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    ΠΡΟΣ:     Τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. 
                     της  ΠΕΣΕ∆Ε   
                   Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα 

          ΚΟΙΝ:    1. Επιτροπή Ενοποίηση Ε.Ο. 
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                                                                              Έδρες τους .                                                                
 
  
 

ΘΕΜΑ:   Ενοποίηση Εργοληπτικών Οργανώσεων  
 

   Κύριε Πρόεδρε,  

   Κύριοι Συνάδελφοι, 

   Η  Παγκρήτια Συνδιάσκεψη - που πραγµατοποιήθηκε στις 30-7-009 στα Χανιά - των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των τεσσάρων Συνδέσµων, των  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της 

Κρήτης,   ασχολήθηκε µε το   θέµα και αποτυπώνει τις θέσεις της ως παρακάτω:  

Η ενοποίηση του κλάδου και η ενιαία δράση του, αποτέλεσαν και αποτελούν στόχο 

αρκετών επίπονων προσπαθειών, εδώ και πολλά χρόνια. 

 Η τελευταία προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και γίνεται από την κοινή επιτροπή 

ενοποίησης   στην οποία συµµετέχουν αντιπροσωπείες από όλες τις οργανώσεις, κατέληξε σε ένα 

σχέδιο καταστατικού, επί της αρχής του οποίου συµφώνησαν οµόφωνα οι ∆ιοικήσεις των 

οργανώσεων ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και ΣΑΤΕ καθώς και το 65ο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε µε πολύ µεγάλη 

πλειοψηφία. 

 Το σχέδιο του εγκριθέντος επί της αρχής καταστατικού, προβλέπει την ίδρυση νέας ενιαίας 

πανελλαδικής οργάνωσης, µε αποκεντρωµένα νοµαρχιακά τµήµατα τα οποία θα έχουν- 

καταστατικά - κατοχυρωµένη διοικητική και οικονοµική αυτονοµία και αυτοτέλεια µε βάση ενιαίο, 

κοινό κανονισµό λειτουργίας ενσωµατωµένος στο Καταστατικό της Ε.Ο.  

 Η κεντρική διοίκηση θα συγκροτείται µε αναλογική συµµετοχή εκπροσώπων των τάξεων 

των εργοληπτικών επιχειρήσεων και εκπροσώπους 10 περιφερειών από όλη την χώρα. 

 Η εκλογή αυτών των εκπροσώπων, καθώς και των διοικήσεων των νοµαρχιακών 

τµηµάτων θα γίνεται µε πανελλαδικές εκλογές σε όλη τη χώρα την ίδια ηµέρα και θα εκλέγονται οι 

εκπρόσωποι από τα µέλη των αντιστοίχων τάξεων και της αντίστοιχης περιφέρειας. 
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 Είναι εύλογο ότι εφόσον η παραπάνω υλοποίηση του στόχου της ίδρυσης και λειτουργίας 

της νέας οργάνωσης, σύµφωνα µε τις προσδοκίες µας και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται, 

η ύπαρξη των δεκάδων υφισταµένων οργανώσεων, πανελλαδικών ή νοµαρχιακών, µε τα 

αντικρουόµενα και αµφιλεγόµενα καταστατικά, δεν θα χρησιµεύει και η διάλυσή τους θα είναι 

φυσικό επακόλουθο. 

 Τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας οργάνωσης, όπως περιγράφονται παραπάνω, 

αποτελούν σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό, την ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε ο κλάδος µε νέα 

πολλαπλάσια συνδικαλιστική δυναµική, αναλογική και συλλογική συνδικαλιστική εκπροσώπηση, να 

αντιµετωπίσει τη λαίλαπα των προβληµάτων που µαστίζει τον κλάδο και να επιτύχει έστω και 

µερική αναστροφή της κρίσης που βιώνει. 

 Με την έννοια αυτή καλούµε τον κλάδο και τις οργανώσεις, να συνταχθούν στην 

προσπάθεια της ενοποίησης που είναι σε εξέλιξη, να µελετήσουν το σχέδιο καταστατικού που έχει 

προτείνει η Επ. Εν/σης και να καταθέσουν προτάσεις,  προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 

άρθρων που αναφέρονται κυρίως στην κατοχύρωση της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας 

των νοµαρχιακών τµηµάτων, στο έκτατο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε για την Ενοποίηση που θα 

διεξαχθεί στις 21 & 22 Νοεµβρίου 2009. 

        Ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Ν. Λασιθίου, λόγω του ότι δεν παρέστη στην 

Παγκρήτια   Συνδιάσκεψη   στις  30-07-09  στα  Χανιά, δεν υπογράφει το ανωτέρω κείµενο, αν 

και συµφωνεί µε το περιεχόµενο του. 

       Ο Γεν. Γραµµατέας του  Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων Ν. Χανίων, αν και την ηµέρα  

της Συνδιάσκεψης  συµφώνησε  µε  το  περιεχόµενο του κειµένου, την  εποµένη το πρωί απέσυρε 

την υπογραφή του για δικούς του λόγους. 

      Παρακαλείται η Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε να αναρτήσει το παρόν κείµενο στην ιστοσελίδα της.  

 
Με τιµή  

 
 
 

 Για το ∆.Σ.Σ               Για το ∆.Σ.Σ.             Για το ∆.Σ.Σ. 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ            ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

                        Ο Πρόεδρος         Ο Πρόεδρος      Ο Πρόεδρος 
 

Αλέξανδρος Κλάδος       Σταµάτιος Λύκος           Ρούσος Μπουρµπάκης 
 
 

Ο Γ. Γραµµατέας                                            Η  Γ. Γραµµατέας 
 

                 Στέφανος Μπελιµπασάκης                                      Χρυσούλα  Μανουσάκη 

admin
site


