
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα 
email: setee@central.tee.gr 
τηλ.: 210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382    

 
Πάτρα 14/11/2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4377 
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………….  

 

Προς:  
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο ΤΕΕ  
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. 
Δν/ση Διοικητικού ΤΕΕ – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στο ΚΥΣ ΤΕΕ - ΟΑΣΠ  

 
Θέμα:  Ακύρωση επιστολικών ψήφων στις εκλογές για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ - 

ΟΑΣΠ 

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο «Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ-ΟΑΣΠ» 

για τα έτη 2023-2024. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από αποκλεισμούς υπαλλήλων οι οποίοι στερήθηκαν 

άδικα το δικαίωμά να ψηφίσουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με προσχηματικές ενστάσεις για 

ανύπαρκτους ή επουσιώδεις λόγους. 

Η πρώτη προσχηματική ένσταση που έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία η Εφορευτική Επιτροπή, αφορούσε 

στον αποκλεισμό από την ψηφοφορία 6 υπαλλήλων από Νομαρχιακές Επιτροπές Θεσσαλονίκης με το 

αιτιολογικό ότι βεβαίωσαν (σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δόθηκαν) την παραλαβή του εκλογικού 

υλικού με email που έστειλαν στην υπηρεσία, αφού εργάζονταν και ζούσαν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά 

από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος. Τα email αυτά μάλιστα επισυνάφθηκαν και στάλθηκαν 

έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το νόμο, μαζί με την πλήρη κατάσταση όσων είχαν 

δικαίωμα ψήφου (έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: ΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-2587-14/11/2022)  

Η δεύτερη προσχηματική ένσταση, που επίσης έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία η Εφορευτική Επιτροπή, 

αφορούσε στο σύνολο των υπαλλήλων από τα Περιφερειακά Τμήματα Ανατολικής Κρήτης και Εύβοιας 

γιατί δεν βρέθηκαν οι καταστάσεις των υπαλλήλων τους  οι οποίοι είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, είτε γιατί 

δεν έφτασε έγκαιρα η αποστολή των καταστάσεων.  

Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα αφορούσε μόνο επουσιώδεις τύπους, γιατί η Κεντρική Υπηρεσία 

στην Αθήνα και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είχαν στην διάθεσή τους τις πλήρεις καταστάσεις και 

όλα τα στοιχεία που αφορούσαν στους υπαλλήλους και το προσωπικό των Π.Τ. οι οποίοι έστειλαν τις 

επιστολικές ψήφους (επωνύμως, με προσωπική απόδειξη της αποστολής). Για αυτό και τα στοιχεία τους 

στις επιστολικές ψήφους ήταν πλήρως επαληθεύσιμα από τον ίδιο τον κατάλογο που υπήρχε στα χέρια 

της Εφορευτικής Επιτροπήςi. Μάλιστα, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού που είχε τα πλήρη στοιχεία των 

συναδέλφων στα Π.Τ. που αποκλείστηκαν, εργάζεται και η υποψήφια Π. Γκουντούμη η οποία παρόλα 

αυτά στήριξε την ένσταση και τα επιχειρήματα του υποψηφίου Κ. Καρύδη για τον αποκλεισμό και των 

συναδέλφων της από το δικαίωμά τους να εκπροσωπηθούν. 
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Ακόμη όμως και αν η επουσιώδης παράλειψη κρίθηκε σοβαρή, γιατί δεν δόθηκε μια μικρή αναβολή πριν 

την καταμέτρηση, ώστε να σταλούν  οι καταστάσεις, αν δεν είχαν σταλεί και να γίνει σεβαστό το δικαίωμα 

των συναδέλφων μας να εκπροσωπηθούν; 

Η ένσταση και η ακύρωση χωρίς πραγματικό λόγο των ψηφοδελτίων στις εκλογές για το «Κοινό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ-ΟΑΣΠ» για τα έτη 2023-2024, οφείλεται σε εκλογικίστικους μόνο 

υπολογισμούς, των δύο υποψηφίων της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων στο ΤΕΕ» (Π. 

Γκουντούμη και Κ. Καρύδη). Οι συνάδελφοι που, όπως δηλώνουν, εκφράζουν το ΠΑΜΕ στο ΤΕΕ, με 

τέτοιους αντιδημοκρατικούς χειρισμούς, επιδιώκουν στην αύξηση των πιθανοτήτων να εκλεγούν όσο 

συρρικνώνεται το εκλογικό σώμα. 

Αυτή η λογική της συρρίκνωσης του εκλογικού σώματος και του αποκλεισμού αποτελεί συνέχεια της 

πρότασης που έκαναν το 2018 για οριστική διαγραφή 80 περίπου μελών του ΣΕΤΕΕ  τα οποία όφειλαν 

συνδρομές και της πρότασης τους για διαγραφή όλων των μελών των Περιφερειακών Τμημάτων του 

ΣΕΤΕΕ το 2020. Η μικροπαραταξιακή πρακτική τους κατά εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το 2018, 

στιγματίστηκε και τότε με το Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3483 – 14/12/2018 έγγραφο του Συλλόγου. 

Συναδέλφισσες –οι, η αλλοίωση της θέλησης των υπαλλήλων του ΤΕΕ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, συνιστά 

απαξίωση ενός σημαντικού μέρους των εργαζόμενων στο ΤΕΕ, συνιστά πλήγμα για τις δημοκρατικές 

διαδικασίες και την διαφάνεια και με αυτή την έννοια αφορά άμεσα το ΣΕΤΕΕ.  

Καλούμε την Εφορευτική Επιτροπή αλλά και τους αρμόδιους συναδέλφους στην Υπηρεσία, να 

επανεκτιμήσουν το ζήτημα του αποκλεισμού των συναδέλφων μας και με γνώμονα το ίσο δικαίωμα όλων 

στην εκπροσώπηση να προβούν στις ενέργειες που θα διορθώσουν την παράλειψη και να γίνει η 

επανακαταμέτρηση των επιστολικών ψήφων που αδίκως δεν μπήκαν στην κάλπη.  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Π.Τ. να περιφρουρήσουν τις 

δημοκρατικές διαδικασίες και να καταδικάσουν μικροπαραταξιακές εκλογικίστικες πρακτικές. 

 

 

                                                           
i
 Email (1/7/2022) προς το προσωπικό του ΤΕΕ με θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Κ.Υ.Σ. 2023-
2024, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των εκλογέων ΤΕΕ – ΟΑΣΠ 
 


