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Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Αθήνα 4/10/2018
Συναδέλφισες συνάδελφοι
Ο απολογισμός του Δ.Σ. είναι τα πεπραγμένα του σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Για να κρίνουμε όμως
πρέπει να κατανοήσουμε σωστά και να διαμορφώσουμε άποψη για τα προβλήματα της περιόδου που
αναφερόμαστε στις αιτίες τους και στη σημασία που έχουν για τους εργαζόμενους.
Τα καίρια ζητήματα των εργαζομένων αυτής της περιόδου είναι συνδεδεμένα με την οικονομική κρίση και
έχουν τις αιτίες τους στα μνημόνια που επιβλήθηκαν στη χώρα. Τα μνημόνια είναι η βία του δανειστή στον
χρεοκοπημένο οφειλέτη. Τα ίδια τα μνημόνια δεν αποτέλεσαν σωτηρία από τη χρεοκοπία αλλά την
επιδείνωσαν αποτυχαίνοντας σε όλους τους διακηρυγμένους στόχους τους.
Στο πλαίσιο της λογικής που διέπει τα πολιτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις που άσκησαν την εξουσία στη
χώρα, η χρεοκοπία επιμερίστηκε άνισα και τελικά φορτώθηκε στο λαό και τους εργαζόμενους.
Ηπροσδοκία που δημιουργήθηκε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για έστω μερική διαγραφή του δημόσιου
χρέους σε συνεννόηση με τους δανειστές αποδείχθηκε αυταπάτη. Η μόνη δυνατή ελάφρυνση των λαϊκών
βαρών εξαιτίας του υπέρογκου δημόσιου χρέους μπορεί να γίνει μόνο τη με μονομερή διαγραφή του.
Στο χώρο του δημοσίου η περιστολή των δομών του οι απολύσεις η μισθολογική καταβαράθρωση των
υπαλλήλων, η μείωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και η ιδιωτικοποίησή του αποτέλεσαν τους
στόχους των μνημονίων. Επιδιώκοντας από τη μια να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων για το αβίωτο δημόσιο
χρέος και από την άλλη να δοθεί ανάσα ζωής σε μια ιδιωτική οικονομία που επιβιώνει λυμαινόμενη το
δημόσιο.
H περικοπή της χρηματοδότησης του ΤΕΕ, δηλαδή του 2% έβαλε το θεμέλιο για την ριζική αλλαγή του
χαρακτήρα του ΤΕΕ.
Ο πόρος αυτός που καταργήθηκε με το μνημόνιο του ν.4093/2012 υποτίθεται ότι στόχευε στην
εξοικονόμηση κρατικών δαπανών τελικά οδήγησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε οικονομική
ασφυξία. Αυτή η κατάσταση συνοδεύονταν από την θέση της τότε πολιτικής ηγεσίας ότι πρέπει να γίνει
σημαντική μείωση των δομών και του προσωπικού του ΤΕΕ και αλλαγή του προσανατολισμού του ώστε να
χρηματοδοτείται από τις υπηρεσίες που θα του ανατίθενται και όχι από κάποιον δημόσιο Προϋπολογισμό
όπως συμβαίνει με όλους τους δημόσιους οργανισμούς στον κόσμο. Η συνέπειες αυτών των αλλαγών
είναι ότι βιώνουμε από τότε την ανασφάλεια για τη δουλειά μας, αφού για τη λειτουργία του φορέα δεν
υπάρχει κανενός είδους κρατική πρόνοια.
Με το οργανόγραμμα απαξιώνονται τα Περιφερειακά Τμήματα ώστε η κατάργηση τους τελικά θα μοιάζει
φυσική κατάληξη. Το οργανόγραμμα που προτάθηκε από τη Διοίκηση του ΤΕΕ δεν αποτελεί συγχρονισμό
του ΤΕΕ με τις σημερινές κοινωνικές απαιτήσεις και τις ανάγκες των εργαζόμενων μηχανικών αλλά είναι η
πολιτική επιλογή της διοίκησης του ΤΕΕ. Επινοούν, επιλεκτικά, κανόνα για κατάργηση όσων Τμημάτων
στην Περιφέρεια στελεχώνονται από κάτω από 5 άτομα, ενώ δεν θέτουν τέτοιο θέμα για το ΤΕΕ της
Αθήνας. Στην Αθήνα βέβαια όπως και στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας προχωράνε στην κατάργηση
καίριων Τμημάτων όπως το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών του ΤΕΕ, των Επιστημονικών Εκδόσεων, την
Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας κλπ.
