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Θέμα: Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο 

Στασινό, την Τετάρτη 25 Ιουλίου 

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου το Δ.Σ. είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, 

Γιώργο Στασινό. Εξαιτίας των θερινών διακοπών το Δ.Σ. εκπροσωπούσαν τα μέλη του 

(Αβραμίδης Κώστας, Πρόεδρος του Δ.Σ., και Ποντικάκος Σωτήρης, Ταμίας του Δ.Σ.).  

Στη συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα: 

1. Ενημέρωση για το οργανόγραμμα 

2. Καταβολή δεδουλευμένων ΙΕΚΕΜ σύμφωνα με την δικαστική απόφαση (413/2018) 

3. Γιατρός εργασίας για τα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

4. Καταβολή δεδουλευμένων στις εκλογές ΤΕΕ 

5. Πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες) 

6. Υποδομή για μικρή κουζίνα και πόσιμο νερό στον 2ο, 4ο, 5ο   

7. Ζητήματα υπηρεσιών προληπτικής υγείας στους εργαζόμενους 

8. Κλιματισμός 

Στην συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώσαμε: 

1. Ενημέρωση για το οργανόγραμμα 

Στο ζήτημα αυτό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εμμένει στην άποψή που έχει εκφράσει για το νέο 

οργανόγραμμα του ΤΕΕ. Ζήτησε όμως από το Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ να στείλει τις 

απόψεις του για το θέμα. Από τη μεριά μας εκφράσαμε τη διαφωνία μας συνολικά με το 

νέο οργανόγραμμα που προτείνεται και τη φιλοσοφία του. Επίσης ζητήσαμε να 

ενημερωνόμαστε για κάθε διαδικασία σε οποιοδήποτε όργανο του ΤΕΕ (Δ.Ε., 

Αντιπροσωπεία) αφορά στην αλλαγή του οργανογράμματος ώστε να μπορούμε να 

παρέμβουμε με τις θέσεις μας.  

2. Καταβολή δεδουλευμένων ΙΕΚΕΜ σύμφωνα με την δικαστική απόφαση (413/2018) 

Ο Πρόεδρος δεσμεύθηκε να βρει τρόπο για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των 

συναδέλφων πρώην εργαζόμενων στο ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ. 

Κοινοποίηση: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 

Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ 

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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3. Γιατρός εργασίας για τα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Υπήρξε συμφωνία με το γενικό περίγραμμα της πρότασης του Συλλόγου για την κάλυψη και 

των Περιφερειακών Τμημάτων με Γιατρό Εργασίας όπως διατυπώθηκε από το Σύλλογο 

Εργαζόμενων ΤΕΕ για το θέμα ώστε να υλοποιηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

4. Καταβολή δεδουλευμένων στις εκλογές ΤΕΕ 

Για την αμοιβή των εργαζόμενων για την απασχόλησή τους στις περασμένες εκλογές του 

ΤΕΕ, εξήγησε ότι η καθυστέρηση συνέβη εξαιτίας προσωρινής οικονομικής αδυναμίας του 

ΤΕΕ και υποσχέθηκε ότι το συντομότερο θα επιλυθεί το πρόβλημα. 

5. Πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες) 

Διατυπώθηκε το αίτημα του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ για δίκαιη κατανομή των 

πρόσθετων αμοιβών (υπερωριών) σε όλους τους εργαζόμενους στο Κέντρο και την 

Περιφέρεια,  χωρίς παράταση του χρόνου εργασίας. Μεταφέραμε στον Πρόεδρο τη 

φημολογία για απόφαση της υπηρεσίας που αφορά στην διακοπή των υπερωριών. 

Δεσμεύτηκε να μας απαντήσει αφού ενημερωθεί. 

6. Υποδομή για μικρή κουζίνα και πόσιμο νερό στον 2ο, 4ο, 5ο   

Συμφώνησε στην ικανοποίηση του αιτήματος σε συνεννόηση με την υπεύθυνη των 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Ζητήματα υπηρεσιών προληπτικής υγείας στους εργαζόμενους 

Μας ενημέρωσε ότι τα τυπικά ζητήματα που καθυστερούσαν την ειλημμένη απόφαση για 

προληπτικές εξετάσεις (οφθαλμολογικές και μυοσκελετικές) για τους εργαζόμενους του ΤΕΕ 

έχουν παραμεριστεί και θα υλοποιηθεί κανονικά η απόφαση. 

8.  Κλιματισμός 

Ενημερώσαμε ότι μετά από άμεση κινητοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ αλλά και 

της υπηρεσίας συνολικά το πρόβλημα αυτό που συνδέονταν με κακή συντήρηση του 

συστήματος κλιματισμού, σε σημαντικό βαθμό αποκαταστάθηκε. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ 

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. στη σύσκεψη 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. 
 
 
 

Αβραμίδης Κώστας 
 

 
 
 

Ποντικάκος Σωτήρης 

 


