
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

Συναδέλφισες συνάδελφοι,  

Μετά  την  πάροδο  τριών  και  πλέον  χρόνων  η  παράταξη  μας  ξανά 

διεκδικεί την είσοδο της στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

Και  λέμε  ξανά  διότι  πιστεύαμε  πάντα  όπως  και  τώρα  σε  ένα  κοινό 

ψηφοδέλτιο  που  όμως  για  δικούς  τους  λόγους  δεν  δέχονται  οι 

κεντροαριστεροί, οι αριστεροδεξιοί, ή  καλύτερα οι κομματικοποιημένοι 

συνάδελφοι από την Αθήνα. 

Από την πρώτη φορά από    το μακρινό 1998 που συνάδελφος από την 

περιφέρεια εκλέχτηκε στο Δ.Σ.  του ΣΕΤΕΕ‐‐ εκλεγμένος συνάδελφος με 

το  ψηφοδέλτιό  μας,  ΚΑΝΕΝΑΣ    δεν  ανέπτυξε  καμία  κομματική 

δραστηριότητα. Ούτε όταν με την ψήφο τους οι συνάδελφοι ανέδειξαν 

τον  συνάδελφο  Νίκο  Ελύτη ως  πρόεδρο,  ούτε  και  όταν  συμμετείχαμε 

στο  προεδρείο  σε  άλλες  θέσεις    ευθύνες,  δεν  επηρεάστηκε  κανένας 

εκλεγμένος συνάδελφος από την προσωπική του πολιτική ταυτότητα.  

Πάνω  από  όλα  αυτό  που  μας  ενδιέφερε  ΠΑΝΤΑ  και  ΤΟΤΕ  και  ΤΩΡΑ  

ήταν ή επίλυση των προβλημάτων στον εργασιακό μας χώρο και βέβαια 

η  εκπροσώπησή    μας  ως  περιφέρεια  για  έχουμε  τουλάχιστον 

στοιχειώδες άποψη για το συμβαίνει στην Αθήνα. 

Ο  συνάδελφος  Αβραμίδης  μας  κατηγορεί  συνέχεια  ότι  είμαστε  ουρά 

του ΠΑΣΟΚ και ότι πάντα τα έχουμε καλά με το εκάστοτε πρόεδρο του 

ΤΕΕ.  Αλήθεια  πως  γίνεται  να  είμαστε  ουρά  του  ΠΑΣΟΚ  (αυτό 

ισχυρίστηκε και στην πρόσφατη Γ.Σ.)  και συγχρόνως να μας κατηγορεί 

ότι  συμφωνούσαμε  σε  όλα  με  Αλαβάνο  (Σύριζα)  με  Σπίρτζη  (ΠΑΣΟΚ 

ΣΥΡΙΖΑ)  με  Στασινό  (ΔΚΜ).  Ας  αποφασίσει  ο  συνάδελφος  Αβραμίδης 

τελικά τι είμαστε.  

Αν καταλάβατε είναι η  καραμέλα που συνεχώς λέγετε από διαφόρους 

όταν  υπάρχει  κενό  πρότασης  ή  κομματικές  παρωπίδες  μιας 

ισοπεδωτικής  πολιτικής  με  γνώμονα  όλα  τα  διαλύουμε  και  με  όλους 

διαφωνούμε. 



ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ TEE ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΝΟΥΝ ``ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ`` 

 ΟΤΙ ΤΕΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΘΗΝΑ  

ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 

Στην  πρόσφατη  Γ.Σ.  ο  εκπρόσωπος  του  ψηφοδελτίου  Γιώργος 

Αχλαδιώτης  ζήτησε    ή  να  στηθούν  σε  όλα  τα  περιφερειακά  τμήματα 

κάλπες για να μην υπάρχει μετακίνηση των συναδέλφων με τις όποιες 

συνέπειες  (οικονομικές,  κίνδυνος  μετακίνησης,  κούρασης  από  την 

μετακίνηση  που    σε  πολλές  περιπτώσεις  φτάνει  σε  απόσταση  

εκατοντάδων χιλιομέτρων)  για να ήμαστε σύννομοι με το καταστατικό 

ή να γίνει η ψηφοφορία με επιστολική ψήφος όπως και στις εκλογές για 

το υπηρεσιακό συμβούλιο.  

ΔΥΣΤΥΧΩΣ  η Γ.Σ. αντέδρασε δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αίτημά μας 

και μάλιστα  ακούστηκαν από τους συναδέλφους ότι δεν  γίνεται ;;;  θα 

υπάρχει πρόβλημα με την ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ;;;  υπάρχει τεχνικό πρόβλημα 

;;;;  και  ότι  όλη  η  διαδικασία  πρέπει  να  είναι  στα  πλαίσια  του 

καταστατικού και ότι  όταν αυτοί ‐  η  παραταξή μας δηλαδή ‐‐ είχε την 

πλειοψηφία για δεν το έπραξε;.  

