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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας!

Τα έσοδα από το ημερολόγιο θα διατεθούν για την κάλυψη της δικαστικής δαπάνης
του ΣΕΤΕΕ για τη νομική υπεράσπιση των 15 απολυμένων εργαζόμενων του ΤΕΕ

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



Αγαπητέ κ. Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της ΔΕ,
εκπροσωπώ μια ομάδα 15 συναδέλφων,  οι οποίοι εργαστήκαμε στο ΤΕΕ για 4 και πλέον συνεχή χρόνια με συμβάσεις
έργου. Συγκεκριμένα η πρόσληψή μας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2006 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007, ύστερα
από δημοσίευση θέσεων εργασίας στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ  2403/07-08-2006 και διαδικασία συνέντευξης. 

Ενώ ουσιαστικά εργαζόμασταν στο ΤΕΕ ως υπάλληλοι, τηρώντας κανονικό ωράριο εργασίας και καλύπτοντας διαρκείς
ανάγκες, τυπικά και μόνο ήμασταν ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ή στον ΟΑΕΕ, ενώ οι πληρωμές
μας  γίνονταν με εντάλματα πληρωμής και σημαντικές καθυστερήσεις. 

Στα τέλη του 2010 μας ανακοινώθηκε από την διοίκηση του ΤΕΕ αφενός η επιπλέον παράταση στη διαδικασία των πλη-
ρωμών μας και αφετέρου η λήξη των συμβάσεών μας και η μη ανανέωσή τους τον Φεβρουάριο του 2011. Διεκδικήσαμε
μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους μας την ανανέωση των συμβάσεών μας στο ΤΕΕ αλλά απολυθήκαμε εξαιτίας των
μνημονίων που επέβαλλαν περιορισμό ακόμη και του αναγκαίου προσωπικού, παρότι Διοίκηση και υπηρεσία δήλωναν
ότι μας θεωρούσαν απαραίτητους για τη λειτουργία του ΤΕΕ. Τον Φεβρουάριο πράγματι βρεθήκαμε άνεργοι, στη μέση
της κρίσης, χωρίς να λάβουμε αποζημίωση, χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε το επίδομα του ΟΑΕΔ και όντας
απλήρωτοι για περίπου 1 χρόνο.

Έκτοτε ξεκίνησε ο δικαστικός μας αγώνας προκειμένου να αναγνωριστεί η πραγματική σχέση εργασίας μας με το ΤΕΕ. Ση-
μειώνεται πως 11 συνάδελφοί μας, με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες εργασίας, έχουν ήδη επιστρέψει στο ΤΕΕ μετά από
απόφαση Πρωτοδικείου από του οποίου το δικόγραφο εμείς είχαμε τυχαία αποχωρίσει! Στην πρωτόδικη αυτή απόφαση
το ΤΕΕ δεν άσκησε άλλα ένδικα μέσα και έτσι η υπόθεση έγινε αμετάκλητη. Το ίδιο έγινε την ίδια περίοδο και στην πρω-
τόδικη απόφαση που δικαίωνε τη συνάδελφό μας στο Βόλο, όπου και πάλι δεν ασκήθηκαν περαιτέρω ένδικα μέσα.

Άλλωστε λίγο πριν την απόλυσή μας άλλοι 36 συνάδελφοι που επίσης είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα εντάχθηκαν στο τακτικό
προσωπικό του ΤΕΕ, αφού επίσης το ΤΕΕ δεν άσκησε παραπέρα ένδικα μέσα ούτε καν στο εφετείο. 

Μετά από αρκετά χρόνια επιμονής, υπομονής και αναμονής επήλθε η δικαίωση με την έκδοση της τελεσίδικης Εφετειακής
Απόφασης 5703/09-10-2020 η οποία χαρακτηρίζει την σχέση εργασίας που είχαμε με το ΤΕΕ εξαρτημένη και αορίστου
χρόνου και καθιστά άκυρη την απόλυσή μας ενώ παράλληλα υποχρεώνει το ΤΕΕ να αποδεχτεί τις υπηρεσίες μας κατα-
βάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές μας και επιπρόσθετα καθορίζει και χρηματικό πρόστιμο για κάθε ημέρα παράλειψης
συμμόρφωσης του ΤΕΕ στην παραπάνω υποχρέωση για τον κάθε έναν από εμάς.

Επιλέγοντας όμως το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου και της διαλλακτικότητας, δεν κοινοποιήσαμε την απόφαση και
επιδιώξαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του πρόεδρου και μέσω επι-
στολής που πρωτοκολλήθηκε στο ΤΕΕ (Αρ. Πρωτ.24494/23-10-20) και κοινοποιήθηκε στα μέλη της ΔΕ, τις γενικές διευ-
θύνσεις και το σύλλογο εργαζομένων.

