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ΠΡΟΣ
Τις Εργοληπτικές Οργανώσεις
o
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o

ΠΕΣΕ∆Ε

o

ΣΤΕΑΤ

Υπόψη Προέδρων
ΘΕΜΑ: Αποχώρηση του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της ΣΕΕΟ της 17ης Σεπτεµβρίου
2014.

Συνάδελφοι,
κατόπιν της αποχώρησης του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. της 17ης Σεπτεµβρίου
2014, εξαιτίας της µη τήρησης του Κανονισµού Λειτουργίας της Σ.Ε.Ε.Ο., οφείλω να σας
επισηµάνω τα ακόλουθα:
•

Η επίκληση «προσωπικού» ζητήµατος» αποτελεί πρόσχηµα για την αποφυγή της
συζήτησης του, εκτός ηµερήσιας διάταξης, σοβαρού ζητήµατος που έθεσε ο ΣΑΤΕ µε
έγγραφό του, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Συντονιστικής.

•

Το «προσωπικό» ζήτηµα που έθεσε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε ήταν άµεσα συνδεόµενο
µε το θέµα που είχε θέσει ο ΣΑΤΕ, κατά παραδοχή του ίδιου του Προέδρου της
ΠΕΣΕ∆Ε.
Εποµένως, δεν µπορούσε να προταθεί αλλά έπρεπε να συζητηθεί (εφόσον πράγµατι
αποτελούσε θέµα της αρµοδιότητας της Σ.Ε.Ε.Ο.) στο πλαίσιο της συζήτησης του
θέµατος του ΣΑΤΕ και µετά την ανάπτυξη του θέµατος από πλευράς του ΣΑΤΕ.

•

Κανένα θέµα δεν συζητείται στην Σ.Ε.Ε.Ο. εκτός ηµερήσιας διάταξης χωρίς οµοφωνία.
Ο ΣΑΤΕ έθεσε σαφέστατη ρητή αντίρρηση για τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος.
Εποµένως ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Ε.Ο. όφειλε, τηρώντας τον Κανονισµό, να το αποσύρει.

•

Η Σ.Ε.Ε.Ο., σύµφωνα µε τον σκοπό της, όπως αυτός περιγράφεται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της, δεν συνιστά όργανο για να επιλύει τις τυχόν προσωπικές, διαφορές
προσώπων που παρίστανται σ΄αυτήν. Η έννοια του «προσωπικού» ζητήµατος είναι
σαφώς οριοθετηµένη: Μόνον υπαινιγµοί, προσβολές ή κατηγορίες που διατυπώνονται
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της µπορούν να συνιστούν προσωπικό ζήτηµα.
Τυχόν προσωπικές αντιδικίες εκτός αυτής δεν συνιστούν «προσωπικό ζήτηµα» ούτε
µπορούν να τεθούν προς συζήτηση στην Σ.Ε.Ε.Ο. ως «προσωπικό» ζήτηµα.
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Πέραν των ανωτέρω ζητηµάτων, που άπτονται του, οµοφώνως εγκριθέντος από τα Όργανα
των Εργοληπτικών Οργανώσεων, Κανονισµού Λειτουργίας της Σ.Ε.Ε.Ο. και των οποίων η
τήρηση δεν διασφαλίστηκε από τον Προεδρεύοντα της Σ.Ε.Ε.Ο., Πρόεδρο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, σας
τονίζω ότι οι φράσεις που εκστοµίσθηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕ∆Ε περί "του ποιού των
ανθρώπων που παρίστανται στο τραπέζι της Σ.Ε.Ε.Ο." δυναµιτίζουν τον σκοπό ύπαρξης της
Σ.Ε.Ε.Ο. και την ενότητα των Εργοληπτικών Οργανώσεων, εξελίξεις, για τις οποίες ο ΣΑΤΕ
δεν φέρει ουδεµία ευθύνη.
Εµµένουµε στο αίτηµα της από 11/9/2014 επιστολής, ώστε να τεθεί ως πρώτο θέµα
Ηµερήσιας ∆ιάταξης της επόµενης συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. η, απαράδεκτη, επιστολή του
Προέδρου της ΠΕΣΕ∆Ε.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΑΤΕ
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