
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΤΕΕ της 5/10/17 

(Συνέχεια της από 2/10/17 Συνέλευσης) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΤΕΕ εκτιμά ότι το Σχέδιο 

Οργανογράμματος που «παραδόθηκε» προς σχολιασμό στον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ αποτελεί 

απαράδεκτο Σχέδιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες του ΤΕΕ και των 

μηχανικών που αυτό οφείλει να υποστηρίζει επαγγελματικά και επιστημονικά, όσο σ' αυτό 

το σχέδιο δεν υπάρχει περίγραμμα θέσεων εργασίας, καθηκόντων Υπαλλήλων, Τμημάτων -

Διευθύνσεων. 

Η Γενική Συνέλευση απαιτεί να μάθει αν το συγκεκριμένο Σχέδιο είναι αποτέλεσμα 

επεξεργασίας ιδιωτικού ή άλλου Φορέα, λαμβάνοντας υπόψιν την με ΚΗΜΔΗΣ 

17SYMV006261163 2017-05-31 υπογραφείσα Σύμβαση. 

Η Γενική Συνέλευση κατ ελάχιστον θεωρεί ότι συντρέχουν όλες οι αδυναμίες, που 

ενδεικτικά περιλαμβάνει η από 12/9/17 απάντηση του Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΤΕΕ προς τη 

Γενική Διεύθυνση του ΤΕΕ. Επομένως, δεν καλύπτει τις ανάγκες που οφείλει, σε επίπεδο 

Δημόσιας Διοίκησης, να καλύπτει το ΤΕΕ, έρχεται δε σε ευθεία αντίθεση με τους κανόνες 

μιας Δημοκρατικής δημόσιας διοίκησης που υπηρετεί την κοινωνία και τις σύγχρονες 

ανάγκες της. 

Ως υπάλληλοι Δημοσίου Οργανισμού που συγκροτήθηκε και οφείλει να υπηρετεί τους 

μηχανικούς και την κοινωνία, απαιτούμε 

• Διάρθρωση και περιεχόμενο δουλειάς στο ΤΕΕ θα υπηρετεί τις ανάγκες των 

μηχανικών. 

• Ορθολογικό και επιστημονικό σχεδιασμό Οργανογράμματος που να υπηρετεί 

αυτούς τους σκοπούς σε δημοκρατικό πλαίσιο. 

• Διασφάλιση της εργασίας όλων των υπαλλήλων - προκήρυξη απαιτούμενων νέων 

θέσεων εργασίας αν προκύπτει ανάγκη. 

Η Απόφαση κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και τις Παρατάξεις της 

Αντιπροσωπείας ζητώντας από αυτές την έγγραφη απόψή τους πάνω στο θέμα. 

*Επισυνάπτεται η από 12/9/17 απάντηση, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, του Προέδρου του 

ΔΣ του ΣΕΤΕΕ προς τη Γενική Διεύθυνση του ΤΕΕ. 

Αθήνα,5/10/17 
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Από: DimitrisGeorgiou <dgeorgiou@central.tee.gr>
Αποστολή: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 12:15 μμ
Προς: Δήμητρα Κανέλλου (dcanel@central.tee.gr)
Θέμα: Περί του Σχεδίου Οργανογράμματος του ΤΕΕ 

Προς την Γενική Διευθύντρια του ΤΕΕ 
κα Δήμητρα Κανέλλου 

Στις 04.09.2017 μου παραδώσατε Σχέδιο Οργανογράμματος του ΤΕΕ ζητώντας τις απόψεις 

μου ως Μέλους της σχετικής Επιτροπής, που είχε συγκροτήσει με το υπ’ αρ. 

21846/18.09.2015 ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.  

Επειδή στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχω ως Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του

ΤΕΕ (Σ.Ε.ΤΕΕ), 

το  εν  λόγω  Σχέδιο  γνωστοποιήθηκε  στα  λοιπά  Μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του

Συλλόγου  και  έγινε  σχετική  συζήτηση  κατά  την  Συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  Σ.Ε.ΤΕΕ  στις

07.09.2017.  

Στη  Συνεδρίαση  αυτή  αποφασίστηκε  η  σύγκληση  έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  με  θέμα

συζήτησης το εν λόγω Σχέδιο Οργανογράμματος. 

Τις σχετικές αποφάσεις δεσμεύομαι από τον θεσμικό μου ρόλο να μεταφέρω τόσο σε σας,

όσο και στον Πρόεδρο του ΤΕΕ. 

Η αρχική εκτίμηση του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ για το προτεινόμενο Οργανόγραμμα είναι ότι έχει

σοβαρές αδυναμίες, τυπικές και ουσιαστικές, με κυριότερες τις κάτωθι : 

1. Δεν περιέχονται οι απαραίτητες συνοδευτικές περιγραφές των καθηκόντων –

εργασιακών αντικειμένων σε επίπεδο Τμήματος – Διεύθυνσης,

καθώς  και  από  τον  αριθμό  των  υπαλλήλων  και  τα  ελάχιστα  τυπικά  τους

προσόντα. 

2. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης είναι αδιανόητο να συγκροτούνται δύο Γενικές

Διευθύνσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. με 240 υπαλλήλους,

όταν υπάρχουν Υπουργεία με χιλιάδες υπάλληλους και 3‐4 Γενικές Διευθύνσεις.

3. Θεωρείται  απαράδεκτο  για  Δημόσιο  Φορέα  να  υπάρχουν  Υπάλληλοι  που

δεν αναφέρονται στον Γενικό Διευθυντή.

4. Δεν αποτελεί δείγμα δημοκρατικής διοίκησης η σύσταση μονάδας εσωτερικού

ελέγχου, όταν  υπάρχουν  αρμόδια  προς  τούτο  όργανα  θεσμοθετημένα  στον

δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.ΤΕΕ

Δημήτρης Γεωργίου

Αρ.Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3179 / 12.09.2017 
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