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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

Ανακοίνωση Νο 15 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Την Τρίτη 20/5/2014 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταμέτρησε τα ψηφοδέλτια της ψηφοφορίας 

για την τροποποίηση του Καταστατικού. Συνολικά ψήφισαν 1054 συνάδελφοι, 388 από την Αττική και 666 

συνάδελφοι συνολικά από την περιφέρεια. Μετά το άνοιγμα των 1054 φακέλων καταμετρήθηκαν 21 άκυρα και 

1033 έγκυρα που αναλύονται ως εξής: 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ  «ΝΑΙ»  855  ποσοστό  82,77% 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ  «ΟΧΙ»  141  ποσοστό  13,65% 

ΛΕΥΚΑ        37 ποσοστό      3,58% 

ΣΥΝΟΛΑ            1033            100,00% 

 

Η μικρή συμμετοχή των συναδέλφων της Αττικής (388) στην ψηφοφορία δεν δίνει τη 

δυνατότητα στο Σύλλογό μας να προχωρήσει στην τροποποίηση του Καταστατικού. Οι συνάδελφοι της 

περιφέρειας συμμετείχαν στη διαδικασία και υπερψήφισαν την τροποποίηση καθότι γνώριζαν ότι 

αναβαθμίζεται ο ρόλος τους και η συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων του Σ.Σ.Τ.Ε., με τη δημιουργία 

θεσμού «Γενικού Συμβουλίου». Η προσπάθεια ορισμένων να οικειοποιηθούν την αποχή των 

συναδέλφων της Αττικής και να υποβαθμίσουν τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων της 

Περιφέρειας, νομίζουμε ότι ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο τις μικροσυνδικαλιστικές σκοπιμότητες και 

προθέσεις τους.  

Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε καλοπροαίρετος και αντικειμενικός συνάδελφος ότι η 

συμμετοχή 1054 μελών στην ψηφοφορία για την τροποποίηση του καταστατικού δεν είναι καθόλου 

ευκαταφρόνητη για τα δεδομένα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όταν μάλιστα γνωρίζουμε 

ότι στις συνελεύσεις αυτών κατά κανόνα συμμετέχει πολύ μικρός αριθμός μελών σε σχέση με το σύνολο των 

εγγεγραμμένων. 

            Είναι γνωστό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, παράλληλα με την επίλυση βασικών ζητημάτων που 

αφορούν άμεσα στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των συναδέλφων, όπως το «πρόγραμμα» και η 

παραπέρα βελτίωσή του, οι ρυθμίσεις των δανείων, η χορήγησή νέων δανείων οικονομικών αναγκών κ.α., 

ασχολήθηκε συστηματικά με την προώθηση διαδικασιών που θα βελτίωναν και θα αναβάθμιζαν τη 

λειτουργικότητα του Συλλόγου μας. 

Έθεσε στις άμεσες προτεραιότητές του τη τροποποίηση του καταστατικού που πριν 30 χρόνια 

περίπου έγινε η τελευταία προσπάθεια τροποποίησής του. Προς το σκοπό αυτό συγκρότησε 

διαπαραταξιακή επιτροπή και με δημόσια πρόσκληση κάλεσε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτή. 

Ανταποκρίθηκαν αρκετοί συνάδελφοι από το κέντρο και την περιφέρεια. 

http://www.sste.gr/


Γνωρίζαμε από την αρχή τις δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα του «εγχειρήματος» που 

πολλά από τα προηγούμενα Διοικητικά  Συμβούλια το «έβλεπαν» χωρίς να το τολμούν. 

Ξεκινήσαμε τη διαδικασία με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και συναδελφική συμπόρευση, ορίζοντας 

ως κανόνα την ομοφωνία για τροποποίηση άρθρων η διατάξεων. Διατάξεις και άρθρα όπου 

διαπιστώνονταν διαφωνία θα παρέμεναν ως έχουν. 

