ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δημοσιογραφική Διάσκεψη Εργοληπτικών Οργανώσεων,
ΟΣΕΟΚ και ΚΤİΜΒ – 23/05/2014 / Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης
Κατόπιν πρόσφατων επαφών μεταξύ της Ελληνοκυπριακής Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου ΟΣΕΟΚ και του Τουρκοκυπριακού
Συνδέσμου Εργολάβων ΚΤİΜΒ, υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 23 Μαίου
2014, Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των δύο Οργανώσεων, κατά τη διάρκεια
Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, στο Σπίτι της Συνεργασίας παρά το Λήδρα Πάλας.
Οι δύο επαγγελματικές οργανώσεις, χαρακτήρισαν τη σημερινή ενέργεια ως ένα
σημαντικό πρώτο βήμα για περαιτέρω συζήτηση θεμάτων προς επίτευξη του στόχου για
ανοικοδόμηση όχι μόνο της Αμμοχώστου, αλλά και όλης της Κύπρου. Τόνισαν προς
τούτο, την ανάγκη όπως η ανάληψη έργων που θα προκύψουν από όποια λύση,
επωφεληθούν οι Κύπριοι Εργολήπτες.
Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να πράξουν ότι μπορούν για το καλό της οικονομίας του
τόπου και των γενικότερων προσπαθειών για λύση, η οποία θα φέρει ευκαιρίες για
όλους, προς όφελος της οικοδομικής βιοβηχανίας.
Ο Πρόεδρος του Τ/Κ Συνδέσμου Εργολάβων KTİMB κ.CAFER GÜRCAFER, ανέφερε
ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια των επαφών των δυο οργανώσεων, που
άρχισαν πριν δυο περίπου εβδομάδες. «Τα γεγονότα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και
πρέπει να τα προλαβαίνομε. Έχομε πολλά να κάνομε και πρέπει να εργαστούμε»
πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε στη συνέχεια τα οικονομικά θέματα ως πολύ
σημαντικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αν αυτά λυθούν, θα λυθούν και όλα τ’ άλλα
και ευχόμενος οι δυο οργανώσεις να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι τη λύση.
Ο Πρόεδρος της Ε/Κ Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων ΟΣΕΟΚ κ.
ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΣΙΑΣ, ανέφερε ότι αισθήματα αγάπης και ευθύνης για τον τόπο,
οδήγησαν στην υπογραφή του σημερινού Μνημονίου, υποστηρίζοντας ότι «ήλθε ο
καιρός για λύση». «Εμείς οι ελληνοκύπριοι και οι τουρκοκύπριοι κτίστες εργολάβοι
έχουμε καθήκον να εργαστούμε στην ίδια σκαλωσιά οικοδομώντας μέτρα εμπιστοσύνης
μεταξύ των 2 κοινοτήτων. Ο ιδρώτας του ελληνοκυπρίου και του τουρκοκυπρίου κτίστη
είναι το ίδιο αλμυρός», πρόσθεσε χαρακτηριστικά και συνέχισε : «Στο χέρι μας είναι, με
τη λύση του Κυπριακού να μετατρέψομε τον ιδρώτα αυτό σε γλυκύ».
Ο κ. ΡΟΥΣΙΑΣ ανέφερε επίσης, ότι μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου οι
δυο οργανώσεις προσδοκούν σε μια λύση που θα δώσει αρκετά πλεονεκτήματα στον
κατασκευαστικό τομέα εκφράζοντας την αξίωση των δυο οργανώσεων, ότι, για
συγκεκριμένη περίοδο, τα έργα που θα εκτελούνται, να είναι μόνο από συνεργασίες
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, κατά παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
«Ας δεχτεί η Ευρώπη» κατέληξε «την αξίωση μας να ξανακτίσομε την Κύπρο εμείς οι
ίδιοι και όχι άλλοι για μας», κατέληξε.

Η κοινή βούληση των επαγγελματικών οργανώσεων ΟΣΕΟΚ και ΚΤİΜΒ, εκφράζεται με
το εν λόγω Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο και επισυνάπτουμε αυτούσιο.

