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Απάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

στην επιστολή 205/18-9-2018 της Ομοσπονδίας 

Στις 18 Σεπτέμβρη λάβαμε επιστολή από την Ομοσπονδία η οποία υπογράφονταν από τον συνάδελφο 

Καρδαρά Λουκά και Βλαχάβα Μαρία  (Προέδρου και Γεν. Γραμματέα της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) στην οποία, 

χωρίς να έχουν ερωτηθεί, εκφράζουν την αρνητική τους θέση για την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στις 

5 Σεπτεμβρίου, να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από την Περιφέρεια μέσω τηλεδιάσκεψης στην 

εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και επίσης στην άσκηση του αυτονόητου δικαιώματος σε όσα 

Περιφερειακά δεν συγκροτηθεί Εκλογικό Τμήμα, να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ απορρίπτει την παρέμβαση των συναδέλφων Καρδαρά Λουκά και Βλαχάβας Μαρία  

(Προέδρου και Γεν. Γραμματέα της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) οι οποίοι με το έγγραφο αρ. Πρωτ. 205/18-9-2018 

εγκαλούν το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, για τις δημοκρατικές και καταστατικές διαδικασίες που προτείνει στους 

εργαζόμενους αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές στο Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ.  

Επαναλαμβάνουμε ότι η απόφασή μας, η οποία θα εκτεθεί στην κρίση των εργαζόμενων του ΣΕΤΕΕ, 

αφορά στην ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, σε Αθήνα και Περιφέρεια, στο αποφασιστικό 

και ανώτατο όργανο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, την Γενική Συνέλευση, καθώς και στην ισότιμη 

και απρόσκοπτη άσκηση από όλους τους εργαζόμενους του δικαιώματος να εκλέγουν και να 

εκλέγονται.  Ήδη τα Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ είναι ανοιχτά σε όλους τους εργαζόμενους μέσα από την 

εφαρμογή skype και το λογαριασμό seteetemp. 

Όσον αφορά την άποψη των συναδέλφων Καρδαρά Λουκά και Βλαχάβας Μαρία  ότι η υιοθέτηση της 

επιστολικής ψήφου από ένα Σύλλογο Εργαζόμενων με Πανελλαδική διάρθρωση και περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους αποτελεί παράβαση του 1264/1982 τους παραπέμπουμε στις αποφάσεις των 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με ανάλογη Πανελλαδική διάρθρωση, όπως είναι και ο ΣΕΤΕΕ, που 

έχουν υιοθετήσει την επιστολική ψήφο και λειτουργούν απολύτως νόμιμα. Ενδεικτικά ορισμένες: 

1. “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ” 

2. «Σωματείο Εργαζόμενων CYTA” 

3. «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Ε.»  

4. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»  

mailto:seteetemp@gmail.com
http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2018/09/enimerotiko_praktiko_5_9.pdf
http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2018/09/enimerotiko_praktiko_5_9.pdf


5. “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”  

6. “Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ”  

7. “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”  

8. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ»  

9. “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-WIND-VICTUS” 

10. “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -WIND (ΠΑΣΕ-WIND) 

11. «Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών» 

12. «Πανελλήνιας Ένωσης Χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» 

13. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

14. κλπ 

Άλλωστε το άρθρο 10 του Καταστατικού του Συλλόγου μας που αναφέρεται στα «Στα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των μελών του» δεν εξαιρεί τα μέλη του Συλλόγου που βρίσκονται στην Περιφέρεια 

(http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2015/12/Katastatiko_SETEE_tropopoiisi_13-feb-

2007.pdf).  

Άρθρο 10 
1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γ.Σ., να παίρνουν το λόγο και 
να εκφράζουν τις απόψεις τους σε κάθε θέμα. Επίσης να μετέχουν στις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου. 
2. Το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται, να συμμετέχουν και να ψηφίζουν για να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις των Γ.Σ. έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. 

Είναι προφανές ότι το Δ.Σ. έχει πρώτιστη υποχρέωση να υπηρετεί το καταστατικό δικαίωμα της 

ισότιμης συμμετοχής των εργαζομένων αξιοποιώντας κάθε τεχνική δυνατότητα, όπως η τηλεδιάσκεψη 

αλλά και η επιστολική ψήφος, σε όσα Περιφερειακά δεν υπάρχει Εκλογικό Κέντρο.  

Έχουν όμως κάποια βάση, έστω, τα επιχειρήματα των δύο συναδέλφων που πήραν αποφάσεις χωρίς 

καν τη σύγκληση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας; Δυστυχώς για τους συναδέλφους Λουκά και Βλαχάβα, όχι. 

Είναι θλιβερό να διαπιστώνεις ότι δυο συνάδελφοι που κατέχουν τόσο διακεκριμένες θέσεις στο 

δευτεροβάθμιο όργανο (Πρόεδρος και Γεν Γραμματέας) αναδύθηκαν σε τόσες ανακρίβειες, άλλη μια 

φορά. 

