
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ 11 ΜΑΪΟΥ 2022 

Αγωνιστικό και διεκδικητικό πρόγραμμα 

Συναδέλφισσες –οι  

την Τετάρτη 11 Μαΐου ολοκληρώνεται η θητεία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και των εκλεγμένων αντιπροσώπων 

στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.  

Το συνδικαλιστικό σχήμα της «Αγωνιστικής Ενότητας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» κατεβαίνει εκ νέου στον 

στίβο των εκλογών για να διεκδικήσει την ψήφο σας και ταυτόχρονα την έγκριση ή απόρριψη της 

δράσης του κατά τη θητεία του στο Δ.Σ του ΣΕΤΕΕ της περιόδου 2019 - 2022.  

Η «Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» δημιουργήθηκε και ωρίμασε μέσα στα δύσκολα χρόνια 

των μνημονίων. Τις σκληρές εποχές των απολύσεων των συμβασιούχων του δημοσίου αρχικά και στη 

συνέχεια του τακτικού προσωπικού, της επίθεσης στο δημόσιο τομέα που πήρε την μορφή λοιδορίας 

των δημοσίων υπαλλήλων, περικοπών των αποδοχών μας της αύξησης του ωραρίου και της 

περιστολής των δικαιωμάτων που με θυσίες κατακτήθηκαν. 

Συγκροτηθήκαμε στον αγώνα όχι μόνο ενάντια στην αναλγησία των κυβερνητικών πολιτικών αλλά και 

ενάντια στην υποχωρητικότητα της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Στις άνευ ουσίας 

ασύνδετες 24ωρες απεργίες και στάσεις χωρίς συνέχεια, που συνέβαλλαν στην απογοήτευση, την 

αποστράτευση των εργαζομένων και στη συκοφάντηση των αγώνων. 

Σταθήκαμε κριτικά και διαχωριστήκαμε από εκείνη την αριστερά που από χρόνια έχει χάσει κάθε 

επαφή με τους εργαζόμενους, τις ανάγκες και τους αγώνες τους. Διαφοροποιηθήκαμε και στο ΤΕΕ από 

την αριστερά που ψάχνει, χρόνια τώρα, τα «ίχνη του λέοντα» αναμασώντας πολιτικές γενικολογίες και 

κρύβει το κεφάλι στην άμμο αποφεύγοντας το πρόβλημα όταν αυτό εμφανίζεται μπροστά της ή στον 

χώρο της. Την αριστερά που εξαφανίζεται όταν οι πολιτικές θέσεις, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένη 

πρόταση και πράξη αγώνα. 

Οι συντονισμένες προσπάθειες των συμβιβασμένων παρατάξεων μέρες πριν τις εκλογές να 

δημιουργηθεί σύγχυση στους εργαζόμενους θα πέσουν στο κενό. Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ γνωρίζουν 

καλά ποιοι στάθηκαν δίπλα τους σε κάθε ζήτημα που αφορούσε στις σχέσεις εργασίας τους:  

 Ποιοι μπήκαν μπροστά το 2011 με προτάσεις αγώνα όταν οι συμβασιούχοι διεκδίκησαν την 

μονιμότητα και πάλεψαν για την ακύρωση των απολύσεων τους. Ποιοι αγωνίστηκαν και για την 

επιστροφή τους στη συνέχεια. Ποιοι έσπασαν την σιωπή και δημιούργησαν ένα ρεύμα 

αλληλεγγύης και αγώνα, μέσα και έξω από το ΤΕΕ, για τους συναδέλφους μας με την εφετειακή 

απόφαση.  

