
 

 

 

Γίνεται έναρξη της διαδικασίας και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η απαρτία της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Η Γενική Συνέλευση έχει παρόντες 22 μέλη του Συλλόγου ταμειακά τακτοποιημένους και 3 μέλη μη 

τακτοποιημένους οικονομικά. Άρα η Γενική Συνέλευση (δεύτερη εξ αναβολής) πληροί τον όρο σύμφωνα 

με το Καταταστατικό παρουσίας του  ¼ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών για να είναι σε απαρτία 

(Άρθρο 13, Αποφάσεις – Απαρτία Γ.Σ.). Μέχρι τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώθηκαν 32 

υπογραφές ταμειακά τακτοποιημένων.  

Εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο διαδίκτυο, τα μέλη του ΣΕΤΕΕ που είναι στην Περιφέρεια δεν 

συνδέθηκαν και δεν συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπονταν στην πρόσκληση του Δ.Σ. με 

την οποία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση.  

Δηλαδή το 1/3 των μελών του ΣΕΤΕΕ (73 μέλη σε σύνολο 227) ήταν εκτός της διαδικασίας των αποφάσεων 

της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. 

Γίνεται εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης: Αβραμίδης Κώστας (Πρόεδρος), Γκουντούμη Βούλα, 

Γραμματέας και Χυδίρογλου Θεόδωρος, μέλος. 

Στη Γενική Συνέλευση κρατήθηκαν μαγνητοφωνημένα πρακτικά ώστε να είναι ακριβής η σύνταξη και η 

καταγραφή του Πρακτικού. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την Πρόσκληση του απερχόμενου Δ.Σ. είναι:  

1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 

3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό 

4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

6. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών 

7. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων 

 

Θέμα: 1ο Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

Για το  Διοικητικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. για την περίοδο από 8 Οκτωβρίου έως και 15 

Μαρτίου, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ Αβραμίδης Κώστας. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ 

Συναδέλφισες –οι, ο απολογισμός του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις δράσεις και τα αποτελέσματα που είχε ο 

Σύλλογος την περίοδο από τις 8 Οκτωβρίου που έγινε ο τελευταίος διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. μέχρι 

σήμερα.  



Ο απολογισμός για την περίοδο αυτή των 5 μηνών περιλαμβάνει προβλήματα που τέθηκαν για επίλυση 

από το Δ.Σ. στη Διοίκηση του ΤΕΕ αλλά και ζητήματα όπως ήταν το οργανόγραμμα του ΤΕΕ που 

προτάχθηκαν από τη διοίκηση του ΤΕΕ και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης στην περίοδο αυτή με την 

απόφαση του Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας άνοιξε το  ζήτημα που αφορά στη διεκδίκηση των 

αναδρομικών του 13ου 14ου μισθού.  

Όλα τα σοβαρά ζητήματα των εργαζομένων συνεχίζουν να συνδέονται με την οικονομική κρίση και έχουν 

τις αιτίες τους στα μνημόνια που επιβλήθηκαν στη χώρα. Δηλαδή στη βία του δανειστή στον οφειλέτη. Τα 

ίδια τα μνημόνια όπως όλοι πια παραδέχονται δεν αποτέλεσαν διέξοδο από τη χρεοκοπία αλλά την 

επιδείνωσαν αποτυχαίνοντας σε όλους τους διακηρυγμένους στόχους τους.  

Στο πλαίσιο της λογικής που διέπει τις κυβερνήσεις που άσκησαν την εξουσία στη χώρα την τελευταία 

10ετία, η χρεοκοπία επιμερίστηκε άνισα και τελικά φορτώθηκε στο λαό και τους εργαζόμενους. 

Στον κοινωνικό τομέα  εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν στην ανέχεια και στρέφονται για βοήθεια σε 

ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας, σε εκκλησίες και σε δημόσιες ή κινηματικές υπηρεσίες αλληλεγγύης. 

Αδυνατεί να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα σχεδόν ένας στους τρεις έλληνες.  

Σε έρευνα1 που έγινε, το 50%, των εργαζόμενων και των ανέργων πάνω από το 70% των οικογενειών 

δήλωσαν ότι δεν βγαίνουν πλέον από το σπίτι για οικονομικούς λόγους. Το πιο παραγωγικό κομμάτι της 

κοινωνίας, οι άνθρωποι ηλικίας 20-39 ετών μειώθηκαν κατά 4% εξαιτίας της μετανάστευσης.2  

Σε μια χώρα που το ΑΕΠ έχει μειωθεί δραστικά τα δημόσια έσοδα παραδόξως αυξήθηκαν. Η 

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καυχιέται για τα υπερπλεονάσματα που πετυχαίνει συνεχίζοντας την 

φοροληστρική οικονομική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. 

