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ΠΡΟΣ

Τον

Υπουργό Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Βρούτση Ιωάννη
ΚΟΙΝ.:

1. Πρόεδρο και Μέλη ∆.Σ. ΕΤΑΑ
2. Πρόεδρο και Μέλη
Μηχανικών και Ε.∆.Ε.

∆.Ε.

Τοµέα

ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση ∆.Σ. ΕΤΑΑ και ∆.Ε. Τοµέα Μηχανικών και Ε∆Ε

ΣΧΕΤ.:

α) Η υπ'αριθµ. πρωτ. Φ10060/50995/11042/30-12-2014 Απόφαση Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
β) Το υπ΄αριθµ. πρωτ. 28183/11-12-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ προς το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύριε Υπουργέ,

µε την παρούσα επιστολή εκφράζουµε την εντονότατη διαµαρτυρία και δυσαρέσκειά της
∆ιοίκησης και των Μελών του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ για την
απόφασή σας να συγκροτήσετε το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ και την ∆.Ε. του Τοµέα Μηχανικών και
Ε∆Ε, σύµφωνα µε το (α) σχετικό ΧΩΡΙΣ την συµµετοχή εκπροσώπων του Συνδέσµου µας,
που σας υποδείξαµε µε το (β) σχετικό, παρά την σαφή νοµοθετική αναφορά για συµµετοχή
εκπροσώπων του ΣΑΤΕ. Αδυνατούµε να αντιληφθούµε ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί η
πλήρης απουσία εκπροσώπου µας από τις συνολικά 6 θέσεις, τακτικών και
αναπληρωµατικών, στην ∆.Ε. του Τοµέα Μηχανικών και Ε∆Ε, στην οποία, σύµφωνα µε το
άρθρο 29, Τµήµα Β παράγραφος 1.β. του Ν. 3655/2008 προβλέπεται να εκπροσωπούνται 5
φορείς.

Οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε, σε περίπτωση που δεν είχατε την ορθή πληροφόρηση, ότι
ο Σύνδεσµός µας αποτελεί τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσµο Εργοληπτικών Εταιρειών,
εκπροσωπώντας πανελλαδικά περισσότερες από 950 εταιρείες µέλη, οι οποίες απασχολούν
περίπου 4.000-7.000 Μηχανικούς εγγεγραµµένους στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του ΥΠΥΜΕ∆Ι και συνολικά περί τις 40.000 - 70.000
απασχολούµενους στον τοµέα των Κατασκευών, αναλόγως της οικονοµικής συγκυρίας.

Ως εκ τούτου θεωρούµε ανεπίτρεπτο τον επί δεύτερη θητεία πλήρη αποκλεισµό των
εκπροσώπων µας από τα εν θέµατι όργανα διοίκησης των ασφαλιστικών µας ταµείων και σας
δηλώνουµε ότι ο Σύνδεσµός µας θα πράξει ό,τι απαιτείται κατά τα νόµιµα για την προάσπιση
των συµφερόντων των Μελών µας.
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Ο τουλάχιστον άστοχος αυτός αποκλεισµός, σε συνδυασµό µε την εσπευσµένη συγκρότηση
των εν θέµατι οργάνων ∆ιοίκησης ελάχιστες µέρες πριν τις εκλογές, δυστυχώς δηµιουργεί
εξαιρετικά άσχηµες εντυπώσεις και καχυποψία σε µας και στα Μέλη µας, την οποία
οφείλουµε να σας µεταφέρουµε.

Σε κάθε περίπτωση, ευχόµαστε τα καλύτερα και για την αποφυγή αλλά και για την
επανόρθωση
τέτοιων ολισθηµάτων στο µέλλον, ενώ τονίζουµε ότι για την εξάλειψη
παρόµοιων φαινοµένων ο ΣΑΤΕ θα προβεί σε ενέργειες προάσπισης των συµφερόντων των
Μελών του, όπως άλλωστε επιτάσσει το καταστατικό του, µε στόχο την θεσµοθέτηση
µονοσήµαντης εκπροσώπησής του στα εν θέµατι αναφερόµενα όργανα προκειµένου µε τον
τρόπο αυτό να αποφεύγονται παρόµοιες αυθαιρεσίες και αστοχίες.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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