Η προσπάθειά μας για συνάντηση με τον Πρόεδρο, όχι μόνο δεν βρήκε ανταπόκριση αλλά όπως πληροφορηθήκαμε στις
02/11/2020 το ΤΕΕ προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την αναίρεση της Εφετειακής μας απόφασης που μας δικαίωσε
και την οποία δεν είχαμε καν κοινοποιήσει από επιλογή! Γιατί τέτοια απαξίωση;

Αυτή τη στιγμή εμείς οι 15 είμαστε άνεργοι ή ημιαπασχολούμενοι με προσωρινές εργασίες εν μέσω μιας πανδημίας που
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Είμαστε μετέωροι, καθώς ενώ το δίκαιο επιτάσσει την άμεση επανα-
πρόσληψή μας, το ΤΕΕ δικαστικά στρέφεται εναντίον μας. Και ενώ στρέφεστε εναντίον μας παράλληλα δημιουργείτε ομά-
δες εργασίας, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προσωπικό. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στο
διάστημα που μεσολάβησε από την απόλυσή μας από το ΤΕΕ κάποιοι εξ ημών απασχολήθηκαν και απασχολούνται ακόμα
και τώρα στο ΤΕΕ, με αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας για μακρύ χρονικό διάστημα. Σας ρωτάμε λοιπόν, μας θεωρείτε
κατάλληλους για να δουλεύουμε ως συμβασιούχοι αλλά όχι ως τακτικό προσωπικό;

Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που απολυθήκαμε. Το ΤΕΕ διαθέτει πλέον νέο οργανόγραμμα και έχει ανάγκες
σε προσωπικό, όπως διαπιστώνεται από το γεγονός ότι ζητά άτομα μέσω της κινητικότητας του δημοσίου τομέα αλλά και
από τον ΑΣΕΠ και ελλείψει αυτών προσλαμβάνει συμβασιούχους.

Γιατί λοιπόν το Τεχνικό Επιμελητήριο στρέφεται εναντίον μας ενώ μας έχει ανάγκη;

Ζητάμε την έμπρακτη συμπαράστασή σας στο δίκαιο αυτό αγώνα μας και για αυτό ένας τρόπος υπάρχει: να ακυρώσετε
την προσφυγή του ΤΕΕ στον Άρειο Πάγο και να αποδεχθείτε σύμφωνα με την δικαστική απόφαση την άμεση επανατοπο-
θέτησή μας στο ΤΕΕ. Άλλωστε σε λίγο χρόνο, με βάση την εφετειακή απόφαση θα πρέπει να είμαστε στο ΤΕΕ και να ερ-
γαζόμαστε μαζί σας συμβάλλοντας στο έργο του ΤΕΕ. 

Στο χέρι σας είναι αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ΔΕ και αγαπητοί συνάδελφοι για πολλούς από εμάς που είμαστε
μηχανικοί, να κάνετε το σωστό και να αποτρέψετε τη συνέχιση της δικαστικής αυτής διαμάχης.

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για το χρόνο σας

Τοποθέτηση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ (24/11/2020) εκπροσώπου των 15 απολυμένων
εργαζόμενων του ΤΕΕ οι οποίοι δικαιώθηκαν μετά από χρόνια με την Εφετειακή απόφαση 5703/20, 
την οποία αρνείται να εφαρμόσει το ΤΕΕ, προσφεύγοντας κατά των εργαζομένων στον Άρειο Πάγο
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Ζωγραφιές παιδιών μας, εμπνευσμένες από το παιδικό θέατρο “Ο Τσάρος με τη μακριά γενειάδα” που παρακολούθησαν τα
Χριστούγεννα του 2019, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του ΣΕΤΕΕ.

Ευχόμαστε στους εργαζόμενους του ΤΕΕ χρόνια πολλά, δημιουργικά με υγεία.
Ευχόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας καλούς αγώνες το 2021
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

FEBRUARY

2021

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗΣ

Το ΤΕΕ αν και δημόσιος φορέας δεν είναι ενταγμένο στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης. Από το 2012 με τον μνημονιακό νόμο Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» καταργήθηκε κάθε δημόσιο έσοδο για το ΤΕΕ. 

Το γεγονός είχε συνέπεια:
α) τη μετατροπή του ΤΕΕ σε μηχανισμό ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του δημοσίου μέσω ανταποδοτικών
υπηρεσιών
β) την εργασιακή ανασφάλεια  των υπαλλήλων που αφορά στο μέλλον του φορέα. 
γ) την άνιση μεταχείριση των υπαλλήλων του ΤΕΕ και την εξαίρεση τους από την κινητικότητα του 4440/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση…».

