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Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (21/9/2021) 

Θέμα: Ενημέρωση και εκτιμήσεις για τις δικαστικές εξελίξεις  

σχετικά με την εφετειακή απόφαση 5703/20 

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 έγινε δεκτό στον Άρειο Πάγο το αίτημα του ΤΕΕ για χορήγηση 

προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της με αριθμό 5703/2020, εφετειακής απόφασης που 

δικαίωνε τελεσίδικα τους 15 πρώην συμβασιούχους του ΤΕΕ, ακύρωνε την απόλυσή τους και διέτασσε την 

επαναπρόσληψή τους.  

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

(αναστολή εκτέλεσης) κατά της παραπάνω εφετειακής απόφασης. Το δικαστήριο χωρίς την παρουσία 

ακροατηρίου(!) ανέστειλε οριστικά την εφετειακή απόφαση μέχρι την εκδίκασή της στον Άρειο Πάγο.  

Το δικαστήριο, αποδεχόμενο το αίτημα του ΤΕΕ για αναστολή της εφετειακής απόφασης 5703/2020 που 

δικαιώνει τους 15 συμβασιούχους και ακυρώνει τις απολύσεις τους στήριξε την αντεργατική πολιτική 

φιλοσοφία για διαιώνιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη δικονομική διαδικασία αποτέλεσε καρπό βιαστικών 

χειρισμών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν ενώ το αποτέλεσμά της δυστυχώς δικαίωσε την 

επισήμανση του Προεδρείου του ΣΕΤΕΕ ότι αποτελούσε δικονομικό ρίσκο άνευ οφέλους για τους 

συναδέλφους μας, στη δεδομένη συγκυρία.  

Παράλληλα, ήταν και μια άνευ πραγματικού 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.  

Στο αρνητικό αποτέλεσμα της δίκης ενδεχόμενα βάρυνε, εκτός των άλλων, η μη έγκαιρη ενημέρωση του 

ΣΕΤΕΕ (όπως και των 15 συναδέλφων), για την εκδίκαση του αιτήματος του ΤΕΕ για αναστολή της 

εφετειακής απόφασης, που είχε συνέπεια την ολοκληρωτική  απουσία και αξιοποίηση μαρτύρων, 

ιδιαίτερα από το χώρο του ΤΕΕ. Ακόμη, η  πλήρης απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης  της δικηγόρου που 

όρισε ο ΣΕΤΕΕ, κας Παναγοπούλου, για τον ορισμό της συζήτησης της αναστολής δεν επέτρεψε την 

συμβολή του ΣΕΤΕΕ με νομική παράσταση στη δίκη όπως είχε αποφασιστεί στο Δ.Σ.. Δεν μας είναι επίσης 

κατανοητό ότι σε μια δικαστική υπόθεση η οποία έλαβε σημαντική διάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα, 

δεν αξιοποιήθηκαν στο δικαστήριο τα ψηφίσματα που εξέδωσαν τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
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συνδικαλιστικά όργανα του δημοσίου τομέα όπως η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και τα σωματεία του 

ιδιωτικού τομέα. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να μας ενημερώσει 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 στην υπόθεση των 15 

συναδέλφων μας.  

Συναδέλφισσες –οι, καλούμε τα μέλη του ΣΕΤΕΕ να παραμείνουν σε αγωνιστική εγρήγορση. Ο αγώνας μας 

θα λήξει μόνο όταν επιστρέψουν και οι 15 συνάδελφοί μας στο ΤΕE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