 

Σε αυτό το ζοφερό τοπίο η απόφαση του τμήματος του ΣΤΕ για τα αναδρομικά δημιουργεί την ελπίδα για 

μια ανάσα στους εργαζόμενους στο δημόσιο. 

Αυτή η ελπίδα όμως αν δεν γίνει πανδημοσιοϋπαλληλικός αγώνας κινδυνεύει να μετατραπεί σε 

απογοήτευση. Το ζήτημα των επιδομάτων και η χορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού είναι πολιτικό 

ζήτημα. Είναι πολιτικό θέμα γιατί ακριβώς σε αυτό το θέμα αποτυπώνεται η πολιτική αντίθεση που 

υπάρχει και αφορά στο όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης με την κυβέρνηση και την τρόικα από την μια 

μεριά και το εργατικό κίνημα από την άλλη.  

Σε αυτή την αντιπαράθεση κάποιοι συνδικαλιστές και οι παρατάξεις τους σπέρνουν την απογοήτευση και 

τη σύγχυση στους εργαζόμενους διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα που αφορούσαν στη διεκδίκηση των 176€ 

δημιουργούν ηττοπάθεια και μας καλούν σήμερα με αστήριχτα επιχειρήματα να μην προσφύγουμε 

δικαστικά. Παραποιούν γεγονότα και κρύβουν επιμελώς τις ευθύνες του κυβερνητικού συνδικαλισμού 

ώστε μια κερδισμένη τότε υπόθεση στο ανώτατο επίπεδο (υπήρχε θετική απόφαση του Εργατικού 

Τμήματος του Αρείου Πάγου) να χαθεί. 

Αυτό όμως που κρύβουν με ιδιαίτερη επιμέλεια αυτοί οι «συνδικαλιστές» είναι πως όταν η τότε 

συγκυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο των μνημονίων οδήγησε το ζήτημα εκβιαστικά στην 

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αυτοί με την εκκωφαντική σιωπή τους συνέδραμαν στον κυβερνητικό 

συνδικαλισμό και στην κυβέρνηση αρνούμενοι να βάλουν το ζήτημα έστω για μια στάση εργασίας.  

Στο Σύλλογο μας μάλιστα έκαναν ένα βήμα πιο πέρα: επιτέθηκαν και κατήγγειλαν όποιον προσπάθησε να 

τα διεκδικήσει.  

Τα κροκοδείλια δάκρυά τους για τις δικαστικές αποφάσεις που ανατράπηκαν ...με τη δική τους συνδρομή 

δεν μας πείθουν. 

 

                                                           
1
 από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

2
 BBC: Τα μνημόνια τελειώνουν αλλά συνέπειες θα είναι ορατές για δεκαετίες 



Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που πρέπει να γίνει ο απολογισμός του είναι η πορεία του αγώνα για το 

οργανόγραμμα του ΤΕΕ. Η σημασία του οργανογράμματος για ένα φορέα είναι προφανής. Προφανής είναι 

λοιπόν και η αρνητική βαρύτητα που έχει η απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ να μειωθούν 

κρίσιμες δομές του ΤΕΕ.  

Η απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ δεν ήταν δεδομένη. Η ήττα πάνω σε αυτό το θέμα σχετίζεται με 

δύο αιτίες: 

1. Η υπονόμευση του Συλλόγου από ορισμένους οι οποίοι προσπάθησαν να ακυρώσουν ακόμη και τη 

στάση εργασίας που κάλεσε το Δ.Σ. στις 27 Νοεμβρίου για την απόσυρση του νέου 

Οργανογράμματος σπερμολογώντας για δήθεν παράνομη κινητοποίηση. Παρεμβάσεις της 

συνδικαλιστικής  αυτής ομάδας έγιναν ακόμη προς την διοίκηση της ΕΜΔΥΔΑΣ και άλλες 

δημοσιοϋπαλληλικές συλλογικότητες ώστε να τις αποτρέψουν από το να βγάλουν ψηφίσματα 

υπέρ των θέσεων μας για το Οργανόγραμμα. Την ίδια σκοπιμότητα υπηρετούσαν οι απόψεις πως 

δήθεν το Δ.Σ. δεν είχε το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις επιδιώκοντας να αποδυναμώσουν τις 

προσπάθειες και το κύρος του Συλλόγου. 

