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ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ προς το Βήµα Μελών του Ιστοστόπου του 
ΣΑΤΕ » 

 

Συνάδελφοι,   

Σε συνέχεια συζητήσεων στο πλαίσιο ανοιχτής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΣΑΤΕ της 4/5/2011, όπου διατυπώθηκαν διαφωνίες σε θέµατα σχετικά µε το νέο νοµοσχέδιο και 
τη στάση του Συνδέσµου απέναντι στις προωθούµενες από το ΥΠΥΜΕ∆Ι ρυθµίσεις, ο 
συνάδελφος Σ. Παρασκευόπουλος απέστειλε τρείς επιστολές προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Συνδέσµου στην ενότητα Βήµα Μελών, στις 11/5, στις 16/5 και στις 18/5/2011.  

Μετά την ανάρτηση της πρώτης επιστολής του, ζήτησα, όπως δικαιούµαι, την ανάρτηση της 
απαντητικής επιστολής µου καθ’ ότι θεώρησα ότι αναφέρεται, µεταξύ άλλων, µε προσβλητικούς 
χαρακτηρισµούς στο άτοµό µου.  

Μετά από αυτό ακολούθησαν δύο νέες επιστολές του Συναδέλφου σε παρόµοιο ύφος.  

Θεωρώ ότι παρόµοιες επιστολές που αναφέρονται προσβλητικά σε πρόσωπα δεν εξυπηρετούν 
τον σκοπό της δηµιουργίας του ΒΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου, ενώ δεν 
προάγουν τον διάλογο για τα θέµατα που αφορούν στους σκοπούς του Συνδέσµου.  

Ήδη στην πρώτη επιστολή απάντησα διεξοδικά αναφερόµενος και σε προσωπικά µου ζητήµατα, 
γεγονός που θεωρώ ότι ήταν λάθος µου. Στις επόµενες επιστολές θα απαντήσω ιδιωτικά στον 
συνάδελφο κ. Στ. Παρασκευόπουλο διότι θεωρώ ότι τέτοιας φύσης αλληλογραφία δεν 
ενδιαφέρει τα Μέλη µας, ειδικά στην συγκεκριµένη δυσµενή συγκυρία για όλους µας.  

Επίσης, προκειµένου να προστατευθεί η διαδικασία διαλόγου µέσω της ιστοσελίδας θα 
υποβάλλω προς συζήτηση στο ∆.Σ. του ΣΑΤΕ συγκεκριµένους κανόνες δεοντολογίας 
προκειµένου από την µία να προστατευθεί η απρόσκοπτη δυνατότητα προβολής απόψεων επί 
συνδικαλιστικών θεµάτων και συνδικαλιστικής πρακτικής και από την άλλη να αποφευχθούν οι 
εντάσεις και προσωπικές αντιδικίες.  

Σηµειώνω ότι ο Σύνδεσµος κάνει συνεχή προσπάθεια ώστε να καταστεί η πληροφορία που 
παρέχεται στην ιστοσελίδα χρήσιµη και ελκυστική σε πολλαπλούς αποδέκτες του ευρύτερου 
χώρου του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, προσπάθεια η οποία έχει καταστήσει την 
ιστοσελίδα του Συνδέσµου την εγκυρότερη του εργοληπτικού χώρου (άνω των 1400, κατά µέσο 
όρο, µοναδικοί καθηµερινά επισκέπτες), ενώ είναι και η µοναδική ιστοσελίδα, στο χώρο των 
εργοληπτικών οργανώσεων στην οποία υπάρχει και λειτουργεί ελεύθερα ΒΗΜΑ ΜΕΛΩΝ.   

Με τιµή, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ 

 