Η μεταλλαγή του ΤΕΕ είναι συνυφασμένη με την απαξίωση του προσωπικού του καθώς ανατίθεται σε
ιδιωτικές εταιρείες, όπως η διαβόητη Remaco, η αξιολόγηση των δομών του έναντι αδρής αμοιβής από
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ένα οικονομικά χειμαζόμενο ΤΕΕ, ενώ σε εταιρείες όπως η «ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ»
παραδίδονται υπηρεσίες «εσωτερικού ελέγχου» πάλι έναντι αδρής αμοιβής. Οι ιδιώτες αναλαμβάνουν
αρμοδιότητες που κανονικά έπρεπε να ανήκουν στην υπηρεσία ή δίνουν εντολές παρακάμπτοντας την
υπηρεσία.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο που προσπαθεί να περάσουν οι συντηρητικές δυνάμεις στο ΤΕΕ από τη μια
στοχεύει στο να κάνουν το ΤΕΕ περισσότερο συγκεντρωτικό και από την άλλη το μετατρέπουν σε φορέα
πιστοποίησης προσόντων των μελών και όλων των τεχνικών επαγγελμάτων και ταυτόχρονα σε εξεταστή
και με υπηρεσίες εκπαίδευσης και σεμιναρίων που θα παρέχονται πάντα επί πληρωμή. Στην ουσία το ίδιο
το ΤΕΕ υποβαθμίζει εκτός από το πτυχίο και τον μηχανικό.
Το Νοέμβριο του 2017 στη συνεδρίαση της Δ.Ε., του ΤΕΕ αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, η δημιουργία
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας».
Πίσω από την «αθώα» επωνυμία του «Ινστιτούτου» βρίσκεται η ιδιωτικοποίηση του ΤΕΕ αλλά και η
αποδέσμευση του εκάστοτε Προέδρου από οποιονδήποτε έλεγχο και περιορισμό από τα υπόλοιπα μέλη
της ΔΕ ή την υπηρεσία του ΤΕΕ. Σημαντικές αρμοδιότητες που υπάρχουν στο ΤΕΕ μεταφέρονται στο
«Ινστιτούτο» αποψιλώνοντας τις υπηρεσίες από το αντικείμενό τους ενώ στο νέο φορέα δεν ασκείται
έλεγχος από το δημόσιο.
Συνάδελφοι, σε αυτό το ζοφερό τοπίο του ΤΕΕ, ποια είναι η κατάσταση της πλειοψηφίας των εργαζόμενων
στο ΤΕΕ; Η πλειοψηφία εργάζεται σκληρά με ελλιπή μέσα και χωρίς καν τις ελάχιστες πρόσθετες αμοιβές
(υπερωρίες) που δικαιούμαστε. Ενώ όταν αυτές οι πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες) δίνονται στους
εργαζόμενους αυτό γίνεται με αυθαίρετα κριτήρια. Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ μετά από χρόνια είμαστε
απλήρωτοι ακόμη και για τη σκληρή δουλειά που κάναμε στις εκλογές. Για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ
έχει καταργηθεί ακόμη και αυτό που στο δημόσιο ήταν δεδομένο: δηλαδή η τυπική ισότητα στην
υπηρεσιακή εξέλιξη χωρίς κρίσεις που έχουν να γίνουν εδώ και δύο χρόνια.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, και δυστυχώς έτσι είναι, που βρίσκεται η ελπίδα για τους εργαζόμενους στο
ΤΕΕ;
Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν εδώ και χρόνια πως η ελπίδα μας βρίσκεται στις περικοπές των
υπηρεσιών του ΤΕΕ. Άλλοι ισχυρίζονται πως η σωτηρία μας βρίσκεται στο να πάρει το ΤΕΕ, μια μεγάλη
δουλειά του δημοσίου ή κάποιο ΕΣΠΑ κλπ. Έτσι το ΤΕΕ μοίρασε tablet, έβγαλε χρήματα από την
καταστροφή του περιβάλλοντος με τα αυθαίρετα κλπ αλλά χωρίς παρόλα αυτά να λύσει το βασικό του
πρόβλημα. Σήμερα μας λένε πως, επιτέλους με την εφαρμογή για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα
σωθεί το ΤΕΕ.
