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ει. 6 

ΠΟΛΘΤΘΚΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

Με ενιαίο κπαηικό θοπέα έπγα για ηιρ λαϊκέρ ανάγκερ 

Θδιαίηεπα σπήζιμα ζςμπεπάζμαηα από ηην εκδήλωζη πος διοπγάνωζε η Δημοκπαηική Πανεπιζηημονική 

Κίνηζη Μησανικών 

 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλνιηθή ζεώξεζε όιωλ ηωλ θάζεωλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγωγήο ηωλ έξγωλ (από ην ζρεδηαζκό 

θαη ηε κειέηε κέρξη ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε) 

θαη απαηηείηαη ε ππαγωγή όιωλ ηωλ έξγωλ ζε έλαλ ενιαίο 

κπαηικό θοπέα καηαζκεςών πος θα καηέσει ηο ζύνολο 

ηων μέζων παπαγωγήρ θαη ζα δηεπζύλεη ην ζύλνιν ηωλ 

παξαγωγηθώλ δπλάκεωλ ηνπ θιάδνπ, ζα ζρεδηάδεη 

επηζηεκνληθά ηα έξγα θαη ζα θαηαλέκεη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε, ην εξγαηηθό δπλακηθό θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πόξνπο, ζην πιαίζην ηνπ θεληξηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηεο νηθνλνκίαο. 

Απηό είλαη ην βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο εκεξίδαο πνπ 

νξγάλωζε ρηεο ην απόγεπκα ε Δημοκπαηική 

Πανεπιζηημονική Κίνηζη Μησανικών ζηελ αίζνπζα εθδειώζεωλ ηνπ ΣΕΕ κε ζέκα: «Κξίζε ζηνλ ηνκέα ηωλ 

θαηαζθεπώλ - Δηέμνδνο από ηε ζθνπηά ηωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ». ηελ εκεξίδα παξαβξέζεθαλ ε Ελένη Μπέλλος, 

κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ θαη ν Μάκηρ Παπαδόποςλορ, κέινο ηεο ΚΕ θαη ππεύζπλνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Σκήκαηνο ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ. 

Οπωο επηζήκαλε ζηελ θεληξηθή εηζήγεζε ν Ηλίαρ Τζιμποςκάκηρ, κέινο ηνπ Δ ηνπ ωκαηείνπ Μηζζωηώλ 

Σερληθώλ, «ε εθδήιωζε ηεο θξίζεο ζηνλ θιάδν ηωλ θαηαζθεπώλ, πξνεγήζεθε ηεο εθδήιωζεο ηεο θξίζεο ζην 

ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Σα ηδηωηηθά έξγα βξίζθνληαη ζε θξίζε ήδε από ην 2005. Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 

θιάδνπ νη ζπλέπεηεο είλαη νμύηαηεο, κε ηνλ αξηζκό ηωλ απνιύζεωλ λα ππνινγίδνληαη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο, κε 

ηνπο επίζεκα θαηαγεγξακκέλνπο αλέξγνπο ζηνλ θιάδν κόλν ηε δηεηία 2008 - 2010 λα ππνινγίδνληαη ζε 80.000 

πεξίπνπ, ελώ κε βάζε ηα ζηνηρεία, πάλω από ην 12% ηωλ θαηαζθεπαζηηθώλ επηρεηξήζεωλ έρεη βάιεη ινπθέην». 

Οπωο ζεκείωζε ν νκηιεηήο «πξόθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο εθδήιωζεο θξίζεο ππεξπαξαγωγήο 

θαη ππεξζπζζώξεπζεο θεθαιαίνπ, θξίζεο ελόο ζπζηήκαηνο όπνπ ζθνπόο ηεο παξαγωγήο είλαη ην θέξδνο θαη όξηό 

ηεο ην θεθάιαην. Πξόθεηηαη γηα ππεξπαξαγωγή κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα θεξδνθνξία θαη όρη κε 

βάζε ηηο ιαϊθέο αλάγθεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη νη 200.000 απνύιεηεο θαηνηθίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα 

πνπιεζνύλ εμαζθαιίδνληαο ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία ζηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νκίινπο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή νη 

θνηλωληθέο αλάγθεο ζηέγαζεο εθηνμεύνληαη». 

