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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη, μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου 

Οικοδόμων Αθήνας, σύσκεψη με θέμα : Λαϊκές Κατοικίες – Φοιτητική Στέγη. 

Παρευρέθηκαν εργαζόμενοι του κλάδου των κατασκευών, φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, 

σύλλογοι οικοτρόφων φοιτητών και εκπρόσωποι από το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων, το 

Συνδικάτο Ξύλου και από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. 

Από τη συζήτηση και την πείρα που μεταφέρθηκε από εργαζόμενους και φοιτητές 

αναδείχθηκε η έκταση του προβλήματος, που όσο περνούν τα χρόνια διογκώνεται αντί να 

μειώνεται, τα αίτια που έχουν προκαλέσει αυτή την κατάσταση αλλά και οι δυνατότητες που  

υπάρχουν σήμερα για να εξασφαλιστούν σύγχρονες – ασφαλείς, με χαμηλό κόστος 

κατοικίες για κάθε εργατική – λαϊκή οικογένεια και φοιτητικές εστίες για κάθε φοιτητή που 

σπουδάζει εκτός του μόνιμου τόπου διαμονής του, δωρεάν και με αποκλειστική ευθύνη του 

κράτους.  

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά στενά μόνο όσους παρευρέθηκαν στη σύσκεψη, αλλά όλη 

την εργατική τάξη, κάθε εργατική-λαϊκή οικογένεια που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες 

δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, με μισθούς και μεροκάματα στον πάτο, χωρίς ΣΣΕ και την 

ακρίβεια σε βασικά αγαθά να παίρνει τον ανήφορο. Έχει σχέση με πλευρές που αφορούν 

συνολικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να μπουν στο επίκεντρο του 

προβληματισμού και των διεκδικήσεών μας.  

Το ενοίκιο είναι ένας βραχνάς που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα αφήνοντας ακάλυπτες 

άλλες ανάγκες, πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες, που τα ενοίκια έχουν 

εκτοξευτεί, ειδικά σε ορισμένες περιοχές του Κέντρου της Αθήνας και περιφερειακά, σε 

περιοχές που βρίσκονται κοντά στο ιστορικό κέντρο και τα Πανεπιστήμια, οι τιμές σε 

βασικά προϊόντα κατανάλωσης παίρνουν συνεχώς τον ανήφορο, οι λογαριασμοί 

ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.τ.λ. είναι δυσβάστακτο κόστος για πολλούς εργαζόμενους.  

Σ’ αυτές τις συνθήκες η πλειοψηφία των εργαζομένων και των οικογενειών τους μένουν 

σε ακατάλληλα σπίτια, παλιότερων δεκαετιών, κακοσυντηρημένα ή κακοφτιαγμένα, χωρίς 

αντισεισμική προστασία, χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές, σε περιοχές χωρίς υποδομές για 

συγκοινωνίες, αντιπλημμυρική προστασία, σχολεία, νοσοκομεία. Αντίστοιχα, δομές για τη 

στέγαση των φοιτητών υπάρχουν ελάχιστες, με μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της 

Αθήνας – όπως και σε όλη τη χώρα – να μην έχουν ούτε ένα δωμάτιο για τη στέγαση των 

φοιτητών, ενώ οι υπάρχουσες φοιτητικές εστίες είναι σχεδόν εγκαταλειμμένες στο χρόνο, με 

τεράστιες φθορές λόγω της μη αναγκαίας συντήρησης, των ελλείψεων σε προσωπικό. Με 

αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να μη βρίσκουν κυριολεκτικά σπίτι να μείνουν, ενώ αυτοί που 

νοικιάζουν είτε δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους είτε η οικογένειά τους σφίγγει κι 

άλλο το ζωνάρι. 

