
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αγωνιστικής Ενότητας Εργαζομένων στο ΤΕΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

 

Συναδέλφισσες-οι,  

οι εκλογές του ΣΕΤΕΕ που γίνονται στις 11 Μαΐου, ολοκληρώνουν την  θητεία της διοίκησης του ΣΕΤΕΕ για 

το διάστημα των 3 ετών, που μεσολάβησε από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση στο 

συνδικαλιστικό όργανο του ΣΕΤΕΕ. 

Τα 3 χρόνια που πέρασαν, αποτέλεσαν την 

πυκνότερη συνδικαλιστικά περίοδο του ΣΕΤΕΕ, 

μέχρι σήμερα. Οι διεκδικήσεις και οι αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις για τα ζητήματα των 

εργαζομένων, χαρακτήρισαν την τριετία αυτή.  

Στα 3 χρόνια αυτά η «Αγωνιστική Ενότητα 

Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» είχε την ευθύνη του 

Προεδρείου της Διοίκησης του  ΣΕΤΕΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ. Παράλληλα όμως με τα αγωνιστικά καθήκοντα, φροντίσαμε να λυθούν τα λειτουργικά 

προβλήματα του Συλλόγου, που εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια. Ο Σύλλογος απέκτησε ΑΦΜ και άνοιξε 

λογαριασμό σε Τράπεζα, απλοποιώντας τις συναλλαγές του με τα μέλη του, που αφορούσαν είτε στις 

συνδρομές τους ειδικά από την Περιφέρεια, είτε στην έκδοση καρτών, είτε στην διακίνηση του 

ημερολογίου αλληλεγγύης των συναδέλφων μας με την εφετειακή απόφαση. Οι συναλλαγές μέσω 

winbank επέτρεψαν, να υπάρχει αμεσότητα αλλά και διαφάνεια στα οικονομικά. 

Στη λειτουργία του Δ.Σ. επιδιώξαμε, να υπάρχει η μεγαλύτερη συναίνεση στις αποφάσεις. Κάθε μέλος 

μπορούσε να προτείνει θέματα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

Το Δ.Σ. ήταν πραγματικά ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους, που ενημερώνονταν για τις συνεδριάσεις 

του και μπορούσαν να το παρακολουθήσουν, είτε με φυσική παρουσία, (όταν υπήρχε αυτή η 

δυνατότητα), είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα ηχογραφημένα πρακτικά διασφάλισαν από αμφισβητήσεις 

(σκοπιμότητας είτε λόγω αδυναμίας της μνήμης) τις αποφάσεις του οργάνου. 

Επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ το συνδικαλιστικό πρόταγμα και αποτέλεσε και τον τίτλο 

του συνδικαλιστικού σχήματος: Αγωνιστική Ενότητα όλων των εργαζομένων, με όσους ήθελαν ειλικρινά 

να αγωνιστούν για τα ζητήματα των εργαζομένων του ΤΕΕ. Αυτό το πετύχαμε σε 

σημαντικό βαθμό, με τα δύο αξιόλογα μέλη της «Ανεξάρτητης Περιφερειακής 

Κίνησης Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» που θήτευσαν στο Δ.Σ.. Όχι όμως εξαιτίας μιας 

προσχεδιασμένης παραταξιακής συνεργασίας επιφανειακών συμπτώσεων, 

αλλά χάρη στην σχέση εμπιστοσύνης που κατακτήθηκε πάνω στα αληθινά 

προβλήματα των εργαζόμενων στο ΤΕΕ.  

Επιδιώξαμε όμως, να δημιουργήσουμε και την μεγαλύτερη δυνατή ενότητα 

με όλους τους εργαζομένους και έξω από το Δ.Σ..  

Αν εξαιρέσουμε, τον μικρό αριθμό  εργαζομένων, που αντιδρούν και 

απέχουν σταθερά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ορισμένοι 

ενοχλούνται συστηματικά από κάθε συλλογική προσπάθεια, η 

πλειοψηφία των εργαζομένων με πολλούς τρόπους συμμετείχε, 



ανταποκρίνονταν και ενθάρρυνε την αγωνιστική κατεύθυνση του Συλλόγου μας.  

Ακριβώς αυτή η συμμετοχή είναι που έκανε τη διαφορά.  