Τους απαντούμε το καταστατικό είναι ΔΥΣΤΥΧΩΣ κομμένο και ραμμένο 

για  την  Αθήνα.  Για  να  γίνει  γενική  Καταστατική  Συνέλευση  χρειάζεται 

άκουσον  άκουσον  τα  ¾  των  εγγραμμένων  μελών  του  ΣΕΤΕΕ  που 

εργάζονται  στην  Αθήνα!!!!  Πώς  να  κάνουμε  καταστατική  ΓΣ.  όταν  δεν 

μπορούν να συμμετάσχουν τα περιφερειακά. ;;  

Τους λέμε  όμως ότι τα περιφερειακά και ΠΡΕΠΕΙ και ΘΕΛΟΥΝ και 

ΜΠΟΡΟΥΝ να  συμμετάσχουν 

Στέκονται  σε  ένα  νόμο  του  1982  όταν  δεν  υπήρχαν  Η/Υ  ενώ  σήμερα 

παίρνονται  κρίσιμες  αποφάσεις  για  την  χώρα  μας  με  τηλεδιασκέψεις 

!!!!  και  δεν  μπορούμε  εμείς  με  τη  φυσική  παρουσία  μας  μέσω 

τηλεδιάσκεψης να έχουμε λόγο και  να ψηφίζουμε για  τα προβλήματα 

μας ;;; 



ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΊ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ, ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΝ, ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ, 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ 

ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ 

 

To παραπάνω αίτημα ξαναδιατυπώθηκε προς την εφορευτική επιτροπή 

και προς  τα άλλα υποψήφια ψηφοδέλτια ώστε να υπάρξει  επιστολική 

ψήφος  τουλάχιστον  για  το  Δ.Σ.  του  ΣΕΤΕΕ.  Όσον  αφορά    για  τους 

αντιπροσώπους στο ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ να στηθούν περιφερειακές κάλπες 

ώστε  αν  μπορούν  κάποιοι  συνάδελφοι  από  την  περιφέρεια  να 

ψηφίσουν και για το συνέδριο  

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΒΕΒΑΙΑ ΟΥΤΕ 

ΦΩΝΗ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ  ΤΗΝ  

ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ!!!! 

ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΑΠΟ 

ΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ  ΝΑ  ΨΗΦΙΣΟΥΝ  ΔΙΟΤΙ  ΔΕΝ 

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ  ΟΥΤΕ  ΤΑ  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    ΔΙΝΟΥΝ  12  €  ΔΗΛΑΔΗ 

ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ  ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΕ ΜΙΑ 

ΑΛΛH    ή  36  € ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ή ΠΛΟΙΟ  !!!!!  ΣΕ 

ΒΑΘΟΣ 3ΕΤΙΑΣ!!!!!  

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Σ !!!!! 

Ζητούν  όμως  οι  συνδικαλιστές  να  μάθουν  πόσοι  απεργούν  από  την  

περιφέρεια  στις  απεργίες!!!!  ‐‐‐  στην  τελευταία  Γ.Σ.  τοποθέτηση 

εκπροσώπου  ψηφοδελτίου  ‐‐  (ξεχνούν  ότι  η  απεργία  είναι  ατομικό 

δικαίωμα  και  δεν  επιβάλλεται)  ‐  αλλά  όταν  παίρνεται  απόφαση  για 

απεργία  δεν  πηγαίνουν  πίσω  από  το  πανό  της  ΠΟΣΕ  ΥΠΕΧΩΔΕ,  όπως 

οφείλουν,  αλλά  πίσω  από  τα  κομματικά  τους  πανό,  όμως  για  την  

εκλογική  διαδικασία  μας  επικαλούνται  την  ΠΟΣΕ  ΥΠΕΧΩΔΕ!!  Τέτοια 

παρωδία!!!  .  Άραγε  αφού  καμία  σχέση  δεν  θέλουν  με  την 



ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ γιατί βάζουν υποψηφιότητα   ή  κατά  τα  άλλα 

αριστεροί συνάδελφοι μας. !!!!! 

Δεν  θα  ήταν  δημοκρατικό  να  ψηφίσουν  όλοι    και  στο  φινάλε    αν 

υπάρχει καταστατική ανατροπή ας δεσμευτούμε όλοι ότι δεν θα κάνει 
κανένας ένσταση και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα  

ΙΔΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΑΣ ΛΑΜΠΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ 

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΒΓΗΤΕ 

Στο συνέδριο της ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ  όσοι εκλεγούν από την περιφέρεια ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ να 

βάλουν οπωσδήποτε. θέμα επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ 

 ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΩΡΙΝΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ 

ΨΗΦΟ ή  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ 

 

 

 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΩΣΤΕ 

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

 

 ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ 

ΣΕΤΕΕ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΝΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

 Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 0,50 

€ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΜΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1500 € ΕΤΗΣΙΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΑΡΚΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Κ.Λ.Π)  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους τόσο από την περιφέρεια όσο από 

την Αθήνα να στηρίξουν την  



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

 ώστε να υπάρχει μία συνολική εκπροσώπηση στο νέο  Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

Καλούμε  τους  συναδέλφους  από  την  περιφέρεια  να  ξεπεράσουν  τις 

δυσκολίες μετακίνησης και να μεταβούν στους χώρους για να ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

 

 

Οι υποψήφιοι Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ  

Αντωνιάδου Παναγιώτα (Τότα) 

Ζαπαντιώτη Μαρία 

Ζαρκάδας Πέτρος 

Καραμάνος Νικόλαος  

Σκούληκα Ευαγγελία  

 

και για αντιπροσώπους στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

Αχλαδιώτης Γεώργιος 

Ζαρκάδας Πέτρος 

 


