
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

Συνάδελφοι,  

Στις 4 Απριλίου ως «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ» διεκδικούμε 

ξανά το ρόλο για τον οποίο συστήθηκε αυτή η παράταξη, δηλαδή να συμμετέχουμε στο ΣΕΤΕΕ 

εκπροσωπώντας την Περιφέρεια και το ΤΕΕ ,  χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα οφίτσια και οι θέσεις 

που για κάποιους είναι πανάκεια και εξ ορισμού τοποθέτηση και επιδίωξή τους. 

Στην τελευταία θητεία η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ» 

εκπροσωπήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία από την συνάδελφο Τότα Αντωνιάδου, από το 

Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας, όπου  σε πολύ δύσκολες καταστάσεις κατάφερε να ανταπεξέλθει 

στις όποιες τρικλοποδιές  επιχείρησαν να βάλουν συνάδελφοι από άλλες παρατάξεις. 

Συμμετείχαμε διά της εκπροσώπου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο ως  ανεξάρτητοι,  χωρίς να 

διεκδικήσουμε καμία θέση και ψηφίζοντας πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες όλων των συναδέλφων, σε ότι θέμα ερχόταν στο Δ.Σ.  

Η μη  πλειοψηφική παράταξη του συναδέλφου Γεωργίου επί 2 χρόνια διοικούσε  χωρίς την 

στήριξή μας, αλλά με την ανοχή μας, για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στο ΣΕΤΕΕ. Όμως 

όπως όλοι γνωρίζεται το ΑΤΟΠΗΜΑ του Γεωργίου με την ``υιοθέτηση`` χωρίς πλειοψηφία στο 

Δ.Σ., οργανογράμματος  του ΤΕΕ που καταργούσε τα Περιφερειακά ΤΜΗΜΑΤΑ όπως και άλλα 

τμήματα στην Αθήνα και τα υποβάθμιζε σε ΓΡΑΦΕΙΑ, με ότι αρνητική συνέπεια είχε ως προς 

τους συναδέλφους και την υπηρεσία μας, ήταν η αφορμή και η αιτία  να συνταχθούμε με τους 

συναδέλφους Αβραμίδη, Ποντικάκο και Λαδικό και στην πορεία με τον Θόδωρο Χυδίρογλου από 

το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,  για την κατάθεση ΜΟΜΦΗΣ εναντίον του Γεωργίου. 

Αποτέλεσμα  αυτής της κίνησης ήταν να προκύψει νέα σύνθεση στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με Πρόεδρο 

τον συνάδελφο Αβραμίδη, Αντιπρόεδρο τη συνάδελφο Αντωνιάδου και γραμματέα τον 

συνάδελφο Λαδικό.  

Μία θητεία όπου καταφέραμε ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ να σταματήσουμε την απόφαση για την υποβάθμιση 

των Περιφερειακών Τμημάτων και Τμημάτων στην Αθήνα και να ακουστεί για πρώτη φορά η 

φωνή πολλών συναδέλφων με τις on-line συζητήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις και στα Δ.Σ.  

Δυστυχώς το καταστατικό δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Τμημάτων να 

ψηφίσουν στις γενικές συνελεύσεις  και συνάδελφοι όπως οι Καρύδης, Γεωργίου,  Μπάτρα και 

μερικοί άλλοι πολέμησαν με  ιδιαίτερο σθένος και μένος θα προσθέταμε,  την όποια 

προσπάθεια που έκανε το Δ.Σ. για την ισότιμη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων και ιδιαίτερα 

αυτών της Περιφέρειας. Καταθέσαμε προτάσεις  γραπτώς για τις  αλλαγές, και με φυσική 

παρουσία και με παρουσία μέσω τηλεδιασκέψεων αλλά ``φωνή βοώντος εν τη ερήμω`` 

Ο συνάδελφος Καρύδης έφθασε στο σημείο να κάνει ένσταση μέχρι και στις εκλογές για το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλοι οι ψήφοι των συναδέλφων από τα 

Περιφερειακά Τμήματα (εκτός Θεσ/νικής). Εδώ να υπογραμμίσουμε ότι οι υποψήφιοι 

συνάδελφοι για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από την Περιφέρεια Αχλαδιώτης και Ζαπαντιώτη, 

παρότι δεν ψηφίστηκαν από τους συναδέλφους της Περιφέρειας (αφού δεν καταμετρήθηκαν οι 



ψήφοι τους) ανεδείχθησαν πρώτοι αναπληρωματικοί, αλλά παραιτήθηκαν στην συνέχεια, 

διαμαρτυρόμενοι για την ανεπίτρεπτη αυτή ενέργεια.  

Ήταν και είναι  τέτοιο το μένος που δεν δέχτηκαν ούτε την επιστολική ψήφο στα πρότυπα του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. ΑΛΛΑ άκουσον - άκουσον  δεν δέχτηκαν ούτε να συμπεριληφθεί στην 

Εφορευτική Επιτροπή η συνάδελφος από την περιφέρεια  Μαρία Ζαπαντιώτη   με το αιτιολογικό 

ότι ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΑ στην Γενική Συνέλευση. Λες και η παρουσία της στην εφορευτική 

είναι μία οργανική θέση!!!!!  

