
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα 
email: setee@central.tee.gr 
τηλ.: 210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382    

Αθήνα 21/7/2022 
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4324 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………….  
 

Προς:  
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.  
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε. 
 
Κοινοποίηση: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ 

Θέμα:  Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (21/7/2022) για την προκήρυξη του ΤΕΕ για την κάλυψη 

64 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Παρέμβαση ΣΕΤΕΕ για τα κριτήρια κάλυψης των εν 

λόγω θέσεων (ειδικότητες, εμπειρία, μοριοδότηση, γνώσεις κλπ) 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ πληροφορήθηκε από τον τύπο για την προκήρυξη 64 θέσεων μόνιμου 

προσωπικού για το ΤΕΕ. Οι θέσεις αυτές είναι με μια πρώτη ματιά ανεπαρκείς για να 

καλύψουν τις σημερινές ανάγκες του ΤΕΕ στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. 

Είναι διαπιστωμένο από καιρό ότι η σημερινή δομή του ΤΕΕ αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις 

του ΤΕΕ σε βάθος τουλάχιστον μιας δεκαετίας. 

Το ήδη υποστελεχωμένο ΤΕΕ βρέθηκε να πρέπει να ανταποκριθεί σε έναν όγκο εργασιών 

και υποχρεώσεων-κάποιες φορές και νέων αντικειμένων-  που ξεπερνά  κατά πολύ τις 

δυνατότητές του, ως  αποτέλεσμα των γενικότερων αντεργατικών  πολιτικών της ΕΕ που 

ακολουθούν και εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια όλες οι  κυβερνήσεις της χώρας,  με τα 

απανωτά μνημόνια, την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας μας, τη συρρίκνωση και 

υποστελέχωση  του δημόσιου τομέα και  τις τραγικές  ελλείψεις σε προσωπικό. Μάλιστα,  

oι αθρόες προσλήψεις συμβασιούχων ή ακόμη χειρότερα εποινικιαζόμενων, εκτός από την 

φιλοσοφία της Δ.Ε. στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, φανερώνουν την αδυναμία να 

ανταπεξέλθει με το ήδη μειωμένο προσωπικό του ΤΕΕ (συνταξιοδοτήσεις, κλπ) στις 

επιτακτικές ανάγκες που υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι στις περισσότερες Διευθύνσεις 

πιέζονται για να ανταπεξέλθουν στη νέα κατάσταση και στον σημερινό φόρτο εργασιών και 

οι εργαζόμενοι σε κάποια Τμήματα δυσκολεύονται να  προγραμματίσουν τις άδειές τους. 

Η δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που προέκυψε με την θετική εφετειακή 

απόφαση (5703/20) που αφορούσε 15 απολυμένους συμβασιούχους δεν ολοκληρώθηκε 

εξαιτίας της γνωστής πολιτικής στάσης του ΤΕΕ και του Υπουργείου. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με έγγραφό του (αρ. πρωτ.: 4318 – 13/7/2022) ζήτησε να ενημερωθεί για 

τις προσλήψεις, τα κριτήρια, μοριοδοτήσεις κλπ. Επειδή μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάποια 

απάντηση επανερχόμαστε και θέλουμε να πληροφορηθούμε για «τα κριτήρια κάλυψης των 

εν λόγω θέσεων (εμπειρία, μοριοδότηση, γνώσεις κλπ)». 
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Εκτιμάμε ότι επειδή με την προκήρυξη αυτή δημιουργείται η δυνατότητα να προσληφθεί 

μόνιμο προσωπικό στο ΤΕΕ δημιουργείται παράλληλα και η δυνατότητα να αποκατασταθεί 

μια αδικία που αφορά στην ακύρωση από το ΤΕΕ της εφετειακής απόφασης. Αυτό μπορεί 

να γίνει με την διαμόρφωση των κριτηρίων πρόσληψης ώστε να μοριοδοτούν τους 

συναδέλφους αυτούς.  

Οι προσλήψεις επίσης θα πρέπει να αξιοποιούν την εμπειρία που αποκτήθηκε από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους συμβασιούχους οι οποίοι ήδη απασχολούνται και εργάζονται 

εδώ και χρόνια στο ΤΕΕ καλύπτοντας προφανώς πάγιες ανάγκες του φορέα.   

Ζητάμε επίσης από το ΤΕΕ να μας γνωστοποιήσει με πλήρη λίστα τους εργαζόμενους στο 

ΤΕΕ με κάθε σχέση εργασίας ώστε να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τις 

εργασιακές σχέσεις και τον αριθμό των απασχολουμένων στον φορέα μας. 

Για την ανταλλαγή προτάσεων και σκέψεων πάνω σε όλα αυτά ζητάμε να γίνει το 

συντομότερο σύσκεψη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με εκπρόσωπο της Δ.Ε. του ΤΕΕ για να εκθέσουμε 

τις απόψεις και τα αιτήματά μας πάνω στο ζήτημα. 

 


