
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ 

Η  άποψή  του 

1. Τυπολατρία του καταστατικού. Αν θέσουμε ένα απλό ερώτημα στους συναδέλφους όπως τι είναι ο Σύλλογος 
Εργαζόμενων ΤΕΕ και τι σκοπούς πρέπει εξυπηρετεί σίγουρα θα έχουμε αρκετές διαφορετικές απαντήσεις. Αν πάλι προχωρήσουμε 
σε ερωτήσεις για τη λειτουργία του Συλλόγου μας, τον τρόπο λήψης αποφάσεων κλπ επίσης θα έχουμε ποικιλία απόψεων μεταξύ 
των συναδέλφων.  

Το ζήτημα περιπλέκεται όταν συμβαίνει να συνυπάρχουν σε ένα σωματείο με Πανελλαδική διάρθρωση όπως το δικό 
μας, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Είναι προφανές όμως ότι χωρίς μια κοινή συμφωνία για το ρόλο και 
τους σκοπούς του Συλλόγου και για τον τρόπο λειτουργίας του είναι αδύνατο να έχουμε συλλογικό όργανο. Αυτήν ακριβώς την 
ανάγκη καλύπτει το καταστατικό. Το καταστατικό δεν είναι η "ουσία" ενός συλλόγου εργαζομένων, αυτή συνίσταται στην 
συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη των εργαζομένων. Το καταστατικό όμως εκφράζει την συμφωνία των εργαζόμενων για τους 
σκοπούς και το ρόλο του Συλλόγου και καθορίζει τη λειτουργία του, στη βάση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης με μια 
συμφωνία που διατυπώνεται γραπτά και αποτελεί "νομικό" κείμενο. Από τα παραπάνω βγαίνει ότι η "ευλαβική" τήρηση του 
καταστατικού είναι ο μόνος τρόπος να συνυπάρξουμε και κάθε παραβίαση σπάει την κοινή συμφωνία και οδηγεί σε κρίση 
εμπιστοσύνης με συνέπεια την κατάρρευση του συλλογικού οργάνου. 
 

Απαντάμε και ρωτάμε 

1. Είναι σωστό για την απαρτία της Γ.Σ. να χρειάζεται μόνο και απαραίτητα η συμμετοχή των 

συναδέλφων από την μόνο από την Αθήνα; 

2. Είναι  ή  δεν  είναι  ραμμένο  στα  μέτρα  της  Αθήνας  ακόμη  και  αν  κατεβούν  όλοι  η 

συνάδελφοι από την περιφέρεια να μην υπάρχει απαρτία επειδή δεν συμμετέχουν αυτοί 

των Αθηνών 

3. Είναι  σωστό  να  παίρνεται  σημαντικές  αποφάσεις  να  κοινοποιούνται  μάλιστα  και 

αποφάσεις όταν δεν υπάρχει απαρτία ; τελευταία Γ.Σ. παρόντες μόνο 19 συνάδελφοι σε 

σύνολο 238 δηλαδή  παίρνονται αποφάσεις με το 8% περίπου των εργαζομένων !!! 

4. Είναι  σωστό  καταστατικά  να  μην  συμμετέχουμε  στις  αποφάσεις  των  οργάνων  π.χ. 

συμμετοχή  σε  συγκεκριμένες  απεργιακές  κινητοποιήσεις  και  να  επικαλούμαστε 

πολιτικοιδιολογικές  απόψεις  ώστε  να  συμμετέχουμε  σε  άλλες  συγκεντρώσεις  υπό  την 

σκέπη  πολιτικών  ή  κομματικών  ρευμάτων  εδώ  πάει  ‘η  δεν  πάει  περίπατο  η 

``συναδελφικότητα ``  

5. Γιατί  είναι  λάθος  οι  τηλεδιασκέψεις  όταν  με  αυτή  εξασφαλίζεται  η  απαρτία  από  την 

συνεχείς  συμμετοχή του κάθε εργαζομένου ; 

 

 

Η  άποψή  του 

2.  "Μεθοδεύσεις"  και  "πρακτικές αποκλεισμού"  ενάντια  σε  συγκεκριμένους  συναδέλφους. Ο συνάδελφος  Χαμηλοθώρης 

αμφισβητώντας  την υποχρέωση έγκαιρης καταβολής  των συνδρομών στο Σύλλογο αξιολογεί  τις συνέπειες που προκύπτουν 

σαν ιδιαίτερη μεταχείριση εναντίον του. Αυτό δεν επαληθεύεται με κανένα τρόπο. Η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών 

μας είναι η στοιχειώδης προϋπόθεση για όλους και απαραίτητες για τη λειτουργία του Συλλόγου αλλά και για την ανεξαρτησία 

του. Άλλωστε η απόφαση που λήφθηκε στις 20 Ιουνίου του 2014 σε Γενική Συνέλευση των εργαζομένων αφορά στην καταβολή 

μιας συμβολικής συνδρομής (1€ το μήνα) για το Σύλλογο. 