2. Οι αρνητικές εξελίξεις πάνω στο οργανόγραμμα όμως σχετίζονταν και με κάτι ακόμη: την αδυναμία 

να κατανοηθεί η σημασία που είχε η δημιουργία μετώπου με συλλογικότητες μηχανικών και η 

ενημέρωση των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τις αρνητικές όψεις που είχε ο νέος 

Οργανισμός για το ΤΕΕ με δημόσια προβολή των θέσεών μας.  Τα μέλη του ΤΕΕ δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του 

Οργανισμού του ΤΕΕ οδηγεί σε ένα ιδιωτικοποιημένο και συγκεντρωτικό και συρρικνωμένο ΤΕΕ με 

υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. 

Όμως, παρά την υπονόμευση και την σύγχυση που κάποιοι επιδίωκαν οι εργαζόμενοι με την κινητοποίηση, 

τις παρεμβάσεις και την επιμονή μας καταφέραμε δύο σημαντικά πράγματα: 

1. Ο αριθμός των Οργανικών θέσεων στο νέο Οργανισμό δεν μειώθηκε (θέση που διατυπώσαμε στη 

συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Στασινό τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018)3  

2. Τα Περιφερειακά Τμήματα παραμένον ως έχουν και δεν υποβαθμίζονται σε Γραφεία. 

Παρόλα αυτά όμως με το Νέο Οργανισμό που ψηφίστηκε καταργούνται κρίσιμα Τμήματα Διευθύνσεις και 
υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. 
Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό 
συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται. Η  βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας επίσης «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο μεγαλύτερο Περιφερειακό της 
Χώρας. Το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ που έχει συμβάλλει για δεκαετίες στην διάχυση της 
επιστημονικής γνώσης στους Μηχανικούς της χώρας και στις εκδόσεις του ακόμη μετά από δεκαετίες 
στρέφονται οι μηχανικοί για την άντληση γνώσης, επίσης καταργείται. Καταργείται το Τμήμα Υποστήριξης 
Επιτροπών δημιουργώντας ερωτήματα πάνω στο ζήτημα της υποστήριξης των Επιστημονικών Επιτροπών 
Ειδικότητας, των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.  

Για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ ο αγώνας για τον Οργανισμό του ΤΕΕ δεν έχει κλείσει. Οφείλουμε μαζί με 

τους εργαζόμενους μηχανικούς, με τις συλλογικότητές τους που αντιστάθηκαν, να βρεθούμε σε κοινή 

αγωνιστική τροχιά. 

Στα υπόλοιπα ζητήματα: 

Επιδιώξαμε με το διάλογο μέσα από συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τη Γενική Διεύθυνση να 

ρυθμίσουμε μια σειρά εκκρεμή ζητήματα των εργαζομένων.  

Το ζήτημα των δεδουλευμένων στις εκλογές του 2016.  
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 (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3313, Αρ. Πρωτοκόλλου TEE - 14484 – 04/06/2018) 



Πρέπει να γίνει σαφές στη Διοίκηση του ΤΕΕ και στον Πρόεδρό του ότι οι εργαζόμενοι δεν είμαστε 
«εθελοντές». Είναι απαράδεκτο μετά από 3 χρόνια αναμονής να μας ανακοινώνεται αυθαίρετα ότι οι 
δεσμεύσεις της Διοίκησης και του Προέδρου του ΤΕΕ δεν ισχύουν και δεν θα πληρωθούμε για την 
πολυήμερη και βαριά υπερωριακή δουλειά που κάναμε. Η Διοίκηση και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ πρέπει να 
γνωρίζουν ότι η υπομονή και ο διάλογος έχουν όρια. Αν δεν δρομολογηθούν οι πληρωμές μας τότε είμαστε 
υποχρεωμένοι να απέχουμε από οποιαδήποτε εργασία στις επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ και να 
διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα μας αγωνιστικά. 

Δεδουλευμένα εργαζόμενων στο ΙΕΚΕΜ 

Το ζήτημα των δεδουλευμένων των συναδέλφων από το ΙΕΚΕΜ, τα οποία τους έχουν επιδικαστεί μάλιστα 
με δικαστική απόφαση, ήταν από τα ζητήματα που το Δ.Σ. θέτει σταθερά σε κάθε συνάντηση. Το ΤΕΕ 
πρέπει να αφήσει τις δικαιολογίες και χωρίς καθυστέρηση να δρομολογήσει τις οφειλές του στους 
εργαζόμενους σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. 