Συγκεκριμένα: 

Οι συνάδελφοι Καρδάρας Λουκάς και Βλαχάβα Μαρία επιχειρώντας να καταρρίψουν νομικά την 

απόφαση συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης για εργαζόμενους με τηλεδιάσκεψη 

επικαλούνται το άρθρο 15 του Καταστατικού του ΣΕΤΕΕ που αναφέρεται όμως σε διαφορετικό θέμα.  

Τι λέει το άρθρο 15; 

Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα γίνεται είτε με ανάταση της χειρός, είτε με μυστική ψηφοφορία 
και με ψηφοδέλτια. Η εκλογή ή απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, οργάνων, μελών της διοίκησης ή 
εκπροσώπων του Συλλόγου, γίνεται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία. 

Εξηγούμε για όποιον θέλει να το αγνοεί: 

1. Στις εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις ποτέ ο ΣΕΤΕΕ ποτέ δεν χρησιμοποίησε μυστική 

ψηφοφορία (ούτε κανένας σύλλογος εργαζόμενων από όσους γνωρίζουμε).  

2. Στην εκλογοαπολογιστική μας Γενική Συνέλευση δεν πρόκειται να εκλέξουμε όργανα διοίκησης 

ούτε να ….απαλλάξουμε κανένα από τα καθήκοντά του. Απλά, όπως πάντοτε, οι παρατάξεις 

εκθέτουν το πρόγραμμά τους και επιδιώκουμε να οργανώσουμε, συναινετικά, την εκλογική 

διαδικασία. 

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2015/12/Katastatiko_SETEE_tropopoiisi_13-feb-2007.pdf
http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2015/12/Katastatiko_SETEE_tropopoiisi_13-feb-2007.pdf


Το επόμενο άρθρο που επίσης άστοχα αναφέρουν αφορά στο άρθρο 8 του 1264/82. 

Τι λέει το άρθρο 8 του 1264; 

«3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε µε ψηφοφορία, ποτέ όµως δια βοής. 

«Είναι µυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συµβουλίου, ελεγκτικής και 

εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια οργάνωση, επιλογή 

δευτεροβάθµιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθµια, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη 

διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήµατα και κήρυξη απεργίας.» 

Ούτε αυτό λοιπόν έχει εφαρμογή στην περίπτωσή μας: 

1. Στην εκλογοαπολογιστική μας Γενική Συνέλευση, ούτε διοικητικό συμβούλιο εκλέγουμε ούτε 

ελεγκτική επιτροπή κλπ. για να χρειαστεί η μυστική ψηφοφορία. 

2. Αυτό που αφορά στην εκλογοαπολογιστική είναι η εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Εκεί ακριβώς 

βρίσκεται και ενωτική κουλτούρα εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στο ΣΕΤΕΕ όπως και στους 

περισσότερους Συλλόγους: αντί για μια παραταξιακή εφορευτική επιτροπή,  επιλέγονται 

ομόφωνα και συναινετικά τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ώστε να αντιπροσωπεύονται σε 

αυτήν όλες οι παρατάξεις χωρίς μυστικές ψηφοφορίες κλπ. 

Ίσως αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι και η τηλεδιάσκεψη δεν είναι δική μας ανακάλυψη. Στο «Σύλλογο 

Εργαζομένων Γεωργικού Συνεταιρισμού Δήμητρα» που επίσης έχει πανελλαδική διάρθρωση οι Γενικές 

Συνελεύσεις γίνονται με τηλεδιάσκεψη και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάνει την εισήγηση μέσω 

τηλεδιάσκεψης στην Γενική Συνέλευση της Αθήνας από την Περιφέρεια όπου εργάζεται. 

Νομίζουμε λοιπόν πως δύο συνάδελφοι του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, που υπογράφουν το 

έγγραφο της Ομοσπονδίας, αντιλαμβάνονται με λάθος τρόπο το ρόλο τους στο δευτεροβάθμιο 

συνδικαλιστικό όργανο. Αντί οι συνάδελφοι του Προεδρείου να μείνουν ουδέτεροι, όπως οφείλουν, 

παρεμβαίνουν  (ενώ συστηματικά ταυτίζονται με τις αντισυναδελφικές και αντικαταστατικές 

ενέργειες της γνωστής ομάδας των πρώην μελών του Δ.Σ., η οποία αφού οδηγήθηκε με ευθύνη της σε 

αδιέξοδο παραιτήθηκε) και προσπαθούν να απονομιμοποιήσουν την κρίση των συναδέλφων που θα 

εκφραστεί μέσα από ανοιχτές και διάφανες δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
Αβραμίδης Κώστας 

 
Λαδικός Ηλίας 

 