 

Απαντάμε και ρωτάμε 

Χωρίς να αμφισβητούμε τις ανάγκες που έχει ο σύλλογος για πόρους και ιδιαίτερα για αυτοτέλεια 

ο οργανισμός που υπηρετούμε  το ΤΕΕ διενεργεί  εκλογές  έχοντας ως προϋπόθεση την  εξόφληση 

των συνδρομών; ΟΧΙ όλοι το γνωρίζουμε. Τι σημαίνει αυτό ότι έχει χάσει την ανεξαρτησία του; Ας 



σκεφτούμε  λοιπόν  ότι  η  καταβολή  ης  συνδρομής  πρέπει  να  αποτελεί  ηθική  υποχρέωση  του 

καθενός και όχι λειτουργική υποχρέωση 

Αλήθεια  αν  κάποια  στιγμή  αποφασίσουν  να  μην  πληρώσουν  τις  συνδρομές  το  σύνολο  των 

συναδέλφων  τότε  τι  πρέπει  να  κάνουμε  να  διαλύσουμε  το  σύλλογο  με  την  αιτιολογία  της  μη 

καταβολής των συνδρομών; 

Η  άποψή  του 

Τρόπος  ψηφοφορίας  (πρόταση  για  επιστολική  ψήφο). Ο  τρόπος  ψηφοφορίας  πρέπει  να  εξασφαλίζει  την  δυνατότητα  να 

εκφραστούν οι εργαζόμενοι ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να ασκηθούν πιέσεις από τον εργοδότη ή τη διοικητική 

ιεραρχία. Αυτό προϋποθέτει μυστικότητα της ψηφοφορίας που εξασφαλίζεται καλύτερα με την κλασική εκλογική διαδικασία 

με το παραβάν και την κάλπη. Η πρόταση για εκλογικά τμήματα σε κάθε Περιφερειακό σκοντάφτει  όχι μόνο στο οικονομικό 

αλλά και στην αδυναμία να υπάρχει επαρκής αριθμός συναδέλφων για συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής. Σίγουρα όμως θα 

πρέπει  το  ζήτημα να επανεξεταστεί συνολικά στο μέλλον και με διάθεση να λυθεί εξασφαλίζοντας τις  ίδιες δυνατότητες σε 

κάθε εργαζόμενο στο ΤΕΕ. Για την ιστορία όμως η κατάργηση της επιστολικής ψήφου στις εκλογές του ΤΕΕ ήταν  πρόταση από 

υποψήφιους  των  Περιφερειακών  (τους  ίδιους  που  τώρα  ζητάνε  την  επαναφορά  της)  ώστε  να  τους  δίνεται  η  δυνατότητα 

εκπροσώπησης και στην Ομοσπονδία όπου δεν προσμετρούνταν η επιστολική ψήφος στο αποτέλεσμα. 

Απαντάμε και ρωτάμε 

Τι είναι επιστολική ψήφος;  

Κάθε συνάδελφος τοποθετεί σε κλειστό φάκελο (σφραγισμένος από την εφορευτική επιτροπή) το 

ψηφοδέλτιο και στην συνέχεια τοποθετεί τον φάκελο αυτό σε άλλο φάκελο που έξω αναγράφεται 

το όνομα του. Υπογράφει στην κατάσταση και ο φάκελος του μαζί με άλλου φακέλους με την  ίδια 

διαδικασία τοποθετούνται σε τρίτο φάκελο 

Ο  τελευταίος φτάνει    συστημένος  στην  κεντρική  εφορευτική  Ο  δικαστικός  ανοίγει    και  παίρνει 

τους φακέλους που αναγράφονται τα ονόματα. Ελέγχει τις υπογραφές και στην συνέχεια ανοίγει 

τον κάθε φάκελο με το ονοματεπώνυμο όπου βρίσκεται ο φάκελος με την σφραγίδα και τον ρίχνει 

στην κάλπη. 