Αυτή η διαφορά έκρινε την μάχη για το οργανόγραμμα, όταν ανακλήθηκε τελικά το κλείσιμο των 

Περιφερειακών Τμημάτων, που αποτελούσε βασικό στοιχείο του προτεινόμενου οργανογράμματος 

(Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ άρθρο 3 η παράγραφος 2) και επίσης απέτρεψε 

την μείωση των οργανικών θέσεων στο Κεντρικό ΤΕΕ1 στην Αθήνα (σχετικό ενημερωτικό email στους 

εργαζόμενους από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ με τίτλο: Ενημέρωση από τη συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα (10/12/2018, 9:03 π. μ). 

Αυτή η συμμετοχή επίσης είναι, που έκανε τη διαφορά και  έκρινε τον κρίσιμο 

αγώνα αξιοπρέπειας για τους εργαζόμενους και το ΣΕΤΕΕ και αφορούσε στην 

απλήρωτη σκληρή εργασία πολυήμερης υπερωριακής εργασίας, για την 

προετοιμασία των εκλογών του ΤΕΕ το 20162.  

Αυτή η συμμετοχή και η στήριξη των εργαζομένων στις ενέργειες του Συλλόγου 

υποχρέωσε και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, να εισηγηθεί την Νομοθετική Ρύθμιση του 

ζητήματος της εφετειακής απόφασης. Το ότι ο αγώνας αυτός αν και 

δημιούργησε μια τόσο θετική προοπτική, δεν ευοδώθηκε  τελικά, οφείλεται 

βασικά στον κυβερνητικό προσανατολισμό σχετικά με την ελαστική εργασία 

αλλά, αν και δευτερευόντως, και στους ιδιαίτερα άκαιρους και άστοχους 

δικονομικούς χειρισμούς (για τους οποίους προειδοποιήσαμε) που έδωσαν την 

ευκαιρία στο ΤΕΕ και το Υπουργείο, να υπαναχωρήσουν στις δεσμεύσεις τους.  

Όμως αυτή η αρνητική εξέλιξη, δεν αναιρεί σε τίποτε το ότι ένας μικρός 

Σύλλογος χωρίς κομματική στήριξη βασισμένος μόνο στο δίκιο των εργαζομένων και την αλληλεγγύη 

των μελών του, στην υποστήριξη των σωματείων και των αριστερών και ταξικών σχημάτων των 
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1. http://www.setee.net/2018/11/21/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7-
27-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-
%cf%84/ 
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2
 http://www.setee.net/2020/05/27/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-

%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd-
%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1/  

http://www.setee.net/2018/11/21/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7-27-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/
http://www.setee.net/2018/11/21/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7-27-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/
http://www.setee.net/2018/11/21/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7-27-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/
http://www.setee.net/2018/11/21/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7-27-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/
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μηχανικών στο ΤΕΕ, υποχρέωσε την συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη διοίκηση του ΤΕΕ, να αποδεχθεί 

Νομοθετική Ρύθμιση του ζητήματος. 

http://www.setee.net/amesi_proslhpsi_15/  

Ζητήματα σχετικά με την πανδημία 

Σημαντικό μέρος της τριετίας αυτής απασχόλησε τους 

εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα το ζήτημα της 

πανδημίας και των συνεπειών της στη ζωή των εργαζομένων, 

αλλά και στην σφαίρα  των δικαιωμάτων τους και των 

ελευθεριών.  

Η διοίκηση του ΣΕΤΕΕ από την πρώτη στιγμή απαίτησε, να 

δοθούν δωρεάν στους εργαζόμενους του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από 

σχέση εργασίας, όλα τα μέτρα προστασίας (μάσκες – γάντια) 

και να μην χρησιμοποιηθεί η πανδημία ως πρόσχημα, για την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

Πέρα από την συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, 

συμμετείχαμε αλλά πήραμε και πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις. Θα 

θυμίσουμε χαρακτηριστικά, ορισμένες από αυτές, όπως:  

1. Την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των σωματείων Ιδιωτικού και 

Δημόσιου Τομέα στο Υπουργείο Εργασίας την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 ως 

μέρα δράσης για τα εργασιακά δικαιώματα που θίγονται καίρια από 

κυβερνητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν με πρόσχημα την επιδημία3 

