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ΠΡΟΣ
κ. Στάθη Παρασκευόπουλο
Εκπρόσωπο της εταιρείας
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Θέµα: «Απάντηση στη υπ. αριθµ πρωτ.: 23321/11-05-2011 επιστολή της εταιρείας
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Επειδή η επιστολή σου απευθύνεται «τύποις» προς τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. του
ΣΑΤΕ πλην όµως κατά κύριο λόγο αναφέρεται σε µένα προσωπικά, επιθυµώ άµεσα να
απαντήσω επίσης προσωπικά χωρίς φυσικά να δεσµεύω τη γνώµη κανενός µέλους του ∆.Σ..
Η επιστολή, δυστυχώς για µένα, συνδυάζει τρία πράγµατα εντελώς διαφορετικά, στα οποία
είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς ψύχραιµα και συγκροτηµένα.
Ας είναι, θα το επιχειρήσω:
Α) Συνδικαλιστικές θέσεις για το νοµοσχέδιο των ∆ηµοσίων Έργων
Κυρίως επικεντρώνεσαι σε αλλαγές που εισάγει το νέο νοµοσχέδιο για το θεσµικό πλαίσιο
παραγωγής των έργων, συγκεκριµένα αρχίζοντας από τα εύκολα:
Θέµα 2. Σύµφωνο ακεραιότητας: µε βρίσκουν απόλυτα σύµφωνο οι θέσεις σου και µάλιστα
έχουµε προχωρήσει και παραπέρα (Βλ. Θέσεις ΣΑΤΕ).
Θέµα 3. Ρυθµίσεις ΑΕΜΕ: το αυτό όπως προηγουµένως
Θέµα 4. Ρύθµιση για χρονικούς περιορισµούς σε εγκρίσεις αυτοδίκαιου, επιµετρήσεις κλπ: το
αυτό όπως προηγουµένως έχουµε καταδικάσει επανειληµµένα και µε έµφαση όλη τη σχετική
οµάδα διατάξεων ( Βλ. Θέσεις ΣΑΤΕ)
Θέµα 5. Ποιοτικός έλεγχος κλπ: ισχύουν τα παραπάνω, οι θέσεις που έχει διατυπώσει ο ΣΑΤΕ
δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις θέσεις της επιστολής σου απλώς είναι πιο
αναλυτικές και επεξεργασµένες.
Θέµα 6. Εγγυητικές: το αυτό µε την επιφύλαξη, ότι το Υπουργείο προφορικά έχει δεσµευτεί
για βελτίωση µε Υπουργική Απόφαση τροποποιώντας το σχετικό άρθρο του ν. 3669/2008.
Θέµα 7. Μελέτη – Κατασκευή: Το αυτό, µε την επιφύλαξη ότι ήδη έχει συγκροτηθεί οµάδα
εργασίας µε προθεσµία πορίσµατος εντός τριµήνου, το οποίο θα µετατραπεί σε Υπουργική
Απόφαση. (Βλ. Παρατηρήσεις στις Προτάσεις του ΣΑΤΕ για τον αυστηρό περιορισµό του
συστήµατος.)
Θέµα 7. Μικτό Σύστηµα: Το θέµα αυτό, κάθετα έχει ξεκαθαριστεί τόσο από εµάς όσο και από
τις άλλες Οργανώσεις ότι δεν το δεχόµαστε.
Θέµα 8. Κατάργηση περιοριστικών όρων των επί έλλατον δαπανών στα έργα συντήρησης:
Οµολογώ ότι προσωπικά δεν το έχω µελετήσει, επιφυλάσσοµαι.

