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Θέμα: Ενημέρωση για τη συνάντηση εργασίας με το Γιατρό Εργασίας  

πάνω σε ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στο ΤΕΕ 

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου το Προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (Αβραμίδης Κώστας, Πρόεδρος, 

Λαδικός Ηλίας, Γενικός Γραμματέας και Ποντικάκος Σωτήρης, Ταμίας) είχε συνεργασία με 

τον Γιατρό Εργασίας Κουπίδη Σωτήρη, πάνω σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία αλλά και γενικότερα συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων στο ΤΕΕ, όπως επίσης 

και σε θέματα που αφορούσαν στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής υγείας στους 

εργαζόμενους. 

Από τη μεριά του Προεδρείου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ  ζητήθηκε η άποψη του 

Γιατρού Εργασίας στα ζητήματα που τέθηκαν και αφορούσαν: 

1. Στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, 

τόσο σε τακτικό προσωπικό όσο και σε εργαζόμενους με ομάδες εργασίας. 

2. Στην παροχή εξετάσεων στο πλαίσιο του περιοδικού ιατρικού ελέγχου στους 

εργαζόμενους. Εξετάσεις οι οποίες συνδέονται με το είδος της εργασίας που 

παρέχουν οι εργαζόμενοι και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να 

δημιουργούνται. 

3. Στην πρόσβαση σε πόσιμο και καθαρό νερό για τους εργαζόμενους στους ορόφους 

που δεν παρέχεται. 

Αναλυτικά: 

1. Στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας και στα Περιφερειακά Τμήματα του 

ΤΕΕ, σε τακτικό προσωπικό και εργαζόμενους με ομάδες εργασίας. 

Κρίθηκε δόκιμο να καλυφθούν τα Περιφερειακά, εκεί που υπάρχει δυνατότητα, από τον 

ίδιο Γιατρό Εργασίας όπως και στην Αθήνα.  Για τα υπόλοιπα τμήματα προκρίθηκε είτε η 

λύση συνεργαζόμενου τοπικά Γιατρού Εργασίας είτε η μεταφορά των εργαζόμενων στις 

μέρες των εξετάσεων στο κοντινότερο Περιφερειακό που καλύπτεται. 

Κοινοποίηση: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε. 

Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ 
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2. Στην παροχή εξετάσεων στο πλαίσιο του περιοδικού ιατρικού ελέγχου.  

Ενημερωθήκαμε για τον προγραμματισμό διενέργειας οφθαλμολογικών και μυοσκελετικών 

εξετάσεων για τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ που όμως έχουν καθυστερήσει. Αποφασίστηκε 

από το Προεδρείο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, να ζητήσουμε διευκρινήσεις πάνω σε 

αυτή την καθυστέρηση από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και να ζητήσουμε την άμεση υλοποίηση 

των υποχρεώσεων του ΤΕΕ πάνω σε αυτό το θέμα. 

3.  Στην πρόσβαση σε πόσιμο και καθαρό νερό για τους εργαζόμενους στους ορόφους 

που δεν παρέχεται. 

Σε ορισμένους ορόφους δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό παρά μόνο μέσα 

από τους νιπτήρες του WC κάτι που είναι προφανώς ανθυγιεινό. Επίσης λείπει σε 

ορισμένους ορόφους η υποδομή για μια μικρή κουζίνα που να καλύπτει στοιχειώδεις 

ανάγκες που προκύπτουν στην οχτάωρη απασχόληση. 

Αποφασίστηκε να επιδιώξουμε τη λύση του προβλήματος στους ορόφους που υπάρχει με 

προτάσεις για μια μικρή κουζίνα που θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους 

χώρους που έχουν πρόσβαση σε αποχέτευση και δίκτυο νερού. 

Τα θέματα αυτά δεν εξαντλούν το ζήτημα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Ζητήματα 

όπως το πρόβλημα με το κλιματιστικό στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκη) θα αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας  με την αντίστοιχη υπηρεσία και 

τους εργαζόμενους.  

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ είναι ανοιχτό στους εργαζόμενους για ενημέρωση ή 

καταγγελίες από κάθε εργαζόμενο που αφορούν σε συνθήκες εργασίας που θα πρέπει να 

ελεγχθούν ή να βελτιωθούν. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Αβραμίδης Κώστας 
 

 
Λαδικός Ηλίας 

  
  
  
  

 