Για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΤΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτη και
γιαυτό το αίτημά μας για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
προκρίνεται σαν θεμελιώδες. 
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ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΜΑΡΤΙΟΣ

MARCH

2021

8 ΜΑΡΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η εργαζόμενη γυναίκα:
• Είναι η πρώτη που απολύεται.
• Είναι αυτή που ξέρει, πως αν απολυθεί σήμερα, δεν θα πάρει σύνταξη ποτέ.
• Είναι αυτή που υφίσταται τις παρενοχλήσεις του κάθε προϊστάμενου ή εργοδότη.
• Είναι αυτή που αποτελεί το εύκολο θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, που αυξάνει με την κρίση.
• Είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από τις περικοπές των κοινωνικών επιδομάτων.
• Είναι αυτή που υφίσταται όλες τις διακρίσεις στο σπίτι και στη δουλειά.

Ο αγώνας όλων των εργαζόμενων για την απελευθέρωσή τους συνοψίζεται σε αυτό που είπε η Κλάρα Τσέτκιν κατά
τη διάρκεια του παγκόσμιου συνεδρίου Σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη το 1910, όταν πρότεινε να καθιερωθεί η 8 του
Μάρτη "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" και έχει πρόσθετη αξία με τις απειλές του πολέμου να πυκνώνουν στην
περιοχή μας. 

«Να αγωνιστούμε για την αλληλεγγύη και την αγάπη για την ειρήνη που μας ενώνει και να διαδηλώσουμε τη συνεχή
διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας".

Διεκδικούμε:
• Τη δημιουργία υποδομής στο ΤΕΕ για εποχική φύλαξη των παιδιών
• Να μην αφαιρείται κανονική άδεια για τις άδειες ειδικού σκοπού που λαμβάνονται στο πλαίσιο των μέτρων

για την πανδημία από εργαζόμενους γονείς 
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Φωτογραφία από την εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ για τις “Φεμινιστικές ανιτιστάσεις στη δουλειά”
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ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

APRIL

2021

Τα δικαιώματα και οι αγώνες μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα!

Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ Τρίτη, 14 Απριλίου
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 12.30

Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία την Τρίτη 14 Απριλίου στο Υπουργείο Εργασίας στις 12:30 που οργανώνουν σω-
ματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων απέναντι στην κλι-
μάκωση της αντεργατικής επίθεσης από κυβέρνηση και εργοδοσία με αφορμή την επιδημία του κορωνοϊού.

Αντιπροσωπεία του ΣΕΤΕΕ τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, θα συμμετάσχει στην διαμαρτυρία.

Από την ανακοίνωση  αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3852 - 14/4/2020
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Φωτογραφία από τη διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας 14 Απριλίου 2020



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΜΑΪΟΣ

MAY

2021

Ζ Η Τ Ω  Η  Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α
24ωρη Πανελλαδική απεργία 1η Μάη 2020

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΧΑΥΤΕΙΑ 10:30 πμ & ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ, τακτικό προσωπικό και συμβασιούχους, να
συμμετέχουν αλληλέγγυα με τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο στην απεργία την 1η Μάη. 
Τη μέρα αυτή η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο αγωνίζεται για τα δικαιώματά της και ταυτόχρονα ο αγώνας
της ενσαρκώνει τα υψηλότερα ανθρώπινα ιδανικά για ειρήνη δικαιοσύνη και ισότητα.

Από την ανακοίνωση αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3854 - 28/4/2020
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Φωτογραφίες από τη διαδήλωση της πρωτομαγιάς 2020



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΙΟΥΝΙΟΣ

JUNE

2021

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΟ 2016

Μετά από αγώνες ετών, κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο ΤΕΕ αλλά και την αλληλεγγύη του
συνδικαλιστικού κινήματος (ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, κλπ) η Διοίκηση του ΤΕΕ προχώρησε στην
καταβολή των εκλογικών αποζημιώσεων για την εργασία που παρείχαμε στις εκλογές του 2016 σύμφωνα με
την απόφαση της Δ.Ε. Α1/Σ20/2020.
Μαζί με τις αποζημιώσεις των εκλογών του 2016 πληρώθηκαν και οι αποζημιώσεις για τις εκλογές του ΤΕΕ τον
Νοέμβριο του 2019.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί νίκη των εργαζομένων του ΤΕΕ.  Είναι νίκη της επιμονής, της αξιοπρέπειας,
της συσπείρωσης στο συνδικαλιστικό όργανο και της αλληλεγγύης του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Παραταύτα αρκετοί υπάλληλοι ενώ εργάστηκαν, δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα είτε αδικήθηκαν ως προς
τη δουλειά που έκαναν. Αγνοήθηκαν τελείως ή αμείφθηκαν με ένα εξευτελιστικό ποσό συνάδελφοι με 4, 5, 9
ή και παραπάνω ημέρες εργασίας στις βαριές εργασίες της αποθήκης αλλά και σε απαιτητικές εργασίες στο
Κεντρικό ΤΕΕ. 