Ζητήματα πρόσθετων αμοιβών (υπερωρίες) 

Άνθρωποι που εργάζονται τις ίδιες ώρες στον ίδιο χώρο, έχουν άνισες αμοιβές. Μια πρακτική που είναι σε 

αντίθεση με το εργατικό δίκαιο αλλά και όσα ισχύουν στους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου. Αυτή η 

πρακτική που εφαρμόζεται στην κατανομή των υπερωριών δημιουργεί αίσθημα αδικίας στην πλειοψηφία 

των εργαζόμενων. Η υπερωρίες σύμφωνα με την άποψή μας  πρέπει να αφορούν: “...στη δίκαιη και 

ισότιμη κατανομή τους σαν πρόσθετες αμοιβές σε όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ στο Κεντρικό ΤΕΕ και 

στα Περιφερειακά Τμήματα.”. 

Δεν συμφωνούμε ούτε σε εικονική σύνδεσή των υπερωριών με το ρολόι ούτε σε πραγματική δηλαδή  σε 
εργασία πάνω από το 8ωρο που το θεωρούμε ήδη υπερβολικό. 
  
Ζητάμε ακριβώς αυτό που γίνεται στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου. Να δίνονται σε όλους οι 
υπερωρίες ισότιμα σαν πρόσθετη αμοιβή στο πλαίσιο του 8ώρου στη λογική της έμμεσης διόρθωσης του 
μισθού μας που έχει υποστεί τις μύριες περικοπές. 

Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας  

Είχαμε όλο αυτό το διάστημα μια πολύ καλή συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας στα τα ζητήματα της 
Υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας. Το πιο σημαντικό αίτημα αφορά στην επέκταση του θεσμού του 
Γιατρού Εργασίας και στα Περιφερειακά Τμήματα. Επίσης ζητήσαμε να υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό 
σε κάθε όροφο και ένα στοιχειώδες κουζινάκι. 

Υπήρξε θετική ανταπόκριση του Προέδρους πάνω σε αυτά τα ζητήματα.  Καθυστερεί όμως η υλοποίησή 
τους.  

Συνάδελφισες -οι, στο τελευταίο σημείο του Διοικητικού απολογισμού που έγινε τον Οκτώβριο κάναμε την  

διαπίστωση: 

«Το στοίχημα των προσεχών εκλογών είναι η αναγέννηση του ΣΕΤΕΕ σε ένα δημοκρατικό Σύλλογο, με 

ανοιχτές και διάφανες συλλογικές διαδικασίες που να εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε εργαζόμενο.» 

Το στοίχημα αυτό κατά την άποψή μας παραμένει επίκαιρο και από αυτή την οπτική πρέπει να βλέπουμε 

την δράση του Συλλόγου.  

Δεν είναι δυνατόν όμως να μιλάμε για δημοκρατικό σύλλογο με ανοιχτές και διάφανες διαδικασίες όταν το 

1/3 των μελών του Συλλόγου που είναι στην Περιφέρεια δεν έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις 

Γενικές Συνελεύσεις ή δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές του Συλλόγου. Το Δ.Σ. εφαρμόζει με 

απόφασή του εδώ και μήνες την συμμετοχή των συναδέλφων από την Περιφέρεια μέσω τηλεδιάσκεψης. 



Επίσης στην τελευταία του Συνεδρίαση στις 26 Φεβρουαρίου επιβεβαίωσε με την απόφασή του ότι 

στηρίζει την απόφαση της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις 8 Οκτωβρίου για εκλογές των 

μελών του Δ.Σ με επιστολική ψήφο σε όσα Περιφερειακά Τμήματα δεν σχηματίζεται Εκλογικό Κέντρο. Ενώ 

για τους αντιπροσώπους στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ αποφασίσαμε και πάλι να ισχύσει μόνο η κάλπη και να τεθεί 

το θέμα στο προσεχές Συνέδριο της Ομοσπονδίας. 

Η διαδικασία για την επιστολική ψήφο στις εκλογές για τους εκπροσώπους μας στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ θα είναι 

η ίδια όπως περιγράφεται στη νομοθεσία για την ψηφοφορία με επιστολική ψήφο για το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο, διαδικασία άλλωστε η οποία είναι γνωστή σε υποψήφιους και σε παρατάξεις που πήραν μέρος 

στις εκλογές του Υπηρεσιακού και θα λάβουν μέρος και στις εκλογές του Συλλόγου. 

