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Θέμα: Κατάληψη του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Έχει παρέλθει διάστημα ενός και πλέον μηνός από την κατάληψη του κτιρίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας από σωματεία εργαζομένων σε βιομηχανίες της 

περιοχής της Χαλκίδας που σταμάτησαν τη λειτουργία τους , διαμαρτυρόμενοι για 

τα προβλήματα που προέκυψαν εκ του λόγου αυτού, την αύξηση του αριθμού των 

ανέργων  αλλά και για τη γενικότερη αποβιομηχάνιση του νομού. 

Ο κλάδος των εργοληπτών δημοσίων έργων, που πλήττεται από την οικονομική 

κρίση ίσως περισσότερο από όλους τους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, κατανοεί 

απόλυτα τα προβλήματα των διαμαρτυρόμενων σωματείων, ευχόμενος την άμεση 

επίλυσή τους. 

Όμως η συνεχιζόμενη κατάληψη των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας έχει δημιουργήσει, εκτός των άλλων, και μεγάλες δυσκολίες τόσο στην 

εκτέλεση των έργων που εκτελούνται στο νομό, όσο και στις ίδιες τις  εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, μέλη της Ένωσής μας, που έχουν αναλάβει την  κατασκευή  αυτών. 

Η μη λειτουργία των υπηρεσιών συνεπάγεται την αδυναμία επίβλεψης των 

υλοποιούμενων έργων και τη μη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων πράξεων, 

έγκριση λογαριασμών,  ανακεφαλαιωτικών  πινάκων, συμπληρωματικών 

συμβάσεων  και κάθε άλλη ενέργεια απαιτούμενη  για  την εξέλιξη  και ολοκλήρωση 

των κατασκευών των δημοσίων έργων. 



Κατ΄επέκταση τα μέλη μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις και  χωρίς να φέρουν ευθύνη γι΄αυτό κινδυνεύουν  να υποστούν τις 

δυσάρεστες  έννομες συνέπειες και επιπλέον, μη εισπράττοντας τα δεδουλευμένα 

τους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς  αυξανόμενες οικονομικές τους 

υποχρεώσεις, αμοιβές προσωπικού, προμηθευτών, ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

προς το δημόσιο κλπ. 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως εξαντλήσετε τα περιθώρια εξεύρεσης 

λύσεως ώστε να επαναλειτουργήσουν οι υπηρεσίες του νομού που εδρεύουν στο υπό 

κατάληψη κτίριο προς όφελος των μελών μας και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                 Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας 

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 


