
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΠΕ∆Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΤΙΣ 9.9.2009, 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

Εγκριµένη οµόφωνα από το ∆.Σ. στην Συνεδρίαση του στις 7.9.2009 

 

 Γενικά:  

Το ∆.Σ. του ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου θεωρεί πολύ σηµαντική την εξέλιξη στο θέµα της 

ενοποίησης του κλάδου και της, κατά το δυνατόν, ενιαίας έκφρασης του. 

 Έχει γίνει πλέον συνείδηση όλων ότι, η  Ενοποίηση είναι  µονόδροµος, αν θέλοµε 

να ακυρώσοµε επί τέλους το ανεπανάληπτο αρνητικό ρεκόρ του κλάδου µας να 

εκφράζεται και να αντιπροσωπεύεται µε πλήθος (5 + 49) Οργανώσεων, γεγονός που 

αφενός δίνει το άλλοθι στην Πολιτεία και στην εκάστοτε Κυβέρνηση  να αποφεύγει τις 

λύσεις στα προβλήµατα µας µε το πρόσχηµα της µη ύπαρξης κοινών δικών µας 

προτάσεων και αφετέρου επιφέρει σε µεγάλο βαθµό την ανυποληψία και την απαξίωση 

µας.     

  Το οργανωτικό ζητούµενο σε µια Οργάνωση που θέλει να δρα και να εκφράζεται 

ενιαία, συλλογικά και δηµοκρατικά είναι η διάρθρωση της σε όλη την επικράτεια, η 

αναλογική αντιπροσώπευση και   η λειτουργία της  µε ενιαίες καταστατικές διατάξεις.  

Αυτή η οργανωτική δοµή επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός της 

οµοσπονδιακής µορφής (δηλαδή πρωτοβάθµιες και  δευτεροβάθµια Οργανώσεις  βλ. 

ΠΕΣΕ∆Ε) και ο άλλος είναι αυτός της πρωτοβάθµιας Οργάνωσης µε περιφερειακές-

νοµαρχιακές οργανωτικές δοµές (µονάδες) που θα έχουν την καταστατικά προβλεπόµενη 

τοπική διοικητική αυτονοµία και δράση.    

Όλες οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία 25 χρόνια για ενοποίηση των 

εργοληπτικών Οργανώσεων µε οµοσπονδιακή σχέση απέτυχαν. Οι λόγοι είναι πολλοί που 

δεν είναι  ώρα να τους απαριθµήσουµε. Η Ε.Ε. µετά από επίπονες και επίµονες εργασίες 

κατέληξε σε µια ρεαλιστική και δυνατή πρακτικά λύση  άµεσα υλοποιήσιµη που είναι 

η δηµιουργία νέου συνδικαλιστικού φορέα µε νέο καταστατικό κοινά αποδεκτό και  η 

επακόλουθη  κατάργηση των υφισταµένων Οργανώσεων. 



Άλλωστε είναι διαπιστωµένο πλέον ότι τα πολλά και ανεξάρτητα καταστατικά 

κάποιες φορές επιτρέπουν - ¨εν δυνάµει¨ -  ενέργειες και πράξεις που στόχο έχουν να 

υπηρετήσουν τις προσωπικές   επιδιώξεις ορισµένων και όχι τα συµφέροντα  των 

εργοληπτών. 

 Εργασίες Επιτροπής Ενοποίησης Ε.Ο. : 

 Η επιτροπή Ενοποίησης των Ε.Ο.  ξεκίνησε τις  εργασίες της   µε εντολή του   64ου 

Συνεδρίου  της ΠΕΣΕ∆Ε τον Σεπτέµβριο του 2008. Η εξ’ αρχής µη συµµετοχή του ΣΤΕΑΤ 

στις εργασίες της  επιτροπής Ενοποίησης δεν είχε   και δεν έχει την έννοια της απαξίωσης. 

Ο ΣΤΕΑΤ σε κάθε ευκαιρία  τάσσεται υπέρ της ενοποίησης και αναµένει το τελικό 

αποτέλεσµα για να καθορίσει την τελική του στάση.  Η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε συµµετείχε στις 

εργασίες της επιτροπής Ενοποίησης µέχρι στις 9.4.2009 οπότε και αποχώρησε αφού 

διαφώνησε σε µερικές από τις  βασικές αρχές   του νέου καταστατικού.  Η ίδια όµως,   δια 

του Προέδρου της, δήλωσε στο 65ο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε, ότι θα επανακαθορίσει την 

στάση της υπό το βάρος των νέων συνθηκών, εφόσον αυτές οριστικοποιηθούν.  

