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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Στήριξη της Πανελλαδικής στάσης εργασίας στο ΤΕΕ, Τρίτη 8
Φεβρουαρίου.
Συγκέντρωση έξω από το ΤΕΕ στην Αθήνα, οδός Νίκης 4, στο Σύνταγμα. στις 11 πμ.

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ είχε ζητήσει με επιστολή του, Α.Π. 166/16-12-2020, από τον
Πρόεδρο και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, καθώς επίσης και από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μετά από στάση εργασίας του Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. και
συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Υποδομών κ. Γεράρδη, να μην προσφύγουν κατά
της τελεσίδικης Εφετειακής Απόφασης που δικαίωνε απόλυτα τους 15 συμβασιούχους
του ΤΕΕ (Αρ. Πρωτ. 147 / 26- 10 -2020). Το αίτημα είχε γίνει προς την Γενική Γραμματέα
από το Σωματείο Εργαζομένων ΤΕΕ, την Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την ΑΔΕΔΥ για
εξωδικαστική Νομοθετική Ρύθμιση, στη βάση της ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του
ΤΕΕ (Αποφ. Α17/Σ23/2021), διότι η συνέχιση των ένδικων μέσων θα προκαλούσε μόνο
ψυχική και οικονομική επιβάρυνση στους εργαζομένους.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΗ ΚΕΝΗ ΚΑΙ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΣΤΕ:
1. Από πού «θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το ΤΕΕ»! όπως ισχυρίζεται το ΤΕΕ
μετά την προσφυγή του στον Άρειο Πάγο, με την πρόσληψη των 15 εργαζομένων;
2. Με ποιο προσωπικό και με ποιές εργασιακές σχέσεις θα επιτελέσει το έργο του το
ΤΕΕ, όταν μάλιστα στρέφεται κατά υπαλλήλων που τελεσίδικα έχουν
χαρακτηριστεί αορίστου χρόνου;
3. Με ποιό προσωπικό και με ποιές εργασιακές σχέσεις θα επιτελέσει το έργο του το
ΤΕΕ όταν Υπουργεία του ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ(;;;;;; ) διάφορες εργολαβίες;

ΖΗΤΑΜΕ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθήσει τη
Νομοθετική Ρύθμιση για την επίλυση του θέματος και να τιμήσει τις
δεσμεύσεις των εκπροσώπων του προς τα συνδικαλιστικά όργανα της
ΑΔΕΔΥ, της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του ΣΕΤΕΕ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δηλώνει τη συμπαράσταση της στους συναδέλφους του ΤΕΕ,
που δικαιώθηκαν τελεσίδικα με την Εφετειακή Απόφαση (5703-9/10/2020), για μόνιμες
και σταθερές σχέσεις εργασίας.

ΤΟ Δ.Σ.

