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(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ 15/12/2022, με ολοκλήρωση της ψηφοφορίας επί του θέματος της Η.Δ., 2/12/2022) 

Ζητήματα διαφάνειας στις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού  

για κάλυψη αναγκών του ΤΕΕ 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ αγωνίζεται για την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων συνολικά ως το είδος 

εκείνο των εργασιακών σχέσεων που υποβαθμίζει τον εργαζόμενο και τον εκθέτει σε μόνιμη ανασφάλεια 

και απόλυτη εξάρτηση από τον εργοδότη ή τον δημόσιο φορέα που συνήθως τον απασχολεί στερώντας 

του δικαιώματα που έχουν οι μόνιμοι συνάδελφοί του. Οι προσλήψεις αυτές, κάτω από ορισμένες 

συνθήκες, επεκτείνουν την εξάρτηση και στα μέλη της οικογένειας του συμβασιούχου εργαζόμενου. 

Ο ΣΕΤΕΕ καλωσορίζει τους νέους συναδέλφους που προσλαμβάνονται για κάλυψη των αναγκών του ΤΕΕ, 

δηλώνει ότι θα είναι δίπλα τους και τους καλεί να αγωνιστούν με το ΣΕΤΕΕ από κοινού με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους για την μετατροπή των συμβάσεων σε σταθερές και μόνιμες σχέσεις 

εργασίας.  

Παράλληλα όμως, ως Σύλλογος Εργαζομένων οφείλουμε σε κάθε δραστηριότητα του δημόσιου φορέα να 

υπερασπίζουμε την διαφάνεια και την ισονομία. Στο καθήκον αυτό συμπεριλαμβάνεται και η απαίτηση 

προς το ΤΕΕ για την τήρηση στοιχειωδών διαδικασιών διαφάνειας σχετικά με την πρόσληψη και των 

εργαζομένων που απασχολούνται με ελαστικές σχέσεις εργασίας στο ΤΕΕ. 

Οι σχετικές με την διαφάνεια στις προσλήψεις συμβασιούχων διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε 

δημόσια ανακοίνωση που θα αναφέρει τουλάχιστον:  

1. Τον αριθμό των υπαλλήλων και των προσόντων  που θα πρέπει να καλύπτουν 

2. Το είδος, το χρόνο της απασχόλησης, το αντικείμενο και την αμοιβή η οποία δεν μπορεί να είναι 

κατώτερη από την αμοιβή που αντιστοιχεί στο Ενιαίο Μισθολόγιο συμπεριλαμβανόμενης της 

ασφάλισης 

3. Ρητή αναφορά στα εργασιακά δικαιώματα που δεν θα αποκλίνουν επίσης από τα νομοθετημένα 

δικαιώματα του μόνιμου εργαζόμενου στο φορέα (άδειες, μητρότητα κλπ) 

Η ανακοίνωση θα πρέπει να αναρτάται στο site του ΤΕΕ για εύλογο χρονικό διάστημα και να 

γνωστοποιείται έγγραφα στο Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ. 

Η τελική κρίση προτείνουμε να γίνεται από ειδική ομάδα που θα συστήνεται από την υπηρεσία. 
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Το Δ.Σ. θα θέσει άμεσα το αίτημα σχετικά με την διαφάνεια στις προσλήψεις στην Δ.Ε. του ΤΕΕ και τον 

Πρόεδρο προς διευθέτηση.  

 