Είναι προκλητικό την ώρα που τα παιδιά των εργατικών-λαϊκών οικογενειών 

αναγκάζονται να δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους για να τα βγάλουν πέρα, να 

πληρώνουν για μια τρύπα 300 ευρώ, την ίδια ώρα η κυβέρνηση να δίνει 30 εκατομμύρια 

ευρώ για πανεπιστημιακή αστυνομία στο όνομα της «ασφάλειας» και της πάταξης της 

«εγκληματικότητας» στα πανεπιστήμια. 
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Εδώ και τώρα πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σ’ αυτή την 

κατάσταση, απέναντι σε αυτή την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που έχει κριτήριο την 

αύξηση των κερδών του κεφαλαίου, να δυναμώσει η κοινή δράση και διεκδίκηση άμεσων 

μέτρων, που θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες ανάσες σε εργατικές-λαϊκές οικογένειες. 

Στην σύσκεψη καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων, το οποίο πρέπει 

να φτάσει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια και τους φοιτητικούς συλλόγους, να συζητηθεί με 

όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους σε χώρους δουλειάς, με φοιτητές και 

σπουδαστές μέσα κι έξω από τις σχολές, σε κάθε γειτονιά. 

Να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο για την εξασφάλιση της λαϊκής κατοικίας και της 

στέγασης των φοιτητών. 

1. Οι πιεστικές ανάγκες για τη λαϊκή κατοικία να στηριχτούν αποκλειστικά από την 

αύξηση της άμεσης φορολογίας κεφαλαίου που θα χρηματοδοτήσει την:  

● Επανασύσταση – επαναλειτουργία του Ο.Ε.Κ. με ανάπτυξη αποκλειστικά κρατικού 

κατασκευαστικού-στεγαστικού προγράμματος για εργατικές κατοικίες  

● Αξιοποίηση χώρων και ακινήτων του Ο.Ε.Κ. για τις ανάγκες στέγασης εργατικών 

σωματείων,  για τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες ανάγκες τους  

● Άμεση επιστροφή από τον ΕΦΚΑ των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί και 

απόδοση των τρεχουσών εισπράξεων προς τον ΟΕΚ. 

2. Άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό 

εισόδημα, πολύτεκνες οικογένειες, για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας. 

3. Υπογραφή κλαδικής σύμβασης με αύξηση στα μεροκάματα, για τους οικοδόμους και 

εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών, με κατώτερο μεροκάματο 52€ για 

ανειδίκευτους χωρίς 3ετιες, 7ωρο – 5θημερο – 35ωρο. Να καταργηθεί όλο το αντεργατικό 

πλαίσιο που αφορά τις ΣΣΕ. 

4. Ουσιαστική προστασία των ανέργων. Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους 

ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

5. Κανένα σπίτι εργατικής-λαϊκής οικογένειας να μη βγαίνει σε πλειστηριασμό, πάγωμα 

κατασχέσεων και χρεών προς τράπεζες, μείωση τιμολογίων για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, 

τηλέφωνο.  

6. Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 ευρώ, σε όλους τους φοιτητές που 

σπουδάζουν μακριά από την οικία τους, με ειδική μέριμνα για τους φοιτητές από τις 

πυρόπληκτες περιοχές. 

7. Αξιοποίηση κρατικών κτηρίων και εκτάσεων που παραμένουν κενά ή αδειάζουν λόγω 

μεταστέγασης στο Κέντρο αλλά και σε άλλες περιοχές κοντά στα Πανεπιστήμια, για 

μετατροπή τους σε χώρους φοιτητικών εστιών, πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας για 

τους φοιτητές. 

Παράλληλα προετοιμάζουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 29 Σεπτέμβρη στις 

11:00 π.μ. στην οδό Σανταρόζα, στην Αθήνα, όπου και βρίσκεται κτήριο του ΕΚΠΑ, κενό 

και αναξιοποίητο, για να κάνουμε ευρύτερα γνωστές τις θέσεις μας. Αμέσως μετά θα 

κατευθυνθούμε προς το Υπουργείο Οικονομικών για να θέσουμε αγωνιστικά τα αιτήματά 

μας.  

Θα προχωρήσουμε και σε παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, στο οποίο υπάγεται ο 

ΟΑΕΔ και ο ΟΕΚ, στο Υπουργείο Παιδείας και όπου αλλού κρίνεται. Είμαστε σε εγρήγορση 

για να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα.  

 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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