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Προς: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Κοινοποίηση 

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε., Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης -Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.  

Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων -Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων 

 

Ανακοίνωση του ΣΕΤΕΕ για την Εφετειακή Απόφαση 5703 – 9/10/2020 

που δικαιώνει τελεσίδικα 15 συμβασιούχους του ΤΕΕ 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ χαιρετίζει τη νίκη των 15 συναδέλφων στο εφετείο (5703 – 9/10/2020), το 

οποίο με μια απόφαση νομικά εμπεριστατωμένη απέρριψε τα νομικά επιχειρήματα του ΤΕΕ κατά 

των εργαζομένων και αναγνώρισε ότι: 

 Οι 15 εργαζόμενοι που προσέφυγαν κατά του ΤΕΕ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

και η σχέση που τους συνδέει με το ΤΕΕ είναι αορίστου χρόνου. 

 Η απόλυσή τους είναι άκυρη 

 Το ΤΕΕ οφείλει να αποδεχθεί τις υπηρεσίες τους (να τους επαναπροσλάβει) και σε 

αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται στο ΤΕΕ χρηματική ποινή 150 € ανά ημέρα για τον 

καθένα. 

Η επιτυχία των συναδέλφων είναι καρπός της αποφασιστικότητας και της επιμονής τους να 

αγωνιστούν μέχρι την τελική δικαίωσή τους. 

Η δικαίωση των εργαζόμενων συμβασιούχων αποτελεί μέρος του συνολικού αγώνα για την 

πλήρη κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για σταθερή 

και μόνιμη δουλειά για όλους. 

Είναι δικαίωση του ενωτικού αγώνα με κοινές συνελεύσεις και επιτροπές αγώνα την περίοδο του 

2010 -11 όλων των εργαζομένων στο ΤΕΕ (μονίμων, αορίστου και συμβασιούχων) για να 

αποτραπούν οι απολύσεις των συμβασιούχων. Είναι δικαίωση των θέσεων του ΣΕΤΕΕ για 

σταθερή και μόνιμη εργασία, που στήριξε συνολικά τις διεκδικήσεις των συμβασιούχων και τον 

δικαστικό αγώνα τους με κινητοποιήσεις,  με παρεμβάσεις στη Δ.Ε. του ΤΕΕ και τον Πρόεδρο και 

με μάρτυρες στο δικαστήριο.   

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ καλεί τον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, να εφαρμόσουν άμεσα την 

Εφετειακή απόφαση και να παραιτηθούν από περεταίρω ένδικα μέσα κατά των εργαζομένων. 
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Κάθε ενέργεια που καθυστερεί την πρόσληψη των συναδέλφων ή στρέφεται νομικά κατά της 

τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου, πέρα από το ότι στερεί το ΤΕΕ από απαραίτητο και έμπειρο 

προσωπικό, θεωρούμε ότι έχει το χαρακτήρα απόλυσης τακτικού προσωπικού και θα το 

αντιμετωπίσουμε αγωνιστικά ενωτικά και αποφασιστικά σε νομικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. 

Ζητάμε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να ορίσει μέσα σε μια εβδομάδα συνάντηση με τους 

εργαζόμενους και το Δ.Σ. για το ζήτημα. 

 


