε η λογική «ποιος θα πληρώσει, είναι μικρός 
ο εργολάβος», «κτυπημένες δουλειές» κ.ά. 

2. Κτυπήθηκε η αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, 
που έντεχνα καλλιεργεί η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και μάλιστα σε μια 
εποχή σφοδρής επίθεσης του κεφαλαίου σε κάθε δικαίωμα και 
κατάκτηση της ε.τ. 

3. Με αιχμή και την επίθεση στο θεσμό των ΣΣΕ από την εργοδοσία, 
τα κόμματα της πλουτοκρατίας και τη ΓΣΕΕ αναπτύχθηκε συζήτηση 
γύρω από τις ΣΣΕ, την αναγκαιότητα διατήρησή τους σαν κατάκτηση 
που σε τελευταία ανάλυση εξασφαλίζει έστω το κατώτερο 
μεροκάματο, το κατώτερο μισθό. 

4. Αναδείχτηκε το ζήτημα του συσχετισμού δύναμης κάθε φορά σαν 
αναγκαία προϋπόθεση για την επιβολή της θέλησης του κλάδου, της 
ε.τ, για την επίλυση προβλημάτων . Κουβεντιάσαμε για την ευθύνη 
των οικοδόμων στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης τέτοιων 
συσχετισμών στο εργατικό κίνημα που όχι μόνο θα επιβάλουν λύσεις 
σε προβλήματα, αλλά θα είναι η προωθητική δύναμη για γενικότερες 
και ουσιαστικότερες αλλαγές υπέρ της ε.τ. 
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5. Αναδείξαμε το ρόλο των κομμάτων της πλουτοκρατίας και πόσο 
επικίνδυνα γίνονται όσο η ε.τ τους δίνει δύναμη, τους κρατάει στην 
εξουσία. Πήρε πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η 
επιχειρηματολογία μας για την ανάγκη να απαγκιστρωθεί η ε.τ, ο 
λαός γενικότερα, απ΄ αυτά τα κόμματα, αναδεικνύοντας ότι με δική 
του ευθύνη απονευρώνει το δικό του αγώνα, υποθηκεύει τους αγώνες 
και το μέλλον της τάξης μας. 

6. Οξύναμε την αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό-εργοδοτικό 
συνδικαλισμό, τους ξεμασκαρέψαμε και αναδείξαμε ότι η τακτική 
τους στο εργατικό κίνημα υπηρετεί τα συμφέροντα της 
πλουτοκρατίας. Αυτή η αντιπαράθεση ενίσχυσε την ταξική ενότητα 
του κλάδου, την ανάγκη της ενοποίησης της πάλης  της ε.τ σε 
στόχους και αιτήματα που έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το 
κεφάλαιο. Έγινε ακόμα πιο ορατό ότι οι ψευτολεονταρισμοί της 
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ ένα στόχο είχαν να αποπροσανατολίσουν την 
ε.τ, να απονευρώσουν τους αγώνες της, να την βάλουν στην γωνία. 

7. Απαντήσαμε με ιδεολογικά επιχειρήματα στην επιχειρηματολογία 
των οπαδών της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, 
της αντοχής της οικονομίας. 

8. Η γραμμή που ακολουθήσαμε από την αρχή για την υπογραφή των 
ΣΣΕ, αναδεικνύοντας συνολικά τα προβλήματα που είναι δεμένα με 
τη ζωή των οικοδόμων, θεωρούμε ότι ήταν σωστή. Βοήθησε να 
αναδειχτεί συνολικά το πλαίσιο πάλης του ταξικού κινήματος από τη 
διεκδίκηση από τον εργοδότη, τις υπηρεσίες, το κράτος. 

 
Συνάδελφοι, 
Σαν επιστέγασμα θα λέγαμε όλων αυτών ήταν η επιτυχία της απεργίας, 
της 30 Μάη. 
Τη θεωρούμε πετυχημένη, όχι γιατί ξεπέρασε άλλες απεργιακές 
κινητοποιήσεις σε συμμετοχή ή στις συγκεντρώσεις, αντίθετα είχαμε 
προβλήματα, αλλά γιατί σαν κλάδος κάναμε ένα βήμα. Πήγαμε σε 
απεργία για τη σύμβαση αναδεικνύοντας όλα τα ζητήματα που θίξαμε 
παραπάνω.  
Η υποχώρηση των εργοδοτών από εκεί που ήταν αμετακίνητοι στο 
3,9% στο 4% & 3% και μία επιπλέον τριετία δεν είναι άσχετη με τη 
δράση του κλάδου. 
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Συνάδελφοι, 
Για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το αποτέλεσμα πρέπει 
πρώτα απ΄ όλα να εκτιμήσουμε μέσα σε ποιες συνθήκες δώσαμε τη 
μάχη των κλαδικών συμβάσεων. 
Εκτιμάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αμφισβήτησης του ίδιου του 
θεσμού των ΣΣΕ, σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η λογική του 
συμβιβασμού στο όνομα της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας, της 
αντοχής της οικονομίας, σε μια περίοδο όπου ΠΑΣΟΚ και ΝΔ σε 
συνεννόηση με τη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ υπογράφουν σύμβαση που 
δεν εξασφαλίζει ούτε 10 τσιγάρα την ημέρα. 
 

