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ΘΕΜΑ

  

: Θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ επί του προτεινόμενου «σχεδίου 
καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης» 

Εν’ όψη της έναρξης του δημόσιου διαλόγου, επί του προτεινόμενου από την «επιτροπή 

ενοποίησης» σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επιθυμεί να 

συμβάλλει εποικοδομητικά, με τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις. 

Επί της διαδικασίας: 
 

• Ο Σύνδεσμός μας ήταν ο πρώτος φορέας που κατέθεσε ήδη προ διετίας, πλήρη, ρεαλιστική και 

προπάντων άμεσα εφαρμόσιμη πρόταση, ενοποιημένης έκφρασης ΟΛΩΝ των οργανώσεων, σε 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ βάση, με άμεση, δημοκρατική και αναλογική εκπροσώπηση όλων των 

συνδικαλιστικών φορέων, πρόταση ομόφωνα αποδεκτή από το Δ.Σ. και την Γ.Σ. του Συνδέσμου μας. 

• Ο Σύνδεσμός μας δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε θεσμικά στην «επιτροπή ενοποίησης» και η 

πρότασή μας δυστυχώς δεν τέθηκε ποτέ υπό διαπραγμάτευση. 
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• Διαπιστώνουμε με περισσή απογοήτευση, ότι η «επιτροπή ενοποίησης» δεν πραγματεύεται πλέον την 

ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων, αλλά την ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ του ΣΑΤΕ, της ΠΕΔΜΗΕΔΕ και 

τυχόν Συνδέσμων ΕΔΕ

• Παρά ταύτα θα συνδράμουμε στο έργο της «επιτροπής ενοποίησης», στα πλαίσια του δημοσίου 

διαλόγου, που μόλις ξεκίνησε, με εποικοδομητικές, δημοκρατικές και προπάντων ρεαλιστικές και 

υλοποιήσιμες προτάσεις, αν και διατηρούμε επιφυλάξεις για την σύνθεσή της. 

. 

Επι των βασικών αρχών του προτεινόμενου «σχεδίου»: 

1. Εκφράζουμε κατηγορηματικά, την πεποίθησή μας, για την αναγκαιότητα της συμμετοχής στις 

διαδικασίες των ΠΕΔΜΕΔΕ και ΣΤΕΑΤ, καθώς και των μεγάλων Συνδέσμων της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης

2. Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας, στην πρόβλεψη της «επιτροπής», για διάλυση των 

Συνδέσμων και την αντικατάστασή τους με «τμήματα». 

, προκειμένου η προσπάθεια να έχει ως αντικείμενο την πραγματική ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ και 

όχι την συγχώνευση του ΣΑΤΕ και μερικών Συνδέσμων. 

Οι Σύνδεσμοι της Περιφέρειας είναι οι γνήσιοι 

εκφραστές της ΗΔΗ ενοποιημένης εργοληπτικής Επαρχίας

3. Η προσπάθεια διάλυσης των Συνδέσμων δεν συνεισφέρει τίποτε, στο θέμα της ενοποίησης και μόνο 

εύλογα ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά της προκαλεί. Θα συνιστούσαμε στην «επιτροπή 

ενοποίησης», να προσπαθήσει να πραγματευθεί λύση για την πολυδιάσπαση των Αθηναϊκών 

οργανώσεων, ώστε να συνεισφέρει πράγματι σημαντικά στην υπόθεση της ενοποίησης, αντί να 

επιδιώκει την διάλυση των (ήδη ενοποιημένων) Συνδέσμων. 

 και πρέπει να αποτελέσουν την βάση 

οποιασδήποτε ενοποιημένης συνδικαλιστικής έκφρασης. 

4. Δηλώνουμε επίσης την κατηγορηματική μας αντίθεση, σε τυχόν προσπάθεια δημιουργίας 

διασπαστικού «τμήματος» - αντισυνδέσμου στην Περιφέρειά μας, με το πρόσχημα και εν ονόματι ….. 

της ενοποίησης

5. Θεωρούμε θέμα αρχής, να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, στην πρόβλεψη της «επιτροπής», για 

υποβάθμιση των στελεχών ΜΕΚ, σε ρόλο αρωγών μελών. 

 και θα προασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την συνδικαλιστική ενότητα των 

συναδέλφων και των επιχειρήσεών μας, από κάθε διασπαστική ενέργεια, όπως και αν βαπτισθεί αυτή. 

Ο κλάδος μας στηρίζεται στους πυλώνες 
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του Ν1418 και των μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και θεωρούμε κάθε προσπάθεια άμεσης ή έμμεσης 

υποβάθμισής τους επικίνδυνη

6. Θεωρούμε επίσης θέμα αρχής την 

. 

άμεση, δημοκρατική και απόλυτα αναλογική εκπροσώπηση του 

εργοληπτικού κόσμου στην προτεινόμενη οργάνωση

Επί των ενεργειών του Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕθ & ΚΜ: 

. Η μέχρι τούδε πρακτική της χειραγώγησης των 

αρχαιρεσιών των εργοληπτικών οργανώσεων, σε καθαρά προσωπική και χωρίς συνδικαλιστικές – 

πολιτικές αρχές βάση, έχει αποβεί μοιραία για τον κλάδο και καθιστά τους υπευθύνους, συνυπαίτιους 

για την κατρακύλα του κλάδου μας και την ανυπαρξία πρότασης προς την Πολιτεία. 

• Το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ, θα επιδιώξει συναντήσεις εργασίας με τα Προεδρεία των Εργοληπτικών 

Οργανώσεων και των μεγάλων Συνδέσμων

• Επίσης το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕθ & ΚΜ θα καλέσει σε 

, προκειμένου να παρουσιάσει τις απόψεις και προτάσεις 

του Συνδέσμου μας και να επιδιώξει την σύγκληση σε κοινές θέσεις. 

Συνδιάσκεψη τα Προεδρεία των συνδικαλιστικών 

εργοληπτικών φορέων της Μακεδονίας

Τέλος εν’ όψη της έναρξης του δημόσιου διαλόγου, επί του προτεινόμενου από την «επιτροπή 

ενοποίησης» σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης, το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ θα συμβάλλει με 

αναλυτικές προτάσεις «κατ’ άρθρο», στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

, ή/και ευρύτερα, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων, για το 

θέμα της ενοποίησης και την διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων. 

 
 
 
 

 

mailto:info@spedeth.gr�
http://www.spedeth.gr/�

	UΘΕΜΑU: Θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ επί του προτεινόμενου «σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης»
	Εν’ όψη της έναρξης του δημόσιου διαλόγου, επί του προτεινόμενου από την «επιτροπή ενοποίησης» σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επιθυμεί να συμβάλλει εποικοδομητικά, με τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις.
	Τέλος εν’ όψη της έναρξης του δημόσιου διαλόγου, επί του προτεινόμενου από την «επιτροπή ενοποίησης» σχεδίου καταστατικού ενοποιημένης οργάνωσης, το Δ.Σ. του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ θα συμβάλλει με αναλυτικές προτάσεις «κατ’ άρθρο», στο αμέσως επόμενο χρονικό διά...