Συνάδελφοι, πέρα από αυτά που ήδη αναφέραμε θα βρούμε μπροστά μας τα μεγάλα ζητήματα που 

αφορούν στην εφαρμογή των αντεργατικών και αντιλαϊκών μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης 

στους λεγόμενους θεσμούς του ΔΝΤ, ΕΕ, και ΕΚΤ. Διασφάλιση για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ σημαίνει 

Ένταξη του φορέα στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο αγώνας για 

τα ζητήματα που μας απασχόλησαν την τριετία που πέρασε συνδέεται με τον αγώνα για ένα Σύλλογο 

ενωμένο, δημοκρατικό και αλληλέγγυο.  

Για ένα τέτοιο Σύλλογο σας καλούμε να συμβάλλεται με τη μαζική συμμετοχή σας στις εκλογές για την 

ανάδειξη των εκπροσώπων σας στο Δ.Σ. και στην Ομοσπονδία. 

Ευχαριστώ»

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις επί του Διοικητικού Απολογισμού από τους συναδέλφους: Φαίη Πετρούτσα, 

Δημήτρη Γεωργίου, Ηλία Λαδικό, Κυριάκο Καρύδη, Εύη Μπάτρα, Κατερίνα Ζακίλα και Σταυρούλα 

Καπελλάκου. 

Η συνάδελφος Κατερίνα Ζακίλα κατήγγειλε τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ, Αβραμίδη Κώστα, για τη διαταγή 

πληρωμής που έβγαλε κατά του ΤΕΕ το 2013 μετά την άρνηση του φορέα να καταβάλλει στους 

εργαζόμενους του τα χρήματα (6.160€ + τόκους) που επιδίκαζε η τελεσίδικη εφετειακή απόφαση 4118 

/2012. Η συνάδελφος ζήτησε εξηγήσεις για την διαταγή πληρωμής που έβγαλε ο Αβραμίδης και 

υποχρέωσε το ΤΕΕ να του καταβάλλει τα χρήματα που όφειλε σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. 

Ο συνάδελφος Αβραμίδης απάντησε επί προσωπικού στις καταγγελίες της συναδέλφου με αναδρομή στα 

γεγονότα που αφορούσαν στην  αξίωσή του προς τη διοίκηση του ΤΕΕ να εφαρμοστεί η δικαστική 

απόφαση για όλους τους εργαζόμενους και στην αρνητική στάση συγκεκριμένων συνδικαλιστών  που τότε 

και σήμερα ταυτίζονται με τις θέσεις του εργοδότη.  Παρέθεσε έγγραφα που είναι αναρτημένα εδώ και 

χρόνια στο δικτυακό τόπο της παράταξης «Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» 

(http://agonistikienotita.blogspot.com/ ) και από όπου παραθέτουμε link  και τα επισυνάπτουμε στο 

Πρακτικό.  

Ο συνάδελφος εξήγησε ότι η διαταγή πληρωμής που έβγαλε κατά του ΤΕΕ (93/2013) ακολούθησε την 

προσφυγή του στον Άρειο Πάγο κατά του αιτήματος της Διοίκησης του ΤΕΕ για την αναστολή πληρωμής 

των οφειλομένων από το ΤΕΕ. Με την προσφυγή του όπως φαίνεται και από τα έγγραφα που 

επισυνάπτονται, το Β' 2 Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε  το αίτημα αναστολής πληρωμής της 

Διοίκησης του ΤΕΕ και διέτασσε το ΤΕΕ να καταβάλλει τα χρήματα σε όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ 

και επίσης το καταδίκασε σε πληρωμή της δικαστικής δαπάνης 1800€. 

http://agonistikienotita.blogspot.com/


Στον Άρειο Πάγο, χαρακτηριστικά, ο δικηγόρος του ΤΕΕ Κ. Βλαχογιάννης επιχειρηματολόγησε υπέρ των 

απόψεων του ΤΕΕ επικαλούμενος σαν επιχείρημα υπέρ του ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, και τους συνδικαλιστές 

που δεν τα διεκδικούσαν. 

Και η Διαταγή Πληρωμής (93/2013) αλλά και η προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατά της αναστολής πληρωμών 

που ζήτησε το ΤΕΕ έγινε με οικονομική επιβάρυνση του συναδέλφου Αβραμίδη και είχε θετικό 

αποτέλεσμα σε όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο τον ίδιο όπως φαίνεται και στην απόφαση. Σε 

αυτούς συμπεριλαμβάνεται και η συνάδελφος Κατερίνα Ζακίλα όπως φαίνεται και στην απόφαση. 