2. Την στάση εργασίας του ΣΕΤΕΕ την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 

από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ με συγκέντρωση έξω από το ΤΕΕ 

για το θέμα των αδειών ειδικού σκοπού4  

3. την συγκέντρωση των σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα 

στο Υπουργείο Εργασίας για το ίδιο θέμα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 

20205 

4. Απόφαση του Δ.Σ. για αποχώρηση των εργαζομένων από την εργασία τους εξαιτίας των ελλιπών 

μέτρων για τα κρούσματα covid “έως ότου διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες εργασίας είναι 

ασφαλείς”6 

Η Διοίκηση του ΣΕΤΕΕ δεν περιορίστηκε στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τον covid. Συμμετείχαμε στην 

ομάδα «Αντιμετώπισης Θεμάτων πρόληψης και προστασίας των υπαλλήλων του ΤΕΕ από τον κορωνοϊό 

COVID-19» η οποία συστήθηκε με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ. Διατηρώντας την συνδικαλιστική αυτονομία 

μας στην ομάδα αποχωρήσαμε όταν οι δεσμεύσεις της υπηρεσίας σε αιτήματα μας έπαψαν να 

υλοποιούνται. 

Το Σάββατο 24 Απριλίου 2020 οργανώσαμε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση συζήτηση με θέμα: 

«Εξελίξεις γύρω από την πανδημία της νόσου covid – 19, επιπτώσεις στους εργαζόμενους και ο χώρος 

εργασίας» και εισηγητές το συνάδελφο Μιχάλη Ρίζο, γιατρό, εντατικολόγο, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και 

                                                           
3
 (αρ. Πρωτ.: 3852 – 14/4/2020) 

4
 (αρ. Πρωτ.: 3893 – 27/7/2020) 

5
 (αρ. Πρωτ.: 3920 – 20/10/2020) 

6
 (αρ. Πρωτ.: 3964 – 14/1/2022) 

http://www.setee.net/amesi_proslhpsi_15/


Σωτήρη Κουπίδη, Γιατρός Εργασίας του ΤΕΕ. Προσκεκλημένοι να καταθέσουν την εμπειρία τους ήταν οι 

συνάδελφοι: Άννα Αναγνωστάκη, Θοδωρής Ρούσης, Γιώργος Σταθόπουλος. 

https://www.youtube.com/watch?v=BW3KNoYKID4&list=PLKRwIn2a42KKk8QAMNBdmaFhKjAziqOcq&index=2 

Για χρόνια οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ στις υπηρεσίες της  Αθήνας δεν είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό.  Οι  

υπάλληλοι του ΤΕΕ αγόραζαν κατά γραφεία με δικά τους έξοδα συστήματα για προμήθεια καθαρού νερού 

είτε το προμηθεύονταν από τους νιπτήρες που υπήρχαν στις τουαλέτες! Η διεκδίκησή μας για κουζινάκια 

σε κάθε όροφο ικανοποιήθηκε μερικά μόνο, με προμήθεια συστημάτων που 

προμηθεύουν φιλτραρισμένο νερό.  Η εικόνα υπαλλήλων σε πολιτισμένη 

ευραπαϊκή χώρα που συνεχίζουν να πλένουν τα ποτήρια ή τα τάπερ τους στις 

τουαλέτες χαρακτηρίζει το ΤΕΕ μοναδικά με αυτή την παράλειψή του.  

Στον αγώνα για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας εντάσσονται και οι 

επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, για την πλημμελή λειτουργία των 

συστημάτων θέρμανσης των υπηρεσιών του ΤΕΕ στην Αθήνα και την επισκευή 

των σοβαρών προβλημάτων στο κτήριο της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ. 

Η Διοίκηση του ΣΕΤΕΕ τοποθέτησε το ρόλο του συνδικαλιστικού οργάνου, όχι 

μόνο ως μέσο διεκδίκησης και οργάνωσης των αγώνων του, αλλά και ως 

εργαλείο για την πολιτιστική, κοινωνική και επιμορφωτική ανάπτυξη των μελών 

του. 

