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ΣΠΕ∆Ε Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ιατροπούλου 12Α
Καλαµάτα
ΚΟΙΝ.:

ΠΕΣΕ∆Ε
Θεµιστοκλέους 4
Αθήνα

ΘΕΜΑ:

Καταγγελίες ΣΠΕ∆Ε Ν. Μεσσηνίας για ∆ηµοπρατήσεις έργων στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΣΧΕΤ.:

Τα µε αρ. πρωτ. 1409/470/379/23207/28/10/12-4-2011, 23325/11-5-2011,
23331/13-5-2011 έγγραφα του ΣΑΤΕ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σχετικά µε το µε αρ. πρωτ. 15/4-5-2011 έγγραφό σας που µας κοινοποιήθηκε την Πέµπτη
12-5-2011 σας γνωστοποιούµε ότι:
α) Για το θέµα της «αποχής» από τους διαγωνισµούς, της «περιφρούρησης της αποχής» από
µέρους σας και το «σπάσιµο της αποχής» από µέρους συναδέλφων σε διαγωνισµούς της
Περιφέρειας Πελοποννήσου: Επαναλαµβάνουµε τη θέση µας αλλά και θέση όλων των
Εργοληπτικών Οργανώσεων ότι από 13/4/2011 αποχή δεν υφίσταται µε βάση τη σχετική
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων της 12-4-2011
(σχετική η µε αρ.πρωτ. 1409/470/379/23207/2810/12-4-2011 ανακοίνωση Σ.Ε.Ε.Ο.).
Επισηµαίνουµε για µία ακόµη φορά ότι µονοµερής αποχή εκ µέρους µίας Εργοληπτικής
Οργάνωσης (ή µάλλον µερικών µόνο Συνδέσµων) δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόηµα και δεν
δεσµεύει κανέναν. Άλλωστε η λεγόµενη «αποχή» δεν τηρείται πλέον ούτε καν από τα
περισσότερα µέλη των προεδρείων των Συνδέσµων της ΠΕΣΕ∆Ε που συµµετέχουν σε
διαγωνισµούς κατά βούληση (στη διάθεσή σας σχετικοί πίνακες). Έχουµε ήδη επισηµάνει
τους κινδύνους εκφυλιστικών φαινοµένων στο µε αρ. πρωτ. 23325/11-5-2011 σχετικό
έγγραφό µας προς την ΠΕΣΕ∆Ε και τους Προέδρους των Τοπικών Συνδέσµων.

β) Για τις αναφορές σας σε παράνοµους όρους διακηρύξεων και υψηλών και χαµηλών
ποσοστών έκπτωσης:
Επισηµαίνουµε ότι τα
φαινόµενα των παράτυπων όρων σε
διαγωνισµούς πρέπει να προσβάλλονται έγκαιρα σύµφωνα µε τις δυνατότητες που δίνει η
νοµοθεσία (προσφυγές στον έλεγχο νοµιµότητας Άρθρων 151 και 152 κλπ. και αντίστοιχες
δηµοσιεύσεις και καταγγελίες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης). Οι καταγγελίες µετά τη λήξη
των διαγωνισµών ανάλογα µε το ποσοστό έκπτωσης και το πρόσωπο του αναδόχου δεν
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συµβαδίζουν µε τη συνδικαλιστική δεοντολογία. Το αυτό ισχύει και για καταγγελίες
παράνοµων αναθέσεων 2, και 3 χρόνια µετά τις αναθέσεις. Σχετική µε τα παραπάνω είναι και
η από 4-5-2011 απόφαση ∆Σ ΣΑΤΕ που κωδικοποιεί τον τρόπο δράσης του Συνδέσµου σε
παρόµοιες καταγγελίες ούτως ώστε να αποφεύγονται προσωπικές αντιδικίες και η
πιθανότητα µεροληψίας.

γ) Για το θέµα της υποτιθέµενης «αντισυναδελφικής συµπεριφοράς» της κας Παρασκευής
Τσιώλη εκπροσώπου των Εργοληπτών στο Τεχνικό Συµβούλιο: Σύµφωνα και µε τα
προαναφερόµενα δε θεωρούµε ότι υπάρχει κανένα απολύτως θέµα.
δ) Τέλος για την προσωπική αναφορά σε συναδέλφους µέλη Οργάνων ∆ιοίκησης του ΤΕΕ:
Θεωρούµε ότι εκφεύγουν των συνδικαλιστικών αρµοδιοτήτων σας και της συνδικαλιστικής
δεοντολογίας. Εάν θεωρείτε ότι δεν εκτέλεσαν σωστά τα καθήκοντά τους ως µέλη οργάνων
του ΤΕΕ (πράγµα που κατά την άποψή µας δεν προκύπτει από τα γεγονότα) θα µπορούσατε
να προσφύγετε τεκµηριωµένα στα αρµόδια όργανα του Επιµελητηρίου.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε καµµία περίπτωση δεν δικαιούστε να λειτουργείτε ως λαϊκό δικαστήριο.
Οι συγκυρίες που βιώνουµε είναι τροµακτικά δύσκολες και σήµερα πια περισσότερο από ποτέ
πρέπει να διατηρήσουµε σαν συνδικαλιστικά όργανα την ψυχραιµία και την νηφαλιότητά
µας.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνδικαλιστική συνεργασία µε βάση αρχές και κανόνες
που πρέπει να συµφωνηθούν.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡ. Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘ. ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ

2

