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ΠΡΟΣ
Τις Εργοληπτικές Οργανώσεις
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ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε
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ΠΕΣΕ∆Ε
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ΣΤΕΑΤ

Υπόψη Προέδρων
ΘΕΜΑ: Αποχώρηση του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της ΣΕΕΟ της 15ης Οκτωβρίου
2014.
ΣΧΕΤ.:

Η υπ'αριθµ.
Οργανώσεις.

27909/18-9-2014

επιστολή

του

ΣΑΤΕ

προς

τις

Εργοληπτικές

Συνάδελφοι,
κατόπιν της αποχώρησης των εκπροσώπων του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της ΣΕΕΟ της
15ης Οκτωβρίου 2014, σας επισηµαίνω τα ακόλουθα:
•

Με την σχετική επιστολή δηλώσαµε ότι επιµένουµε στο αίτηµα της από 11/9/2014
επιστολής µου, ώστε να τεθεί ως πρώτο θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης της επόµενης
συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. η, απαράδεκτη, επιστολή του κ. Προέδρου της ΠΕΣΕ∆Ε.

•

Ο κ. Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε επιχειρώντας και πάλι να κωλυσιεργήσει και
αποπροσανατολίσει τους µετέχοντες στην ΣΕΕΟ έθεσε ως προαπαιτούµενο,
προκειµένου να ξεκινήσει η Συνεδρίαση, την αποχώρηση του Γ. ∆ιευθυντή του ΣΑΤΕ,
ως µη έχοντος το δικαίωµα συµµετοχής στις Συνεδριάσεις της ΣΕΕΟ.

•

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους υπόλοιπους παριστάµενους εκπροσώπους όλων
των άλλων Εργοληπτικών Οργανώσεων δεν θεώρησε ότι υφίσταται κώλυµα έναρξης
της συνεδρίασης της ΣΕΕΟ από την παρουσία του Γ. ∆ιευθυντή του ΣΑΤΕ, δεδοµένου
ότι τα ζητήµατα του Κλάδου είναι πολλά, σε κρίσιµη χρονική καµπή και απαιτούν, εάν
όχι την Ενότητα των Εργοληπτικών Οργανώσεων, τουλάχιστον την, κατ' ελάχιστον
συναίνεση και συναποδοχή, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ αποδέχθηκε την αποχώρηση του Γ.
∆ιευθυντή του ΣΑΤΕ, για την συγκεκριµένη συνεδρίαση, διερωτώµενος ωστόσο για την
συµπεριφορά του κ. Προέδρου της ΠΕΣΕ∆Ε, προς τον άνθρωπο που κατά, κύριο λόγο,
υλοποίησε το έργο της συλλογής, κωδικοποίησης και σύνταξης του συνόλου των
υποµνηµάτων, ενστάσεων και προσφυγής σχετικά µε τα ζητήµατα Αναθεωρήσεων των
Τιµών ∆ηµοσίων Έργων από τον Σεπτέµβριο του 2013 και µετά, για λογαριασµό όλων
των Εργοληπτικών Οργανώσεων, τονίζοντας παράλληλα ότι στην Ηµερήσια ∆ιάταξη
της Συνεδρίασης της ΣΕΕΟ το υπ'αριθµ. 2 θέµα αφορά ακριβώς το ζήτηµα της
Αναθεώρησης Τιµών.

•

Με την έναρξη της Συνεδρίασης της ΣΕΕΟ τέθηκε το ζήτηµα της από 30-7-2014
επιστολής του κ. Προέδρου της ΠΕΣΕ∆Ε, την οποία απέστειλε σε όλους τους
Συνδέσµους Ε∆Ε – Μέλη της ΠΕΣΕ∆Ε και σε όλα τα Μέλη του ∆.Σ. της ΠΕΣΕ∆Ε.
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•

Γνωρίζετε ότι η επιστολή περιλαµβάνει σειρά ανεπίτρεπτων, συκοφαντικών και
προσβλητικών χαρακτηρισµών για τα Μέλη και την ∆ιοίκηση του ΣΑΤΕ, ενώ επιχειρεί
να σπιλώσει την εικόνα του Συνδέσµου στα µάτια των συναδέλφων Ε∆Ε, µε ψεύδη και
στρεβλώσεις της πραγµατικότητας. Παρόλα αυτά ο κ. Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε αρνήθηκε
την απόσυρση του προσβλητικού εγγράφου του.

Θυµίζω ότι δεν είναι η πρώτη προσπάθεια που επιχειρεί ο κ. Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε, αναίτια,
κατά της φήµης και του κύρους του ΣΑΤΕ.
Πρόσφατα είχε ευθαρσώς υποστηρίξει ότι, σύµφωνα µε την δική του "νοµική" άποψη, ο
Σύνδεσµός µας δεν συνιστά Εργοληπτική Οργάνωση καθότι δεν έχει συσταθεί ως
Επαγγελµατική Οργάνωση ενώ και παλαιότερα στην προσπάθεια Ενοποίησης των
Εργοληπτικών Οργανώσεων θεωρούµε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης της
ΠΕΣΕ∆Ε, η οποία είχε συµπορευτεί µε την ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και τον ΣΑΤΕ, στην προσπάθεια
δηµιουργίας µίας Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης, εγχείρηµα που γνωρίζετε πολύ καλά ότι
ο ΣΑΤΕ στήριξε ευλαβικά, µε κάθε µέσο και πόρους αφού θεωρούσε και θεωρεί ότι οι καιροί
δεν επιτρέπουν την πολυδιάσπαση της εκπροσώπησης του κλάδου.
Κατόπιν αυτών οι παρόντες εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ, κρίναµε οµόφωνα ότι εφόσον δεν
αποσύρεται η επιστολή δεν µπορεί πλέον η υπογραφή του Προέδρου και η Σφραγίδα του
Συνδέσµου να τίθεται δίπλα στην υπογραφή του κ. Γάγαλη ή να συµµετάσχει ο Σύνδεσµος
σε οποιαδήποτε συνεδρίαση / δράση, στην οποία ο κ. Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε είναι παρών.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΤΕ
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