
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ  
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα 
email: setee@central.tee.gr 
τηλ.: 210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382    

Αθήνα 25/11/2022 
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4381 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………….  

Προς: 
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Κοινοποίηση: 
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.  
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων 

  
Θέμα:  Συμμετοχή του ΣΕΤΕΕ (Κεντρική Υπηρεσία)  στην διευκολυντική στάση εργασίας που 

προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την δίωξη της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ για συμμετοχή των 
εργαζομένων στην συγκέντρωση στα δικαστήρια (Σχολή Ευελπίδων), Δευτέρα 28 
Νοεμβρίου από 12:00 έως 15:00 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ 

Απαιτούμε να πάψει η δίωξη εναντίον της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ 

Την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου δικάζεται η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ρέτζιου Αφροδίτη με την 
κατηγορία ότι δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του νόμου Χρυσοχοΐδη κατά τη διάρκεια 
απεργιακής κινητοποίησης στο Υπουργείο Υγείας, με αίτημα μέτρα προστασίας της υγείας και 
της ζωής του λαού μέσα στην πανδημία, στις 24/9/2020. 

Την περίοδο εκείνη τα πρωτοπόρα αγωνιστικά συνδικάτα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 
ανέδειξαν και οργάνωσαν διαμαρτυρίες (συγκεντρώσεις- διαδηλώσεις κλπ) τόσο μέσα στα 
νοσοκομεία όσο και στους δρόμους διεκδικώντας και παλεύοντας για την λήψη μέτρων 
ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα 
νοσοκομεία, την επίταξη των ιδιωτικών μεγαλοκλινικών, την προστασία των εργαζομένων 
στους χώρους δουλειάς, τηρώντας σε όλες τις περιπτώσεις τα μέτρα προστασίας για τη 
δημόσια υγεία. 

Η συμβολή της ΟΕΝΓΕ στους αγώνες αυτούς ήταν πολύ σημαντική. 

Ο ΣΕΤΕΕ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις αυτές και στήριξε με αποφάσεις του και οικονομικά 
τους διαδηλωτές για τα πρόστιμα που τους καταλογίστηκαν με πρόσχημα την πανδημία (αρ. 
Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3965 - 20/1/2021, 3943 - 12/11/2020, 3852 - 14/4/2020 κλπ). 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ θεωρεί ότι η  στοχοποίηση και η δίωξη της Προέδρου της Ομοσπονδίας 
είναι μέρος του κυβερνητικού αυταρχισμού για να χτυπηθεί το οργανωμένο και πρωτοπόρο 
τμήμα του Σ.Κ.. 

Επιβάλλεται να εκφραστεί η αλληλεγγύη όλων των συνδικάτων για να ακυρωθούν οι 
αντεργατικές αυτές μεθοδεύσεις. 

mailto:setee@central.tee.gr


Καλούμε τους εργαζόμενους στην Κεντρική Υπηρεσία στην διευκολυντική Στάση Εργασίας 
που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, ώρες 12:00 με 3:00μμ, 
προκειμένου να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση στη Σχολή Ευελπίδων – κτίριο 5. 

 

 