Η σύµφωνη γνώµη τριών οργανώσεων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ) στις βασικές 

αρχές του σχεδίου καταστατικού, αλλά και η αποδοχή σηµαντικών από αυτές από την 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε,   αποδεικνύουν την θετική κατεύθυνση που κινήθηκε και κινείται  η Ε.Ε. για 

την υλοποίηση   της ενοποίησης.   

Το σχέδιο του καταστατικού, που κατέληξε η Ε.Ε. (Επιτροπή Ενοποίησης Ε.Ο.), ως 

βάση για την ίδρυση ενιαίας οργάνωσης, µε ενδεχόµενες  κατάλληλες   συµπληρώσεις και 

τροποποιήσεις, µπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον καταστατικό χάρτη της Ενιαίας 

έκφρασης του κλάδου.   

 Εκκρεµή θέµατα προς οριστικοποίηση στις διατάξεις του καταστατικού, τα οποία 

εξάλλου  καταγράφηκαν και στο 65ο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε είναι συνοπτικά: 

• Ο ρόλος του ΜΕΚ στην νέα Οργάνωση (τακτικό ή αρωγό µέλος). 

• Η περαιτέρω θωράκιση της οικονοµικής και διοικητικής αυτονοµίας των 

νοµαρχιακών τµηµάτων, µέσα από τα άρθρα του καταστατικού και του κανονισµού   

λειτουργίας τους. 

• Η διασφάλιση της ακίνητης κυρίως περιουσίας κάποιων Συνδέσµων,  προς όφελος 

και για λογαριασµό των µελών των αντιστοίχων νοµαρχιακών τµηµάτων, στα 

πλαίσια της λειτουργίας της νέας οργάνωσης. 

•  Η  εξειδίκευση των διατάξεων για την προέλευση των µελών των διαφόρων 

ΟΟΕΣ, και τέλος 

•  Η νοµική επεξεργασία και διατύπωση των άρθρων του καταστατικού, σύµφωνα   

µε τις υποδείξεις των νοµικών µας συµβούλων για την άρση κάθε νοµικής 

αδυναµίας, αντίφασης ή ασάφειας.  



Ο ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου για το Καταστατικό της Ε.Ε.Ο.: 

Αναφορικά µε τα προηγούµενα αλλά και γενικά µε τις διατάξεις του  προτεινόµενου    

καταστατικού της νέας ενιαίας Οργάνωσης ο  ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου:    

1. Θεωρεί ότι οι κάτοχοι  ΜΕΚ πρέπει να εγγράφονται σαν τακτικά  µέλη στα 

νοµαρχιακά τµήµατα της νέας Οργάνωσης. Η αλλαγή αυτή στο καταστατικό, 

αφενός  θα ακυρώσει πολλές  αντιδράσεις  και αφετέρου θα σηµατοδοτήσει 

µια ¨χειρονοµία¨ καλής θέλησης προς την πλευρά της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε που   θέτει 

το ΜΕΚ σαν ¨κόκκινη γραµµή¨ στην προσπάθεια για σύµπλευση της. 

2.  Για τα λοιπά εκκρεµή  συνδικαλιστικά θέµατα, ουσιώδη και επουσιώδη,  

εµπιστεύεται το έργο της Επιτροπής ενοποίησης των Ε.Ο.  για την καλύτερη 

ρύθµιση τους µέσα από τον διάλογο που θα οδηγήσει σε συνθετική 

διατύπωση αποδεκτή από όλες τις πλευρές. 

3. Για τα   προβλήµατα νοµικής διάστασης, που εύλογα προκύπτουν και είναι 

πολλά, θεωρεί ότι κανένα νοµικό πρόβληµα δεν είναι αξεπέραστο. Όλες οι 

Οργανώσεις έχουν τους Νοµικούς Συµβούλους που σίγουρα µπορούν να τα 

επιλύσουν µε τον προσφορότερο τρόπο.  

