
 

28 2 2021 
 

Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα  

και την ηλεκτρονική νοθεία 
 

Συναδέλφισσες, -οι 

 
Η επίθεση ενάντια στα δικαιώματά μας συνεχίζεται από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση για λογα-

ριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Με χαρακτήρα κατεπείγοντος διαρκώς νομοθετούν για να πετσο-
κόψουν ακόμα και τη σύνταξη που απόμεινε μετά την αντιασφαλιστική λαίλαπα της δεκαετίας που πέρα-
σε. Αφού κατέβασαν τη σύνταξή μας στο ένα τρίτο εκείνης που προβλεπόταν το 2012, δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για παραπέρα δραστικές μειώσεις, μέσα και από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υ-
πολογισμού και απονομής της. Βάζουν τους τάχα σοφούς «ειδικούς», τους λαγούς, να προαναγγέλλουν 
διαρκώς τις νέες, «απαραίτητες για την οικονομία», περικοπές στις συντάξεις και τις κρατικές δαπάνες.  

Είναι κοινή διαχρονική πολιτική κάθε κυβέρνησης ΝΔ –ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, η κατάργηση του κοινωνι-
κού χαρακτήρα της ασφάλισης που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα και κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες του 
λαού. Από την άλλη μεριά αυξάνουν συνεχώς τις πολυποίκιλες επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομί-
λους για να στηρίξουν την «πράσινη μετάβαση» και την «ψηφιακή οικονομία», δηλαδή την κερδοφορία 
στους νέους κλάδους της οικονομίας που θέλει το κεφάλαιο να κατευθύνει τις επενδύσεις του. 

Οι «πράσινες» επενδύσεις, με την απάτη της προστασίας του περιβάλλοντος, φέρνουν πανάκριβα τι-
μολόγια και ενεργειακή φτώχεια για το λαό, ενώ χωροθετούν ΑΠΕ ακόμα και σε προστατευόμενες περιο-
χές NATURA. Η «ψηφιακή μετάβαση» θα αξιοποιηθεί για ακόμα μεγαλύτερη περιστολή των εργασιακών 
δικαιωμάτων, εντατικοποίηση της εργασίας, ένταση της εκμετάλλευσης και αύξηση της ανεργίας, όπως 
δείχνει η εφαρμογή της τηλεργασίας σε νεότερους,-ες συναδέλφους, που έφερε δουλειά «από ήλιο σε 
ήλιο», ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως η τηλεκπαίδευση, να τρέ-
χουν σε ένα σπίτι –γραφείο «κελί». Με τον τρόπο που χρησιμοποιεί την «ψηφιοποίηση» το κράτος, βελ-
τιώνεται η ικανότητα του κρατικού μηχανισμού στην παρακολούθηση, την καταστολή, την υπερφορολό-
γηση των εργαζόμενων, τον ψηφιακό έλεγχο της συνδικαλιστκής -πολιτικής και οποιασδήποτε κοινωνι-
κής συναναστροφής και δράσης. 

Στην εξέλιξη αυτή χρησιμοποιούν τους πάντα «πρόθυμους» εργοδοτικούς & κυβερνητικούς συνδικα-
λιστές που, ταγμένοι στην υπηρεσία τους, δεν αρθρώνουν ψήγμα λόγου εναντίωσης στην ουσία της επί-
θεσης ενάντια στα δικαιώματά μας. Αντίθετα, σαμποτάρουν ανοιχτά οποιαδήποτε προσπάθεια αλληλέγ-
γυας διεκδικητικής δράσης. Επιχειρούν να περιχαρακώνουν τους συναδέλφους με βάση τις πολιτικές 
τους πεποιθήσεις, υπονομεύοντας με κάθε τρόπο οποιαδήποτε δυνατότητα μαζικής διεκδίκησης του δί-
κιου των εκμεταλλευόμενων. 

Οι πάντα κυβερνητικοί (είτε με ΝΔ είτε με ΣΥΡΙΖΑ) «συνδικαλιστές», υπό τον τίτλο «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ-
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ», εξυπηρετούν δουλικά αυτούς που πάντα διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση στις Διοική-
σεις ΤΣΜΕΔΕ –ΤΜΕΔΕ κλπ, «διδάσκουν» υποταγή και πρωτοπορούν στην προσπάθεια κατάπνιξης κά-
θε συλλογικής δράσης αντίστασης στους συνταξιούχους Μηχανικούς. 

