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Εργαζόμενους στο ΤΕΕ 

 

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 
Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, εκτάκτως, λόγω εξελίξεων που αφορούν στους 
συναδέλφους με την εφετειακή απόφαση 5703/20 και της επικείμενης συζήτησης της αναίρεσης στον 
Άρειο Πάγο στις 22 Φεβρουαρίου.  

Παρόντα στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν 7 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, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, 
Κυριάκος Καρύδης μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και Παρασκευή Γκουντούμη μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Ενημέρωση και αποφάσεις για την εφετειακή απόφαση 5703/20 

2. Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη 

3. Νέο Καταστατικό του ΣΕΤΕΕ 

4. Γενική Συνέλευση Φεβρουαρίου  

 

Συνοπτικά:  

1.  Ενημέρωση και αποφάσεις για την εφετειακή απόφαση 5703/20 

Τo Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με την «Νομοθετική Ρύθμιση» που αποφασίστηκε 

από το ΤΕΕ για την επίλυση του θέματος. Διαπιστώθηκε ότι το ΤΕΕ στο ζήτημα αυτό είναι ανακόλουθο 

σχετικά με τις δικές του αποφάσεις γιατί από τη μια πήρε ομόφωνα απόφαση η Δ.Ε. για «Νομοθετική 

Ρύθμιση» του ζητήματος (Αποφ. Α17/Σ23/2021), από την άλλη στο Τμήμα Αναστολών του Αρείου Πάγου 

υποστήριξε ότι θα «προκύψει κίνδυνος βλάβης για το ΤΕΕ» αν εργαστούν οι συνάδελφοι έστω και για 

μερικούς μήνες μέχρι την συζήτηση του ζητήματος στον Άρειο Πάγο 22 Φεβρουαρίου. 

Αποφασίστηκε να ζητήσουμε και πάλι να αποσύρει το ΤΕΕ τα ένδικα μέσα και να συνεχίσουμε παράλληλα 

τις προσπάθειες στην κατεύθυνση επίλυσης όποιων ζητημάτων σχετίζονται με τη «Νομοθετική Ρύθμιση»  

στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρεμβαίνοντας και με δικηγόρο που θα ορίσει ο ΣΕΤΕΕ. 

Αποφασίστηκε παράλληλα να γίνει πανελλαδική στάση εργασίας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου από έναρξη 

ωραρίου έως 12μμ με συγκέντρωση έξω από το Κεντρικό ΤΕΕ στις 11 πμ και κλιμάκωση με 24ωρες 

απεργίες  στη συνέχεια, ανάλογα με τις εξελίξεις με αιτήματα: 

 Να αποσύρει το ΤΕΕ τα ένδικα μέσα κατά των εργαζομένων και να προχωρήσει άμεσα  στην 

κατάταξη των 15 εργαζομένων σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου και να ζητήσει από 

το Υπουργείο να προχωρήσει σε Νομοθετική Ρύθμιση  
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 Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  να προωθήσει Νομοθετική Ρύθμιση για την επίλυση του 

θέματος και να τιμήσει τις δεσμεύσεις των εκπροσώπων του προς τα συνδικαλιστικά όργανα της 

ΑΔΕΔΥ της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ του ΣΕΤΕΕ 

Υπέρ της πρότασης για κινητοποιήσεις ψήφισαν οι συνάδελφοι: 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, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 

Κατά της πρότασης για κινητοποιήσεις ψήφισαν οι συνάδελφοι: Κυριάκος Καρύδης μέλος του Δ.Σ. του 

ΣΕΤΕΕ και Παρασκευή Γκουντούμη μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

 

2. Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ στο πλαίσιο της απόφασης (4077 – 8/10/2021) που ήδη έλαβε, θα στηρίζει 

κάθε αγωνιστική διεκδίκηση για κατάργηση του νόμου 4808/21 (ν. Χατζηδάκη). Στο πλαίσιο αυτό ο 

ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ να συμμετέχουν και να στηρίξουν την κινητοποίηση στην πλ. 

Κλαυθμώνος για την κατάργηση του νόμου που οργανώνει η «Πρωτοβουλία για την κατάργηση του 

4808/21 και την περιφρούρηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών» το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022, 

12μμ. 

Υπέρ της πρότασης για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις κατά του ν. Χατζηδάκη (4808/21), ψήφισαν οι 

συνάδελφοι: 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, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Κατά της πρότασης για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις κατά του ν. Χατζηδάκη (4808/21), οι συνάδελφοι: 

Κυριάκος Καρύδης μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και Παρασκευή Γκουντούμη μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

 

3. Νέο Καταστατικό του ΣΕΤΕΕ 

Το Καταστατικό κάθε συνδικαλιστικού οργάνου και κάθε συλλογικότητας συνιστά το γραπτό νομικό 

κείμενο που συνδέει και δεσμεύει μέλη μιας συνδικαλιστικής συλλογικότητας, καθορίζει τους σκοπούς, τα 

μέσα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τα οποία μπορεί να είναι ενδεχόμενα ακόμη και 

άγνωστα μεταξύ τους. Επίσης, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων του συλλογικού υποκειμένου 

και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. 

Από αυτή την άποψη η συμμετοχή των μελών μας και η συντριπτική υπερψήφιση των τροποποιήσεων 

του Κασταστατικού αποτέλεσε έκφραση της ισχυρής θέλησης πρώτα απ όλα για την ισότιμη - 

δημοκρατική συμμετοχή όλων των εργαζομένων του ΤΕΕ στις υπηρεσίες της Αθήνας και των Π.Τ..  