Ποτέ οι προαναφερόμενοι δεν απάντησαν στα ερωτήματα που τους θέσαμε και τους θέτουμε:  

ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ;  

ΠΩΣ ΘΑ ΑΣΚΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ;  

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΣ/Η ; με αυτούς τους συναδέλφους των Αθηνών;   

ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ πίσω από το καταστατικό που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της Αθήνας, και 

με σύμμαχο την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ - όπου αυτή τους συμφέρει - για την ``νομιμότητα``. ΑΛΛΑ Ο 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΛΛΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΔΕΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ 

Π.Α.Μ.Ε. (εδώ ταιριάζει η παρόμοια και ο σκύλος χορτάτος και η πίττα ολόκληρη)  !!!! 

Προσπαθήσαμε ν` αλλάξουμε το καταστατικό, αλλά είναι ακατόρθωτο. Να σκεφτείτε ότι και 

όλοι οι συνάδελφοι από την Περιφέρεια να μπορούσαμε να βρισκόμασταν σε καταστατική 

συνέλευση αυτή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να πραγματοποιηθεί αν δεν ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ το 50+1 ΤΩΝ 

οικονομικά ταχτοποιημένων συναδέλφων στην Αθήνα ;;;;;; ΠΑΡΑΔΟΞΟ, ΑΠΟΛΥΤΟ, 

ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟ πείτε το όπως θέλετε μα πέρα για πέρα ΑΛΗΘΙΝΟ!!!!!  Άραγε πώς να 

πορευτούμε όταν οι παραπάνω συνάδελφοι δεν κάνουν καμία προσπάθεια για αλλαγές,  

τουναντίον κάνουν ότι είναι δυνατόν για την υποβάθμιση των συναδέλφων από την Περιφέρεια. 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

 Δίκαιες αλλαγές του καταστατικού 
 

 Επιστολική ΨΗΦΟ 

 Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων χωρίς αποκλεισμούς 

(οργανόγραμμα) και υποβάθμιση τμημάτων σε γραφεία 

 Ισονομία στις εκλογικές διαδικασίες χωρίς  αποκλεισμούς συναδέλφων 
 

 Εκσυγχρονισμό των συνελεύσεων και των Δ.Σ. με Τηλεδιάσκεψη και με άμεση 
ψηφοφορία από όλους  
 

 Τοποθέτηση Γιατρού Εργασίας και στα Περιφερειακά Τμήματα 
 

      



Ζητάμε, από όλες  τις παρατάξεις την αξιοκρατική εκπροσώπηση της Περιφέρειας, (που σημαίνει 

επιστολική ψήφο, αλλαγή καταστατικού και ισότιμη, μέσω τηλεδιασκέψεων, συμμετοχή στις Γ.Σ. 

και τα συμβούλια)  και αυτό να δεσμευτούμε προεκλογικά  να θέσουμε  τις προτάσεις  μας  και  

τους τρόπους για την υλοποίηση όλων των παραπάνω!!!  

ΚΑΘΕ ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΗ ΘΕΣΗ και μάλιστα από παρατάξεις όπως το Π.Α.Μ.Ε. που αντιπαλεύει το 

κατεστημένο δεν μας αρκεί!!!!.  

Στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ είχαμε ως εκπρόσωπο  τον συνάδελφο Πέτρο Ζαρκάδα, που είναι και 

εκλεγμένο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ (όπως βλέπετε πάντα 

διεκδικούμε - όπου είναι αυτό δυνατόν - θέσεις ελέγχου και όχι οφίτσια), με αρκετές 

παρεμβάσεις στα συνέδρια, ο οποίος ως μοχλός πίεσης προσπαθεί να προωθήσει προτάσεις για 

άρση πολλών  αγκυλώσεων  που πηγάζουν από το ``Ν. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον 

εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος ....``  

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, στις εκλογές της 4ης Απριλίου στηρίξτε τα ψηφοδέλτια   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ, τόσο για το Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ όσο και για την 

Αντιπροσωπεία του ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Δώστε με τη ψήφο σας δύναμη και  στην Περιφέρεια που σημαίνει δύναμη στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

και στην  ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ για μπορέσουμε να αλλάξουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος, αλλά 

και να προωθήσουμε θέματα που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας του κάθε συναδέλφου 

σε οποιαδήποτε υπηρεσία και αν ανήκει, σε οπουδήποτε μέρος και αν εργάζεται.  

ΤΟ ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΝΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ 

Για το Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ. συμμετέχουν ως υποψήφιοι οι συνάδελφοι: 

1. Αντωνιάδου Παναγιώτα (Τότα) του Παναγιώτη 

2. Αχλαδιώτης Γεώργιος του Ιωάννη 

3. Στραβοράβδη Αγγελική του Αρίσταρχου 

 

Για την  ανάδειξη των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ συμμετέχουν ως 

υποψήφιοι οι συνάδελφοι: 

 

1. Αχλαδιώτης Γεώργιος του Ιωάννη 

2. Ζαρκάδας Πέτρος του Αναστασίου 

     

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 


