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Προς 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

 
Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασe την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου με πλήρη απαρτία. Παρόντα στη συνεδρίαση 
ήταν μέλη του Δ.Σ. (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, 
Αγγελική Στραβοράβδη. Παρασκευή Γκουντούμη, και Κυριάκος Καρύδης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ).  

 
Θέμα ημερήσιας διάταξης:  

1. Ενημέρωση και εκτιμήσεις για τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με την εφετειακή απόφαση 

5703/20 

2. Υλοποίηση από το ΤΕΕ της ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. Α17/Σ23/2021 για Νομοθετική Ρύθμιση 

σχετικά με τους 15 συναδέλφους που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 

3. Νομοθετική Ρύθμιση για ένταξη του ΤΕΕ στις κατασκηνώσεις του Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών 

4. Συνάντηση του ΣΕΤΕΕ με ομάδα Γερμανών συνδικαλιστών και εργαζομένων 

5. Ενημέρωση για την έκδοση των συντάξεων των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΕ 

 

Συνοπτικά:  

Θέμα 1. Ενημέρωση και εκτιμήσεις για τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με την εφετειακή απόφαση 5703/20 

Θέμα 2. Υλοποίηση από το ΤΕΕ της ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. Α17/Σ23/2021 για Νομοθετική Ρύθμιση 

σχετικά με τους 15 συναδέλφους που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο σε τακτική διαδικασία το αίτημα του ΤΕΕ για 

αναστολή εκτέλεσης κατά της παραπάνω εφετειακής απόφασης 5703/2020. Το δικαστήριο ανέστειλε την 

εφετειακή απόφαση μέχρι την εκδίκασή της στον Άρειο Πάγο (22.2.2022).   

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εκτίμησε ότι η δικονομική διαδικασία αυτή αποτέλεσε καρπό βιαστικών χειρισμών που θα 

μπορούσαν να αποφευχθούν και το αποτέλεσμά δικαίωσε την άποψη ότι αποτελούσε δικονομικό ρίσκο για τους 

15 συναδέλφους μας.  

Παράλληλα ήταν μια άνευ αντικειμένου ενέργεια για το ΤΕΕ, αφού με την ομόφωνη Αποφ. Α17/Σ23/2021 της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ αποφασίστηκε η προώθηση προς το εποπτεύοντα το ΤΕΕ Υπουργό Υποδομών & 

Μεταφορών Νομοθετική Ρύθμιση για κατάταξη των 15 συναδέλφων μας σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου 

χρόνου.  

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το ΤΕΕ για υλοποίηση της 

ομόφωνης απόφασης Α17/Σ23/2021 που έλαβε η Δ.Ε. του ΤΕΕ στην Τακτική Συνεδρίασή της  την Τετάρτη 21-7-

2021 για τη Νομοθετική Ρύθμιση που αφορά στους 15 συναδέλφους μας και για το χρόνο ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας. 
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Αποφασίστηκε με 5 ψήφους υπέρ  (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, 

Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Αγγελική Στραβοράβδη) έναντι 2 κατά (Παρασκευή Γκουντούμη, και Κυριάκος Καρύδης) 

 Να κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους το κείμενο εκτιμήσεων που αποφασίστηκε στο Δ.Σ.  

 Να ζητηθεί ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για το ζήτημα 

 Να γίνει συνάντηση των μελών Δ.Σ. με 15 συναδέλφους σε χρόνο που τους διευκολύνει 

 Να καλέσει τους εργαζόμενους σε αγωνιστική επαγρύπνηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  

Θέμα 3. Νομοθετική Ρύθμιση για ένταξη του ΤΕΕ στις κατασκηνώσεις του Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών 

Έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας που αφορά στην κάλυψη των εξόδων για τις κατασκηνώσεις 

των ανήλικων παιδιών εργαζομένων στο ΤΕΕ σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ Α1/Σ21/2021. 

Αποφασίστηκε με 4 ψήφους υπέρ  (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, 

Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ) έναντι 2 κατά (Παρασκευή Γκουντούμη, και Κυριάκος Καρύδης). Η συνάδελφος Αγγελική 

Στραβοράβδη απουσίαζε δικαιολογημένα κατά την συζήτηση του θέματος. 

 Να ζητήσουμε από το ΤΕΕ, σύμφωνα και με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Μεταφορών και Υποδομών κ, Γ. Καραγιάννη στις 18 Ιουνίου, να σταλεί προς το εποπτεύον Υπουργείο 

πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης ώστε να λυθεί το ζήτημα οριστικά.  

Θέμα 4. Συνάντηση του ΣΕΤΕΕ με ομάδα Γερμανών συνδικαλιστών και εργαζομένων 

Το Δ.Σ. συζήτησε την πρόταση της ομάδας των Γερμανών συνδικαλιστών για συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. του 

ΣΕΤΕΕ και εργαζόμενους του ΤΕΕ που το επιθυμούν. Οι συγκεκριμένοι Γερμανοί εργαζόμενοι έχουν συγκροτήσει 

από την εποχή των μνημονίων την «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στην Ελλάδα») και συσκέπτονται με εργατικές 

συλλογικότητες κάθε χρόνο από το 2011.  Το αντικείμενο της συνάντησης θα αφορά βασικά σε ενημέρωση για 

τις εργασιακές σχέσεις στις 2 χώρες. 

Αποφασίστηκε με 4 ψήφους υπέρ  (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, 

Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ) έναντι 2 αποχών (Παρασκευή Γκουντούμη, και Κυριάκος Καρύδης). Η συνάδελφος 

Αγγελική Στραβοράβδη απουσίαζε δικαιολογημένα κατά την συζήτηση του θέματος. 

 Να  γίνει η συνάντηση με την ομάδα των Γερμανών συναδέλφων. Το ακριβές πρόγραμμα και η 

ημερομηνία θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Θέμα 5. Ενημέρωση για την έκδοση των συντάξεων των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΕ 

Έγινε ενημέρωση για το ζήτημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του 

ΤΕΕ, συνταξιούχους ή σε αυτούς που πρόκειται να βγουν σε σύνταξη και αφορά στον φορέα έκδοσης της 

σύνταξης.  

Παράλληλα συζητήθηκε το ζήτημα με την καθυστέρηση της αποζημίωσης που δίνεται όταν βγει η οριστική 

σύνταξη και όχι με την αποχώρηση όπως διεκδικεί ο Σύλλογος. Ο ΣΕΤΕΕ διεκδικεί να δίνεται άμεσα με την 

αποχώρηση από την εργασία ώστε ο συνταξιούχος να μπορεί να καλύπτει τα έξοδα του μέχρι την οριστική 

σύνταξη. 

Αποφασίστηκε με 4 ψήφους υπέρ  (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, 



Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ) έναντι 2 κατά  (Παρασκευή Γκουντούμη, και Κυριάκος Καρύδης). Η συνάδελφος 

Αγγελική Στραβοράβδη απουσίαζε δικαιολογημένα κατά την συζήτηση του θέματος. 

 Να απαιτήσουμε την άμεση επίλυση του ζητήματος που αφορά στον φορέα έκδοσης των συντάξεων των 

μονίμων διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΕ. 

 Να ζητήσουμε από το ΤΕΕ την απόδοση της αποζημίωσης (15.000) απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης 

άμεσα με την αποχώρηση.  

 Να γίνει νομική διερεύνηση για το δικονομικά μαχητό του ζητήματος αποζημίωσης (15.000) λόγω 

συνταξιοδότησης και να αποφασίσουμε από κοινού με άλλους χώρους εργαζομένων να 

κινητοποιηθούμε συνδικαλιστικά και νομικά για το θέμα. 

 

Συναδέλφισσες –οι, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία σας ενημερώσαμε περιληπτικά, θα 

κοινοποιηθούν συγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ. Μόνο όμως με τη συμμετοχή όλων μας και τη στήριξη, οι 

αποφάσεις θα πάρουν πνοή και με τη συλλογική δράση θα φέρουν τα επιθυμητά για όλους αποτελέσματα. 

 

 