Όλοι αυτοί καθώς αποδομούν το ΤΕΕ και αλλοιώνουν το δημόσιο χαρακτήρα του με ανταποδοτικές
υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους μηχανικούς, ταυτόχρονα μας λένε πως μόνο έτσι θα το σώσουν και
μαζί του θα σωθούμε και εμείς.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να απορρίψουν όλα αυτά τα αφηγήματα. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους
όψιμους υπεργολάβους που είναι συνυπεύθυνοι για την κακή κατάσταση του ΤΕΕ.
Στην περίοδο που διάνυσε το απερχόμενο Δ.Σ. οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ κινητοποιηθήκαμε για μια σειρά
καίρια θέματα.
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Ο αγώνας την πληρωμή των δεδουλευμένων των 5 συμβασιούχων που δούλευαν με πρόγραμμα
ΕΣΠΑ στην βιβλιοθήκη. Ο αγώνας αυτός έληξε με παρέμβαση της επιτροπής που δημιουργήθηκε
από εργαζόμενους για αυτό το ζήτημα την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, στην Δ.Ε. του ΤΕΕ.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 εκδικάστηκε στον Άρειο Πάγο το αίτημα ορισμένων φορέων του
Δημοσίου (και του ΤΕΕ) για ακύρωση της απόφασης του Τμήματος Εργατικών Διαφορών του
Αρείου Πάγου που επιδίκαζε στους εργαζόμενους του Δημοσίου την παροχή των 176€. Με τη
σιωπή δυστυχώς του συνδικαλιστικού κινήματος η δίκη αυτή που έγινε με κυβερνητικές και
μνημονιακές πιέσεις χάθηκε. Μαζί έχασαν χιλιάδες ευρώ οι εργαζόμενοι στο δημόσιο.
Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης στις 31 Ιανουαρίου 2017 αποφασίζεται 4ωρη στάση εργασίας
για το θέμα της ένταξης του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης και της κάλυψης των
λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την Τετάρτη 15/2/2017. Επίσης
αποφασίζεται συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Γίνεται συνάντηση του Δ.Σ. με
τον Γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομίας Ε. Τσακαλώτου.
Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, 10 – 2μμ αποφασίζεται στάση εργασίας και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών και πάλι για το θέμα της ένταξης του ΤΕΕ στο Μητρώο
της Γενικής Κυβέρνησης και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Το Δ.Σ. αποφασίζει την κατάθεση των εκθέσεων αξιολόγησης στο Δ.Σ. σύμφωνα με τις αποφάσεις
της ΑΔΕΔΥ και του συνδικαλιστικού κινήματος. Γίνεται παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ. Ε. του ΤΕΕ
την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 για αυτό το θέμα.
Την Τρίτη 17 Μαΐου 2017 συμμετέχουμε στην 24ωρη γενική Πανελλαδική απεργία ενόψει της
ψήφισης των μέτρων που συμφωνήθηκαν μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας και φέρνουν μειώσεις
στις συντάξεις και αλλαγές στις ομαδικές απολύσεις.
Στις 29 Ιουνίου 2017 συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που καλεί η ΑΔΕΔΥ ενάντια στις
απολύσεις των συμβασιούχων στους Δήμους.
Στις 9 Σεπτεμβρίου αναγγέλλεται από το τότε Προεδρείο η Καταστατική Γενική Συνέλευση χωρίς
να προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπος («..τέλος Νοεμβρίου») η οποία δεν
καλέστηκε ποτέ.
Συμμετέχουμε στην στάση εργασίας την Τρίτη 5 Δεκέμβρη, από τις 11.30 π.μ. έως τη λήξη του
ωραρίου για το θέμα της τροποποίησης των όρων που αφορούν στη λήψη απόφασης για απεργία.
Την Πέμπτη 01.02.2018 μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και οι εργαζόμενοι του ΙΕΚΕΜ πηγαίνουν στο προγραμματισμένο
ραντεβού. Ο υπουργός δεσμεύεται για επαναπρόσληψη των συναδέλφων.
