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∆ΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΠΕ∆Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 
   Πραγµατοποιήθηκε στις 16.2.2012 η Γενική Συνέλευση των µελών του 

ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου. 

   Στην Συνέλευση προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της 

προσωρινής Εκτελεστικής Επιτροπής της νέας Ενοποιηµένης Οργάνωσης του 

Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών (Σ.Ε.Κ.) 

Εργασίες της Συνέλευσης ήταν: 

• Ο ∆ιοικητικός απολογισµός δράσης του ∆.Σ. για το 2011,  που εγκρίθηκε 

οµόφωνα 

• Ο Οικονοµικός απολογισµός για την οικονοµική χρήση του 2011, που 

εγκρίθηκε οµόφωνα 

• Ο Προϋπολογισµός    για την οικονοµική χρήση του 2012, που εγκρίθηκε 

οµόφωνα. 

• Η εκλογή αντιπροσώπων του Συνδέσµου στο 68ο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε. 

• Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ του κλάδου και τα 

• Επαγγελµατικά προβλήµατα 

 
Οι εργασίες της Γ.Σ. ξεκίνησαν µε  την επισήµανση του   ∆ιοικητικού  

απολογισµού: «Ο κλάδος µας βιώνει  σήµερα ένα ασφυκτικό  επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η γενική 

οικονοµική ύφεση, η ακήρυχτη στάση πληρωµών  της πολιτείας, το συνεχές ψαλίδισµα του Π∆Ε, το 

σταµάτηµα χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, βλ. Θησέας, η δραµατική µείωση των 

δηµοπρατούµενων έργων, είναι οι παράγοντες που διαµορφώνουν  τις συνθήκες της ανεργίας και της 

οικονοµικής δυσπραγίας που µαστίζουν σήµερα τη µεγάλη πλειοψηφία των µελών, συνθήκες που  

εξωθούν πολλούς  σε αναγκαστική έξοδο από το επάγγελµα….»   

Στα πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος την πρωτεύουσα θέση 

κατέχει η αυξανόµενη ανεργία από την παρατεταµένη ύφεση και τη δραµατική 

µείωση των έργων, καθώς και  η οικονοµική ασφυξία από τη στάση πληρωµών 

χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.   

 Μεγάλο µέρος των εργασιών κάλυψε η συζήτηση για την ενιαία έκφραση του 

κλάδου και η ενηµέρωση από τους εκπροσώπους του ΣΕΚ αναφορικά µε την έγκριση 

του καταστατικού και τις επόµενες ενέργειες για το «στήσιµο» της νέας 



ενοποιηµένης Οργάνωσης.  Από τη συζήτηση που διεξήχθη διαφάνηκε   η συµφωνία 

όλων στη διαπίστωση (όπως αναφέρεται και στο χαιρετιστήριο µήνυµα της 

προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ)  «…Σε αυτές τις  δυσµενείς συνθήκες η συνδικαλιστική ενότητα του 

κλάδου είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Όντες ειλικρινείς µε τους εαυτούς µας  οφείλοµε να 

παραδεχτούµε ότι ο κλάδος επί πολλά χρόνια έχει απαξιωθεί συνδικαλιστικά εξαιτίας της 

πολυδιάσπασης του. Η αναποτελεσµατικότητα του σε συνδικαλιστικές διεκδικήσεις µπορεί να 

πολεµηθεί  µόνο µε την ενότητα και την ενιαία έκφραση. Αυτήν την ανάγκη φιλοδοξεί  να υπηρετήσει 

η νέα ενοποιηµένη Οργάνωση του ΣΕΚ….»    

Η Γ.Σ. των µελών  επιβεβαίωσε τη θέση και τη βούληση του Συνδέσµου να 

εργαστεί µε όλες τις δυνάµεις του ώστε να συµβάλει στην υλοποίηση της 

προσδοκώµενης ενιαίας έκφρασης του κλάδου µέσα από την ενοποιηµένη οργάνωση 

και δράση του Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών (Σ.Ε.Κ.) 

Οι εργασίες της Γ.Σ. ολοκληρώθηκαν µε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας. 

  

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΑΝ∆ΡΟΥΛΑ  ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
  

1. Μ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
2. Σ.Ε.Κ. 
3. ΠΕΣΕ∆Ε 
4. ΣΑΤΕ 
5. ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 
6. ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
7. ΣΤΕΑΤ 
8. Σύνδεσµοι ΠΕΣΕ∆Ε 

 
 
 


