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Προς:
Εργαζόμενους στο ΤΕΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 23/6/2022
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ
(θέματα: 2,3 & 4 της ημερήσιας διάταξης)
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καταδικάζει την απεργοσπαστική απόφαση της Διοίκησης και του Προέδρου του ΤΕΕ Γ.
Στασινού, να περικόψει τα χρήματα των απεργιακών κινητοποιήσεων και των στάσεων εργασίας που
έγιναν με αίτημα την ακύρωση των παράνομων απολύσεων 15 πρώην συμβασιούχων σε εφαρμογή της
εφετειακής απόφασης 5703/20 και την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ για
Νομοθετική Ρύθμιση του ζητήματος.
Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ είμαστε περήφανοι γιατί αγωνιστήκαμε για την δικαίωση των 15 απολυμένων
πρώην συμβασιούχων συναδέλφων μας και παλεύουμε για την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων
εργασίας στο ΤΕΕ.
Ο αγώνας μας αγκαλιάστηκε από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες στην Ελλάδα που στάθηκαν
αλληλέγγυα. Ο απόηχός αυτού του αγώνα για την δικαίωση των 15 συναδέλφων μας έφτασε μέχρι το
εξωτερικό.
Έτσι, η περικοπή των αποδοχών μας, και μάλιστα 4 μήνες μετά αναδρομικά, αποσκοπεί στο να τιμωρηθεί
η αλληλεγγύη και η συναδελφική ενσυναίσθηση που έδειξαν οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ.
Οι απεργίες όμως και οι στάσεις εργασίας αποτελούν δικαίωμα και έσχατο μέσο των εργαζομένων του ΤΕΕ
απέναντι στην αναλγησία και την υποκρισία της πλειοψηφίας της Δ.Ε. του ΤΕΕ και του Προέδρου της. Όχι
μόνο στο ζήτημα της επαναπρόσληψης των 15 παράνομα απολυμένων συναδέλφων μας αλλά και σε μια
σειρά αυθαιρεσίες και αδικίες που αναδείξαμε και αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Συναδέλφισσες –οι, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ δεν αναγνωρίζει καμιά περικοπή μισθού εργαζομένων ως δίκαιη. Η
συγκεκριμένη εκδικητική περικοπή όμως έχει και ζητήματα νομιμότητας αφού έγινε 4 μήνες μετά και
έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία, η οποία ρητά αναφέρει ως μέγιστο όριο τον ένα μήνα. Απαιτούμε
την ανάκληση των περικοπών για τον δίκαιο αγώνα μας και την απάντηση στα σχετικά πρωτοκολλημένα
αιτήματα για κοινοποίηση της σχετικής απόφασης περικοπής.
Ο αιφνιδιασμός των εργαζομένων
Η αλλαγή της πολιτικής του Προέδρου του ΤΕΕ στο ζήτημα των απεργιών πρέπει να βάλει σε σκέψεις
όλους τους εργαζόμενους. Επιδιώκουν να μας εκφοβίσουν με τις περικοπές.
Εμείς όμως πρέπει να αναλογιστούμε:




















Τον αγώνα και τις στάσεις εργασίας που κάναμε με αποτέλεσμα να μην καταργηθούν τα
Περιφερειακά Τμήματα με το Οργανόγραμμα που προωθούσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Χάρη σε αυτό
τον αγώνα καταφέραμε επίσης να μη μειωθούν οι οργανικές θέσεις στο ΤΕΕ συνολικά.
Τον πολύμηνο αγώνα, τις στάσεις εργασίας και την απεργία - αποχή από τις εργασίες των εκλογών
του 2019 και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε για την πληρωμή των δεδουλευμένων για
την εργασίας που παρείχαμε στις εκλογές του ΤΕΕ το 2016. Ο αγώνας αυτός αφορούσε εκτός από
την πληρωμή των δεδουλευμένων και στην αξιοπρέπειά μας ως εργαζομένων.
Τον πολύμηνο δίκαιο αγώνα μας με απεργίες και στάσεις εργασίας για την επαναπρόσληψη των
15 παράνομα απολυμένων, όπως διαπίστωσε τελεσίδικα και το δικαστήριο και την επίλυση του
ζητήματος με Νομοθετική Ρύθμιση.
Την στάση εργασίας όταν διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνταν το πρωτόκολλο για τον covid και
εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης για κρούσματα υπήρχε κίνδυνος υπερμετάδοσης στο ΤΕΕ
(14/1/2020) θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους και τους οικείους τους. Την διεκδίκηση
ατομικών μέσων προστασίας κατά του covid για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ.
Την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ να ζητήσει από τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν νωρίτερα
για να αποφύγουν τους σοβαρούς κινδύνους της ισχυρής χιονοθύελλας τον περασμένο Ιανουάριο,
παρά την άρνηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου.
Την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για αποχώρηση από την εργασία στις 11/4/2022 όταν η Υπηρεσία
και ο Πρόεδρος επέμεναν να παραμείνουμε στο χώρο εργασίας ενώ είχε διακοπή η υδροδότηση
για ώρες.
Τους αγώνες για να διορθωθεί το πρόβλημα με την θέρμανση το χειμώνα που υπήρχε σε πολλά
γραφεία και αντίστοιχα η έλλειψη κλιματισμού κατά τον καύσωνα τους καλοκαιρινούς μήνες
Τις κινητοποιήσεις και τις στάσεις εργασίας για τις άδειες ειδικού σκοπού των γονιών, λόγω των
μέτρων για την πανδημία, που δόθηκαν με τέτοιους όρους ώστε οδήγησαν στην στέρηση της
θερινής άδειας σε πολλές μητέρες
Την στάση εργασίας για την διεκδίκηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για ένταξη
των ανήλικων παιδιών μας στις Κατασκηνώσεις του Υπουργείου.
Τους αγώνες μας ενάντια στους αντεργατικούς νόμους, όπως ο Ν. 4808/21 (Ν. Χατζηδάκη) που
άνοιξε το δρόμο για την κατάργηση των σωματείων μας, την κατάργηση του 8ώρου
κλπ

