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ΑΙΤΗΣΗ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

1. Επειδή τον τελευταίο σχεδόν µήνα δεν έχουµε καµία ενηµέρωση από τον 
σύνδεσµό µας για την πορεία των κρίσιµων προβληµάτων που µας απασχολούν 
(άκρα του τάφου σιωπή βασιλεύει τη στιγµή που οι επιχειρήσεις µας  
αφανίζονται και κανείς δεν µιλάει και δεν ενδιαφέρεται για µας) και 
συγκεκριµένα: 

α)   για τις πληρωµές οφειλοµένων 
β) για  προβλεπόµενα έργα προς δηµοπράτηση ειδικά για αυτά από 

πιστώσεις ΕΣΠΑ και ειδικότερα για τα έργα των βιολογικών καθαρισµών 
από το Ε.Π.ΕΡΑ µε το «σύστηµα» µελέτη-κατασκευή 

γ)   για τις εξελίξεις σε σχέση µε την ψήφιση του νέου «νοµοσχεδίου» 
Παρακαλώ να έχουµε άµεση ενηµέρωση επί των θεµάτων αυτών καθώς και 

ειδικότερα επί των ενεργειών του ∆.Σ. για αυτά. 
2. Περιµένω ακόµα απαντήσεις από το ∆.Σ. για τα θέµατα που έθιξα στις 

από 10/5/2011 και 16/5/2011 επιστολές µου. Ειδικότερα επανέρχοµαι και 
περιµένω απάντηση για την αναγκαιότητα άµεσης σύγκλισης έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης του Συνδέσµου εν όψει των κρίσιµων προβληµάτων του κλάδου που 
πλέον χαροπαλεύει. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί η διαδικασία συλλογής 
υπογραφών. 

3. Από τις τελευταίες κινητοποιήσεις διεφάνη η πλήρης απαξίωση της 
διασπασµένης συνδικαλιστικής µας εκπροσώπησης λόγω των διαφορετικών 
απόψεων και αιτηµάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και της 
µεταξύ τους και των προέδρων τους διαµάχης. Θα ήθελα να µάθω γιατί τελικά 
πάγωσε η ενοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων; Υπάρχει προοπτική να 
ενεργοποιηθεί; Αληθεύει ότι ο γραµµατέας του ∆.Σ. του Συνδέσµου µας κατέθεσε 
ασφαλιστικά µέτρα εναντίον του καταστατικού της προωθούµενης ενιαίας 
οργάνωσης για το οποίο ο Σύνδεσµός µας είχε προσυπογράψει µε απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης; Και αν ναι για ποιο λόγο προέβη στην ενέργεια αυτή και µε 
τίνος εντολή;     

4. Τελευταία δεν υπάρχει ενηµέρωσή µας για τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και 
τα θέµατα προς συζήτηση, όπως κάνατε µέχρι σήµερα. Γιατί; ∆εν γίνονται 
συνεδριάσεις ή µήπως κρίθηκε σκόπιµο να γίνονται χωρίς να το µαθαίνουµε; 
Και αν έτσι κρίθηκε, για ποιο λόγο αλήθεια; 
 



Y.Γ.  Παρακαλώ η αίτηση µου αυτή να δηµοσιευτεί στο Βήµα Μελών του 
Συνδέσµου. Ελπίζω να εµπίπτει στους κανόνες δεοντολογίας που ανέφερε στην 
τελευταία του επιστολή ο πρώτος σε σταυρούς κ. Πρόεδρος µας. 
     
 
 
                                                                                   Πάτρα, 06/ 06 / 2011 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
                                                                                           Για την Εταιρεία  

 
 
 

                                                                            Στάθης Παρασκευόπουλος 


