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 13.10.2020
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3918
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………………………..
Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Κοινοποίηση
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε., Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 10:00πμ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στην συνεδρίασή του την Τρίτη 13 Οκτωβρίου αποφάσισε να συμμετέχει στην
24ωρη απεργία που κήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 15 του Οκτώβρη 2020.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τους συναδέλφους μας στο δημόσιο και διεκδικούμε:
1. Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Γενναία αύξηση των δαπανών για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Αύξηση του αριθμού των ΜΕΘ. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.
Δωρεάν τεστ σε όλους, όπου οι ανάγκες το απαιτούν. Δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας.
Προστασία των ευπαθών ομάδων. Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, χωρίς αφαίρεση
από την κανονική άδεια.
2. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών και
λειτουργικών κενών. 15 μαθητές ανά τμήμα. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην
καθαριότητα.
3. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία μείωση των μισθών των εργαζομένων.
Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.
4. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα
όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από
κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που το
λαμβάνει σήμερα.
5. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Να
σταματήσει η φορολογική επιδρομή. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ. Μείωση των ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%.
6. Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με προτεραιότητα
στην Υγεία
7. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής
ασφάλισης. Αξιοπρεπής περίθαλψη και διαβίωση για τους εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους.

8. Κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις. Κατάργηση της διάταξης για το
50%+1για τη λήψη απόφασης για απεργία. Κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Ανυπακοή στις αντεργατικές τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας.
9. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην
εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για
Υγεία, Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική προστασία και περιβάλλον.
10. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους που
αδυνατούν να πληρώσουν.
Διεκδικήσεις των εργαζόμενων στο ΤΕΕ
Συναδέλφισσες –οι,
οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ παλεύουμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων Οργανισμών και
απαιτούμε την κάλυψη των οικονομικών του ΤΕΕ ως ΝΠΔΔ, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Ζητάμε ίση μεταχείριση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους για ένταξη του ΤΕΕ στο
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του 4440/2016.
Ο ΣΕΤΕΕ θεωρεί απαραίτητη, μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργίου Υποδομών
& Μεταφορών για να δρομολογηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα
διευθετήσουν τα δίκαια αιτήματά μας.
Κινητοποίηση ενάντια στις αντεργατικές διατάξεις των ΠΝΠ
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντί να θωρακίσει την Υγεία, πήρε σειρά αντεργατικών μέτρων και
αξιοποίησε την πανδημία για να ρίξει τα βάρη για άλλη μια φορά στις πλάτες των εργαζομένων.
Χιλιάδες εργαζόμενοι γονείς αφού κλείστηκαν υποχρεωτικά στα σπίτια τους στο πλαίσιο των
μέτρων για την πανδημία έχασαν με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου πολλές ημέρες από
την κανονική τους άδεια και πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να μην πάρουν την θερινή άδεια
ή να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών. Σήμερα η κυβέρνηση, εκλαμβάνοντας την έλλειψη
συνδικαλιστικής αντίδρασης ως αδυναμία, επεξέτεινε σε περισσότερες κατηγορίες την αφαίρεση
της κανονικής άδειας στο πλαίσιο των ειδικών αδειών που λαμβάνονται για την πανδημία και
καθιέρωσε τις απλήρωτες υπερωρίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ, καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία, Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ, την
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου να στηρίξουν την κινητοποίηση των σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα έξω από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να ανακληθούν όλες οι
ημέρες κανονικής άδειας που χρεώθηκαν σε εργαζόμενους γονείς στο πλαίσιο των μέτρων για
την πανδημία και να ακυρωθούν οι αντεργατικές διατάξεις των ΠΝΠ, παλιές και νέες.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

