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ΘΕΜΑ: « Σκόπιµη αδιαφορία και µη αξιοποίηση των κινητοποιήσεων » 

 

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2011, ο Σύνδεσµος µας προκήρυξε αποχή από τις 

δηµοπρασίες στο νοµό µας, τις οποίες και διαφύλαξε. 

Με επανειληµµένες οχλήσεις και εκκλήσεις µας προς την ΠΕΣΕ∆Ε για κλιµάκωση των 

κινητοποιήσεων, σε όλη την χώρα, τελικά η Συντονιστική Επιτροπή των 

Εργοληπτικών Οργανώσεων αποφάσισε Πανελλαδική  αποχή από τις 28 Μαρτίου έως 

και 12 Απριλίου 2011. 

Στο προηγούµενο διάστηµα, ο Σύνδεσµος µας κινήθηκε στοχευόµενα και συνάντησε 

όλους του τοπικούς Άρχοντες στο επίπεδο της Περιφερειακής µας Ενότητας, τους 

τοπικούς Βουλευτές, του Υφυπουργό Οικονοµικών ενηµερώνοντας τους για τα 

συνεχιζόµενα προβλήµατα του κλάδου µας. 

 Θα περίµενε κανείς λοιπόν από την Σ.Ε/Ε.Ο να επιδιώξει έστω τουλάχιστον µία 

συνάντηση:  

 είτε µε  τον Υπουργό Εσωτερικών για τα θέµατα των ∆ήµων  

 είτε µε τον Υπουργό Οικονοµικών για τα οικονοµικά θέµατα 

 είτε µε τον Υπουργό ΠΟΜΕ∆Ι για το νέο νόµο 

 είτε µε τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  για τα 

θέµατα ΕΣΠΑ και Π∆Ε 

είτε µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα.  

Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αντίθετα φάνηκε ότι οι κεντρικές Εργοληπτικές 

Οργανώσεις φοβούµενες ότι θα χάσουν την «εξουσία» που έχουν στις Περιφερειακές 



Οργανώσεις, οι οποίες άρχισαν αποχές χωρίς κεντρική απόφαση και καθοδήγηση και 

πολλές φορές ενάντια στην θέληση των Προέδρων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών 

Οργανώσεων, εκόντες –άκοντες τελικά συναίνεσαν στην αποχή. 

  Η κήρυξη της Πανελλήνιας αποχής συνεπώς αποτελούσε µονόδροµο και όχι 

επιλογή τους διότι θα καθίστατο ουραγοί των εξελίξεων γεγονός που ενδεχοµένως θα 

πυροδοτούσε εξελίξεις τις οποίες ουδόλως επιθυµούν και  δύσκολα θα έλεγχαν. 

Θεωρούµε ότι σκοπίµως αδιαφόρησαν και αδράνησαν όσον αφορά στην αξιοποίηση 

του πλεονεκτήµατος της καθολικής επιτυχίας της αποχής. 

 Κύριοι των Προεδρείων, δεν είναι δυνατό την στιγµή που ο εργοληπτικός 

κόσµος φλέγεται από προβλήµατα να επιδεικνύετε µια χαρακτηριστική αδράνεια, 

µηδενίζοντας έτσι κάθε όφελος από τις κινητοποιήσεις µας, τορπιλίζοντας µε αυτό τον 

τρόπο την ουσία του αγώνα µας. 

 Καταγγέλλουµε την στάση σας ενώπιον όλων των εργοληπτών και σας 

καλούµε έστω και την ύστατη στιγµή να σταθείτε στον θεσµικό σας ρόλο  και να 

αναδείξετε τα κοινά µας προβλήµατα στοχεύοντας στην επίλυση τους. 

 

Εκτός, αν Κύριοι των Προεδρείων των Εργοληπτικών Οργανώσεων τα προβλήµατα 

αυτά δεν είναι και για εσάς κοινά. 
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