Το ζήτημα βρίσκεται στην τυπική και ουσιαστική αρμοδιότητα του Προέδρου του ΤΕΕ, ο οποίος οφείλει να
απαντήσει στις ενστάσεις των συναδέλφων μας και να μεριμνήσει να καταβληθούν τα δεδουλευμένα που τους
οφείλονται. 
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Διαμαρτυρία σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, για το ζήτημα 
της αφαίρεσης κανονικής άδειας στο πλαίσιο των αδειών ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς 

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έγινε η προγραμματισμένη παρέμβαση διαμαρτυρία σωματείων του Ιδιωτικού και
Δημόσιου τομέα έξω από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το ζήτημα της αφαίρεσης κανονικής
άδειας ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς με πρόσχημα τα μέτρα για την πανδημία.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν τα σωματεία:
Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) - Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης - Σωματείο
Εργαζομένων στην Εταιρία Retail World A.E.- Καταστήματα Public - Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου –
Ψηφιακών Μέσων Αττικής - Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Σ.Ε.Ο.Μ.Μ.Α. – Σωματείο Εργαζομένων
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μ.Κ.Ο. – Σ.Β.Ε.Μ.Κ.Ο. - Σύλλογος
Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - Σωματείο
Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα - Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Πλαίσιο - Σύλλογος Εργαζομένων στα
Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) - Σωματείο εργαζομένων στην ΝΟΚΙΑ Ελλάδος - Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

AUGUST

2021

Εκδήλωση του ΣΕΤΕΕ για τη “σημασία της δωρεάς του μυελού των οστών”

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2020 έγινε η ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΤΕΕ για τη "σημασία της δωρεάς του μυελού
των οστών" στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.
Το θέμα παρουσίασε εκ μέρους της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, η αιματολόγος κα Μαρία Παγώνη,
(Αιματολόγος Δ/ντρια Αιματολογικής & Λεμφωμάτων Κλινικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Γεν. Γραμματέας ΔΣ
ΕΑΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Εθελοντισμού Ε.Α.Ε).

Μετά το τέλος της εκδήλωσης αρκετοί συνάδελφοι έδωσαν δείγμα για ιστοσυμβατότητα ώστε αν βρεθεί
συμβατός ασθενής, να γίνουν δωρητές μυελού των οστών.
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ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
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ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

OCTOBER

2021

Εικόνες από τη συμμετοχή του ΣΕΤΕΕ σε απεργιακές συγκεντρώσεις.
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ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NOVEMBER
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ΔευΚυρ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σαβ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

DECEMBER

2021
11 22 33 44

55 66 77 88 99 1010 1111
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2626 2727 2828 2929 3030 3131

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ 15 ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ενημερώθηκε για την αρνητική εξέλιξη που αφορά στην αίτηση αναίρεσης του ΤΕΕ κατά της εφε-
τειακής απόφασης (5703 – 9/10/2020) που δικαιώνει τους 15 απολυμένους εργαζόμενους του ΤΕΕ. Ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ με εσπευσμένη απόφασή του πριν καν κοινοποιηθεί η απόφαση στο ΤΕΕ (!) και ενώ εκκρεμούσε αίτημα συνάν-
τησης μαζί του για το θέμα, ωθεί τη δικαστική αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους και το ΣΕΤΕΕ στα άκρα, στοχεύον-
τας στην προσωπική και οικονομική καταπόνηση των συναδέλφων μας.

Για πρώτη φορά το ΤΕΕ στράφηκε κατά δικαστικής απόφασης που δικαιώνει εργαζόμενους και μέλη του Συλλόγου
που η πραγματική εργασιακή σχέση ως αορίστου χρόνου αναγνωρίστηκε με δικαστική απόφαση. Οι αθρόες όμως
προσλήψεις εργαζόμενων για ορισμένο χρόνο χωρίς εργασιακά δικαιώματα στο ΤΕΕ, δείχνουν ότι η ενέργεια αυτή
αντανακλά την πολιτική προτίμηση του Προέδρου του ΤΕΕ στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ έχει δηλώσει ότι η αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της εφετειακής απόφασης έχει το χα-
ρακτήρα απόλυσης τακτικού προσωπικού αορίστου χρόνου (όπως αναγνωρίζεται και στη δικαστική απόφαση) και
θα αντιμετωπιστεί αγωνιστικά ενωτικά και αποφασιστικά σε νομικό και συνδικαλιστικό επίπεδο.

Συσπειρωμένοι στο Σύλλογό μας και σε συντονισμό με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους
που δικαιώθηκαν, θα σταθούμε απέναντι σε κάθε ενέργεια που στοχεύει το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία
στο ΤΕΕ.

Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3944 - 12/11/2020
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