Στην ΠΕΤΟΜ –ΤΕΕ παραβίασαν με θρασύτητα τις αποφάσεις της περσινής Γενικής Συνέλευσης, που 
καλούσαν σε αγώνα όλους τους συναδέλφους ενάντια στην αντιασφαλιστική λαίλαπα. Χρησιμοποιούν 
αποκρουστικές μεθόδους αντιδημοκρατικότητας και ανεντιμότητας:  



Πριν χρόνια, καθαίρεσαν από το ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ παράνομα και ξεδιάντροπα τον επικεφαλής της 
αντίπαλης παράταξης. Πρόπερσι τραμπούκισαν τη ΓΣ και λάκισαν από αυτήν όταν χάσανε την πλειοψη-
φία. Από τότε σφετερίζονται τον τίτλο και την περιουσία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που έχασαν τη διοίκησή της 
στις εκλογές. Κρύβουν ξεδιάντροπα, πέρα από οποιαδήποτε συνδικαλιστική λογική και νομική πρακτική, 
από την αντίπαλη ισοδύναμη παράταξη, τα στοιχεία επικοινωνίας πάνω από 1000 συναδέλφων.  

ΣΗΜΕΡΑ το θράσος τους ξεπερνάει και την φαντασία. 

Προχωρούν στην πρώτη «δοκιμαστική» εφαρμογή των αποφάσεων επιχειρηματιών, κυβέρνησης και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστρέψουν τις συνδικαλιστικές λειτουργίες και δημοκρατικές 
διαδικασίες που κατακτήθηκαν με αγώνες αιώνων. Προχωρούν ακάθεκτοι, παρά την καθολική 
σχεδόν αντίθεση των συναδέλφων, σε ηλεκτρονική «γενική συνέλευση», καταργώντας πλήρως τη δημο-
κρατική ουσία της γενικής συνέλευσης. Άλλωστε το επερχόμενο Νομοσχέδιο Χατζηδάκη –Βρούτση προ-
βλέπει τη θέσπιση «ηλεκτρονικής» συνέλευσης και ψηφοφορίας για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
προκειμένου οι κρατικές αρχές, αλλά και οι εργοδότες –μέτοχοι –στελέχη των επιχειρήσεων στον ιδιωτι-
κό τομέα, να ελέγχουν το μητρώο συμμετοχής, το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Απ’ την πρώτη στιγμή επιχειρήσαμε να εμποδίσουμε την εκτροπή της διαδικασίας. 

Έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες μας να τους εξηγήσουμε με επιχειρήματα ότι η πλειο-

ψηφία της διοίκησης της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ ανοίγει το «κουτί της Πανδώρας» νομιμοποιώ-

ντας μια τέτοια διαδικασία. 
 

Απευθυνόμαστε σε σας ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ για να συζητήσουμε τι 
πραγματικά σημαίνει ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση και που το πάει η πλειοψηφία του 
ΔΣ σύμφωνα με όσα η ίδια δηλώνει επίσημα.... 

 Η προτεινόμενη e-Γενική Συνέλευση είναι μια δήθεν «μαζική» διαδικασία. η οποία δίνει τη δυνα-
τότητα του ασφυκτικού -μέχρι φίμωσης- ελέγχου της διαδικασίας από όποιον (τον Πρόε-
δρο στην προκειμένη περίπτωση) έχει τα «κλειδιά» του προγράμματος και μπορεί να στερεί 
πλήρως ή να αφαιρεί τον λόγο από όποιον θεωρεί «ανεπιθύμητο»... 

 Στην e-Γενική Συνέλευση όποιος διαθέτει την εξουσιοδότηση, τα «κλειδιά» του προγράμματος, 
μπορεί να επέμβει ανεξέλεγκτα και στο ποιος νομιμοποιείται να «θεωρηθεί» μέλος της Συνέλευ-
σης. 

 Αποκλείεται τεράστιος αριθμός συνάδελφων, κυρίως αυτοί που συμμετέχουν στους αγώνες μας, 
στις συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και πορείες, μη όντας εξοικειωμένοι με τα κομπιούτερ και τις 
άπειρες δυσκολίες που προκύπτουν στην εφαρμογή του προγράμματος τηλεδιάσκεψης. 

Άλλωστε οι ίδιοι ομολογούν πανηγυρικά το διακηρυγμένο στόχο τους, που πάει παραπέρα την αλ-

λοίωση της Γ. Συνέλευσης: Με τη ΔΑΣ (Διαρκής Ανοιχτή Συνέλευση) βάζεις στην μπάντα μια 
για πάντα τις αντιδραστικές μειοψηφίες και διεκδικείς τα δικαιώματά σου, ατομικά και 
κοινωνικά, μ’ ένα τσουνάμι ανίκητο. «Η Συνέλευση προτείνει, το Σύνολο αποφασίζει, οι 
ανακλητοί εκτελούν». 

