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Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
ΑΔΕΔΥ, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
Την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με τηλεδιάσκεψη μέσω skype. Η συνεδρίαση
ήταν σε απαρτία με παρόντα 6 τακτικά μέλη του Δ.Σ (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα
Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου, Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος
Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Αγγελική
Στραβοράβδη, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ.
Απουσίαζε αδικαιολόγητα ο συνάδελφος Καρύδης Κυριάκος, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση:

Θεματολογία και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη:
1) Ενημέρωση για την πανελλαδική απεργία στις 26 Νοεμβρίου
Έγινε ενημέρωση για την συμμετοχή του ΣΕΤΕΕ στην 24ωρη απεργία που καλέστηκε από το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, την ΑΔΕΔΥ, σωματεία και Ομοσπονδίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η απεργιακή συγκέντρωση,
αν και δεν ήταν απαγορευμένη, εμποδίστηκε από την αστυνομία με το πρόσχημα των μέτρων για την πανδημία.
Στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση κάλεσε και ο ΣΕΤΕΕ με δικό του πλαίσιο αιτημάτων (διεκδίκηση
για μη άσκηση ένδικων μέσων του ΤΕΕ κατά της εφετειακής απόφασης, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, ενστάσεις εργαζομένων για δεδουλευμένα από τις εκλογές του 2016, άδειες ειδικού σκοπού για
γονείς, ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό ) και στηρίζοντας το αγωνιστικό πλαίσιο του ΕΚΑ και ΑΔΕΔΥ
ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Βρούτση, τα μέτρα για την πανδημία κλπ.
2) Ανακοίνωση του ΣΕΤΕΕ, για την επικύρωση κατά πλειοψηφία στη Δ.Ε. του ΤΕΕ της απόφασης του Προέδρου
του ΤΕΕ για την άσκηση αναίρεσης κατά της εφετειακής απόφασης (5703 – 9/10/2020) που δικαίωσε πρώην
συμβασιούχους του ΤΕΕ
Έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ σχετικά με τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ στις 24 Νοεμβρίου όπου
επικυρώθηκε από τις συντηρητικές παρατάξεις στη Δ.Ε., η εντολή του Προέδρου του ΤΕΕ στη Νομική Υπηρεσία
να προσφύγει κατά των 15 απολυμένων εργαζομένων του ΤΕΕ που δικαιώθηκαν στο εφετείο.
Αποφασίστηκε να βγει ενημερωτική ανακοίνωση για το θέμα.
Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Προεδρείο του ΣΕΤΕΕ, να καλέσει σε 24ωρη απεργία και
συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο σε ενδεχόμενη προσφυγή του ΤΕΕ κατά της εκτέλεσης της απόφασης στο Τμήμα
Αναστολών του Αρείου Πάγου.
3) Νομική παράσταση του ΣΕΤΕΕ στον Άρειο Πάγο υπέρ των μελών του και κατά της ελαστικής εργασίας στο
Δημόσιο. Κάλυψη των δικαστικών εξόδων
Αποφασίστηκε ομόφωνα λόγω της κρισιμότητας του επίδικου ζητήματος της αναίρεσης που άσκησε το ΤΕΕ
στον Άρειο Πάγο και αφορά τις εργασιακές σχέσεις στο ΤΕΕ να παρασταθεί ο ΣΕΤΕΕ με δικό του δικηγόρο κατά
τη συζήτηση της αναίρεσης του ΤΕΕ. Επίσης να παρασταθεί με δικηγόρο και στην διαδικασία ενδεχόμενης

προσφυγής από το ΤΕΕ στο τμήμα αναστολών του Αρείου Πάγου κατά της εφετειακής απόφασης.
Το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την οικονομική προσφορά της κας Μαργαρίτας Παναγοπούλου για παράσταση στο
Τμήμα Αναστολών του Αρείου Πάγου και κατά την συζήτηση της αναίρεσης του ΤΕΕ στον Άρειο Πάγο.
Επειδή το κόστος της νομικής συμπαράστασης υπερβαίνει τις δυνατότητες του ταμείου του ΣΕΤΕΕ, το κόστος που
προκύπτει αποφασίστηκε να καλυφθεί με ειδική καμπάνια που θα περιλαμβάνει την έκδοση ημερολογίου του
ΣΕΤΕΕ, εκδηλώσεις (στο βαθμό που το επιτρέπουν τα μέτρα για την πανδημία) και την αλληλεγγύη του
συνδικαλιστικού κινήματος.
Τα οικονομικά της καμπάνιας θα τα διαχειρίζεται επιτροπή που θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
και εκπρόσωπο που ορίστηκε από τους 15 απολυμένους συναδέλφους που είναι στην εφετειακή απόφαση.
4) Ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας στο ΤΕΕ
Επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι Χωρίς κατάργηση όλων των αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων στις Π.Ν.Π.,
Χωρίς αποσυμφόρηση συγκοινωνιών και σχολείων, Χωρίς πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
όλες και όλους, Χωρίς δωρεάν, μαζικά τεστ σε όλο το λαό, Χωρίς μόνιμες προσλήψεις, νέες μονάδες ΜΕΘ σε όλα
τα νοσοκομεία, Χωρίς επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας δίχως αποζημίωση για τους ιδιώτες
επιχειρηματίες, Χωρίς όλα τα παραπάνω κανένας εργαζόμενος, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους συναδέλφους που ασθένησαν και στους ανθρώπους του
οικογενειακού περιβάλλοντός τους. Το να υπάρξει κρούσμα covid 19 στο ΤΕΕ, όπως και σε κάθε χώρο είναι, ως
ένα βαθμό, ζήτημα στατιστικής.
Η διαχείρισή του κρούσματος όμως σε κάθε περίπτωση οφείλει να γίνεται με οδηγό τις εντολές των αρμόδιων
οργανισμών και με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Η εμφάνιση κρουσμάτων στο Κεντρικό ΤΕΕ, συμπτωματικών ή μη, ανέδειξε κατά την άποψή μας αδυναμίες στη
διαχείρισή τους. Αδυναμίες που σχετίζονται εν μέρει με την ελλιπή εξοικείωση στη νέα κατάσταση αλλά και
αδυναμίες συντονισμού, ορθής συνάρθρωσης και συνέπειας των μέτρων που λαμβάνονταν.
Ανέδειξε επίσης και σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης στο προσωπικό από τους υπευθύνους.
Έλλειμμα επίσημης ενημέρωσης υπάρχει και προς το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. Ακόμη δεν έχουμε λάβει απάντηση στα
σοβαρά ζητήματα διαχείρισης του κρούσματος που θέσαμε με την επιστολή (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3947, Αρ. Πρωτ.
ΤΕΕ: 27265-20/11/2020).
Συναδέλφισσες –οι, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία σας ενημερώσαμε περιληπτικά, θα
κοινοποιηθούν συγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ.
Μόνο όμως με τη συμμετοχή όλων μας και τη στήριξη, οι αποφάσεις θα πάρουν πνοή και με τη συλλογική δράση
θα φέρουν τα επιθυμητά για όλους αποτελέσματα.

