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           Αθήνα  24/12/09 
Π Ρ Ο Σ  

                                                                                                     ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ  ΣΑΤΕ 
 
 
 Ως συντάκτης , προσπαθώντας να συγχωνεύσω  τις διαφορετικές εκφραζόµενες  απόψεις ,  του 1ου 
πορίσµατος της οµάδα εργασίας του ΣΑΤΕ για το σύστηµα ανάθεσης έργων  είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω 
άµεσα στον αξιότιµο συνάδελφο κ.Αντώνη Ασκούνη , του οποίου το κείµενο είναι όντως άξιο προσοχής  , όπως 
κάθε  παρόµοιο  αυθεντικό κείµενο. 
 Ξεκινώντας , υπενθυµίζω την αρχή του κειµένου του πορίσµατος και υπογραµµίζω τα ενδιαφέροντα 
σηµεία !  

Το παρόν 1ο, υποβλήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ που το υιοθέτησε επί της αρχής  και σήµερα 
τίθεται προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση. Το τελικό κείµενο θα διαµορφωθεί αφού ληφθούν υπόψη και 
όσες απόψεις και νέες προτάσεις ακουστούν είτε στη Γ.Σ. είτε τις επόµενες ηµέρες, και θα υποβληθεί στο 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.             
    

 Ευπρόσδεκτες λοιπόν  οι απόψεις του αγαπητού συναδέλφου και ας αµφισβητεί την νοµιµοποίηση 
και λειτουργία της Οµάδας Εργασίας. Παρατηρώ λοιπόν 

 

1. Για την σύσταση και τρόπο λειτουργίας της Οµάδας (σελ 5, παρ 9 του κειµένου του ) , παραπέµπω 
στην ίδια την  ιστοσελίδα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ , όπου ο συνάδελφος απευθύνει την επιστολή του. 

2. Στην επίθεση του συναδέλφου στην άποψη  της «πλειοψηφίας  των µελών της οµάδας»   τον 
παραπέµπω στην βασική δηµοκρατική αρχή της πλειοψηφίας , όπως  την χωνέψαµε στα 
εκπαιδευτήρια της ελληνικής   παιδείας µας .   Επιπρόσθετα, ας ψάξει   στα πρακτικά των 
αποφάσεων του ∆Σ ΣΑΤΕ για την σχετική (πλειοψηφική µε 6 θετικές – 5 αρνητικές  ψήφους ) 
απόφαση του ∆Σ για την άµεση ανάγκη εφαρµογής µαθηµατικού τύπου! 

3. Για την εφαρµογή της µειοδοσίας ως µόνης λύσης , πέραν των  στρεβλώσεων της όπως οι επιστολές 
όλων των εργοληπτικών οργανώσεων αλλά και  οι πρόσφατες  επιστολές ΣΙΨΑ στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
κατακεραυνώνουν ( δόλια αποφυγή ζηµιογόνων εργασιών , εφαρµογή χαριστικών νέων τιµών , 
αδιαφανής επιµέτρηση , σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων , απευθείας ανάθεση άλλων 
εργασιών κλπ) , το σηµείο (θ) της σελ 6 της επιστολής  τα λέει όλα! ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ 
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΕ ΑΣΚΟΥΝΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ Της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 
50% ? 

4. Οι προτάσεις  , σηµεία µ2 έως µ2.ε ,είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα ληφθούν υπόψη στη 
διαµόρφωση της τελικής πρότασης προς το Υπουργείο, η οποία ακόµα δεν έχει διαµορφωθεί . 

 

Τον κ. Ασκούνη , τον  περιµένουµε στην επόµενη συνεδρίαση της Οµάδας Εργασίας  είτε µε φυσική 
παρουσία είτε µέσω e-mail ή  fax, όπως και κάθε άλλο συνάδελφο µε ενδιαφέρουσες απόψεις  

                                                                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

                                                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Υ.Γ.   «Έγραψε» πάντως η ατάκα  του κειµένου  «… το κελάιδισµα των φωνών των εργατοτεχνιτών , ….  
όταν ο αυγερινός είναι ακόµα στην κορυφή του Παναχαϊκού όρους …».  