Δυστυχώς κι αυτή η προσπάθεια ήλθε αντιμέτωπη με τη συνδικαλιστική στειρότητα που σταδιακά 

εμφανίζεται στο χώρο. Υπήρξαν αποχωρήσεις από την επιτροπή  επειδή δεν γίνονταν αποδεκτές οι 

ιδιαίτερες απαιτήσεις της ΕΣΑΚ-Σ σχετικά με το εκλογικό σύστημα και την αύξηση του αριθμού των Δ.Σ. σε 

δέκα πέντε (15) από ένδεκα (11), ενώ ο σ. Ευσταθίου ανεκάλυπτε διαφωνίες κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας που εμφανώς εντάσσονταν σε μια τακτική αντιπαράθεσης και υπονόμευσης της προσπάθειας!!! 

Το σχέδιο καταστατικού στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι Σύμβουλοι. έπρεπε να τεθεί στη 

κρίση των συναδέλφων. Με υπόδειξη του νομικού συμβούλου κ.. Ν. Φιλιππόπουλου ακολουθήθηκε η 

μοναδική νόμιμη και εφικτή διαδικασία. Δέκα οκτώ  μέλη της  νεοσύστατης παράταξης του χώρου «Εν 

Δράσει» έκριναν σκόπιμο να προστρέξουν στα δικαστήρια προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για την ακραία 

αυτή ενέργειά τους. 

Ο αντικειμενικός παρατηρητής θα δυσκολευθεί να εντοπίσει πραγματικούς λόγους γι αυτή την κίνησή 

τους. Ήξεραν ότι καμιά ψηφοφορία από μόνη της δεν τροποποιεί το καταστατικό. Το καταστατικό 

εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο μετά από έλεγχο της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε (σχέδιο, 

ψηφοφορίες, σεβασμός προβλέψεων του καταστατικού και των νόμων κλπ). Πόσο μάλλον όταν ο πρόεδρος 

θα είχε να εξετάσει ενστάσεις που μπορούσαν να υποβάλλουν, χωρίς να επιλέξουν το δρόμο των 

δικαστηρίων. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Προσπαθούν με κάθε μέσο να σταματήσουν την όποια προσπάθεια  για τη βελτίωση και αναβάθμιση 

της λειτουργίας του Συλλόγου. Χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα όπως η «παράταση της θητείας του 

σημερινού Δ.Σ. σε τριετή» όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει λεχθεί κατά κόρον ότι το τροποποιημένο 

καταστατικό θα εφαρμοστεί από το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει μετά τις επικείμενες εκλογές. Συνεχίζουν 

να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία παράνομη, υποκρύπτοντας ότι απέτυχαν σε πρώτη φάση στην 

έκδοση προσωρινής διαταγής που επιδίωξαν από τα Δικαστήρια σε σχέση με τη διακοπή της διαδικασίας της 

ψηφοφορίας!!! 

Η προσφυγή των δέκα οκτώ (18) συναδέλφων της κίνησης «Εν Δράσει» στα δικαστήρια δυστυχώς 

δεν λήγει με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας γιατί προκάλεσαν τακτική δίκη κατά του Συλλόγου στις 

25/6/2014. Μια δίκη που θα αφήσει πίσω της πληγές, αλλά κυρίως θα αποπροσανατολίσει το Σύλλογο και 

τους συναδέλφους από τα κύρια προβλήματα του χώρου και θα συντελέσει στη δημιουργία μιας 

εσωστρέφειας, ιδιαίτερα επικίνδυνης στις σημερινές εποχές. 

Η αποκατάσταση της ομαλότητας στο Σύλλογο με ανοιχτή τη δυνατότητα της αντιπαράθεσης 

και της διαφορετικής άποψης είναι έργο που δεν αφορά μόνο το Δ.Σ. αλλά και όλους εσάς που θα 

πρέπει να απομονώσετε τις ακραίες και άκρως επικίνδυνες ενέργειες που με την ανοχή όλων μας  

εισβάλουν  στο χώρο την τελευταία περίοδο.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