1. Εφετειακή απόφαση 4118 /2012:  

https://drive.google.com/file/d/0B6Rl54EipgmdT3FGZE5Dc215VDA/edit 

2. Απόφαση του Αρείου Πάγου, μετά από προσφυγή του συναδέλφου Αβραμίδη με τη δικηγόρο 

Δέσποινα Μεταξά, πάνω στο αίτημα αναστολής πληρωμής που έκανε το ΤΕΕ για το επίδομα των 

176€: 

https://drive.google.com/file/d/0B6Rl54Eipgmdc1E0elhhNTcxS3c/edit 

3. Ακόμη και μετά την προσφυγή του ΤΕΕ στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατά των εργαζομένων 

του που επιδίωκε να ακυρώσει την απόφαση του Εργατικού Τμήματος Αρείου Πάγου έγινε 

προσπάθεια να σπάσει η εκκωφαντική σιωπή του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος πάνω στο 

θέμα: 

http://agonistikienotita.blogspot.com/2014/04/blog-post.html 

 

Όλα αυτά τα έγγραφα και ότι άλλο αφορά στην διεκδίκηση όπως και η προσφυγή κατά των εργαζομένων 

του ΤΕΕ, βρίσκονται και στο γραφείο Δικαστικού του ΤΕΕ. 

 

Για τις υπόλοιπες τοποθετήσεις επί του Διοικητικού Απολογισμού των συναδέλφων Φαίη Πετρούτσα, 

Δημήτρη Γεωργίου, Ηλία Λαδικό, Κυριάκο Καρύδη, Εύη Μπάτρα, Κατερίνα Ζακίλα παρέπεμψε στο 

Διοικητικό Απολογισμό για λόγους οικονομίας χρόνου. 

Θέμα: 2ο Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού: 

Έγιναν δύο καταμετρήσεις με απόκλιση η μια από την άλλη. Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης να γίνει τρίτη καταμέτρηση ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για το αποτέλεσμα αλλά δεν 

επετράπη από τους συναδέλφους Κ. Καρύδη, Ε. Μπάτρα, Δ. Γεωργίου και Γκουντούμη Βούλα να μπει καν 

το ζήτημα στο σώμα. 

Σύμφωνα με την δεύτερη καταμέτρηση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το Διοικητικό Απολογισμό του 

Δ.Σ. είναι: 

Υπέρ του Διοικητικού Απολογισμού: 12 ψήφοι, 46,2% 

Κατά του Διοικητικού Απολογισμού: 7 ψήφοι, 27% 

Λευκά για το Διοικητικό Απολογισμό: 7 ψήφοι, 27% 

Ο Διοικητικός Απολογισμός είχε την σχετική πλειοψηφία (46,2%) των παρόντων μελών της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

Θέμα 3ο: Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό 

Έγινε έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής από το μέλος της Εξελεγκτικής συνάδελφο Σταυρούλα 

Καπελλάκου  (λόγω της έκτασης του οικονομικού απολογισμού, επισυνάπτεται ξεχωριστά στο με αρ. 

Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ 3553 -14/3/2019 έγγραφο.  

https://drive.google.com/file/d/0B6Rl54EipgmdT3FGZE5Dc215VDA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B6Rl54Eipgmdc1E0elhhNTcxS3c/edit
http://agonistikienotita.blogspot.com/2014/04/blog-post.html


Έγιναν τοποθετήσεις επί του Οικονομικού Απολογισμού από τους συναδέλφους: Δημήτρη Γεωργίου, 

Κυριάκο Καρύδη και Φαίη Πετρούτσα. 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 

 

Υπέρ του Οικονομικού Απολογισμού: 15 (65,2%) 

Κατά του Οικονομικού Απολογισμού: 6 (26%) 

Λευκά για τον Οικονομικό Απολογισμό: 2 (8,7%) 

Ο Οικονομικός  Απολογισμός είχε την απόλυτη πλειοψηφία (65,2%) των μελών της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Θέμα 5ο: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

 

Κ. Καρύδης:  θέτει θέμα μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.  

Δ. Γεωργίου: συμφωνεί  (με τη μυστική ψηφοφορία) και θέτει θέμα για τον ίδιο λόγο αντικαταστατικής 

διαδικασίας στις ψηφοφορίες για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό. 

Αβραμίδης Κώστας :  παίρνει το λόγο να απαντήσει στις αιτιάσεις των συναδέλφων αλλά διακόπτεται 

επανειλημμένα από τους συναδέλφους Κ. Καρύδη, Ε. Μπάτρα με υβριστικές εκφράσεις και ειρωνείες. 