 Ποιοι συγκρούστηκαν με τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες μας, όταν και το τακτικό 

προσωπικό του ΤΕΕ μπήκε στο στόχαστρο των μνημονίων για απολύσεις 

 Ποιοι πήραν την ευθύνη και διεκδίκησαν το επίδομα των 176 € όταν οι υπόλοιπες 

συνδικαλιστικές δυνάμεις, καλλιεργούσαν την ηττοπάθεια και το φόβο και τέλος το 

εγκατέλειψαν στην κυβέρνηση που ανέτρεψε την θετική απόφαση του Αρείου Πάγου 

 Ποιοι πίστεψαν στις δυνατότητες του αγώνα για το οργανόγραμμα και τα δεδουλευμένα των 

εκλογών 

 Ποιοι βρέθηκαν δίπλα τους στην καθημερινότητά τους, ποιοι διεκδίκησαν την θέρμανση που 

έλειπε τον χειμώνα ή τον ελλειπή κλιματισμό το καλοκαίρι με τον καύσωνα 



 Ποιοι αγωνίστηκαν για να έχουμε τον Γιατρό Εργασίας στο ΤΕΕ, ποιοι απαίτησαν επίμονα να 

ληφθούν μέτρα προστασίας στην πανδημία και  παροχή υλικών ατομικής προστασίας 

 Ποιοι αγωνίστηκαν μαζί με εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στο ΤΕΕ, για τα 

συνταξιοδοτικά προβλήματα και την καθυστέρηση των συντάξεων. Ποιοι έθεσαν το θέμα και 

διεκδίκησαν την απόδοση της αποζημίωσης απόλυσης άμεσα με την συνταξιοδότηση. 

 Ποιοι επέμεναν στην κατάργηση κάθε διάκρισης σε μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Αθήνα και τα 

Περιφερειακά Τμήματα και ποιοι αποδέχθηκαν τους συμβασιούχους, ως ισότιμα μέλη 

 Ποιοι μπήκαν μπροστά στον αγώνα μέσα και έξω από το ΤΕΕ για την κατάργηση του νόμου 

Χατζηδάκη (4808/21) 

Η τριετία που πέρασε αποτέλεσε την πιο πυκνή περίοδο του ΣΕΤΕΕ σε συνδικαλιστική δράση και την 

πιο γόνιμη σε αγώνες. 

Η «Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» ζητά την ψήφο σας ως έγκριση, ώστε αυτοί οι αγώνες 

ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και την εφαρμογή της από το ΤΕΕ να συνεχιστούν με το αγωνιστικό - 

διεκδικητικό πρόγραμμα για: 

 Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.  Άμεση 

ένταξη του ΤΕΕ στην Κινητικότητα του Δημοσίου.  

 Μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο κατά 20% ώστε να καλυφθούν οι απώλειες των 

μνημονιακών περικοπών και της ακρίβειας που μας οδήγησε στην φτωχοποίηση 

 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το ΤΕΕ για σειρά θεσμικών ζητημάτων των Εργαζομένων του 

ΤΕΕ που θα αποφασιστούν σε Γενική Συνέλευση. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση κατάργηση της επινοικιαζόμενης εργασίας 

πρόσληψη των συναδέλφων και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Άμεσα, ενίσχυση με 

προσωπικό όποιων Τμημάτων έχουν έλλειψη. 

 Ισότιμη απόδοση των υπερωριών σε όλους τους εργαζομένους στο ανώτατο επιτρεπόμενο 

όριο ως πρόσθετη αμοιβή χωρίς παράταση του οχταώρου  

 Λύσεις στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ολοκληρωμένη κάλυψη των Π.Τ. 

με γιατρό εργασίας 

 Υλοποίηση του θεσμού φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των ανήλικων παιδιών των 

υπαλλήλων κατά τις διακοπές Χριστουγέννων - Πάσχα και θερινές 

 Κάλυψη των θερινών Κατασκηνώσεων για ανήλικα παιδιά υπαλλήλων του ΤΕΕ από το φορέα 

Ο αγώνας για την κατάργηση του αντεργατικού 4808/21 και την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών 

ελευθεριών μας θα σταματήσει μόνο με την δικαίωσή του.  

Η εγρήγορση μας για ειρήνη στη χώρα μας και για αδελφοσύνη όλων των ανθρώπων, ενάντια στον 

πόλεμο θα είναι συνεχής. 

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού της «Αγωνιστικής Ενότητας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ»  

για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ: 

 

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



 