Στο πλαίσιο αυτό οργάνωσε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ την Τετάρτη 26 Ιουνίου 

για τη σημασία της Δωρεάς του Μυελού των Οστών στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Το ζήτημα παρουσίασε, εκ μέρους της Ελληνικής 

Αιματολογικής Εταιρείας, η αιματολόγος κα Μαρία Παγώνη, (Αιματολόγος 

Δ/ντρια Αιματολογικής & Λεμφωμάτων Κλινικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Γεν. 

Γραμματέας ΔΣ ΕΑΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Εθελοντισμού Ε.Α.Ε). 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, αρκετοί συνάδελφοι δώσανε δείγμα για 

ιστοσυμβατότητα ώστε αν υπάρξει συμβατός ασθενής, να γίνουν δωρητές 

μυελού των οστών. 

Παράλληλα με την επιμορφωτική 

δράση ο ΣΕΤΕΕ επιδίωξε την σύσφιξη 

των σχέσεων των μελών του με 

κοινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 

όπως η επίσκεψη σε παιδικά θέατρα. 

Οι δραστηριότητες αυτές 

αναστάλθηκαν με τα μέτρα για την 

πανδημία, που περιόρισαν κάθε 

μαζική εκδήλωση ιδιαίτερα σε 

κλειστούς χώρους.  

https://www.youtube.com/watch?v=BW3KNoYKID4&list=PLKRwIn2a42KKk8QAMNBdmaFhKjAziqOcq&index=2


Έτσι, ο προγραμματισμός μας για έκθεση παιδικής ζωγραφικής επίσης δεν πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας 

των περιορισμών της πανδημίας. 

Υπεράσπιση συνδικαλιστικών ελευθεριών, αλληλεγγύη σε συνδικαλιστές και εργατικές συλλογικότητες 

Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.  

Ο νόμος 4808/21 έχει ως βασικό στόχο τον ασφυκτικό περιορισμό του περιορισμού των εργασιακών 

κατακτήσεων αλλά και των συνδικαλιστικών ελευθεριών, που είχαν απομείνει, καταργώντας ουσιαστικά 

τα συνδικαλιστικά όργανα. 

Η υποχρέωση των σωματείων να δηλώσουν τα στοιχεία των διοικήσεών τους με βάση «Οδηγία για την 

Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων Σωματείων)» και μια σειρά σοβαρότατοι περιορισμοί, που εγκαθιδρύθηκαν την 

περίοδο της πανδημίας, απασχόλησαν επίσης το ΣΕΤΕΕ.  

Πήραμε πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις, που αφορούσαν 

στους περιορισμούς των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 

του λαού την περίοδο της πανδημίας, κατά των προστίμων 

για τους διαδηλωτές. Συμμετείχαμε ενάντια στην κρατική 

παρέμβαση στα σωματεία την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020.  

Στηρίξαμε με ψηφίσματα και με προσωπική παρουσία κάθε 

εργατικό σωματείο ή συνδικαλιστή που βρίσκονταν σε 

δίωξη και μας απευθύνονταν. Συμβάλλαμε οικονομικά 

στους διωκόμενους με πρόστιμα που είχαν συλληφθεί στις 

διαδηλώσεις. 

Ο αγώνας του ΣΕΤΕΕ κατά του νόμου Χατζηδάκη του ν. 

4808/21 αποτελεί ιδιαίτερο μέρος του αγώνα για τις 

συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες και ξεκινά για το 

ΣΕΤΕΕ πολύ πριν το νομοσχέδιο φτάσει στην βουλή και 

ψηφιστεί, ενώ σήμερα συνεχίζεται με στόχο την κατάργηση 

του. Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ στάθηκαν δίπλα σε 

συσπειρώσεις πρωτοβάθμιων σωματείων και ανάλογες 

θεματικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή της ψήφισής του 

νόμου Χατζηδάκη με απεργίες και απογευματινές 

διαδηλώσεις.  

Αγώνα για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες συνιστά και η 

απόκρουση του εκβιαστικού διλλήματος «συνδικαλιστών» του ΣΕΤΕΕ είτε να στηρίξουμε την 

«νομιμότητα» του Καταστατικού με την θεσμική κατοχύρωση του σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη είτε 

να παραιτηθούμε από το ψηφισμένο Καταστατικό. Σε αυτούς απαντάμε: μόνο από την μαζικότητα και 

την συμμετοχή των εργαζομένων στην Καταστατική Συνέλευση αντλεί την νομιμοποίησή του το 

Καταστατικό του ΣΕΤΕΕ που υπερψηφίστηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2022.  

