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Αθήνα 8/10/2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4076  

Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: …………………………… 

Προς 

Εργαζόμενους στο ΤΕΕ 

 

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 

η ημερήσια διάταξη της Παρασκευής 8/10/2021  
είναι σε συνέχεια της συνεδρίασης που έγινε την Πέμπτη  7/10/2021  

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Παρόντα στην έναρξη της συνεδρίασης 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 και Κυριάκος Καρύδης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ.  

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Διεκδίκηση από την πολιτική ηγεσία  του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τα 

κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφιστεί άμεσα η ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. Α17/Σ23/2021 για τη 

Νομοθετική Ρύθμιση σχετικά με τους 15 συναδέλφους που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 

5703/20. Έγκριση της αίτησης εγγραφής στο ΣΕΤΕΕ συναδέλφου που δικαιώθηκε με την εφετειακή 

απόφαση 5703/20, (Παναγιώτα Καραΐσκου, αρ. πρωτ. αίτησης: 4072/1-10-2021) 

2. Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων του ΤΕΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

i. Ενημέρωση εργαζομένων για την εξέλιξη των αιτημάτων του ΣΕΤΕΕ  

ii. Αγωνιστικό πλαίσιο – αποφάσεις 

3. Προκήρυξη Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ 

Προτάσεις για επιπρόσθετα θέματα ημερήσιας διάταξης 

4. Συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο σωματείων και φορέων Πέμπτη 7/10/2021, 7 μ.μ., 

Ομόνοια 

5. Καταδίκη-μη εφαρμογή του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη 

 

Συνοπτικά:  

Θέμα 1. Διεκδίκηση από την πολιτική ηγεσία  του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τα 

κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφιστεί άμεσα η ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. Α17/Σ23/2021 για τη 

Νομοθετική Ρύθμιση σχετικά με τους 15 συναδέλφους που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20. 

Έγκριση της υποψηφιότητας της συναδέλφου Παναγιώτας Καραΐσκου (αρ. πρωτ. αίτησης: 4072/1-10-2021) 

Παρόντες: 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, και Κυριάκος Καρύδης μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να ενημερώσει το συνδικαλιστικό όργανο και 

τους 15 συναδέλφους που τους αφορά η ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ (Α17/Σ23/2021), δεν υπήρξε 

ανταπόκριση στα αιτήματά μας. Αν και η νομοθεσία ορίζει ότι ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του οφείλει κάθε 

μήνα να συναντάται με το συνδικαλιστικό όργανο για επίλυση ζητημάτων εργαζομένων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δεν 

έχει απαντήσει στα γραπτά και πρωτοκολλημένα αιτήματα για ενημέρωση του ΣΕΤΕΕ. 
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Για το ζήτημα των 15 συναδέλφων πληροφορηθήκαμε ότι έχει προωθηθεί η απόφαση για τη Νομοθετική 

Ρύθμιση στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.  

Το Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ έκρινε μετά από αυτό ότι το βάρος της διεκδίκησης πρέπει να μετατοπιστεί προς το Υπουργείο και 

την Κυβέρνηση και αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό για ενημερωθούμε για το 

χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της ομόφωνης απόφασης της  Δ.Ε. του ΤΕΕ (ψήφιση στη βουλή) για τους 15 

συναδέλφους μας. 

Επίσης αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι συνδικαλιστικοί και πολιτικοί φορείς οι οποίοι με ψηφίσματά τους 

πήραν θέση υπέρ της εφαρμογής από το ΤΕΕ της τελεσίδικης απόφασης 5703/2020, ώστε να είναι κοινωνοί των 

πρόσφατων εξελίξεων σχετικά το ζήτημα της επαναπρόσληψης. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εγγραφή της συναδέλφου Παναγιώτας Καραΐσκου 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 1 ψήφου (ο συνάδελφος Κυριάκος Καρύδης δήλωσε ότι η «Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία 

Εργαζομένων στο ΤΕΕ» απέχει από την ψηφοφορία για την εγγραφή της συναδέλφου}.  

