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Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΣΕΤΕΕ (18/1/2023) 

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΕ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ 

Εξελίξεις στην αναίρεση του ΤΕΕ στον Άρειο Πάγο, κατά της εφετειακής απόφασης που δικαίωσε 15 

πρώην συμβασιούχους του ΤΕΕ 

Ένα χρόνο μετά από την αίτησης αναίρεσης του ΤΕΕ κατά της εφετειακής απόφασης  που δικαίωσε   

συμβασιούχους, η υπόθεση επανεισάγεται στον Άρειο Πάγο για να συζητηθεί από την αρχή, εξαιτίας του 

θανάτου του εισηγητή.  

Η προσφυγή του ΤΕΕ κατά των εργαζομένων για να υποστηριχθούν νομικά οι απολύσεις και να μην 

προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, έγινε με την σκανδαλώδη ανάθεση σε ιδιωτική δικηγορική εταιρεία 

έναντι αδρού τιμήματος (20.000 € +ΦΠΑ). 

Το ήδη υποστελεχωμένο ΤΕΕ, ενώ πρέπει να ανταποκριθεί σε έναν όγκο εργασιών και υποχρεώσεων-
κάποιες φορές και νέων αντικειμένων- που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητές του, έχει τραγικές 
ελλείψεις σε προσωπικό 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.  
 
Μάλιστα, οι αθρόες προσλήψεις συμβασιούχων εποινικιαζόμενων, συμβασιούχων από τον ΟΑΕΔ κλπ, 
εκτός από την φιλοσοφία της Δ.Ε. στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, φανερώνουν την αδυναμία του ΤΕΕ 
να ανταπεξέλθει με το ήδη μειωμένο προσωπικό του (συνταξιοδοτήσεις, κλπ) στις υποχρεώσεις του ως 
δημόσιος οργανισμός.  
Παρά την παραπάνω  πίεση η οποία έχει ενταθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η ευκαιρία πρόσληψης 

μόνιμου προσωπικού που προέκυψε με την εφετειακή απόφαση (5703/20) που δικαίωσε τελεσίδικα 15 

απολυμένους συμβασιούχους δεν αξιοποιήθηκε εξαιτίας της αρνητικής στάσης του ΤΕΕ που προσέφυγε 

κατά μιας απόφασης που του πρόσφερε μόνιμο προσωπικό! 

Ακόμη και η πρόταση του ΣΕΤΕΕ (4324 -21/7/2022) σχετικά με την προκήρυξη του ΤΕΕ για την κάλυψη 64 
θέσεων μόνιμου προσωπικού, με την οποία προτείναμε κριτηρία πρόσληψης με στόχο να μοριοδοτηθούν 
οι συνάδελφοι που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20 δεν έγινε δεκτή. 
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Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η δυνατότητα που δημιουργήθηκε έστω από ένα 
απροσδόκητο και αδόκητο συμβάν. Ζητάμε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με βάση τα νέα δεδομένα 
που έχουν δημιουργηθεί ώστε να δοθεί λύση σε ένα θέμα που αφορά σε ένα δίκαιο από κάθε άποψη 
αίτημα των εργαζομένων.  
 
Ζητάμε: 

 Παραίτηση του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα κατά της εφετειακής απόφασης 5703/20 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους! 
 

 


