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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ (26/9/2022)
Θέμα: Σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» και την εφαρμογή τους στο
ΤΕΕ
Μπροστά στην εντεινόμενη ενεργειακή κρίση η οποία αναμένεται να πλήξει το χειμώνα
ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την «εξοικονόμηση
ενέργειας» στο δημόσιο αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης του.
Στην Ελλάδα σημαντικό ποσοστό των πολυκατοικιών, από την εποχή των μνημονίων ακόμα,
έχουν καταργήσει για οικονομικούς λόγους την κεντρική θέρμανση. Εξαιτίας αυτής της
κατάστασης, το πρόβλημα της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης έχει αποκτήσει δραματικές
συνέπειες. Ατομικά μέσα θέρμανσης, (μαγκάλια, ξυλόσομπες, τζάκια κλπ) ελλείψει
κεντρικής θέρμανσης, ήδη χρησιμοποιούνται σε κτήρια μέσα στον αστικό ιστό εκθέτοντας
τους πολίτες στους κινδύνους πυρκαγιών και θανάτων από αυτή την αιτία και οξύνουν το
περιβαλλοντικό πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η εγκύκλιος για το δημόσιο με θέμα: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα – Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών
Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων» που εξέδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών με Σχετ.: την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ (Β’ 3424) θα έχει
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Με την «παρακολούθηση» της εξοικονόμησης ενέργειας θα επιφορτιστούν συγκεκριμένοι
υπάλληλοι οι οποίοι θα ελέγχουν και ενδεχόμενα θα υποχρεωθούν να αστυνομεύουν ή και
να διαπληκτίζονται με τους συναδέλφους τους.

Οι ποινές όμως που εξαγγέλθηκαν για την συμμόρφωση των φορέων είναι αρκετά
δηλωτικές των προθέσεων υποβάθμισης της συνολικής λειτουργίας του δημοσίου: ο
φορέας που δεν θα συμμορφωθεί με την εγκύκλιο (ορισμό υπευθύνων στόχων κλπ) δεν θα
ενταχθεί στον προγραμματισμό των προσλήψεων που θα κυρωθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως και στον δεύτερο κύκλο κινητικότητας, που ξεκινά
τον Οκτώβριο!
Στο ΤΕΕ εδώ και χρόνια η υπολειτουργία του κεντρικού κλιματισμού με συνέπεια την
αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης των γραφείων και σωστής ρύθμισης της
θερμοκρασίας το καλοκαίρι, έχει επισημανθεί επανειλημμένα από το ΣΕΤΕΕ, στον Πρόεδρο
του ΤΕΕ και τους Γενικούς Διευθυντές χωρίς να επιλυθεί όμως το πρόβλημα.
Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να είμαστε επιφυλακτικοί και να επαγρυπνούμε, όταν αυτοί που
συστηματικά αγνοούσαν τις παραπάνω επισημάνσεις του ΣΕΤΕΕ είναι οι ίδιοι θα
υλοποιήσουν στο ΤΕΕ τις κυβερνητικές κατευθύνσεις για την «εξοικονόμηση ενέργειας».
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί την κυβέρνηση και τους αρμόδιους να μην μετακυλήσουν για άλλη
μια φορά την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων και ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων. Να
ανακαλέσουν την εγκύκλιο και κάθε ανάλογο περιοριστικό μέτρο και να μεριμνήσουν για
ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Ζητάμε:







Να μην γίνει καμιά υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας
Φθηνό ρεύμα για όλο το λαό!
Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Δραστική μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
πετρελαίου θέρμανσης
Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη,
φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια,
Να σταματήσουν άμεσα οι διακοπές ρεύματος σε οικογένειες που αδυνατούν να το
πληρώσουν.