Αφού σκεφτούμε συναδέλφισσες –οι για όλα αυτά, οφείλουμε αναρωτηθούμε:
Ποιοι ήταν υπεύθυνοι για τα προβλήματα που οδήγησαν στις απεργίες και τις στάσεις που αποσκοπούσαν
στην επίλυσή τους; Ήταν σωστό και δίκαιο να αγωνιστούμε; Έπρεπε να απεργήσουμε, να καταγγείλουμε
τα προβλήματα ή έπρεπε να σιωπήσουμε από το φόβο της όποιας περικοπής θα μας επέβαλλαν μόνο και
μόνο για να μας εκδικηθούν η ίδιοι που προκάλεσαν αυτά τα προβλήματα;
Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του το κάθε μέλος του ΣΕΤΕΕ. Από την απάντηση θα
εξαρτηθεί αν επιθυμούμε να ζούμε και να εργαζόμαστε ως αξιοπρεπείς πολίτες ο οποίοι αντιδρούν,
διεκδικούν και απεργούν όταν το δίκαιο το απαιτεί και γι αυτό τους αξίζει ο σεβασμός.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μέλη του ΣΕΤΕΕ που έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερη οικονομική
δυσχέρεια λόγω των απεργοσπαστικών περικοπών των αποδοχών τους για συμμετοχή στις απεργίες
Η αιφνιδιαστική περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων ενδέχεται να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα
προβλήματα σε συγκεκριμένους συναδέλφους μας και μπορεί να στερεί βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης
για τους ίδιους ή τα παιδιά τους.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΣΕΤΕΕ πριν από όλα τα άλλα, είναι Σύλλογος αλληλεγγύης των μελών του
(Καταστατικό ΣΕΤΕΕ: Άρθρο 2, Σκοποί του Συλλόγου παρ. 5 & 8). Απέναντι στον εκφοβισμό, στην επιδίωξη

ιδιώτευσης και την σιωπή μπροστά στην αυθαιρεσία που επιδιώκουν με τις εκδικητικές περικοπές των
αποδοχών μας, ο ΣΕΤΕΕ αντιπαρατάσσει την ενσυναίσθηση, την ανθρωπιά τον αλτρουισμό και την
αλληλεγγύη των μελών του αλλά και του εργατικού κινήματος συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι υπό
προϋποθέσεις που αφορούν σε εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια ο ΣΕΤΕΕ θα σταθεί στο μέτρο των
οικονομικών δυνατοτήτων του δίπλα σε απεργούς που βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση εξαιτίας του
πρόσφατου οικονομικού αιφνιδιασμού με την περικοπή των αποδοχών τους και θα απευθυνθούν στο
ΣΕΤΕΕ.
Δημιουργία ιδιαίτερου απεργιακού ταμείου του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ
Ο ΣΕΤΕΕ έχει διακηρυγμένο στόχο και πρόθεση την καλόπιστη συνεργασία με την εκάστοτε διοίκηση
του ΤΕΕ και τον Πρόεδρό της για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων μέσα από το
διάλογο. Επιδιώκουμε με σταθερότητα την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης στο πλαίσιο όμως του
σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων από το ΤΕΕ.
Δυστυχώς οι κατά καιρούς αντεργατικές επιδιώξεις της διοίκησης και του Προέδρου του ΤΕΕ σε μια σειρά
κρίσιμα θέματα, όπως η μείωση των δομών του ΤΕΕ, η απλήρωτη εργασία, η άρνηση εφαρμογής
δικαστικών αποφάσεων, είτε αυτές είναι τελεσίδικες (5703/20) είτε ακόμη - ακόμη και αν έχουν καταστεί
αμετάκλητες (οφειλές προς τους πρώην εργαζόμενους του ΙΕΚΕΜ) κλπ, δεν μας αφήνουν περιθώρια
επανάπαυσης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, όπως οφείλει να κάνει κάθε συνδικαλιστικό όργανο, θα
συγκροτήσει ιδιαίτερο απεργιακό ταμείο που θα χρηματοδοτείται σε βάθος χρόνου, με ιδιαίτερες
οικονομικές καμπάνιες όπως έκδοση ημερολογίων, λαχειοφόροι κλπ.

