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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη Λάρισα την ∆ευτέρα 21 Ιουνίου 2010 πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία µετά από
πρόσκληση του ∆.Σ. του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε
συνεργασία µε την «ΚΙΝΗΣΗ της ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ», η προγραµµατισµένη συνδιάσκεψη
Εκπροσώπων Συνδέσµων της ΠΕΣΕ∆Ε και άλλων Εργοληπτικών Οργανώσεων αφού
συµµετείχαν σε αυτή ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Βλάχος Γεώργιος, ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραµµατέας
κ. Τσουρέκας και µέλη του Περιφερειακού γραφείου ΣΑΤΕ
Θεσσαλίας , ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε κ. Μανδηλαράς Ευστάθιος και µέλη αυτής , τα µέλη
της ∆ιοίκησης της ΠΕΣΕ∆Ε κ.κ Καραγιώργης Ν., Κατσούλας Κ., Κλαπαδάκης Ε., Μεταξάς
Τζήκας Γ., και εκπρόσωποι από είκοσι (20)
Β., Μητσόπουλος Β.
Παππάς Κ. και
Συνδέσµους. Επίσης έστειλαν έγγραφα στήριξης της ενοποίησης και σύµφωνης γνώµης της
πορείας για την ίδρυση του ΣΕΚ πέντε (5) Σύνδεσµοι.
Κύρια θέµατα
της συνδιάσκεψης ήταν οι εξελίξεις- πορεία για την ενοποίηση των
Εργοληπτικών Οργανώσεων, ενέργειες µέχρι την έγκριση του Καταστατικού της Νέας
Οργάνωσης (ΣΕΚ-Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών), και τα προβλήµατα του
Εργοληπτικού κλάδου- Θεσµικό πλαίσιο.
Ένα πρώτο βέβαιο συµπέρασµα της επιτυχίας και της συµµετοχής, είναι ότι το ποσοστό του
65% του δυναµικού της ΠΕΣΕ∆Ε που εκφράστηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της ενοποίησης του
κλάδου µε την ίδρυση της νέας οργάνωσης ΣΕΚ, όχι µόνο παραµένει αρραγές και συµπαγές
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και αυτή τη στιγµή, οι συγκυρίες κάθε µορφής, ωρίµασαν
και ενίσχυσαν ακόµη περισσότερο την άποψη και την εξέλιξη αυτή.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι ο κλάδος διανύει τις χειρότερες µέρες των τελευταίων
δεκαετιών διότι συνεχίζεται µε τραγικό ρυθµό η µείωση των δηµοπρατούµενων έργων και
παραµένουν απλήρωτοι λογαριασµοί εκτελεσθέντων έργων µε αποτέλεσµα πάρα πολλές
κατασκευαστικές επιχειρήσεις να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και να αντιµετωπίζουν
προβλήµατα επιβίωσης.
Στη συνδιάσκεψη αποφασίστηκε :
Να συγκροτηθεί 7 µελής προσωρινή γραµµατεία για τον συντονισµό της όλης προσπάθειας
ΚΙΝΗΣΗΣ της ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ και της Ι∆ΡΥΣΗΣ του ΣΕΚ.
Στην γραµµατεία θα συµµετέχουν συνάδελφοι από όλες τις οργανώσεις που συµµετέχουν
στην προσπάθεια της ενοποίησης (Αγγελίδης Γ., Βασίλας Γ., Βλάχος Γ., Κατσούλας Κ.,
Κυριακόπουλος Γ., Μπελιµπασάκης Σ., Τζήκας Γ.)
Στη συνδιάσκεψη αναφέρθηκαν και καθορίστηκαν οι πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν
προς κάθε κατεύθυνση, ώστε αφενός να γίνει πράξη η ίδρυση της νέας ενοποιηµένης
οργάνωσης και αφετέρου η σύνθεση και η ενοποιηµένη έκφραση και δράση να υλοποιείται
σε κάθε βήµα αυτών που στηρίζουν την προσπάθεια.
Για τις εργασίες της συνδιάσκεψης, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν,
θα υπάρξει από την Γραµµατεία της κίνησης αναλυτικότερη ενηµέρωση των συναδέλφων.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΑΒΡΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΙΟΣ

