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Αθήνα 19/7/2021 
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3949 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:  18130-21/7/2021 

Προς: 

Εργαζόμενοι ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΕΜΔΥΔΑΣ 

Κοινοποίηση: 

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 

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

Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων 

Θέμα: 24ωρη Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο, Παρασκευή 23 Ιουλίου, 11 πμ, 

για την εφαρμογή της εφετειακής απόφασης 5703/20 που δικαιώνει 15 απολυμένους πρώην 

συμβασιούχους 

Συναδέλφισσες –οι, 

το Σάββατο 17 Ιουλίου στη συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ,  

δήλωνε ότι συμφωνεί με ψήφισμα που κατατέθηκε υπέρ των απολυμένων πρώην συμβασιούχων. Δήλωσε 

μάλιστα ότι θα φέρει στη Δ.Ε.  του ΤΕΕ πρόταση για Νομοθετική Ρύθμιση για τους 15 απολυμένους πρώην 

συμβασιούχους συναδέλφους. 

Χρειάστηκε όμως να μεσολαβήσει μόνο μια μέρα και την Δευτέρα 19 Ιουλίου επιδόθηκε στους 

συναδέλφους μας το δικόγραφο με το οποίο το ΤΕΕ υπέβαλλε αίτημα στον Άρειο Πάγο για αναστολή της 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 5703/20! 

Αφήνουμε στην κρίση των μηχανικών και των εργαζόμενων τέτοιες ανακόλουθες πρακτικές. 

Συναδέλφισσες –οι, 

την Παρασκευή 23 Ιουλίου έχει ορισθεί η εκδίκαση της προσωρινής διαταγής που ζήτησε το ΤΕΕ για την 

αναστολή της εφετειακής απόφασης. Ο δικαστής θα κρίνει, προσωρινά πάνω στο αίτημα της αναστολής, 

και θα ορίσει ημερομηνία για τακτική εξέταση του αιτήματος του ΤΕΕ το οποίο συνίσταται στην 

απαγόρευση των συναδέλφων μας να εργαστούν σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση έως ότου συζητηθεί 

το θέμα της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο. Το ΤΕΕ μπορεί να απασχολεί εργαζόμενους με Δ.Π.Υ. για να 

καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες του φορέα αλλά δεν ανέχεται να εργαστούν  με σχέσεις εργασίας 

αορίστου χρόνου οι 15 συνάδελφοι, όπως ακριβώς επιτάσσει η δικαστική απόφαση. 

Προσφεύγει λοιπόν στον Άρειο Πάγο το ΤΕΕ, αιτούμενο την αναστολή της εφετειακής απόφασης 

στηρίζοντας με ψεύδη, ανακρίβειες και νομικούς ακροβατισμούς τη δικογραφία,  προσδοκώντας μια 

απόφαση ανάλογη με αυτή που λήφθηκε από τον Άρειο Πάγο στις 12/6/2014, την περίοδο των 

μνημονίων, και ακύρωνε τη θετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις απολυμένες 

καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών ταυτίζοντας το «δημόσιο συμφέρον» με τις απολύσεις τους. 

Το ΤΕΕ ακριβοπληρώνει (19.000 € + ΦΠΑ) ιδιωτική δικηγορική εταιρεία για να πείσει το ανώτατο 

δικαστήριο να το «προστατεύσει» από το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία που αναγνώρισε το 

εφετείο σε 15 απολυμένους με πολυετείς συμβάσεις. 
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Συναδέλφισσες –οι, 

το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ αποφάσισε να καλέσει σε 24ωρη πανελλαδική απεργία όλους τους εργαζομένους στο 

ΤΕΕ προκειμένου να υπερασπιστούμε τους συναδέλφους μας και το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή 

εργασία. 

Καλούμε σε συγκέντρωση έξω από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου την Παρασκευή 23 Ιουλίου, 11 πμ για 

να απαιτήσουμε: 

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5703/20 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ 15 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ 

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Απευθύνουμε έκκληση στους εργαζόμενους στο δημόσιο, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, στους 

συμβασιούχους και τους εργαζόμενους μισθωτούς μηχανικούς με Δ.Π.Υ., στην ΑΔΕΔΥ και την 

ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, στα πρωτοβάθμια σωματεία και τους συλλόγους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 

αλληλεγγύη με το ΣΕΤΕΕ στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο και για τη δικαίωση 

των 15 συναδέλφων μας. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

 