«Μνλαδηθή δηέμνδνο από ηελ θαπηηαιηζηηθή βαξβαξόηεηα, από ηηο αλαπόθεπθηεο θαπηηαιηζηηθέο θξίζεηο, από 

ηελ εμαζιίωζε ηωλ εξγαηώλ - ηόληζε ν νκηιεηήο - είλαη ε αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ηξόπνπ παξαγωγήο, είλαη 

ν δξόκνο ηεο ιαϊθήο εμνπζίαο θαη νηθνλνκίαο, πνπ ζα θέξεη ζην πξνζθήλην ηελ παξαγωγή κε θξηηήξην ηηο 

θνηλωληθέο αλάγθεο. ε απηό ην πνιηηηθννηθνλνκηθό πιαίζην, ην ηερληθό έξγν ζα ζηακαηήζεη λα αληηκεηωπίδεηαη 

ωο εκπόξεπκα. Θα αληηκεηωπίδεηαη ωο κηα ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηόηεηα κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ 

ζπλδπαζκέλωλ, δηαξθώο δηεπξπλόκελωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ γηα έξγα πνηνηηθά, θζελά, πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, 

πνπ πξνηάζζνπλ ωο πξώην θαη βαζηθό ηελ αζθάιεηα ρξήζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπο, αλάγθεο πνπ ζηνλ 

θαπηηαιηζηηθό ηξόπν παξαγωγήο είλαη αληηθξνπόκελεο». 

«ηνλ πξνγξακκαηηζκό πινπνίεζεο ηωλ έξγωλ από ηνλ εληαίν θξαηηθό θνξέα - επηζήκαλε ν Η. Σζηκπνπθάθεο - 

ζα ηεξαξρνύληαη νη επείγνπζεο αλάγθεο ηωλ ιαϊθώλ ζηξωκάηωλ, ζα δίλεηαη βάζε ζηελ θαηαζθεπή κεγάιωλ 

έξγωλ αλάπηπμεο ηεο ιαϊθήο νηθνλνκίαο, ηεο αγξνηηθήο παξαγωγήο, ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο ελέξγεηαο. Ο εληαίνο 

 

Από ηε ρηεζηλή εκεξίδα ζηελ αίζνπζα ηνπ ΣΕΕ 



θξαηηθόο θνξέαο θαηαζθεπώλ, ζα εθπνλεί νινθιεξωκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο κειέηεο, εμαζθαιίδνληαο ηνπο 

όξνπο θαη ηελ ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, ζα επηβιέπεη ηα έξγα, ελώ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Πνιπηερληθέο 

ζρνιέο θαη εξεπλεηηθά θέληξα ζα πξνρωξά ζε έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ηε δηάγλωζε λέωλ αλαγθώλ, γηα λέεο 

ηερληθέο κεζόδνπο. Θα πξναρζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινζηήξημε κε ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο 

(π.ρ. ζπλεξγαζία κε ηνλ θιάδν παξαγωγήο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ). Ο εληαίνο θξαηηθόο θνξέαο θαηαζθεπώλ ζα 

εμαζθαιίδεη ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ κόληκε, ζηαζεξή δνπιεηά, ζπλερή αλαβάζκηζε ηωλ ζπλζεθώλ 

δηαβίωζεο θαη ηέινο ηε δπλαηόηεηα λα βάινπλ ηηο παξαγωγηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο, ηηο γλώζεηο ηνπο, ζηελ ππεξεζία 

ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ θαη ηωλ αλαγθώλ ηνπ». 

ηελ εκεξίδα έγηλαλ νη εμήο ζεκαηηθέο παξεκβάζεηο: «Ππόγπαμμα Αθήνα 2014. Γπαμμή επίθεζηρ ζηα Λαϊκά 

Γικαιώμαηα» κε νκηιήηξηα ηελ Αθποδίηη Αςγεπινού, κέινο Δ ΑΔΑ. «Γύο δπόμοι για ηο μέλλον ηος 

Δλληνικού», κε νκηιήηξηα ηελ Απεηή Καπαμπούκαλος, πνιενδόκν - ρωξνηάθηε. «Η πποζθοπά ηηρ Σοβιεηικήρ 

Απσιηεκηονικήρ» κε νκηιήηξηα ηελ Κέλς Παπαϊωάννος, κέινο αληηπξνζωπείαο ΑΔΑ. «Μεηαπολεμική 

Απσιηεκηονική Δξέλιξη: Αθήνα - Βοςδαπέζηη» κε νκηιεηή ηνλ Ππαξιηέλη Κονδύλη, αξρηηέθηνλα. 

Επίζεο, έγηλε ζπδήηεζε γηα ηελ νξγάλωζε ηεο ιαϊθήο αληεπίζεζεο κε παξεκβάζεηο από: ηνλ Μάνθο Θμππιάλο, 

κέινο ηνπ Δ ηνπ ωκαηείνπ Μηζζωηώλ Σερληθώλ, ηνλ Νίκο Μακπόποςλο, από ηελ Επηηξνπή Αγώλα 

απηναπαζρνινύκελωλ κεραληθώλ, ηελ Δανάη Γκούμα, κέινο αληηπξνζωπείαο ΑΔΑ θαη ηνλ Κώζηα Ζιώγα, 

ζηέιερνο ηνπ ΠΑΜΕ, κέινο Δ Οκνζπνλδίαο Οηθνδόκωλ Ειιάδαο. 

 