Επίσης σοβαρό στοιχείο που θα πρέπει να εκτιμήσουμε είναι το 
γεγονός ότι μετά την ατιμία που διέπραξε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ σε 
βάρος της ε.τ όξυνε τον αντικομμουνισμό, την επίθεση στο ταξικό 
κίνημα με κέντρο το ΠΑΜΕ και τις Ομοσπονδίες που το στηρίζουν. 
Δεν είναι τυχαία η χυδαία κριτική που δέχεται η Ομοσπονδία μας από 
τα σαλόνια της ΓΣΕΕ, τα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων, το 
Δημοσιογραφικό χώρο, τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 
 

Παίρνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία πιστεύουμε ότι η υπογραφή 
αυτής της σύμβασης είναι ένα σημαντικό βήμα στη δουλειά μας. 
Αποδεικνύει στην πράξη ότι χαμένος αγώνας είναι μόνο εκείνος που 
δεν γίνεται. 
 
Συνάδελφοι, 
Έχουμε ήδη εκδώσει υλικό και έχει σταλεί στα Συνδικάτα με τους 
πίνακες και τα νέα ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται από 1.1.2006. Η 
σύμβαση είναι για υπογραφή στο Υπουργείο από την Τρίτη 13.6. 
 

Από δω και πέρα στις πλάτες μας πέφτει ένα μεγάλο καθήκον, η 
εφαρμογή της σύμβασης στην πράξη στο χώρο δουλειάς, ιδιαίτερο 
βάρος να ρίξουμε στο χώρο των μεταναστών.Σ΄ αυτή την κατεύθυνση 
πρέπει να οργανώσουν τη δουλειά τους τα σωματεία. 
Κάθε σωματείο να συνεδριάσει, να σχεδιάσει τη δουλειά του. 
Μπορούμε να πάμε σε Γενικές Συνελεύσεις, μπορούμε να μοιράσουμε 
την ανακοίνωση με περιοδείες στους χώρους δουλειάς. Μπορούμε εκεί 
που υπάρχουν μεγάλες κατασκευές να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί. 
 

Παράλληλα να ανοίξουμε μέτωπο για την εισφοροδιαφυγή, την κλοπή 
της ασφάλισης των συναδέλφων, δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο 
αυτή την κατάσταση. 
Πιστεύουμε ότι είναι βασικά στοιχεία απομάκρυνσης των συναδέλφων 
από τα σωματεία. 
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Συνάδελφοι, 
Όπως είναι γνωστό σε 6-7 μήνες πραγματοποιούμε το 21ο Συνέδριό 
μας. Δεν θα πάρουμε σήμερα απόφαση για ημερομηνία. Θέλουμε όμως 
να θέσουμε ένα ζήτημα: Τι και πως φθάνει στον απλό συνάδελφό μας 
από ένα Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. 
Συνήθως είναι υπόθεση των αντιπροσώπων και όχι πάντα όλων. 
Συζητάμε 1-2 μέρες και παρακάτω δεν φθάνει τίποτα απ΄ όλα αυτά. 
Θέλουμε λοιπόν να επιδιώξουμε, στο βαθμό του δυνατού, να ανοιχτεί 
στον κλάδο το Συνέδριο, να συζητηθεί. 
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση, πέρα από την προπαγάνδα με πανό, αφίσες, 
προκηρύξεις κλπ. θα βγάλουμε ένα κείμενο με τους βασικούς άξονες 
των προβλημάτων που θα ασχοληθεί το Συνέδριο και να αποτελέσει 
μπούσουλα για Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις, ομιλίες κλπ. 
Πιστεύουμε ότι είναι ένα μέσο βοήθειας για να συμμετέχει κάθε 
οικοδόμος σ΄ αυτή τη διαδικασία. 
 
Συνάδελφοι, 
Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει το θέμα των μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, το ζήτημα των ατυχημάτων. 
 

Το τελευταία διάστημα έχουμε επανειλημμένα κρούσματα κυρίως 
θανατηφόρων ατυχημάτων. Δεν θα επανέλθουμε σε ανάλυση και τις 
ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτά τα έχουμε πει και θα τα λέμε 
καθημερινά. Όμως πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε, πως θα 
απαντήσουμε. Δεν μπορεί να παίζουμε το ρόλο του θεατή και να 
μετράμε ζωές που χάνονται. 
Πρώτα απ΄ όλα να απευθυνθούμε στις Επιθεωρήσεις, στα ΚΕΠΕΚ, με 
παραστάσεις διαμαρτυρίας για σοβαρούς ελέγχους, πρόστιμα κλπ. Θα 
πρέπει επίσης να γίνουν δυναμικές παρεμβάσεις στους χώρους των 
ατυχημάτων. Δεν μπορεί οι υπεύθυνοι να γλιτώνουν από το Νόμο, να 
γλιτώνουν και από τους εργαζόμενους. Πρέπει να γίνει κάτι πιο 
δυναμικό. 
 


