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Θέμα:

Συνεχιζόμενες αυθαιρεσίες του προέδρου ΤΜΕΔΕ κ. Κων/νου Μακέδου

Υπόψη:

Προέδρου κ. Γ. Βλάχου

Κοιν/ση:

Μέλη Δ.Σ. ΣΑΤΕ

Κύριε Πρόεδρε,
Επανέρχομαι για πολλοστή φορά τα τελευταία τρία χρόνια με θέμα την αυθαίρετη,
καταχρηστική και αντισυναδελφική συμπεριφορά του προέδρου του ΤΜΕΔΕ Μακέδου.
Είμαι πιστούχος του ΤΜΕΔΕ για πάνω από 35 χρόνια και στην μακρά
επαγγελματική μου πορεία, έχω συνυπάρξει με άνω των 10 Προέδρων του Ταμείου μας,
χωρίς κανένα πρόβλημα.
Όλοι οι προκάτοχοι του ήταν προσηνείς, συζητήσιμοι και ενδιαφέρονταν πρωτίστως
για την εξυπηρέτηση των πιστούχων.
Ο συγκεκριμένος κύριος λειτουργεί στο ΤΜΕΔΕ λες και είναι ‘’τσιφλίκι’’ του, με
πλήρως διακοσμητικά μέλη του ΔΣ τους κυρίους Τσουρέκα και Καρκαντζό, κατ’ επίφαση
εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσεων.
Αλλά κυρίως είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένος και αγανακτισμένος για την επί τριετία
όχι μόνο αδράνεια σας αλλά ουσιαστικά συγκάλυψη του από εσάς προσωπικά.
Κωφεύετε για συμπεριφορές που ταλανίζουν πληθώρα πιστούχων σε καιρούς
ιδιαίτερα δύσκολους.
Κύριε Βλάχο,
Εσείς προσωπικά γνωρίζετε τις αυθαιρεσίες του, όπως την άρνηση του για άρση
προσημείωσης ακινήτου χωρίς λόγο, για ήδη επιστραφείσα εγγυητική.
Γνωρίζω ότι συνεχώς γίνεστε δέκτης ανάλογων καταγγελιών από άλλους
συναδέλφους από Αθήνα και περιφέρεια.
Στην ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ, πιστούχοι Δημ. Σακέλλιος και Κων/νος Νικολάου (πρώην
μέτοχος), αρνείται επί τριετία την επιστροφή ποσού 203.337,02 € με έωλες αιτιολογίες
Κύριε Βλάχο,
Το ΤΜΕΔΕ, το ταμείο εγγυοδοσίας μας υπάρχει για να εξυπηρετεί τους πιστούχους
του και όχι για να λύνει υπαρξιακά προβλήματα του εκάστοτε προέδρου του.
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Επισημαίνω ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος Μακέδος αρνείται:
(α)
(β)

Να κοινοποιήσει επί τέλους τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου ώστε να
γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα μας.
Να συμψηφίζει επιστροφές πρόσθετων εγγυήσεων με τυχόν οφειλές, διαδικασία
που πάντα γινόταν από τους προκατόχους του, την οποία αρνείται, με σκοπό να
παρουσιάζει αυξημένη ρευστότητα.
Κύριε Βλάχο,

Νιώθω τεράστια απογοήτευση για την στάση σας αλλά και για την αδράνεια του
Συνδέσμου, τον οποίο υπηρέτησα με συνέπεια για τρείς συνεχόμενες θητείες (9 έτη).
Σας δηλώνω ότι αν επιτέλους δεν ενεργήσετε άμεσα θα σας καταγγείλω δημόσια και
θα προχωρήσω στην διαγραφή των Εταιρειών του Ομίλου ΕΡΓΟΤΕΜ από τον Σύνδεσμο.
Ζητώ η παρούσα επιστολή να τεθεί στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δ.Σ του
συνδέσμου και να αναρτηθεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα (site) του ΣΑΤΕ.
Με εκτίμηση,
Για την ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ

Δημ.Ν. Σακέλλιος
Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος
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