
ΨΗΦΙΣΜΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ  

Μετά από 9 έτη εκδόθηκε η τελεσίδικη Εφετειακή Απόφαση 5703/09-10-2020, η οποία 

χαρακτηρίζει την σχέση εργασίας 15 εργαζόμενων στο ΤΕΕ ως εξαρτημένη και αορίστου χρόνου και 

καθιστά άκυρη την απόλυσή τους, ενώ παράλληλα υποχρεώνει το ΤΕΕ να αποδεχτεί τις υπηρεσίες 

τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους. Οι εργαζόμενοι αυτοί, μεταξύ των οποίων και 

διπλ. Μηχανικοί, εργάζονταν για 4 ή και παραπάνω συνεχή έτη στο ΤΕΕ, καλύπτοντας διαρκείς 

ανάγκες του, ενώ αρκετοί συνάδελφοί τους με ίδια σχέση εργασίας, έχουν εδώ και καιρό ενταχθεί 

ως προσωπικό αορίστου χρόνου στο ΤΕΕ, έπειτα από αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις που τους 

έχουν δικαιώσει.  

Γνωρίζοντας πως το ΤΕΕ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο μεγάλο όγκο εργασιών που έχει 

αναλάβει τα τελευταία χρόνια, έχει ανάγκη από έμπειρο προσωπικό για να παρέχει 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του, καθώς επίσης και ότι ο νέος του Οργανισμός αποτυπώνει 

τα κενά που υπάρχουν:  

·       Καταδικάζουμε την απόφαση να στραφεί το ΤΕΕ κατά των εργαζομένων του, ειδικά όταν οι 

αυξημένες ανάγκες του σε προσωπικό καλύπτονται με επισφαλείς θέσεις εργασίας. 

·       Αποφασίζουμε την άμεση απόσυρση της προσφυγής της ΔΕ του ΤΕΕ  σε ανώτερο βαθμό (Άρειο 

Πάγο) ενάντια στην τελεσίδικη Εφετειακή Απόφαση, και την ακύρωση όλων των διαδικασιών που 

έχει ξεκινήσει σε αυτή την κατεύθυνση. 

·       Καλούμε τη ΔΕ ΤΕΕ να ξεκινήσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επανατοποθέτηση 

των εργαζομένων στην Οργανική δύναμη του ΤΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση οι μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό πρέπει να καλύπτονται μέσω διαγωνισμών 

ΑΣΕΠ και με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι με επισφαλείς και πελατειακές σχέσεις 

και μηχανισμούς.  

Δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στον αγώνα των 15 εργαζόμενων του ΤΕΕ ενάντια στις 

επισφαλείς σχέσεις εργασίας στο πλαίσιο του αγώνα για την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών 

σχέσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
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