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου μετά από επανειλημμένες ακυρώσεις των Γενικών Συνελεύσεων από
το τότε Προεδρείο καλείται σύσκεψη εργαζόμενων από 3 μέλη του Δ.Σ. (Αβραμίδης, Λαδικός,
Ποντικάκος) για τα θέματα που αναδείχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα: κυβερνητική
πολιτική, αξιολόγηση, ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Γενική Κυβέρνηση,
Οργανόγραμμα, Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του φορέα, υποβάθμιση των Περιφερειακών
Τμημάτων, χρεοκοπία ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ κλπ. και ενημέρωση για τους εργαζόμενους του ΙΕΚΕΜ και για
τη συνάντηση για το θέμα αυτό με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη.
12 Φεβρουαρίου παράνομη απόφαση του τότε Προεδρείου (Γεωργίου, Μπάτρα, Πετρούτσα)
χωρίς απαρτία του Δ.Σ.
Πέμπτη 10 Μαΐου πρόταση μομφής και καθαίρεση του Προεδρείου από την πλειοψηφία του Δ.Σ.
(Αβραμίδης, Λαδικός, Ποντικάκος, Αντωνιάδου)
Παρασκευή 11 Μαΐου παραίτηση και από μέλη του Δ.Σ. των συναδέλφων Γεωργίου, Μπάτρα,
Πετρούτσα.
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Τρίτη 22 Μαΐου συνεδριάζει η πλειοψηφία του Δ.Σ. και συγκροτείται νέο Προεδρείο (Αβραμίδης,
Πρόεδρος, Λαδικός, Γενικός Γραμματέας, Παν. Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος, Ποντικάκος, Ταμίας).
Στις 13 Ιουνίου γίνεται δεκτή η παραίτηση των μελών του Δ.Σ. (Γεωργίου, Μπάτρα, Πετρούτσα) και
ο αναπληρωματικός Χυδήρογλου γίνεται μέλος του Δ.Σ. και ψηφίζεται Αναπλ. Γενικός Γραμματέας.
4 Ιουνίου συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γ. Στασινό. Τίθενται ζητήματα των
εργαζομένων που αφορούν: Στην αντίθεσή των εργαζόμενων στην ψήφιση του οργανογράμματος
από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, στην απεργία - αποχή των εργαζόμενων από τη διαδικασία της αξιολόγησης,
στον ορισμό προϊσταμένων χωρίς κρίση από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ίσες ευκαιρίες εξέλιξης
για όλους τους εργαζόμενους, Ζητήματα δίκαιης κατανομής αμοιβών (υπερωρίες, γιατρός
Εργασίας για τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ
Παρασκευή 8 Ιουνίου, Γενική Συνέλευση για ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στις εξελίξεις στο
Δ.Σ. και στην συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
Πολλοί συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ και
συμμετείχαν στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. Η συμμετοχή θα μπορούσε να ήταν
υψηλότερη αν δεν υπήρχε η σκόπιμη σύγχυση που δημιούργησαν συγκεκριμένοι «συνδικαλιστές»
με στόχο να υπονομεύσουν το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι ο αγώνας για την ανάδειξη του
χαρακτήρα της αξιολόγησης σαν μηχανισμού που στρέφεται κατά της αλληλεγγύης και της
συναδελφικότητας στο δημόσιο πρέπει να συνεχιστεί συζητώντας με τους συναδέλφους.
Παρέμβαση του ΣΕΤΕΕ στην εκδήλωση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ που έγινε την Δευτέρα,
16 Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ και είχε σαν θέμα: «Συζήτηση για το Θεσμικό
Πλαίσιο του ΤΕΕ».
Την Τετάρτη 4 Ιουλίου το Προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (Αβραμίδης Κώστας, Πρόεδρος, Λαδικός
Ηλίας, Γενικός Γραμματέας και Ποντικάκος Σωτήρης, Ταμίας) είχε συνεργασία με τον Γιατρό
Εργασίας Κουπίδη Σωτήρη, πάνω σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αλλά και
γενικότερα συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων στο ΤΕΕ, όπως επίσης και σε θέματα που
αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής υγείας στους εργαζόμενους.
25 Ιουλίου νέα συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό. Τίθεται το θέμα της
καταβολής των δεδουλευμένων για τις εκλογές του ΤΕΕ στους εργαζόμενους. Τέθηκε επίσης και το
θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων για τους συναδέλφους στο ΙΕΚΕΜ σύμφωνα με την
δικαστική απόφαση.
