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(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ 15/12/2022) 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤΕΕ 

Το δικαίωμα των εργαζόμενων του ΤΕΕ στην ελεύθερη επιλογή των εκπροσώπων τους είτε αφορά στο 

συνδικαλιστικό όργανο είτε στην εκλογή των αιρετών του ΚΥΣ, στην πραγματικότητα συνίσταται σε μια 

απλούστατη διαδικασία. Η σκοπιμότητες όμως ενός συγκεκριμένου πολιτικοσυνδικαλιστικού χώρου στο 

ΤΕΕ («Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΤΕΕ») μετέτρεψε την απλή διαδικασία σε αληθινό 

«βασανιστήριο», εξανάγκαζε πολλές φορές ακόμη και τις Εφορευτικές Επιτροπές σε παραίτηση αλλά 

ωθούσε και τους εργαζόμενους σε αποστασιοποίηση από συλλογικές δημοκρατικές διεργασίες (Γενικές 

Συνελεύσεις, εκλογές κλπ) αφού δημιουργούνταν η εντύπωση ότι η συμμετοχή στα κοινά αφορά μόνο 

στην ενασχόληση ατόμων με σχεδόν μαζοχιστικές διαθέσεις.  

Η συστηματική και σκόπιμη απομάκρυνση των εργαζομένων από κάθε συλλογική διαδικασία εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα όλους όσους θέλουν με την δυσπιστία στις δημοκρατικές συλλογικές λειτουργίες να 

ενισχύσουν την ανάθεση και την απάθεια.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εκτιμά ως υγιές και θετικό το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του 

ΤΕΕ που αδικήθηκαν με την ακύρωση των επιστολικών ψήφων τους στις εκλογές για το «Κοινό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ» για πρώτη φορά δεν σιώπησαν στον αποκλεισμό τους αλλά 

αντέδρασαν απέναντι σε μια κατάσταση που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην απογοήτευση και 

την παραίτηση από το δημοκρατικό τους δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή των εκπροσώπων τους. 

Η σημασία της αντίδρασης αυτής κρίνεται καλύτερα αν αναλογιστούμε το «πλούσιο» παρελθόν μιας 

απαράδεκτης κατάστασης. Ενδεικτικά: 

1. Σε παλαιότερες εκλογές του ΣΕΤΕΕ (2010) επιχειρήθηκε να αλλοιωθεί ο νόμιμος τρόπος 

υπολογισμού των αποτελεσμάτων του ΣΕΤΕΕ και με βάση την αλλοίωση αυτή ανακοινώθηκε η 

εκλογή του υποψηφίου της συγκεκριμένης παράταξης (κάτι που άλλαξε μετά από ερώτημα προς 

την δικαστικό που παρίστατο στις εκλογές)   

2. Στις εκλογικές διαδικασίες του ΣΕΤΕΕ το 2019, ο εκπρόσωπος της παράταξης αυτής 

(Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΤΕΕ”) κάλεσε ακόμη και σε Εκλογοαπολογιστική 

Γενική  Συνέλευση εν αγνοία των υπολοίπων δύο μελών του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης 

αλλά και του ίδιου του εκλεγμένου Δ.Σ. και των μελών του. 
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3. Στις πρόωρες εκλογικές διαδικασίες του 2018, με την δημιουργία συνεχών τεχνητών 

προσκομμάτων και τον εξαναγκασμό, από τον ίδιο, σε παραίτηση σύσσωμης της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής (Μαρία Σκουλά, Σωτήρης Ποντικάκος, Μαϊτός Αυγουστής, Γιώργος 

Σταθόπουλος, Αγγελίδου Ζωή, Ελευθεροπούλου Κων/να) επιδιώκοντας να μην εφαρμοστεί η 

απόφαση της Γ. Σ. για επιστολική ψήφο, στα Π.Τ. όπου δεν σχηματίζεται Εκλογικό Τμήμα. 

4. Το ίδιο συνέβη και στις εκλογές για «Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ» το 2018 όπου 

καταγγέλθηκε από τους δύο υποψηφίους (Αχλαδιώτης Γεώργιος και Ζαπαντιώτη Μαρία) αλλά και 

το ΣΕΤΕΕ στη συνέχεια η αλλοίωση των αποτελεσμάτων και η αλλαγή της σειράς εκλογής μετά από 

ακύρωση πολλών επιστολικών ψήφων με ένσταση του ιδίου και φορτική πίεση στην τότε 

Εφορευτική Επιτροπή. 

5. Το ίδιο στις εκλογές για «Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ» το 2020 όπου με ενστάσεις 

του ίδιου εκπροσώπου της ίδιας παράταξης αποκλείστηκαν αδίκως αρκετές επιστολικές ψήφοι. 

6. Το ίδιο συνέβη με τις ενστάσεις του ίδιου συνδικαλιστικού χώρου και του εκπροσώπου του, με τον 

αποκλεισμό 14 επιστολικών ψήφων και στις εκλογές για «Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – 

ΟΑΣΠ» το 2022, παρά την άψογη από κάθε άποψη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας από 

την Υπηρεσία. 

Συνδέλφισσες –οι, οφείλουμε να προστατεύουμε τις δημοκρατικές λειτουργίες σε κάθε εκλογική 

διαδικασία με σεβασμό στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη αποτύπωση της βούλησης του κάθε εργαζόμενου 

όχι μόνο ως συνδικαλιστική υποχρέωση αλλά και στο πλαίσιο μιας πολιτικής άποψης που αφορά την 

αξία της ισότιμης συμμετοχής σε κάθε συλλογική έκφραση των πολιτών όπου και να εκδηλώνεται.   

 


