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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θεσσαλονίκη 3.6.2014 

 

Θέμα:  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ‘’ΣΤΕΓΗΣ’’ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΕΙΛΤΕ 

ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 

Ο σύνδεσμος ΣΤΕΓΗ είναι έτοιμος να ξεκινήσει τον πολιτικό και θεσμικό αγώνα του μετά τον 

δικαστικό αγώνα του που είναι σε εξέλιξη και να αποστείλει στον υφυπουργό όλα τα μηνύματα των 

οικιακών και κτιριακών παραγωγών, κατασκευαστών μελετητών , μηχανικών του χώρου οικιακών 

και κτιριακών φωτοβολταικών  στην συνάντηση του συνδέσμου μας ‘’ΣΤΕΓΗ’’ που μας επιβεβαίωσε 

η γραμματεία του Κου Παπαγεωργίου με τον υφυπουργό Κα Κυριακοπούλου Μαρία στις 

18/6/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ. 

Καλούμε όλους τους οικιακούς και κτιριακούς παραγωγούς κατασκευαστές μηχανικούς μελετητές 

να μας αποστείλουν e-mail με τις θέσεις και μηνύματα που θέλουν να στείλουν στο ΥΠΕΚΑ  

ανεξαρτήτως συνδέσμου η συλλόγου που ανήκουν και που εμείς θα κάνουμε με την μορφή Memo 

προς τον Υφυπουργό Ενέργειας και που ελπίζουμε να διορθώσει τα κακώς κείμενα σε όσο 

μεγαλύτερο βαθμό γίνεται. 

Είμαστε ο μόνος σύνδεσμος οικιακών κτιριακών που δέχεται ο ίδιος ο υπουργός και αυτό το 

κατακτήσαμε με την σοβαρότητα εγκυρότητα υπομονή και επιμονή μας και δεν διεκδικούμε δάφνες 

αλλά θέλουμε να δώσουμε βήμα και λόγο σε όλους τους οικιακούς να μας στείλουν e-mail στο 

info@oikiakistegi.gr με το αίτημα τους και εμείς θα το συμπεριλάβουμε στο υπόμνημα που θα 

παραδώσουμε αυτούσιο. 

Όλα τα e-mail Πρέπει να έχουν απαραιτήτως ονοματεπώνυμο τηλέφωνο και e-mail του αποστολέα 

για να είναι επίσημο και αποδεκτό και επίσης να είναι όσο τεκμηριωμένο γίνεται και σε καμία 

περίπτωση υβριστικό ή να ξεπερνάει τα όρια της κοσμιότητας όσο αγανακτισμένοι και να είμαστε. 

Θέλουμε να αναδείξουμε τις αδικίες και να διορθώσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. 

Όλα τα e-mail θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου μας και όσοι δεν έχουν ακόμα 

ενημερωθεί να ενημερωθούν για τις νομικές μας κινήσεις στην ιστοσελίδα μας www.oikiakistegi.gr 

και να εγγραφούν μαζικά μέλη μας αλλά και στο πεδίο ΑΓΩΓΕΣ στην ιστοσελίδα εύκολα και 

ηλεκτρονικά για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντικρούσουμε την κατάφορη παραβίαση των 

δικαιωμάτων και συμβάσεων μας. 

Ευχαριστώ θερμά, Με εκτίμηση  Δράμαλης Μάριος   

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘’ΣΤΕΓΗ’’   