 

Γίνεται παρέμβαση συναδέλφου  προς το συνάδελφο Κ. Καρύδη να μην εμποδίζει τις τοποθετήσεις των 

μελών της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Αβραμίδης: Δεν υπάρχει θέμα μυστικότητας γιατί τέτοιο άρθρο στο Καταστατικό δεν υπάρχει. Αν ο 

συνάδελφος Κυριάκος ή ο συνάδελφος Δημήτρης γνωρίζουν τέτοιο άρθρο να μας το δείξουν. Αλλιώς 

προχωράμε κανονικά σε προτάσεις υποψηφίων. 

 

Δεν εμφάνισαν οι συνάδελφοι σχετικό άρθρο για μυστική ψηφοφορία στο Καταστατικό οπότε φάνηκε ότι 

η άποψη των συναδέλφων είναι Καταστατικά αστήρικτη και προχώρησε η διαδικασία εκλογής της 

Εφορευτικής Επιτροπής με δημόσια ανοιχτή ψηφοφορία με ανάταση χεριών. 

 

Προτείνεται από το συνάδελφο Αβραμίδη Κώστα η συνάδελφος Σταυρούλα Καπελλάκου και αποδέχεται. 

Μπάτρα Εύη: Προτείνει το συνάδελφο Λαδικό Ηλία και το συνάδελφο Γεωργίου Δημήτρη. 

Αποδέχονται και οι δύο. 

Προτείνετε η απούσα συνάδελφος Ζωή Αγγελίδου από το συνάδελφο Κ. Καρύδη. 

Προτείνεται η Περγαντοπούλου από τη συνάδελφο Καπελλάκου. 

Μεταφέρεται από το συνάδελφο Αβραμίδη (λόγω του προαναφερθέντος προβλήματος του δικτύου) η 

υποψηφιότητα της συναδέλφου Ζαμπατιώτη Μαρίας από το Π.Τ. Αιτωλοακαρνανίας. 

Εύη Μπάτρα, Φαίη Πετρούτσα, Κ. Καρύδης, Δ. Γεωργίου δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα της συναδέλφου 

να είναι υποψήφια διαμαρτύρονται έντονα και ζητάνε γραπτή δήλωσή της ότι θέτει υποψηφιότητα.  

Γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης (Αβραμίδης) με τη συνάδελφο 

Ζαμπατιώτη και η ίδια σε ανοιχτή ακρόαση δηλώνει ότι θέτει υποψηφιότητα για την Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή. 

Οι Συνάδελφοι Εύη Μπάτρα, Φαίη Πετρούτσα, Κ. Καρύδης, Δ. Γεωργίου διαμαρτύρονται έντονα και πάλι 

ότι η Ζαμπατιώτη Μαρία δεν είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης άρα δεν μπορεί να είναι υποψήφια.  

Εύη Μπάτρα: Αν ήθελε να είναι υποψήφια να ήταν εδώ… 

Κ. Καρύδης: (ειρωνικά) Είναι μωρομάνα δεν μπορεί… 

 



Αβραμίδης: Διαβάζει σχετικό άρθρο του Καταστατικού όπου δεν υπάρχει περιορισμός που να μην 

επιτρέπει την συνάδελφο να υποβάλλει υποψηφιότητα. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι όργανο του 

Συλλόγου και όχι της Γενικής Συνέλευσης για να σχετίζεται με τους παρόντες. 

Γίνεται επικοινωνία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας για το θέμα. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ συμφωνεί με την άποψη ότι και μέλη του Συλλόγου που δεν είναι παρόντα 

μπορούν να είναι υποψήφιοι για στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Εύη Μπάτρα (προειδοποιεί σε περίπτωση που θα είναι η συνάδελφος Ζαμπατιώτη υποψήφια): Θα 

φύγουμε να σπάσουμε την απαρτία… 

Β. Γκουντούμη: Αν κατέβει η Ζαμπατιώτη υποψήφια καταστρατηγείται το Καταστατικό. 

 

Τίθεται στην κρίση του σώματος το δικαίωμα της συναδέλφου να υποβάλλει υποψηφιότητα σαν μέλος της 

Εφορευτικής Επιτροπής.  

Υπέρ του δικαιώματος της συναδέλφου Ζαμπατιώτη να είναι υποψήφια 1 ψήφος 

Κατά του δικαιώματος της συναδέλφου Ζαμπατιώτη να είναι υποψήφια 17 ψήφοι 

Λευκά στην ψηφοφορία για το δικαίωμα της συναδέλφου Ζαμπατιώτη να είναι υποψήφια 3 ψήφοι. 