Εποµένως η ουσιαστική διαφωνία µας όπως φαίνεται στις θέσεις που αναπτύσσονται στις 2
εκ των τεσσάρων σελίδων της επιστολής σου αφορά στη θέση 1, δηλαδή στο σύστηµα
ανάθεσης µε τα νέα κριτήρια. Συνοπτικά επαναλαµβάνω και διευκρινίζω τα εξής:
Όλες οι οργανώσεις (πλην ΠΕΣΕ∆Ε) έχουν ζητήσει την επέκταση δυνατότητας Εφαρµογής
του συστήµατος µέχρι του ορίου συµµετοχής ατοµικών επιχειρήσεων.
Έχουµε σαν ΣΑΤΕ επανειληµµένα επισηµάνει την αναγκαιότητα κατάθεσης µαζί µε το
νοµοσχέδιο των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων διότι πράγµατι συµφωνώ µαζί σου ότι
υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι εκτροπής και εµφάνισης φαινοµένων αδιαφάνειας, διαφθοράς
και συναλλαγής µε καταστροφικά αποτελέσµατα. Όµως επειδή θεωρώ ότι η καταστροφή των
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δεν πρόκειται να έλθει στο µέλλον αλλά συντελείται ήδη µε
γοργούς ρυθµούς κρίνουµε (οµόφωνα και όχι εγώ προσωπικά) ότι δεν πρέπει επουδενί να
παραµείνει σε καµία περίπτωση σε ισχύ το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο. Εάν κοιτάξεις
προσεχτικά τις επιµέρους παρατηρήσεις για το θέµα αυτό στις προτάσεις του ΣΑΤΕ θα δεις
ότι επισηµαίνονται πολλά από τα θέµατα που θίγεις.
Β) Αιχµές για το σύστηµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και τα σχετικά «Συγχαρητήρια»
Όπως και θα άκουσες και εσύ συνάδελφε, την Τρίτη το βράδυ στο Παγκόσµιο Συνέδριο της
Οργάνωσης «∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ», του πιο έγκυρου ∆ιεθνούς Οργανισµού, που ασχολείται
µε το συγκεκριµένο θέµα η Ελλάδα επίσηµα κατατάσσεται σε θέµατα διαφθοράς:
27η στις 27 ευρωπαϊκές χώρες
78η στις 155 χώρες διεθνώς
Όπως επίσης είµαι σίγουρος ότι ξέρεις λόγω και της µεγάλης επαγγελµατικής αλλά και της
συνδικαλιστικής σου εµπειρίας, ο κύριος λόγος της κατάντιας της χώρας αλλά και του
κλάδου µας είναι ο χρηµατισµός, η αδιαφάνεια και οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.
Όχι µόνο λοιπόν επικροτώ την εφαρµογή «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του ΥΠΕΣ, αλλά τη θεωρώ πραγµατική
επανάσταση, που µας δίνει τη δυνατότητα να καταπολεµήσουµε τη διασπάθιση
του
χρήµατος του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των κάθε λογής εταιρειών και Οργανισµών, εφ΄ όσον
φυσικά τη στηρίξουµε, τη βελτιώσουµε και την αξιοποιήσουµε. Το αυτό ισχύει - σε πολύ
µικρότερο βαθµό βέβαια - και για την βελτίωση του τρόπου διορισµού των επιτροπών µε
δηµόσια κλήρωση αποκλείοντας την εκ των προτέρων συναλλαγή.
Αλήθεια συνάδελφε, δεν είναι σοβαρό το γεγονός ότι πλέον όλες οι απ’ ευθείας αναθέσεις,
όλες οι «µαϊµού» υπερβάσεις, όλες οι καταχρηστικές µελετοκατασκευές και παράνοµοι
ειδικοί όροι βγαίνουν πλέον στο φως; ∆εν είναι σοβαρό ότι το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ∆Ι επιβάλλει
κλήρωση για όλες τις επιτροπές που ασκούν αξιολόγηση;
Γ) Προσωπικές υπόνοιες και αιχµές
∆υστυχώς συνάδελφε Παρασκευόπουλε στο τετρασέλιδο κείµενό σου δεν περιορίζεσαι σε
συγκεκριµένες θέσεις και αντιρρήσεις ή επικρίσεις σε συνδικαλιστικό επίπεδο αλλά σε πολλά
σηµεία προχωράς σε προσωπικές υπόνοιες, επιθέσεις και προσβλητικούς χαρακτηρισµούς.
Σέβοµαι και το χώρο της ιστοσελίδας και το αξίωµα του Προέδρου του ΣΑΤΕ αλλά πάνω από
όλα σέβοµαι τις προσωπικές µου αρχές σε θέµατα ηθικής τάξεως και δεν θα αφήσω τίποτα
«να πέσει κάτω»:
•