Αγώνας για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες στο ΤΕΕ αποτελεί και η επιμονή του ΣΕΤΕΕ, για την εφαρμογή 

του νόμιμου και κατακτημένου δικαιώματος να πραγματοποιεί τις Γενικές Συνελεύσεις του στον χώρο 

εργασίας και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.  



Η Αλλαγή του Καταστατικού του ΣΕΤΕΕ 

Οι αναφορές για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες δε θα είχαν καμιά αξία αν ο ΣΕΤΕΕ διαιώνιζε το παλιό 

καθεστώς σύμφωνα με το οποίο στην πραγματικότητα τα μέλη του στην Περιφέρεια στερούνταν το 

δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αλλά και το αυτονόητο δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές 

συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη ώστε να αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα του Συλλόγου. 

Πόσο υποκριτικές θα ήταν οι δήθεν ταξικές διακηρύξεις μας για συνδικαλιστικές ελευθερίες αν στον 

ίδιο το Σύλλογό μας οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις στην Αθήνα και τα Περιφερειακά 

Τμήματα δεν θα είχαν δικαίωμα να γίνουν μέλη του συνδικαλιστικού οργάνου του χώρου τους ώστε να 

υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματά τους; 

Η αλλαγή του Καταστατικού του ΣΕΤΕΕ που έγινε στις 20 Ιανουαρίου, ώριμη εδώ και πολλά χρόνια, 

ολοκληρώθηκε από την τωρινή διοίκηση του ΣΕΤΕΕ και με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο από κάθε 

άλλη φορά έλυσε οριστικά τα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας του ΣΕΤΕΕ.  

Στις εκλογές του ΣΕΤΕΕ, για πρώτη φορά, εργαζόμενοι από την Περιφέρεια, συμβασιούχοι και εργαζόμενοι 

από την Αθήνα συμμετέχουμε Καταστατικά ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.  

Αποκτά και συμβολική σημασία το ότι η πρώτη επιστολική ψήφος, που είναι ταυτόχρονα και η πρώτη 

ψήφος στις εκλογές του Συλλόγου μας, είναι συναδέλφου με ελαστικές εργασιακές σχέσεις από την 

Περιφέρεια. 

Συναδέλφισσες –οι, 

η «Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» υπερασπίζεται μέχρι κεραίας το έργο του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

και είμαστε περήφανοι για την ουσιαστική συμβολή μας σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 

ότι η συστράτευση της παράταξης που στάθηκε εμπόδιο σε κάθε αγώνα του ΣΕΤΕΕ, («Συνδικαλιστική 

Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στο ΤΕΕ») με την παράταξη της …εκκωφαντικής σιωπής στα προβλήματα και 

τους αγώνες των εργαζομένων («Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΤΕΕ») έχουν τον ίδιο στόχο: Να 

ακυρώσουν το έργο του ΣΕΤΕΕ και να επαναφέρουν την «κανονικότητα» ενός σωματείου σφραγίδα, ενός 

αδειανού πουκάμισου που σέρνεται ως λάφυρο στα κομματικά πανηγύρια, ανώδυνο για εργοδότες και 

κυβέρνηση, αδιάφορο για τους εργαζόμενους. 

Εμείς σας ζητάμε, αφού σκεφτείτε τι σωματείο θέλετε και αφού συγκρίνετε, να απαντήσετε με την ψήφο 

σας, όπως απαντήσατε με τη συμμετοχή σας στους αγώνες του ΣΕΤΕΕ. 

Σας ζητάμε να στηρίξετε μαζικά το συνδυασμό της «Αγωνιστικής Ενότητας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» και το 

νέο πνεύμα στο Σύλλογό μας. 

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

Αβραμίδης Κωνσταντίνος 
Πέτρου Μαρία 
Δημοπούλου Ελένη 
Κόγκου Βενετία 
Τσικάρης Αναστάσιος 
Σταθόπουλος Κυριάκος 
Καρυτσιώτη Ευφορία 

 


