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ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! 

ΟΛΟΙ στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία, Πέμπτη 6 Μάη 2021 

συγκέντρωση στα Προπύλαια 11 πμ και πορεία στη βουλή 
 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ, τακτικό προσωπικό και συμβασιούχους, να 

συμμετέχουν στην απεργία της Πρωτομαγιάς την Πέμπτη 6 Μάη.  

Την μέρα αυτή, η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο αγωνίζεται για τα δικαιώματά της και ταυτόχρονα ο 

αγώνας της ενσαρκώνει τα υψηλότερα ανθρώπινα ιδανικά για ειρήνη, δικαιοσύνη και ισότητα. 

Η 1η Μάη του 2021 βρίσκει τον πλανήτη να αγωνίζεται ενάντια στην πανδημία που εξαπλώθηκε με 

γεωμετρική πρόοδο και ήδη μετρά εκατομμύρια νεκρούς ιδιαίτερα στις χώρες του «πολιτισμένου» 

κόσμου. 

Η χώρα, δέσμια του τοκογλυφικού εξωτερικού χρέους και των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν με τα 

μνημόνια δεν μπορεί να διαθέσει τους πόρους που απαιτούνται ώστε να στηρίξει με  κοινωνικά μέτρα τις 

πληττόμενες λαϊκές τάξεις από τις συνέπειες μιας υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 

Το δημόσιο σύστημα υγείας, εγκαταλειμμένο χωρίς πόρους και προσωπικό αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την πανδημία. Ανεπαρκείς υποδομές, ελλιπές προσωπικό 

οδηγούν σε απόγνωση ασθενείς και θεράποντες. 

Ακριβώς αυτή η δύσκολη κοινωνική κατάσταση με δεκάδες καθημερινά θύματα της πανδημίας 

θεωρήθηκε κατάλληλη ευκαιρία από την Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο του Βρούτση - Χατζηδάκη να 

νομοθετήσει την κατάργηση του οχταώρου και να καθιερώσει τη δουλειά την Κυριακή. Μαζί με την 

καθολική ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων είναι προ των πυλών και θα ψηφιστεί ο περιορισμός 

των συνδικαλιστικών ελευθεριών, η παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας και η ποινικοποίηση της 

συνδικαλιστικής δράσης. 

Αν οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν αντισταθούμε από τώρα, το μέλλον μας θα είναι η 

ανεργία και οι απολύσεις, τα επιδόματα φτώχειας και η κυριαρχία των επισφαλών μορφών απασχόλησης 

μαζί με την  απλήρωτη ανασφάλιστη εργασία. Για τους νέους και τις νέες ο δρόμος για την ξενιτειά θα 

ανοίξει πάλι. 
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Οι εργαζόμενοι και στο ΤΕΕ, παλέψαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ανατρέψαμε την απλήρωτη 

εργασία στις εκλογές του ΤΕΕ το 2016. Σήμερα η διοίκηση του ΤΕΕ αρνείται την εφαρμογή της εφετειακής 

απόφαση 2703/20  που δικαιώνει 15 απολυμένους συμβασιούχους συναδέλφους και αναθέτει, 

σκανδαλωδώς, έναντι τιμήματος 19000 € + ΦΠΑ σε ιδιωτική νομική εταιρεία να την εκπροσωπήσει στην 

νομική εξόντωση των εργαζομένων.  

Η ελπίδα για την επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης για επαναπρόσληψη των απολυμένων, βρίσκεται πρώτα 

απ όλα στον αγώνα του ΣΕΤΕΕ, των εργαζομένων στο ΤΕΕ και των ίδιων των απολυμένων με στήριγμα την 

αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος, με πίστη στο δίκαιο αίτημά μας.  

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εντάσσεται στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 

προσέγγισης του Προέδρου του ΤΕΕ με βάση τις κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτής της 

πολιτικής που στρέφεται ακόμη και κατά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν 

απολυμένους εργαζόμενους με συνεχόμενες πολυετείς συμβάσεις. 

Για αυτό και ο αγώνας των απολυμένων του ΤΕΕ είναι κοινός με τον αγώνα των συμβασιούχων 

καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών που απολύθηκαν επίσης μετά από πολλά και συνεχόμενα έτη 

εργασίας με συμβάσεις ομηρίας, όπως και των συμβασιούχων του ΤΕΕ που δικαιώθηκαν στο εφετείο. 

Είναι κοινός με τον αγώνα όλων των εργαζομένων που απαιτούν την κατάργηση των βάρβαρων ελαστικών 

σχέσεων εργασίας. 

Απαιτούμε: 

 Να μην κατατεθεί για ψήφιση το αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση - 

Χατζηδάκη 

 Προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημίωση. 

 Παραίτηση του ΤΕΕ από ένδικα μέσα κατά των εργαζομένων που δικαιώθηκαν με την εφετειακή 

απόφαση 5703/20. 

 Ακύρωση της ανάθεσης - σκάνδαλο από το ΤΕΕ σε ιδιωτική δικηγορική εταιρεία των απολύσεων 

των εργαζομένων, έναντι 19.000 € 

 Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

 Να παρθούν άμεσα μέτρα και για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία σε όλους τους 

χώρους εργασίας στο ΤΕΕ. Γιατρός Εργασίας στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ να δώσουν ενωτικό αγωνιστικό απεργιακό παρών στην 

συγκέντρωση στα Προπύλαια την Πέμπτη 6 Μάη 11 πμ και στη διαδήλωση στη βουλή, μαζί με 

Πρωτοβάθμια σωματεία του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

 