Πράγµατι µε απασχολεί (µε καίει θα έλεγα) το θέµα των µεγάλων εκπτώσεων,
τόσο για τις µεγάλες όσο και για τις µικρές εταιρείες. Εσένα όχι;

•

Πράγµατι προσπαθώ να έχω καλή και κόσµια συµπεριφορά σαν συνδικαλιστής
αλλά και σαν άνθρωπος, χωρίς να παραιτούµαι όµως ποτέ από τους
ξεκάθαρους στόχους και για αυτό ποτέ τόσο εγώ όσο και η παρούσα
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τουλάχιστον ∆ιοίκηση του Συνδέσµου δεν συγκαταλέγεται στα αγαπηµένα
παιδιά των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, του Υπουργείου.
•

Όσον αφορά το «κράξιµο» που έφαγα στο ∆.Σ. του ΣΑΤΕ µάλλον δεν
αποκόµισες σωστή αντίληψη της συζήτησης και των γεγονότων και αυτό γιατί:
 Στον ΣΑΤΕ κάνουµε µεγάλη προσπάθεια να µην «κράζουµε» αλλά να
συζητάµε, ακόµα και όταν διαφωνούµε.
 Το γράµµα στο οποίο αναφέρεσαι για τα συγχαρητήρια είναι
προγενέστερο του Συµβουλίου και αφορούσε τη Συνεδρίαση της
Σ.Ε.Ε.Ο. και ειδικά το θέµα της εκδήλωσης περί ετεροδοσοληψίας
 το ∆.Σ. συµφώνησε, σχεδόν οµόφωνα, πλήρως µε την εισήγησή µου
µε θέµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ενώ διατύπωσε µικρές µόνο λεκτικές επιφυλάξεις για
το χαρακτηρισµό της πρότασης του ΥΠΟΜΕ∆Ι για την κλήρωση των
Επιτροπών.
 «∆εν δίνω και δεν λαµβάνω υποσχέσεις» σε πολιτικούς κυρίως γιατί
είµαι πολύ επιφυλακτικός για το αν σήµερα µπορεί κάποιος πολιτικός
να τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση. Από τους πολιτικούς σε όλες τις
επαφές µου, προφορικές, γραπτές, δηµοσιεύµατα κλπ ζητάω µόνο
συγκεκριµένες δεσµεύσεις.
 Όσο αφορά την «ειδικότητά µου», τα «στησίµατα» και άλλα
ανεπίτρεπτα σου δηλώνω ότι όλα τα έργα που έχω εκτελέσει
τουλάχιστον από το 2001 µέχρι σήµερα είναι δηλωµένα στην ∆15 του
ΥΠΟΜΕ∆Ι, όλοι οι ισολογισµοί µου είναι δηµοσιευµένοι και είναι όλα
στην διάθεσή σου.

Κλείνοντας θέλω να σου υπενθυµίσω τις αυτονόητες αρχές σωστής συνδικαλιστικής
λειτουργίας στην αναγκαιότητα των οποίων πρέπει τουλάχιστον να συµφωνήσουµε:
α) Τήρηση καταστατικών διαδικασιών.
β) ∆ιαφάνεια – ∆ηµοσιότητα.
γ) Αρχή πλειοψηφίας – µειοψηφίας.

Με τιµή,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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