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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

Στις 11 Μαΐου διεξήχθησαν, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. στο ΣΕΤΕΕ και 

για την  εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Ως «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ» συμμετείχαμε και 

ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας στήριξαν. 

Ήταν μια ιδιαίτερη εκλογική διαδικασία αφού για πρώτη φορά, σύμφωνα με το νέο 

καταστατικό ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ/ΙΣΣΑ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ 

ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ.  Ένα δικαίωμα που 

καταφέραμε να κερδίσουμε με αγώνα στην προηγούμενη θητεία, έχοντας ως μέλη 

στο Δ.Σ. τις  συναδέλφισσες, Αγγελική Στραβοράβδη και Τότα Αντωνιάδου, τις 

οποίες για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε.  

Από τα αποτελέσματα εκλέγουμε ως παράταξη δυο μέλη στο Δ.Σ. την Μαρία 

Ζαπαντιώτη από το Αγρίνιο και την Αγγελική Στραβοράβδη από την Κέρκυρα, που 

προς τιμή τους και με γνώμονα ότι πάγια θέση της παράταξης μας είναι η πολύ-

συμμετοχικότητα και όχι οι θέσεις, παραιτήθηκαν για να δώσουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής, σε δυο νέους συναδέλφους, τον Απόστολο Νταφόπουλο από την 

Λάρισα και το Νίκο Καραμάνο από τη Μυτιλήνη, τους οποίους και τους ευχόμαστε 

καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Βέβαια εδώ έχουμε και ``αναλογικά αποτελέσματα`` αφού η ο πρώτη παράταξη σε 

ψήφους (στους 157 ψηφίσαντες έλαβε 69, ποσοστό 43,9% κατάφερε όμως 

εφαρμόζοντας την ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ!!!! να εκλέξει 4 στα 7 μέλη  ποσοστό 

57,1%!!!!!). 

Αυτό σημαίνει ότι έχοντας  απόλυτη πλειοψηφία από συγκεκριμένη παράταξη, 

εμείς  παραμένουμε ως μέλη στο Δ.Σ.  διεκδικώντας με την ψήφο μας ότι είναι προς 

το συμφέρον των συναδέλφων εργαζομένων στο ΤΕΕ, συμμετέχοντας στις 

συνεδριάσεις του.    
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Σε ότι αφορά στην εκλογή  Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, η δύναμη μας ως 

προς τις ψήφους παρέμεινε σχεδόν ή ίδια, όμως  μειώθηκε στο 50/% ως προς τους 

αντιπροσώπους, μιας και πάλι η άρχουσα εκλογική παράταξη, αποδείχτηκε τυχερή 

και κέρδισε στο νόμισμα - μιας και είχαμε ισοβαθμία στα υπόλοιπα ψήφων - και 

έτσι από 2 αντιπροσώπους που είχαμε την προηγούμενη θητεία εκλέχτηκε μόνο 

ένας  ο συνάδελφος Γιώργος Αχλαδιώτης και θα μας εκπροσωπεί στα συνέδρια της 

ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι μπορούσαμε να προσφύγουμε στα δικαστήρια 

κάνοντας ένσταση, γιατί δεν προσμετρήθηκαν τα λευκά στο εκλογικό μέτρο και 

έχοντας σύμμαχο ότι στη νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή διάταξη η οποία να 

αποσαφηνίζει το θέμα των λευκών ψηφοδελτίων αλλά την απόφαση Αριθμός 

12/2005 από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος) 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/aed12_05.htm ) – θα κερδίζαμε την 

έδρα. Όμως, όπως έχουμε τονίσει και από τη μέχρι σήμερα πορεία μας διαφαίνεται 

δεν είμαστε κομματική παράταξη, είμαστε η Ανεξάρτητη Παράταξη που δεν πάει 

για θέσεις, αλλά για την συμμετοχή και την προάσπιση των εργαζόμενων του Φορέα 

μας αλλά και για να έχουν φωνή οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας στην περιφέρεια. 

Το να μπούμε σε δικαστικές διαμάχες θα ήταν για εμάς ακύρωση της όλης μέχρι 

σήμερα πορείας μας. Ας την χαίρονται οι κατέχοντας και ας την χρησιμοποιήσουν 

για το καλό των εργαζομένων.  

Για εμάς παραμένει ότι : 

ΤΟ ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ  

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ 

Με αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό θα πορευτούμε και την επόμενη τριετία 

Με εκτίμηση προς όλους σας. 
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