4. Τέλος στο άρθρο 40   του νέου καταστατικού  που ορίζονται οι   δέκα (10) 

γεωγραφικές περιφέρειες  της χώρας, προτείνεται η συγχώνευση των 

περιφερειών ¨Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας¨ και ¨Περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης¨ σε µια περιφέρεια µε όνοµα ¨Περιφέρεια Θεσσαλονίκης-

Κεντρικής Μακεδονίας¨ και ο διαχωρισµός της ¨Περιφέρειας Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου¨ σε δύο περιφέρειες µε ονόµατα ¨Περιφέρεια Κρήτης¨ και 

¨Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου¨.   Είναι αυτονόητο, πιστεύοµε, ότι µια 

περιφέρεια,  όπως αυτή της Κρήτης και νήσων Αιγαίου,  µε τόσο µεγάλη 

γεωγραφική διασπορά  και  τόσες πολλές επικοινωνιακές τµήσεις,  δεν 

προσφέρει οργανωτικά, συνδικαλιστικά και λειτουργικά.     

5. Αν και οι προηγούµενες επισηµάνσεις θεωρούνται ότι είναι στην σωστή 

κατεύθυνση, σε καµιά περίπτωση δεν αποτελούν ¨κόκκινη γραµµή¨ στην 

διαµόρφωση της τελικής συνθετικής πρότασης της Επιτροπής Ενοποίησης. 

 

Συνοπτικά οι στόχοι-αρχές  του προτεινόµενου καταστατικού της Ε.Ε.Ο. είναι: 

• Η εξασφάλιση της γεωγραφικής αντιπροσώπευσης  µε συµµετοχή  στο κεντρικό 

∆.Σ. αντιπροσώπων από όλη την επικράτεια, γεγονός που   εξασφαλίζει την 

προώθηση των προβληµάτων των συναδέλφων της περιφέρειας. 



• Η ισόρροπη και αναλογική συµµετοχή στο κεντρικό ∆.Σ. όλων των διαφορετικών 

τάξεων  οικονοµικής δραστηριότητας, ώστε  χωρίς αποκλεισµούς να υιοθετούνται 

και προωθούνται θέσεις υπέρ του κλάδου και όχι υπέρ κάποιας τάξης. 

• Η καταστατική κατοχύρωση της λειτουργίας των οργάνων (Συνελεύσεις και 

Συνέδρια)  µε όρους διαφάνειας και σωστής αντιπροσώπευσης. 

• Η κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας των Νοµαρχιακών Τµηµάτων για όλα 

τα επαγγελµατικά ζητήµατα σε επίπεδο Νοµού.  Θεωρούµε αυτονόητο ότι µια 

ενισχυµένη πανελλήνια συνδικαλιστική έκφραση του κλάδου, προσδίδει επίσης και   

πολλαπλασιαστική δυναµική στην παρέµβαση των ∆ιοικήσεων των Νοµ. Τµηµάτων 

σε  τοπικό επίπεδο.  

• Η διασφάλιση   της οικονοµικής   αυτοτέλειας των Νοµαρχιακών Τµηµάτων. 

Στον βαθµό που οι παραπάνω στόχοι προσεγγίζονται από το προτεινόµενο 

καταστατικό η Γενική Συνέλευση των µελών του ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου το εγκρίνει µε τις 

επισηµάνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και προτρέπει  την Επιτροπή Ενοποίησης να 

προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς στην ολοκλήρωση των διαδικασιών.    

Συµπερασµατικά: 

Πιστεύοµε ότι, σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία του στόχου της Ενοποίησης, θα 

παίξει η οµόθυµη και ένθερµη  στήριξη της προσπάθειας, ώστε η δυναµική του 

καινούργιου και του όλου να κυριαρχήσει των παλιών στερεότυπων   και φοβιών. 

Το καινούργιο, µε την µορφή που προτείνεται, δεν µειώνει, αλλά αυξάνει, δεν 

αφαιρεί αλλά προσθέτει, δεν καταργεί αλλά δηµιουργεί. 

Η πορεία προς το καινούργιο, αλλά και η εξέλιξη των πραγµάτων θα διαµορφώσει 

τις συνθήκες αλλά και τα κριτήρια για το αν, πότε και πως θα πάψει να είναι αναγκαία η 

υφιστάµενη οργανωτική µας δοµή και οι εκφράσεις της. 

Μέχρι τότε οφείλουµε όλες οι πλευρές, µε ειλικρίνεια, ενθουσιασµό, παρρησία και   

συλλογικότητα να συνταχθούµε στο έργο και τις προσπάθειες της Ε.Ε., για την κατάκτηση 

του στόχου. 

 

Το ∆.Σ. του Συνδέσµου  εισηγείται   για έγκριση, το παρόν κείµενο-απόφαση,    
στην έκτακτη Γενική συνέλευση  των µελών που θα πραγµατοποιηθεί στις 9.9.09.   

 
  

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΚΛΑ∆ΟΣ                            ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ 



 