Από την μαζικότητα και την συμμετοχή αντλεί την νομιμοποίησή του το Καταστατικό του ΣΕΤΕΕ που 

υπερψηφίστηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2022. 

Αποφασίστηκε από το Δ.Σ. να εφαρμόσει την απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με 

το Πρακτικό της, να αντικατασταθεί το παλιό Καταστατικό του ΣΕΤΕΕ με ανάρτηση στο site του ΣΕΤΕΕ του 

νέου τροποποιημένου Καταστατικού, που εγκρίθηκε στην Καταστατική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 20 

Ιανουαρίου και να σταλεί στην ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ.  

Αποφασίστηκε επίσης, με βάση το νέο Καταστατικό, να προσκληθούν οι συνάδελφοι που εργάζονται με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ομάδες εργασίας) και έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας,  να εγγραφούν 

στο ΣΕΤΕΕ. 

Για το ζήτημα της μη εφαρμογής του ν. Χατζηδάκη (4808/21) από τα σωματεία σχετικά με το ΓΕΜΗΣΟΕ1, το 

Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει πρόταση στις παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΤΕΕ να υπάρξει 
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ομόφωνη, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ δήλωση - απόφαση, σχετικά με τη μη εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ του ν. Χατζηδάκη 

(4808/21).   

Υπέρ της παραπάνω απόφασης, ψήφισαν οι συνάδελφοι: 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, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Κατά της παραπάνω απόφασης ψήφισαν οι συνάδελφοι Κυριάκος Καρύδης μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και 

Παρασκευή Γκουντούμη μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Οι συνάδελφοι Κυριάκος Καρύδης και Παρασκευή Γκουντούμη μέλη του Δ.Σ. εκφράζοντας το ΠΑΜΕ στο 

ΣΕΤΕΕ με την παράταξη «Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Εργαζόμενων ΤΕΕ» καταψήφισαν την πρόταση με 

το σκεπτικό ότι το Καταστατικό μόνο με την εγγραφή του στο στο ΓΕΜΗΣΟΕ του νόμου Χατζηδάκη 

(4808/21)  αποκτά νομιμότητα. Επίσης απέρριψαν την πρόταση για κοινή σύσκεψη με τις παρατάξεις του 

ΣΕΤΕΕ για ενιαία στάση στο θέμα της εγγραφής στο ΓΕΜΗΣΟΕ του νόμου Χατζηδάκη (4808/21).  

Συνεπώς, μετά από την στάση των δύο μελών του Δ.Σ. των συναδέλφων Κυριάκου Καρύδη και 

Παρασκευής Γκουντούμη, ότι χωρίς εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ δεν υπάρχει νομιμότητα του Καταστατικού, 

είναι προφανές ότι το ζητούμενο της ομοφωνίας των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΤΕΕ 

πάνω στο ζήτημα του ΓΕΜΗΣΟΕ και του νόμου Χατζηδάκη (4808/21) δεν μπορεί να υφίσταται και μετά 

από αυτό στερείται νοήματος η πρόταση κοινής σύσκεψης των παρατάξεων.  

Παρότι οι θέσεις των μελών της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων ΤΕΕ» πήραν μόνο μια 

ψήφο στην Καταστατική Γενική Συνέλευση, οι συνάδελφοι με την άρνησή τους να αποδεχτούν το 

αποτέλεσμα της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και να στηρίξουν τη θέση του ΣΕΤΕΕ και του 

συνδικαλιστικού κινήματος2 αναφορικά με τα θεσμικά ζητήματα που δημιουργεί ο νόμος Χατζηδάκη 

(4808/21) με το ΓΕΜΗΣΟΕ στα σωματεία, προφανώς στοχεύει να δημιουργήσει προσκόμματα στις 

επικείμενες εκλογές του ΣΕΤΕΕ αλλά και στη λειτουργία του Συλλόγου. 

Το Δ.Σ. μετά από αυτό πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου για να επανεξετάσει την απόφαση του και να 

συζητήσει το σοβαρότατο θεσμικό ζήτημα που θέτουν αντισυνδικαλιστικά οι δύο συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, 

ειδικά ενόψει της εκλογοαπολογιστικής  Γενικής Συνέλευσης και των επικείμενων εκλογών του ΣΕΤΕΕ. 

 

4. Γενική Συνέλευση Φεβρουαρίου 

Η Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου του 2022, είναι εκλογοαπολογιστική. Η πρόσκληση θα πρέπει να 

γίνει σε χρόνο που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εκλογών, με βάση και τις 

προβλέψεις του Καταστατικού, έως 4 Απριλίου και επίσης δεν θα εμποδίζει ενδεχόμενες κινητοποιήσεις 

για την δικαίωση των 15 συναδέλφων μας.  

Ταμειακά τακτοποιημένο για συμμετοχή στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και τις εκλογές του ΣΕΤΕΕ 

θεωρείται όποιο μέλος του ΣΕΤΕΕ έχει καταβάλλει συνδρομές έως το τέλος του 2021 (31/12/2021). Για 

τους συναδέλφους που έκαναν διακανονισμό οφειλών το 2019, η συμμετοχή τους στην 

εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και τις εκλογές περιλαμβάνει επιπρόσθετα και την εξόφληση του διακανονισμού. 
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