Θέλουν να τελειώνουν με τον μαχητικό, ταξικό συνδικαλισμό και τις ενοχλη-
τικές για αυτούς μαζικές συλλογικές διαδικασίες, που ενέχουν τον κίνδυνο: 
οι ενοχλητικές (για τους επιχειρηματικούς ομίλους, την εκάστοτε κυβέρνη-
ση, την ΕΕ) δήθεν «μειοψηφίες» να παίρνουν την πλειοψηφία σε μια ζωντα-
νή μαζική ψηφοφορία. 

Λένε ότι η διαδικτυακή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία, που θα 
συμμετέχουν περισσότεροι, θα ισχυροποιεί τη διαδικασία των Γενικών Συνελεύ-

σεών μας. Είναι ψέμα...  



Οι ηλεκτρονικές γενικές συνελεύσεις θα αποκλείσουν τη μάζα αυτών που 
θέλουν να συμμετέχουν στη συνέλευση και θα κατακλυστούν από αδιάφο-
ρους, που ουσιαστικά δεν θα συμμετέχουν, αλλά θα δίνουν παρουσία νομι-
μοφροσύνης, υποκύπτοντας σε εκβιασμούς.  

Καμιά κυβέρνηση ούτε κρατική υπηρεσία δε θα ενοχληθεί από ένα κλικ στο Διαδίκτυο.  
Αντίθετα χαίρονται να μας παρακολουθούν, τον καθένα χωριστά, μονάχο του, να αναζητά τη 

λύση στα κοινά μας προβλήματα. Λύση όχι στη συλλογική διεκδίκηση στο δρόμο, αλλά πί-
σω από την οθόνη του υπολογιστή του, περιμένοντας τις αποφάσεις  από  τις πιλοτικές δίκες 
του ΣτΕ...  χρηματοδοτώντας τις νομικές προσφυγές μέσω των υποχρεωτικών συνδρομών μας 
προς το σωματείο, με τους πόρους «του 1 € / μήνα, είτε του 0,20 € (Ν4387/16, αρ. 102)»... Ε-
ξάλλου η πείρα μας επιβεβαιώνει πόσες από τις μνημονικές περικοπές μας επιστράφηκαν μέσα 
από τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ! 

 

Θέλουν να τελειώνουν με οποιαδήποτε μαζική διεκδίκηση στο δρόμο. Θέ-
λουν τα τελειώνουν με τις αγωνιστικές αποφάσεις Γ.Σ., τις πορείες και τις 
συγκεντρώσεις. Αναλαμβάνουν εργολαβικά να ευνουχίσουν το μαχιμο συ-
νταξιουχικό κίνημα. Πρακτικά ζητούν μια εν λευκώ e-ανάθεση για τα παιχνί-
δια τους με την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως ομολογούν οι ίδιοι. 

 
Λένε: Η-ψηφοφορία με ΖΕΥΣ 5/03  &  Σάββατο  6/03 απλά πατώντας ένα μπλε σύνδε-

σμο, εν ανάγκη με τη βοήθεια του παιδιού σου ή του φίλου σου ή στις Παρασκευή 12/03 
και Σάββατο 13/03(!!!!). Έτσι «στήνουν» και χειραγωγούν πλέον τις ψηφοφορίες, παρα-
μερίζοντας τη βασική δημοκρατική διαδικασία ψηφοφορίας με την ανάταση χειρός και ελέγχο-
ντας τις με την ανεξέλεγκτη πανίσχυρη «διεξάγουσα αρχή».  

Η πλατφόρμα ΖΕΥΣ, που μας προτείνουν, σε τίνος την ευθύνη είναι; Την πλατφόρμα αυτή 
διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο λειτουργεί για το 
«δημόσιο συμφέρον» και βεβαίως η διοίκηση του ορίζεται και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κρά-
τους. Θα συνεχίζει άραγε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διαδικασία της συνέλευ-
σης, αν οι αποφάσεις της πρόκειται να θίξουν όσα προωθεί; Ποιος μας διασφαλίζει το 
«αδιάβλητο» του αποτελέσματος; 

 

Επί πλέον δεν διασφαλίζεται πουθενά ότι τα δεδομένα από τις ψηφοφορίες δεν θα χρησιμο-
ποιούνται στη συνέχεια για οποιοδήποτε σκοπό. Το γεγονός μάλιστα ότι η «διεξάγουσα αρχή» 
γνωρίζει ποιοι συμμετείχαν και ποιοι όχι στην ψηφοφορία, είναι πληροφορία που μπορεί να αξι-
οποιηθεί.εναντίον μας, είτε απ’ την παράταξη που ελέγχει το σωματείο, είτε κι απ’ το ίδιο το κρά-
τος. 