Που  υπάρχει  παρατυπία;  που  δεν  εξασφαλίζεται  το  αδιάβλητο;  ο  δικαστικός  και  η  εφορευτική 

επιτροπή δεν εγγυώνται ην νομιμότητα; Φυσικά και την εγγυώνται, απλά δεν το θέλουν γιατί θα 

ψηφίσουν ΟΛΟΙ και δεν το θέλουν. Άραγε το υπηρεσιακό συμβούλιο στερείται νομιμότητας αφού 

εκεί ισχύει και  πραγματοποιείται με την ίδια επιστολική διαδικασία; 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

Ουδέποτε ζητήσαμε κατάργηση της επιστολικής ψήφους Ζητήσαμε να ψηφίζουμε και για 

την  εκλογή  αντιπροσώπων  στην  Αντιπροσωπεία  της  ΠΟΣΕ  ΥΠΕΧΩΔΕ  Για  πρώτη  φορά 

στείλαμε  αντιπροσώπους  το  2009  !!  ανήκουστο  αλλά  πραγματικό  Τότε  αποφάσισε  η 

πλειοψηφία του τότε Δ.Σ του ΣΕΤΕΕ ‐ υπήρχε μόνο ένα εκπρόσωπος από την περιφέρεια ‐  

να  γίνονται  στα  περιφερειακά,  όχι  σε  όλα,  εκλογές  με  δικαστικό.  Που  ζητήσαμε 

κατάργηση της επιστολικής ;;;; 

Ζητήσαμε με έγγραφο σε τούτες τις εκλογές να  ισχύσει η επιστολική ψήφος για το Δ.Σ. 

του  ΣΕΤΕΕ    και  παράλληλα  να  ορίσουν  συγκεκριμένα  περιφερειακά  τιμήματα  που 

πληρούν  τι  καταστατικές  προϋποθέσεις    για  να  πάνε  ΌΣΟΙ  συνάδελφοι  θέλουν  να 

ψηφίσουν και για την ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ 



Το αρνήθηκαν οι λόγοι ευνόητοι!!!!  

Η  άποψή  του 

Τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων. Ίσως το κρισιμότερο ζήτημα από όσα τέθηκαν από το συνάδελφο 
αφορά το ζήτημα των Γενικών Συνελεύσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι το καταστατικό χαρακτηρίζει το όργανο αυτό "ανώτατο και 
κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση σε κάθε υπόθεση του Συλλόγου". Με τις 
Γενικές Συνελεύσεις συνδέονται μια σειρά ζητήματα ιδεολογικού χαρακτήρα στο εργατικό κίνημα. Για αυτό τα ζητήματα που 
βάζει ο συνάδελφος Χαμηλοθώρης έχουν ιδιαίτερη σημασία από κάθε άποψη.  

Ας θυμηθούμε κάποια γεγονότα και αντισυνδικαλιστικές πρακτικές που συνδέονται με τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων. 

Ακυρώσεις Γενικών Συνελεύσεων χωρίς λόγο, αποσιώπηση των αποφάσεών τους και μη υλοποίησή τους κλπ. έχουν 
καταντήσει τις Γενικές Συνελεύσεις να φαίνονται στα μάτια των εργαζόμενων σαν μια άγονη διαδικασία. Συνελεύσεις με 
απαρτία της τάξης του 90% ακυρώνονταν ετσιθελικά από το προεδρείο του Δ.Σ. γιατί δεν αποδέχονταν το "ρίσκο" να μην 
περάσει το δικό τους. Υπεύθυνη για αυτό ήταν η πλειοψηφία του Δ.Σ. ("Ενότητα Εργαζόμενων ΤΕΕ")   στην οποία μετείχε με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο και η "Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Εργαζόμενων ΤΕΕ".  

 

Απαντάμε και ρωτάμε 

Βάση  καταστατικού  για  την  απαρτία  της  Γ.Σ.  και  αλλαγή  καταστατικού  χρειάζεται  να 

παραβρίσκεται τα ¾ των εργαζομένων στην ΑΘΗΝΑ !!!!!!!!!! 

