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Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 15318 – 14/06/2018

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
την Τετάρτη, 13 Ιουνίου
Την Τετάρτη 13 Ιουνίου, στις 12 μμ συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στο γραφείο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ. Η συνεδρίαση
ήταν σε απαρτία με παρόντα 4 τακτικά μέλη του Δ.Σ. (Ηλίας Λαδικός, Τότα Αντωνιάδου, Σωτήρης Ποντικάκος, Αβραμίδης
Κώστας) και έναν αναπληρωματικό, το συνάδελφο Χυδίρογλου Θεόδωρο της παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ”. Ο
συνάδελφος Χυδίρογλου προσκλήθηκε ώστε να καταλάβει θέση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. μετά την αποδοχή της παραίτησης
από το Δ.Σ., των συναδέλφων Δημήτρη Γεωργίου, Παρασκευής (Εύη) Μπάτρα και Φωτεινή (Φαίη) Πετρούτσα. Απούσα ήταν
η συναδέλφισα Ευσταθίου Φωτεινή, αναπληρωματική της ίδιας παράταξης η οποία αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο Δ.Σ. με
ηλεκτρονική επιστολή που έστειλε λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, αποφασίστηκε ομόφωνα να τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά ώστε να βοηθηθεί ο
γραμματέας στην καταγραφή της συζήτησης.
Θεματολογία και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πρόσκληση:
1. Αποδοχή της παραίτησης των 3 μελών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (συναδέλφων Δημήτρη Γεωργίου, (Εύη) Παρασκευή Μπάτρα,
και (Φαίη) Φωτεινή Πετρούτσα ) που υποβλήθηκε με την επιστολή (email) (Αρ.Πρωτ.Σ.Ε.ΤΕΕ: 3299/10.05.2018).
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχτηκε την παραίτηση των συναδέλφων Δημήτρη Γεωργίου, (Εύη) Παρασκευή Μπάτρα, και
(Φαίη) Φωτεινή Πετρούτσα και αποφάσισε να προχωρήσει στην αντικατάστασή τους με τα αναπληρωματικά μέλη
της παράταξής τους (“ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ”).
2. Αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. που παραιτήθηκαν, με τους αναπληρωματικούς της παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ”, συναδέλφους Χυδίρογλου Θεόδωρο και Ευσταθίου Φωτεινή.
Το Δ.Σ. έκανε τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού του ΣΕΤΕΕ, το συνάδελφο Χυδίρογλου
Θόδωρο. Έτσι τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. αθροίζονται σε 5 και μένουν 2 θέσεις μελών κενές.
3. Υποβολή παραιτήσεων του Προεδρείου του ΣΕΤΕΕ που εκλέχθηκε στις 22 Μαΐου 2018, (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3307, Αρ.
Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 13597 – 23/05/2018) δηλαδή, των συναδέλφων Αβραμίδη Κώστα από τη θέση του Προέδρου του
ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΣΕΤΕΕ, Λαδικό Ηλία από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του
ΣΕΤΕΕ και Σωτήρη Ποντικάκου από τη θέση του Ταμία του ΣΕΤΕΕ.
Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις που κατείχαν μετά την εκλογή τους
στο Προεδρείο (Αβραμίδης Κώστας από τη θέση του Προέδρου του ΣΕΤΕΕ, Τότας Αντωνιάδου, από τη θέση του
Αντιπροέδρου του ΣΕΤΕΕ, Λαδικός Ηλίας από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΣΕΤΕΕ και Σωτήρης Ποντικάκος από
τη θέση του Ταμία του ΣΕΤΕΕ) στη συνεδρίαση που έγινε στις 4 Ιουνίου (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3307, Αρ.
Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 13597 – 23/05/2018) ώστε να εκκινηθεί η διαδικασία εκλογής Προεδρείου έχοντας ως αφετηρία
την αποδοχή των παραιτήσεων των συναδέλφων Δημήτρη Γεωργίου, (Εύη) Παρασκευή Μπάτρα, και (Φαίη) Φωτεινή
Πετρούτσα με τη συμμετοχή των αναπληρωματικών στο Δ.Σ..
4. Εκλογή νέων μελών στο Προεδρείο του Δ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 19, Συγκρότηση Δ.Σ., του Καταστατικού.
Στις θέσεις του Προεδρείου εκλέχθηκαν με μυστική ψηφοφορία οι συνάδελφοι:
•
Κώστας Αβραμίδης για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
•
Τότα Αντωνιάδου για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
•
Ηλίας Λαδικός για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
•
Θόδωρος Χυδίρογλου για τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
•
Ποντικάκος Σωτήρης για τη θέση του Ταμία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Όλα τα μέλη του Προεδρείου εξελέγησαν σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 19 και άρθρο 22 παράγραφος 3)
συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

