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Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΥΣ ΤΕΕ ΟΑΣΠ
Στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ κοινοποιήθηκε έγγραφο (αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3472 – 4/12/2018) των
συναδέλφων Αχλαδιώτη Γιώργου και Ζαπαντιώτη Μαρίας για τον αποκλεισμό ψηφοδελτίων
συναδέλφων από πολλά Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ για τις εκλογές του Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ΤΕΕ - ΟΑΣΠ.
Το σοβαρό αυτό συμβάν προέκυψε από την ένσταση του συναδέλφου Κυριάκου Καρύδη ο
οποίος κατά τη διάρκεια της προσθήκης των ψηφοδελτίων των Περιφερειακών Τμημάτων στην
κάλπη υπέβαλλε ένσταση με την οποία ζητούσε να μην προσμετρηθούν οι φάκελοι με τα
ψηφοδέλτια από τα Περιφερειακά Τμήματα επικαλούμενος τυπικές παραλείψεις κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι παραλείψεις συνίσταντο σε ελλείψεις του υλικού που στάλθηκε
προς τους εργαζόμενους στα Περιφερειακά Τμήματα. Επειδή όμως η διαδικασία ήταν γνωστή
πριν την ψηφοφορία σε όλους τους υποψηφίους και κανείς δεν υπέβαλλε ένσταση, συνιστά
προσχηματική ενέργεια η ένσταση κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης με αποτέλεσμα τον
αποκλεισμό των συναδέλφων από την ψηφοφορία.
Άλλωστε οι διαδικασίες αυτές ήταν οι ίδιες που τηρούνταν εδώ και χρόνια στις εκλογές για το ΚΥΣ
με τις οποίες εκλέχθηκε και το προηγούμενο ΚΥΣ ΤΕΕ ΟΑΣΠ – και ο συνάδελφος - χωρίς να
υπάρξει ένσταση.
Ανεξάρτητα από την πολιτική και συνδικαλιστική εκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος για το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είναι φανερό ότι έχει αλλοιωθεί η θέληση των εργαζομένων αφού οι
συνάδελφοι που αποκλείστηκαν τήρησαν ευλαβικά τις διαδικασίες της Εφορευτικής Επιτροπής
και ψήφισαν σύμφωνα με το υλικό που τους είχε σταλεί.
Η αλλοίωση της θέλησης των συναδέλφων μας συνιστά και απαξίωση ενός σημαντικού μέρους
των εργαζόμενων στο ΤΕΕ συνιστά πλήγμα για τις δημοκρατικές διαδικασίες στους εργαζόμενους
και με αυτή την έννοια αφορά άμεσα το ΣΕΤΕΕ.

Γι τους παραπάνω λόγους ζητάμε την ακύρωση των εκλογών για το ΚΥΣ και την επανάληψη τους
με κανόνες και διαδικασίες που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή ΟΛΩΝ των εργαζόμενων χωρίς
αποκλεισμούς που τραυματίζουν το αίσθημα δικαίου και τις δημοκρατικές διαδικασίες στους
εργαζόμενους.