ΓΙΑΤΙ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

Ας το αλλάξουμε τώρα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Η  άποψή  του 

Αντίθεση Κεντρικού ΤΕΕ και Περιφερειακών Τμημάτων. Αν όμως η αντίθεση ανάμεσα σε Αθήνα και Περιφερειακά 
ήταν τόσο έντονη θα είχαμε το 2011 Προεδρείο του Συλλόγου από την Περιφέρεια; Για να εκλεγούν οι συνάδελφοι αυτοί 
ψηφίστηκαν από ένα σημαντικό μέρος των εργαζόμενων στο ΤΕΕ της Αθήνας χωρίς να ενδιαφέρονται αν οι συνάδελφοι είναι από 
την Περιφέρεια. Έτσι είχαμε πλειοψηφία στο Δ.Σ. που την συγκροτούσαν οι συνάδελφοι από τα Περιφερειακά Τμήματα. 

Αν αυτή η πλειοψηφία παραιτήθηκε μετά από λίγους μήνες γιατί "κουράστηκε" αυτό είναι ζήτημα στο οποίο οφείλουν να 
μας απαντήσουν και να μας το διευκρινήσουν τα τότε μέλη του Δ.Σ. και σημερινοί υποψήφιοι με την παράταξη "Ανεξάρτητη 
Περιφερειακή Κίνηση Εργαζόμενων ΤΕΕ". 

  
Απαντάμε και ρωτάμε 

1.  Την  αντίθεση  την  δημιουργήσανε  οι  ίδιοι  όταν  ποτέ  δεν  σκεφτήκανε  να  αλλάξουν  το 

καταστατικό το οποίο από μόνο του εκ την γένεση του δημιουργεί ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 

2. Το 2011 πήραμε  την πλειοψηφία ως παράταξη από το σύνολο  των εργαζομένων και οι 

συνάδελφοι  από  την  Αθήνα  που  τυχόν  μας  στήριξαν    και  μας  γνώριζαν  και  μας 

εμπιστεύτηκαν,  ίσως  κάτι  να  έχουν  με  τους  συνδικαλιστές  των  Αθηνών.  Αλήθεια  έχει  

διαρωτηθεί  ο  συνάδελφος  Αβραμίδης  γιατί  στην  τελευταία  Γ.Σ  και    μετά  από  δύο 

αποτυχημένες είχαμε απαρτία με 19 συναδέλφους ;  

3. Όταν πήραμε το προεδρείο ποτέ δεν σκεφτήκαμε να το κρατήσουμε δεν μας αρέσουν εξ 

άλλου  τα  οφίτσια,  αλλά  ο  συνάδελφος Αβραμίδης που  είναι  ``  ακούραστος``  πότε  έχει 

κάνει 600 χιλιόμετρα σε μία μέρα για να συνεδριάσει το Δ,Σ, ; αλήθεια αν η έδρα ήταν η 

Θεσ/νίκη, η Κομοτηνή, το Ηράκλειο πόσοι ``συνδικαλιστές`` από  την Αθήνα θα πήγαιναν 

600 χιλιόμετρα και πλέον ; 

4. Μήπως  εμείς ως  παράταξη  δεν  προτείναμε  τον  συνάδελφο Αβραμίδη  για  Αντιπρόεδρο  

που  αποδέχτηκε  και  το  συνάδελφο  Λαδικό  ως  Γ.  Γραμματέα  με  πρόεδρο  τον  Νίκο  τον 

Ελύτη.  Ένα  χρόνο  δεν  λειτουργήσαμε;  Φυσικά  και  λειτουργήσαμε  παρά  την  απόσταση 

που είχε να διανύσει ο πρόεδρος από την Κέρκυρα. Όμως παραιτήθηκαν αλήθεια γιατί;  

κουράστηκαν ή έπρεπε να σεβαστούν αποφάσεις που έπαιρνε το Δ.Σ.  και δεν το ήθελαν; 



 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΚΑΠΟΙΟΙ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ  ΝΑ  ΠΡΟΩΘΟΥΝ  ΤΙΣ 

ΙΔΕΟΛΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΕΜΕΙΣ  ΟΜΩΣ  ΤΟ  ΒΛΕΠΟΥΜΕ  ΜΟΝΟ  ΩΣ  ΧΩΡΟ 

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΠΟΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ή ΜΠΛΕ ΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ 

ΤΟΥΣ  ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΌΧΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ  ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ !!!! 

ΥΠΗΡΞΕ  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  ΑΒΡΑΜΙΔΗ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΟΥ  ΔΝΤ  ΤΩΝ 

ΜΝΗΜΟΝΕΙΩΝ  ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ  ΣΤΗΡΙΞΕ ; 

 ΑΝ ΝΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΑ 

ΜΝΗΜΟΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΟ ΔΝΤ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ.   

ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΠΑΧΙΑ 

ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ  

ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

 