 

Ακολούθησε ψηφοφορία για τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (με ανάταση χειρός): 

Εκλέγονται Τακτικά μέλη: 

1. Καπελλάκου Σταυρούλα (25) 

2. Περγαντοπούλου Αλεξάνδρα  υπέρ 26 κατά 1 

3. Γεωργίου Δημήτριος 22 λευκά 1 

Εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη: 

4. Λεϊμονή Ζηνοβία 21 λευκά 6 

5. Λαδικός Ηλίας υπέρ 14 λευκά 3 

6. Ζούλια Χριστίνα υπέρ 11 λευκά 10 

Θέμα 6ο: Ορισμός ημερομηνίας εκλογών 

Η ημερομηνία Διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη 4 Απριλίου 

Θέμα 7ο: Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων 

Παραδόθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου στην Εφορευτική Επιτροπή οι συνδυασμοί που 

υποβλήθηκαν την προηγούμενη ημέρα και ακολούθησε η ανακήρυξή τους εκ μέρους της Εφορευτικής 

Επιτροπής αφού δεν διαπιστώθηκε κάποιο τυπικό πρόβλημα στις υποψηφιότητες.   

 

Οι συνδυασμοί που υποβλήθηκαν για το Δ.Σ. την Ομοδπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) και την Εξελεγκτική 

Επιτροπή είναι:  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ 

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Αβραμίδης Κωνσταντίνος 

Δημοπούλου Ελένη 

Καρυτσιώτη Ευφορία 

Κόγκου Βενετία 

Πέτρου Μαρία 



Σταθόπουλος Κυριάκος 

Χυδίρογλου Θεόδωρος 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Αντωνιάδου Παναγιώτα 

Αχλαδιώτης Γεώργιος 

Στραβοράβδη Αγγελική 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Ευσταθίου Φωτεινή 

Μπάτρα Παρασκευή 

Πετρούτσα Φωτεινή 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Γκουντούμη Παρασκευή 

Καρύδης Κυριάκος 

 

 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Αβραμίδης Κωνσταντίνος 

Δημοπούλου Ελένη 

Κόγκου Βενετία 

Πέτρου Μαρία 

Σταθόπουλος Κυριάκος 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Αχλαδιώτης Γεώργιος 

Ζαρκάδας Πέτρος 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Ευσταθίου Φωτεινή 

Μπάτρα Παρασκευή 

Πετρούτσα Φωτεινή 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Γκουντούμη Παρασκευή 

Καρύδης Κυριάκος 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Αλεξανδρής Παναγιώτης 

Δαμιανάκη Ειρήνη 



Δρακάκη Ευφροσύνη 

 

Η συνάδελφος Καπελλάκου μετά πήρε το λόγο και έθεσε το θέμα της επιστολικής ψήφου σύμφωνα με την 

απόφαση του Δ.Σ. και της προηγούμενης εκλογοαπολογιστικής 8/10/2018. Προτείνει να έρθει στο σώμα η 

απόφαση του Δ.Σ. για την επιστολική. 

Φωνές από Δ. Γεωργίου, Κ. Καρύδη, Ε. Μπάτρα είναι αντικαταστατική δεν θα μπει σε ψηφοφορία.  

Αβραμίδης: Η Γενική Συνέλευση στις 8/10/2018 αποφάσισε για την επιστολική ψήφο, το ίδιο αποφάσισε 

και το Δ.Σ. εάν κάποιος αμφισβητεί την απόφαση θα πρέπει να τη βάλει τώρα στην Συνέλευση για να 

κριθεί. 

Εύη Μπάτρα: Εντάξει να τις κρατήσετε τις αποφάσεις για τον εαυτό σας.  

Βούλα Γκουντούμη: Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει με βάση το Καταστατικό. 

Αβραμίδης: Υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την επιστολική δεν μπορεί να αποφασίζει η 

Εφορευτική αυθαίρετα. 

Κ. Καρύδης: Άσε μας, θα κάνουμε εκλογές όχι μπαρμπούτσαλα. 

Αβραμίδης: θεωρώ ότι η Γενική Συνέλευση έχει πρόβλημα αν δεν καταλήξουμε στο θέμα της επιστολικής 

ψήφου…. 

Εύη Μπάτρα: (τον διακόπτει) Τελειώσαμε… τελειώσαμε… 

 

 

 

  

 


