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Ενημέρωση από το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ που συνήλθε στις 22 Μαΐου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ συνεδρίασε την Τρίτη 22 Μαΐου, στο γραφείο του Συλλόγου.
Η συνεδρίαση ήταν σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό με παρόντα 4 μέλη του Δ.Σ, (Τότα Αντωνιάδου, Κ.
Αβραμίδης, Λαδικός Ηλίας, Ποντικάκος Σωτήρης) . Απόντες ήταν οι συνάδελφοι Δ. Γεωργίου, Π. Μπάτρα,
Φαίη Πετρούτσα1.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία αποφασίστηκε ομόφωνα να τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά ώστε να
βοηθηθεί ο γραμματέας στην καταγραφή της συζήτησης.
Θεματολογία Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πρόσκληση
1ο θέμα: Ολοκλήρωση της θεματολογίας της συνεδρίασης της Πέμπτης 10 Μάη.
Το πρώτο θέμα αφορούσε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά την καθαίρεση των συναδέλφων του
Προεδρείου (Δ. Γεωργίου, Πρόεδρος και Π. Μπάτρα, Γ.Γ. του ΣΕΤΕΕ αντίστοιχα) στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
που έγινε στις 10 Μάη με μομφή που ασκήθηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ.. Επίσης αποφασίστηκε η
αντικατάσταση και της συναδέλφου Φ. Πετρούτσα από την θέση του ταμία.
Στην θέσεις του Προεδρείου που ήταν κενές εκλέχθηκαν με μυστική ψηφοφορία οι συνάδελφοι:
 Κώστας Αβραμίδης για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (4 ψήφοι)
 Τότα Αντωνιάδου για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (4 ψήφοι)
 Ηλίας Λαδικός για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (4 ψήφοι)
 Ποντικάκος Σωτήρης για τη θέση του Ταμία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (4 ψήφοι)
Κενές έμειναν οι θέσεις του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, και του Αναπληρωτή Ταμία.
Καλούνται οι συνάδελφοι που κατείχαν στο Προεδρείο τις αντίστοιχες θέσεις να παραδώσουν την σφραγίδα
του Συλλόγου τα ντοσιέ με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ., τα password των
email καθώς και της ιστοσελίδα του ΣΕΤΕΕ (http://www.setee.net/). Επίσης η συνάδελφος που κατείχε τη θέση
του ταμία οφείλει να παραδώσει το ταμείο του Δ.Σ. στο νέο ταμία μετά από έλεγχο από Εξελεγκτική Επιτροπή.
2ο θέμα: Παραιτήσεις μελών του Δ.Σ., αντικατάσταση παραιτηθέντων με το υπ Αρ. Πρωτοκ. Σ.Ε.ΤΕΕ: 3299
(Γεωργίου Δημήτρης, Μπάτρα Παρασκευή, Πετρούτσα Φωτεινή).
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των συναδέλφων Δ.
Γεωργίου, Π. Μπάτρα και Φ. Πετρούτσα και τους καλεί να συμμετέχουν κανονικά στο Δ.Σ. μέχρι την
εξάντληση της θητείας του Δ.Σ., το Μάιο του 2019. Είναι αδιανόητο για ένα μικρό Πανελλαδικό σύλλογο
εργαζόμενων που έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα να προχωρήσει σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις (για
Δ.Σ. και εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) κάνοντας διπλάσια έξοδα για αντιπροσώπους
δικαστικούς υλικό κλπ. αντί για ενιαία εκλογική διαδικασία το Μάιο, όταν λήγει η θητεία και των δύο οργάνων,
όπως γίνεται σε όλους τους συλλόγους της Ομοσπονδίας.
3ο θέμα: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για το οργανόγραμμα.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί συνάντηση από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για ενημέρωση πάνω στο τελικό
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Η απουσία των συναδέλφων αιτιολογήθηκε με ένα κείμενο που θα απαντηθεί από το Δ.Σ. με
ανακοίνωση που θα διανεμηθεί στους συναδέλφους.

κείμενο που ψηφίστηκε για το οργανόγραμμα στη Δ.Ε. του ΤΕΕ και γενικότερα προβλήματα των εργαζόμενων
στο ΤΕΕ.
Αποφασίστηκε να γίνει Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων στις 8 Ιουνίου 11 π.μ. ώστε να ενημερωθούν οι
εργαζόμενοι για τις εξελίξεις στο ζήτημα του οργανογράμματος του ΤΕΕ που ψηφίστηκε στη Διοικούσα αλλά
και στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.
Η Γενική Συνέλευση που εξαγγέλθηκε με θεματολογία διάλυσης του Δ.Σ. και προκήρυξης πρόωρων εκλογών
για την Πέμπτη 24 Μαΐου, είναι παράνομη και καλούμε τους εργαζόμενους να μη συμμετέχουν.
4ο θέμα: Ενημέρωση από το συνέδριο της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
Έγινε ενημέρωση από το 36ο συνέδριο της ΠΟΣΕΥΕΧΩΔΕ που έγινε στη Λευκάδα στα μέλη του Δ.Σ. που
απουσίαζαν. Στο συνέδριο κατατέθηκε από συνέδρους του ΤΕΕ ψήφισμα για τα θέματα που απασχολούν τον
φορέα (Ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, οργανόγραμμα, κατάργηση Τμημάτων στο Κεντρικό ΤΕΕ,
υποβάθμιση των Περιφερειακών Τμημάτων κλπ). Επίσης ενημερώθηκε το σώμα για τις αλλαγές στο Προεδρείο
του ΣΕΤΕΕ.
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Αβραμίδης Κώστας

Λαδικός Ηλίας
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