Η διαδικτυακή ψηφοφορία προσφέρεται για το γενικευμένο φακέλωμα. Φυσικά, στις ΓΣ 
η ψηφοφορία δεν είναι μυστική, ωστόσο είναι άλλο να ψηφίζει κανείς ανοιχτά μπροστά στους 
υπόλοιπους συναδέλφους και άλλο να υπάρχει κάπου καταχωρημένο (σε κάποια Βάση 
Δεδομένων) το ιστορικό των ψήφων του για πάντα! Η εξαγωγή και η αποθήκευση αυτών 
των δεδομένων μπορεί να συμβεί από μυστικές υπηρεσίες και εταιρείες hacking, όπως αποδει-
κνύουν πάμπολλα παραδείγματα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.  

Η ηλεκτρονική ψήφος είναι πολύ ευκολότερα χειραγωγήσιμη. Κάθε μέλος της ΠΕΤΟΜ 
ψηφίζει μόνο μέσω ενός ατομικού κωδικού, οπότε καθίσταται επιρρεπές σε κάθε είδους 
εκβιασμούς. Πρόκειται για μια διαδικασία που καθένας μπορεί να εκβιαστεί για το τι θα 
ψηφίσει. Αργότερα κι εφόσον εφαρμοστεί και στις ψηφοφορίες αρχαιρεσιών, δεν παρέ-
χει καν τη διασφάλιση να βρεθείς μόνος σου, με τα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων 
σ΄ ένα παραβάν, να διαλέξεις συνειδητά και με γνώση, χωρίς να καταλάβει κανένας, αυ-
τό που θα ψηφίσεις. Στερείται βασικά στοιχεία δημοκρατίας, όπως τη φυσική παρουσία, 
σε κλίμα αγωνιστικότητας και συναδελφικότητας. 



Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι 

Δε διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Ποδοπάτησαν τις, εδώ και μήνες, προσπάθειες συνεννόη-
σης για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, που κέρδισαν τη διοίκησή της μόλις για 6 
ψήφους στους 320. 

 Αφού η δράκα  της ηγεσίας των τάχατες «Ακομμάτιστων» επιμένει στον αντιδημοκρατικό 
της  κατήφορο, είναι στο χέρι μας να τη σταματήσουμε. Και εσείς οι καλοπροαίρετα που πι-
στεύετε σ΄ ένα διεκδικητικό συνδικαλισμό, χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις και μισαλλοδοξία, μην 
τους συνδράμετε σε αυτή την ανέντιμη προσπάθεια. Μη γίνετε συνένοχοι, συμμετέχοντας  σ΄ 
αυτήν  την παρωδία γενικής συνέλευσης. Αφήστε τους μόνους να πατάνε τα κουμπιά της 
παραπλάνησης και τη νοθείας και να βγάζουν ο, τι αποτελέσματα θέλουν και να παρουσιάζουν 
όποιον αριθμό «συμμετεχόντων» θέλουν. 

Η μόνη αντίσταση ενάντια στους σφαγείς μας είναι η μαζική μας συσπείρωση στη βάση της 
υπεράσπισης του δίκιου των αδικημένων. Παραμερίζοντας κάθε πολιτική περιχαράκωση, στηρι-
ζόμαστε στο μαζικό  κίνημα των συνταξιούχων και καλούμε τους συναδέλφους να συσπειρω-
θούμε σε αγωνιστικές ενέργειες. Πραγματοποιούμε συνεχείς κινητοποιήσεις αντίστασης, με πίε-
ση σε όλες τις υπηρεσίες, στην πολιτική ηγεσία, στο ΤΕΕ και τους συλλόγους μηχανικών. Ενη-
μερώνουμε διαρκώς τους συναδέλφους και τους προτρέπουμε να συμμετέχουν, ο καθένας στο 
μέτρο που μπορεί, στους μαχητικούς αλληλέγγυους αγώνες μας.  

Η απάντηση στις ασχήμιες των υπηρετών των σφαγέων μας, είναι το παραπέρα δυ-
νάμωμα του μαζικού μας κινήματος αντίστασης, λεβεντιάς, προοπτικής, αισιόδοξης μα-
τιάς στη Ζωή μας. 

 

 

Στους αγώνες μας στο δρόμο  
γράφτηκε και θα γράφεται η ιστορία... 

Όχι πίσω απ’ τις οθόνες, στα πληκτρολόγια  
με την e-ψηφοφορία της χειραγώγησης, των εκβιασμών,  

του φακελώματος και της νοθείας! 

 