Στο Δ.Σ. στις 5 Σεπτεμβρίου αποφασίζεται η επιστολική ψήφος σε όσα περιφερειακά τμήματα δεν
υπάρχει εκλογικό τμήμα. Επίσης αποφασίζεται η ισότιμη συμμετοχή των συναδέλφων από τα
Περιφερειακά Τμήματα στις Γενικές Συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Ήδη τα Δ.Σ. γίνονται
ανοιχτά για όλους τους εργαζόμενους.
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου αποφασίζεται να γίνουν Ενέργειες για επιστροφή στους
ασφαλισμένους του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ, των εισφορών του νόμου 3986/2011 (άρθρο 44).

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι ο Σύλλογος εργαζόμενων στήριξε αγώνες άλλων εργαζόμενων
για τα δικαιώματά τους: Έβγαλε μια σειρά ψηφίσματα για τις Καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών,
Για τον απολυμένο της plegmanet, για την εκδικητική απόλυση στη SELLER Hellas, για την επίθεση στον
Πρόεδρο της ΕΝΕΔΕΠ, στο λιμάνι, για την αγωνίστρια Αγγελική Κουτσουμπού κλπ.
Συνάδελφοι στους αγώνες που έγιναν αυτή την περίοδο σε αρκετά ζητήματα δικαιωθήκαμε και είχαμε
επιτυχίες. Τα μεγάλα θέματα όμως των εργαζόμενων στο ΤΕΕ που είναι η ένταξή του φορέα μας στο
Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, η ιδιωτικοποίηση του ΤΕΕ, το οργανόγραμμα και η επέμβαση στη δομή του από
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διάφορες REMACO, είναι ανοιχτά. Επίσης ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί δεσμεύσεις της Διοίκησης να γίνει
η καταβολή των δεδουλευμένων μας στις εκλογές, η πληρωμή των δεδουλευμένων των συναδέλφων από
το ΙΕΚΕΜ, ο Γιατρός Εργασίας στα Περιφερειακά του ΤΕΕ κλπ.
Ανοιχτά μπροστά μας είναι και τα μεγάλα μέτωπα που αφορούν στην εφαρμογή των αντεργατικών και
αντιλαϊκών μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης στους λεγόμενους θεσμούς του ΔΝΤ, ΕΕ, και ΕΚΤ.
Για όλα αυτά σίγουρα θα χρειαστεί να δοθούν αγώνες.
Τι σύλλογο χρειαζόμαστε όμως για μια τέτοια κατεύθυνση;





Μπορούμε να κάνουμε συλλογικό αγώνα για όλα τα παραπάνω αν έχουμε ένα Σύλλογο που
υπολειτουργεί είχε χάσει αυτοσεβασμό του χωρίς τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και της
συνδικαλιστικής δεοντολογίας;
Μπορούμε να έχουμε απαίτηση να ακούγεται η άποψή μας όταν τα μισά μέλη του Συλλόγου μας
στην Περιφέρεια δεν έχουν φωνή και ψήφο;
Σε αυτή τη συγκυρία της οικονομικής κρίσης και της βαρβαρότητας του νεοφιλελευθερισμού
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι;

Πιστεύουμε πως ναι. Την αισιοδοξία μας θα τη χτίσουμε μαζί με τη συλλογικότητά μας και τον αλληλέγγυο
αγώνα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για την κατάργηση των μνημονίων και των αντεργατικών νόμων
ώστε όλοι να απολαμβάνουμε σαν αυτονόητα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στη δουλειά και στην
ειρηνική και αξιοπρεπή ζωή.
Για αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία η στάση που διαμορφώνουμε συλλογικά στο θέμα της αξιολόγησης.
Με την άρνηση της αξιολόγησης, χτίζουμε το θεμέλιο του συλλογικού αγώνα.
Το στοίχημα λοιπόν των προσεχών εκλογών είναι η αναγέννηση του ΣΕΤΕΕ σε ένα δημοκρατικό Σύλλογο,
με ανοιχτές και διάφανες συλλογικές διαδικασίες που να εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε εργαζόμενο.
Σε αυτό τον αγώνα σας καλούμε και πριν και πολύ περισσότερο μετά τις εκλογές.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας
Πρόεδρος του ΣΕΤΕΕ