Θέμα 2. Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων του ΤΕΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

i. Ενημέρωση εργαζομένων για την εξέλιξη των αιτημάτων του ΣΕΤΕΕ  

ii. Αγωνιστικό πλαίσιο – αποφάσεις 

Παρόντες: 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, Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Αποφασίστηκε να προκηρυχθεί Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στο ΤΕΕ με ημερομηνίες προσκλήσεων αν 

δεν υπάρχει απαρτία: (α)18 Οκτωβρίου, β)27 Οκτωβρίου, γ)2 Νοεμβρίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

i. Ενημέρωση εργαζομένων για την εξέλιξη των αιτημάτων του ΣΕΤΕΕ  

ii. Αγωνιστικό πλαίσιο – αποφάσεις 

Αναλυτικά αποφασίστηκε: 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του ΣΕΤΕΕ σε 

Αθήνα και Περιφερειακά Τμήματα. Το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνήσει για την τεχνική δυνατότητα συμμετοχής όλων 

των μελών του.  

Τα μέλη του ΣΕΤΕΕ από τα Περιφερειακά Τμήματα θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης με δικαίωμα λόγου 

και ψήφου. 

Για τα μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Αθήνα που εργάζονται με φυσική παρουσία στο ΤΕΕ, απαιτείται φυσική παρουσία 

στην Γενική Συνέλευση (στο βαθμό που θα είναι διαθέσιμη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ) με τήρηση των 

μέτρων και χωρίς διακρίσεις σε εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους. Για τα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Αθήνα 

που είναι σε τηλεργασία ή που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω covid η συμμετοχή τους θα είναι μέσω 

τηλεδιάσκεψης.  

Αν δεν είναι διαθέσιμη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ εξυπακούεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ χωρίς 

εξαίρεση θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. 

Η απόφαση για την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων  λήφθηκε κατά πλειοψηφία 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 (Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ).  

Ο εκπρόσωπος της παράταξής της  «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ», ο οποίος ήταν 

συνδεδεμένος μέσω skype με στην τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συμμετείχε, τοποθετούνταν και ψήφιζε 

στην τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., δήλωσε εκ μέρους της παράταξής του ότι 

«δεν θα αναγνωρίσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι μέσω 

τηλεδιάσκεψης»… 



Θέμα 3. Προκήρυξη Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ 

Παρόντες: 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, Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Αποφασίστηκε να προκηρυχθεί η Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ για την οποία 

υπήρξε δέσμευση από τις εκλογές του 2016.  

Προγραμματίστηκε να γίνει Δ.Σ. στις 15 Νοεμβρίου με θέματα: 

1. Τα άρθρα του Καταστατικού στα οποία θα γίνουν αλλαγές  στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ  

2. την ημερομηνία για να έρθουν οι αλλαγές πάνω στα συγκεκριμένα άρθρα  

3. την ημερομηνία διεξαγωγής της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ.  

Προτάσεις πάνω στα άρθρα που θα αλλάξουν, μπορούν να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ταμειακά 

τακτοποιημένοι και οι οποίοι οφείλουν να λάβουν μέρος στην Καταστατική Γενική Συνέλευση για να τις 

υποστηρίξουν. 

Αναλυτικά αποφασίστηκε: 

Στην Καταστατική Γενική Συνέλευση Συνέλευση έχουν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής όλα τα ταμειακά 

τακτοποιημένα μέλη του ΣΕΤΕΕ σε Αθήνα και Περιφερειακά Τμήματα. Το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνήσει για την 

τεχνική δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών του.  

Τα μέλη του ΣΕΤΕΕ από τα Περιφερειακά Τμήματα θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης με δικαίωμα 

προτάσεων επί των άρθρων που θα αλλάξουν και ψήφου. 