5. Ενημέρωση και εκτίμηση της συνάντησης με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ (5 Ιουνίου), Γιώργο Στασινό πάνω στα θέματα που
τέθηκαν από το Δ.Σ..
Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τη συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό. Από τη μεριά του
Δ.Σ. εκτιμήθηκε σαν πολύ θετικό γεγονός η παρέμβαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στο θέμα του
οργανογράμματος, στη συνεδρίασή της που έγινε στις 9 Ιουνίου, καθώς δίνετε η δυνατότητα βελτιώσεων αλλά και
παρεμβάσεων από το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και τους εργαζόμενους.
Στα υπόλοιπα αιτήματα των εργαζόμενων στο ΤΕΕ που τέθηκαν κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ:
 ορισμός προϊσταμένων με υπηρεσιακό συμβούλιο και ίσες ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης σε όλους τους
εργαζόμενους,
 Ζητήματα δίκαιης κατανομής πρόσθετων αμοιβών (υπερωρίες),
 Γιατρός Εργασίας και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.
 Ζητήματα συνθηκών εργασίας
Υπήρξε δέσμευση για νέα συνάντηση του Προέδρου με το Δ.Σ. ώστε να ληφθούν αποφάσεις. Στο Δ.Σ. ομόφωνα
αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να τεθούν εκ νέου ώστε να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνες με τα δίκαια αιτήματά μας
6. Συνέχιση της απεργίας αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης
Έγινε εκτίμηση της μέχρι τώρα καμπάνιας και αποφασίστηκε να βγει αναλυτικό κείμενο προς τους εργαζόμενους
καλώντας τους να μη συμμετέχουν σε κανένα στάδιο της αξιολόγησης. Κατά την εκτίμηση του Δ.Σ. η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έρχεται ξανά να μας αξιολογήσει και να φορτώσει στις πλάτες μας τις επιπτώσεις της εφαρμογής των
δικών της πολιτικών και τις αιτίες των προβλημάτων του δημοσίου, με στόχο να φτιάξει ένα μικρότερο δημόσιο, στο
οποίο δεν χωράμε όλοι και στο οποίο οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται σαν πελάτες, ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο
τμήμα των υπηρεσιών του δημοσίου θα παρέχεται από ιδιώτες.
7. Συμμετοχή στις Κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση των νέων μέτρων την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στάση εργασίας και
συμμετοχή στη διαδήλωση.
Αποφασίστηκε το κάλεσμα των εργαζόμενων στο ΤΕΕ σε μαζική συμμετοχή στην στάση εργασία την 14 Ιουνίου 2018.
Για το ζήτημα αυτό βγήκε ανακοίνωση που μοιράστηκε στους εργαζόμενους.
8. Προγραμματισμός της παραλαβής από τα παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εργάζεται εδώ και ένα μήνα σε συνθήκες αποκλεισμού από τα αρχεία του Συλλόγου, χωρίς λίστα
μελών στη διάθεσή του, χωρίς το πρωτόκολλο του Δ.Σ., χωρίς οικονομικούς πόρους, ενώ οι συνάδελφοι από την
Περιφέρεια (Τότα Αντωνιάδου από Χαλκίδα και Θεόδωρος Χυδίρογλου από τη Θεσσαλονίκη), συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταβάλλοντας τα έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς τους οι ίδιοι. Ο αποκλεισμός του Δ.Σ.
από τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, email έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προσκόμματα στην επικοινωνία του Δ.Σ. με
τους συναδέλφους με ευθύνη των συναδέλφων που παραιτήθηκαν.
Αποφασίστηκε το Προεδρείο που εκλέχθηκε να απευθυνθεί εκ νέου στους συναδέλφους ώστε να λυθεί το ζήτημα
αυτό οριστικά. Αφού ολοκληρωθεί η παραλαβή στο επόμενο Δ.Σ. θα προγραμματιστεί η Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση.
9. ΑΦΜ Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Αποφασίστηκε η έκδοση ΑΦΜ για το Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ, υποχρέωση που έχει καθυστερήσει εδώ και χρόνια
με ευθύνη των προηγούμενων διοικήσεων του ΣΕΤΕΕ, με συνέπεια ο Σύλλογος να απειλείται με βαρύτατα πρόστιμα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αβραμίδης Κώστας

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Λαδικός Ηλίας

