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Με µια καθοριστική απόφαση για την ενοποίηση των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας 
και για την ισχυροποίηση της φωνής του κατασκευαστικού κλάδου, ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε.),  που πραγµατοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. 
Οι σύνεδροι µε µεγάλη πλειοψηφία περίπου 61% (205 ψήφους υπέρ και 131 κατά) ενέκριναν 
το κείµενο του καταστατικού που διαµόρφωσε η Επιτροπή Ενοποίησης για την ίδρυση νέας 
εργοληπτικής οργάνωσης, µε έδρα την Αθήνα, που θα έχει τµήµατα σε κάθε νοµό της χώρας, 
µε κατοχυρωµένη την αυτόνοµη δράση σε τοπικό επίπεδο και την οικονοµική τους αυτοτέλεια 
µε στόχο την ενιαία έκφραση, λειτουργία και δράση του εργοληπτικού κλάδου. 
Εξουσιοδότησαν την Επιτροπή Ενοποίησης, σε συνεργασία µε τις διοικήσεις των οργανώσεων 
Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε., Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. και Σ.Α.Τ.Ε., που συµµετέχουν στην κοινή προσπάθεια, να 
ολοκληρώσουν µε γρήγορους ρυθµούς όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση της νέας 
οργάνωσης.  
Ταυτόχρονα καλούν τις άλλες δύο πανελλήνιες οργανώσεις (Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. και Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) να 
θέσουν το τελικό κείµενο του καταστατικού υπόψη των οργάνων τους, µε την ευχή αυτό να 
εγκριθεί ώστε να προχωρήσουν όλοι µαζί στη νέα οργάνωση.  
 

Ολόκληρο το ψήφισµα που εγκρίθηκε από το Έκτακτο Συνέδριο της 

Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. έχει ως εξής: 

1. Εγκρίνουµε το κείµενο του καταστατικού που διαµόρφωσε η Επιτροπή 

Ενοποίησης µε τη µορφή και τις αρχές του για την ίδρυση νέας εργοληπτικής 

οργάνωσης για την ενιαία έκφραση, λειτουργία και δράση του εργοληπτικού 

κλάδου. Αναπόσπαστο κοµµάτι του κειµένου αυτού αποτελεί το τρισέλιδο των 

διορθώσεων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων που αποφασίστηκαν από 

την Επιτροπή Ενοποίησης στις 12 Νοεµβρίου 2009. 

2. Εξουσιοδοτούµε την Επιτροπή Ενοποίησης σε συνεργασία µε τις διοικήσεις 

των οργανώσεων ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε και ΣΑΤΕ που συµµετέχουν στην 

πρωτοβουλία για την πραγµάτωση της ενοποίησης, να συνεχίσουν µε γοργό 

ρυθµό στη διεκπεραίωση των διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την ίδρυση 

της νέας οργάνωσης και την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράµµατος της 

ενοποιηµένης λειτουργίας.  



3. Καλούµε τις άλλες δύο πανελλήνιες οργανώσεις ΠΕ∆ΜΕ∆Ε και ΣΤΕΑΤ στις 

οποίες θα κοινοποιήσουµε το τελικό κείµενο καταστατικού, να το θέσουν 

υπόψη των οργάνων τους, έτσι ώστε αν είναι δυνατόν να το εγκρίνουν και να 

προχωρήσουµε όλοι µαζί στη νέα οργάνωση, γιατί αυτός είναι και πρέπει να 

είναι ο τελικός µας στόχος.  

4. Καλούµε όλους τους συναδέλφους, εργοληπτικές επιχειρήσεις κάθε τάξης και 

κατηγορίας, σε όποια συνδικαλιστική οργάνωση και αν ανήκουν τώρα, να 

γραφούν µαζικά ως µέλη στη νέα οργάνωση, ενισχύοντας τη δυναµική του 

νέου ενοποιηµένου εκπροσωπευτικού µας φορέα.  

5. Οι οργανώσεις ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε και ΣΑΤΕ, πρέπει αµέσως µετά την 

έγκριση του καταστατικού λειτουργίας της νέας οργάνωσης, να ξεκινήσουν τις 

διαδικασίες παύσης της λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραµµα της Επιτροπής Ενοποίησης. 

6. Σε ό,τι αφορά τους Συνδέσµους της ΠΕΣΕ∆Ε, θεωρούµε εύλογο ότι οι 

διαδικασίες µετασχηµατισµού τους σε αυτόνοµες και αυτοτελείς οργανωτικές 

µονάδες της νέας Οργάνωσης, θα προκύψουν και θα υλοποιηθούν µέσα από 

συνθετικές και συναινετικές προσπάθειες, ώστε οι αποφάσεις µετεξέλιξής τους 

να εξασφαλίζουν τις κατά το δυνατόν µεγαλύτερες πλειοψηφίες. Στο χρονικό 

αυτό διάστηµα οι Σύνδεσµοι που θα έχουν ακόµη νοµική υπόσταση, αλλά θα 

έχουν πάψει να είναι µέλη της ΠΕΣΕ∆Ε, να µπορούν άτυπα να συνεργάζονται 

µε τη νέα Οργάνωση ως οιονεί υπό ίδρυση Νοµαρχιακά Τµήµατα.  

 