Για τα μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Αθήνα που εργάζονται με φυσική παρουσία στο ΤΕΕ, απαιτείται φυσική παρουσία 

στην Γενική Συνέλευση (στο βαθμό που θα είναι διαθέσιμη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ) με τήρηση των 

μέτρων και χωρίς διακρίσεις σε εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους. Για τα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Αθήνα 

που είναι σε τηλεργασία ή που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω covid η συμμετοχή τους θα είναι μέσω 

τηλεδιάσκεψης.  

Αν δεν είναι διαθέσιμη η αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ εξυπακούεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ χωρίς 

εξαίρεση θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. 

Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία 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 (Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή 

Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ).  

Τα δύο μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ που μειοψήφησαν, δήλωσαν (μέσω skype ο ένας), ότι θεωρούν την Καταστατική 

Γενική Συνέλευση παράνομη  αφού θα συμμετέχουν εργαζόμενοι μέσω τηλεδιάσκεψης (skype)… 

 

Προτάσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων ΤΕΕ» 

Θέμα 4. Συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο σωματείων και φορέων Πέμπτη 7/10/2021, 7 μ.μ., 

Ομόνοια 

Από το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης τα μέλη του Δ.Σ. Τότα Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, και 

Αγγελική Στραβοράβδη μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ζήτησαν άδεια να αποχωρήσουν από την συνεδρίαση για 

επείγοντα υπηρεσιακά θέματα. 

Παρόντες: Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, 

Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ,  Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του 

ΣΕΤΕΕ. 



Επειδή το θέμα αφορούσε πρόταση προς το Δ.Σ. της προηγούμενης ημέρας για κάλεσμα σε κινητοποίηση 

επίσης της προηγούμενης ημέρας (την Πέμπτη 7/10/2021), κρίθηκε ανεπίκαιρο για την ημερήσια διάταξη της 

Παρασκευής 8/10/2021. 

Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 3 ψήφους υπέρ (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ,  

Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, έναντι 2 κατά 

(Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ).  

Θέμα 5. Καταδίκη-μη εφαρμογή του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη 

Παρόντες: Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, 

Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ,  Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του 

ΣΕΤΕΕ. 

Αποφασίστηκε ότι η διατύπωση του θέματος της ημερήσιας διάταξης απλά για «Καταδίκη» του νόμου είναι 

πολιτικά και συνδικαλιστικά λάθος. Το Δ.Σ. κατάληξε ότι η διατύπωση του θέματος θα πρέπει να είναι: 

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - μη εφαρμογή του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη».  Ο νόμος αυτός έχει ήδη καταδικαστεί στη 

συνείδηση των εργαζομένων και οι συνδικαλιστικές θέσεις απλά για «Καταδίκη - μη εφαρμογή του αντεργατικού 

νόμου Χατζηδάκη» συμβάλλουν στην διαιώνισή του εξατομικεύοντας τις αντιδράσεις. 

Η απόφαση για την αλλαγή του τίτλου του θέματος της ημερήσιας διάταξης και της διεκδίκησης του ΣΕΤΕΕ σε 

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - μη εφαρμογή του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη», λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 3 ψήφους 

υπέρ (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ,  Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, 

Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, έναντι 2 κατά (Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη 

του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ).  

Το Δ.Σ. στη συνέχεια συζήτησε πάνω σε δύο προτάσεις κειμένου και έλαβε απόφαση στην οποία επισημαίνονται  

οι επιπτώσεις και οι λόγοι για τους οποίους ο αγώνας για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη πρέπει να 

συνεχιστεί μαζικά και συντονισμένα από τα σωματεία και το εργατικό κίνημα. 

Η απόφαση για το κείμενο λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 3 ψήφους υπέρ (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του 

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

έναντι 2 ψήφων (Κυριάκος Καρύδης, Παρασκευή Γκουντούμη, μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ). 

 

Συναδέλφισσες –οι,  

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία σας ενημερώσαμε περιληπτικά, θα σας 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. 

 


