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ΠΡΟΣ
Μέλη ∆.Σ. ΣΠΕ∆ΕΘ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θέµα:

«Προκλητικές ανακρίβειες και ψεύδη σε επιστολές του κ. Γ. Γάγαλη».

ΣΧΕΤ.:

Τα µε Α.Π.:265/14-4-2011 και 260/13-4-2011 έγγραφα ΣΠΕ∆ΕΘ.

Κύριοι,
Σχετικά µε τα ανωτέρω έγγραφά σας, υπενθυµίζουµε ότι:
α) Σύµφωνα µε την από 12/4/2011 κοινή ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των
πέντε Πανελληνίων Οργανώσεων δεν συνεχίζεται η αποχή από τους διαγωνισµούς. ∆ε
θεωρούµε σοβαρή διαδικασία κινητοποιήσεων τη συνέχιση της αποχής από µεµονωµένους
Συνδέσµους σε µερικές περιοχές της Χώρας, την στιγµή µάλιστα που οι επιχειρήσεις των
περιοχών αυτών συµµετέχουν παράλληλα σε διαγωνισµούς στην υπόλοιπη Χώρα.
β) Ο ΣΑΤΕ στο πλαίσιο της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων συζητά
µε τους εκπροσώπους των άλλων Οργανώσεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η
ΠΕΣΕ∆Ε (τµήµα της οποίας αποτελεί ο Σύνδεσµός σας). Σύµφωνα µάλιστα µε
επανειληµµένες παρατηρήσεις των κατά καιρούς Προέδρων της ΠΕΣΕ∆Ε δεν είναι σωστό «να
συζητάµε και πολύ» µε τους τοπικούς Συνδέσµους. Παρόλα αυτά, σεβόµενοι τους
συναδέλφους που έχουν εγκλωβιστεί στην παραπληροφόρηση, θα απαντήσουµε στην
πρόκληση.
Συνάδελφοι,
Καθαρά και ξάστερα: Οι εταιρείες που επέδωσαν προσφορά σε διαγωνισµούς µετά
τις 12/4/2011 φυσικά και δεν υπέπεσαν σε κανένα παράπτωµα και σε καµία
παραβίαση αποχής.
Για να σοβαρευτούµε και να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων πρέπει να µην ξεχνάµε ότι
τα προβλήµατα των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είναι πολλά και µεγάλα και δεν θεωρούµε
σε καµιά περίπτωση ότι αποτελούν χώρο επίλυσης εσωτερικών ζητηµάτων οποιασδήποτε
οργάνωσης, ούτε χώρο ανάδειξης προσωπικών φιλοδοξιών και στρατηγικών. Ο κλάδος όπως
και όλη η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης και οι ανεύθυνες
κορώνες περί «αγωνιζόµενης επαρχίας» και «αθηνοκεντρικού κράτους» εκτός από γραφικές
είναι πια και κουραστικές.
Όσον αφορά τις εντελώς ανεπίτρεπτες από άποψη ύφους υποδείξεις περί δεοντολογίας και
περί του τί πρέπει να κάνει ο ΣΑΤΕ πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να ανοίξει διάλογος και να
γίνει σοβαρή συζήτηση για δεοντολογία µε «συνδικαλιστές» που:
−

εγγράφως µιλούν για «κακοµοίρηδες που βγάζουν πλαστές εγγυητικές» όταν
ο κλάδος προσπαθεί να καταργήσει τα φαινόµενα πλαστογραφίας και
αλητείας,

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

−

µιλούν για ενότητα όταν υπήρξαν και παραµένουν σταθεροί πολέµιοι κάθε
προσπάθειας ενοποίησης,

−

λειτουργούν διασπαστικά ορίζοντας άλλους εκπροσώπους από τους κοινά
υποδειχθέντες όταν προσπαθούµε να προλάβουµε τα σκάνδαλα της ΕΥΑΘ και
τις παράνοµες αναθέσεις της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ,

−

µαγνητοσκοπούν παράνοµα και βγάζουν στο διαδίκτυο
αποσπάσµατα συζητήσεων και οµιλιών συναδέλφων και τέλος

−

επιτίθενται µε ασύστολα ψεύδη και ανέντιµο τρόπο σε συναδέλφους όπως
στον συνάδελφο µέλος του ∆Σ ΣΑΤΕ κ. ∆ηµήτρη Τσουρέκα.

επιλεκτικά

Με την ευκαιρία επισηµαίνουµε ότι όχι απλώς δεν συµφωνούµε µε τα
προαναφερόµενα ψεύδη αλλά τόσο τα µέλη του ∆Σ όσο και όλοι οι συνάδελφοι
θεωρούµε µεγάλη µας τιµή τη συµµετοχή ανθρώπων του ήθους και της ευπρέπειας
του κ. Τσουρέκα στα όργανα του Συνδέσµου µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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