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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 
 
 

 
Ενημέρωση από την τηλεδιάσκεψη του ΣΕΤΕΕ με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία  

του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 
 

Την Πέμπτη 1 Απριλίου το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με αντιπροσωπεία της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η τηλεδιάσκεψη έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων για αιτήματα του ΣΕΤΕΕ. 

Τα ζητήματα που περιλαμβάνονταν στην πρόσκληση ήταν:  

1. Η «Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» και η 
«Ένταξη του ΤΕΕ στην κινητικότητα του 4440/2016» 

2. Η εφαρμογή της Εφετειακής απόφαση 5703/2020, με την οποία ακυρώθηκαν απολύσεις 
εργαζομένων 

Εξαιτίας του χαρακτήρα της αμεσότητας που είχε το θέμα της υλοποίησης της εφετειακής απόφασης 
5703/2020, και της ακύρωσης των  απολύσεων των συμβασιούχων συναδέλφων, προτάχθηκε για 
συζήτηση και κάλυψε όλο το διαθέσιμο χρόνο της τηλεδιάσκεψης. Το ζήτημα της για «Ένταξη του ΤΕΕ στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» και η «Ένταξη του ΤΕΕ στην 
κινητικότητα του 4440/2016» θα συζητηθεί σε επόμενη σύσκεψη. 

Στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συμμετείχαν: 

 Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Β1 Περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών 

 Νίκος Παππάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών 

 Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης 

 Αποστόλης Καραναστάσης, πρώην Πρόεδρος της Δ.Ε. του TEE στην Ανατολική Στερεά, πρώην 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, (Τμήμα Υποδομών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ) 

 Νίκος Ανδρεδάκης, Α΄ Αντπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ 

 Σταυρούλα Αγρίου, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ 

 Εβίνα Λιοσάτου, Συντονίστρια Τμήματος Υποδομών ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ 

 Δήμητρα Θωμά, Συνεργάτης Χρήστου Γιαννούλη 

 Ματίνα Πούλου, Συνεργάτης Χρήστου Γιαννούλη 

Από τη μεριά των εργαζομένων του ΣΕΤΕΕ ήταν παρόντες:  

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ: 

Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
Παναγιώτα Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
Μαρία Πέτρου, Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
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Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 
Αγγελική Στραβοράβδη, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

Εκπρόσωπος των 15 εργαζομένων με την εφετειακή απόφαση 

Λένα Μπακατσή 

Από την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) 

Χαράλαμπος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

Στη συζήτηση που έγινε, δηλώθηκε η πρόθεση των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουν σε ενέργειες 
κοινοβουλευτικού ελέγχου (επερώτηση) στην κατεύθυνση της ανάδειξης και της διευθέτησης του 
ζητήματος της εφαρμογής της εφετειακής απόφασης και της επαναπρόσληψης των συμβασιούχων 
συναδέλφων μας. Επίσης και στην συνεργασία με άλλα κόμματα του κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για 
τη στήριξη του αιτήματος της επαναπρόσληψης των απολυμένων εργαζομένων στο ΤΕΕ στην βάση της 
εφετειακής απόφασης 5703/20.   

Συναδέλφισσες –οι, η ελπίδα για την επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης βρίσκεται πρώτα απ όλα στον 
αγώνα του ΣΕΤΕΕ και των εργαζομένων του ΤΕΕ με στήριγμα την αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος και 
πολιτικών δυνάμεων που ενστερνίζονται το δίκαιο αίτημά μας. 

Το ζήτημα της επαναπρόσληψης των συναδέλφων μας εντάσσεται στο πλαίσιο του αγώνα για την 
κατάργηση της επισφαλούς εργασίας συνολικά. Ένας ισχυρός κοινωνικός συσχετισμός, όταν 
δημιουργηθεί, θα καθορίσει το αποτέλεσμα στέλνοντας μήνυμα είτε στον Άρειο Πάγο είτε στο 
κοινοβούλιο. 

 

 

 

 


