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Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
την Παρασκευή, 13 Ιουλίου
Την Τετάρτη 13 Ιουλίου, στις 11 πμ 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). Απουσίαζε ο συνάδελφος Χυδίρογλου Θεόδωρος.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, αποφασίστηκε ομόφωνα να τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά ώστε να βοηθηθεί ο
γραμματέας στην καταγραφή της συζήτησης. Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε εφόσον υπάρχει απαρτία στο Δ.Σ. με φυσική
παρουσία να συμμετέχει και ο συνάδελφος Χυδίρογλου με τηλεδιάσκεψη. Πραγματοποιήθηκε επιτυχημένα η σύνδεση με το
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και το συνάδελφοι Χυδίρογλου με την εφαρμογή skype. Ο συνάδελφος όμως
δήλωσε ότι λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και φόρτου εργασίας δεν μπορεί να συμμετέχει στο Δ.Σ. και ζήτησε την αποδέσμευσή
του.
Θεματολογία και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πρόσκληση:
1. Αιτήσεις εγγραφής στο Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ
Διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του μητρώου των μελών του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ που παραλάβαμε ότι η
συνάδελφος Καρκάνη Θεοδώρα – Πασχαλιά, από Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) και οι συνάδελφοι
Νταλόπουλος Απόστολος, Παππάς Νικόλαος, Λέτσου Χριστίνα, από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας (Λάρισα), ενώ εργάζονται από το 2016, δεν είχαν γραφεί στο Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ με ευθύνη του
προηγούμενου Προεδρείου.
Οι συνάδελφοι αφού ενημερώθηκαν υπέβαλλαν αιτήσεις εγγραφής στο Σύλλογο και έγιναν δεκτές ομόφωνα. Ο έλεγχος
για συμπλήρωση του μητρώου του Συλλόγου συνεχίζεται.
2. Εκτίμηση της αποχής από την αξιολόγηση
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. ότι πολλοί συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ και
συμμετείχαν στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. Η συμμετοχή θα μπορούσε να ήταν υψηλότερη αν δεν υπήρχε η
σκόπιμη σύγχυση που δημιούργησαν συγκεκριμένοι «συνδικαλιστές» με στόχο να υπονομεύσουν το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. Αξίζει
να σημειωθεί, ότι οι «συνδικαλιστές» αυτοί δεν δήλωσαν συμμετοχή στην απεργία αποχή των εργαζόμενων από την
αξιολόγηση. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι ο αγώνας για την ανάδειξη του χαρακτήρα της αξιολόγησης σαν μηχανισμού που στρέφεται
κατά της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας στο δημόσιο πρέπει να συνεχιστεί συζητώντας με τους συναδέλφους.
3. Καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων στο ΙΕΚΕΜ σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση
Στους εργαζόμενους που μετατάχθηκαν από το ΙΕΚΕΜ στο ΤΕΕ και στους υπόλοιπους φορείς που εποπτεύονται από το
ΥΠΟΜΕΔΙ οφείλονται μισθοί πολλών μηνών από την περίοδο που εργάζονταν απλήρωτοι στο υπό εκκαθάριση ΙΕΚΕΜ. Το
Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί το ΤΕΕ, ως μοναδικό μέτοχο του ΙΕΚΕΜ, να καταβάλλει άμεσα τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη
δικαστική απόφαση που δικαίωσε τους πρώην εργαζόμενους στο ΙΕΚΜ.
4. Ενημέρωση του Δ.Σ. για τη συνάντηση εργασίας με το Γιατρό Εργασίας
Έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. πάνω στα θέματα που αναδείχθηκαν στη συνάντηση με το Γιατρό Εργασίας.
5. Ανακοίνωση για το θέμα της βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας
Αποφασίστηκε ομόφωνα να τεθεί το θέμα της εγκατάλειψης της βιβλιοθήκης του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας, της σκόπιμης απαξίωσής της και της «εξαφάνισής» της από το οργανόγραμμα που ψηφίστηκε στη Δ.Ε. του
ΤΕΕ.
6. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
Το Δ.Σ. αποφάσισε να απευθυνθεί εκ νέου στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Στασινό ζητώντας να συναντηθεί μαζί του ώστε να
δρομολογηθούν λύσεις στα προβλήματα των εργαζόμενων.

7. Ενημέρωση από την σύσκεψη των Σωματίων για κοινή μέρα απεργίας
Έγινε ενημέρωση από τη σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων του Ιδιωτικού τομέα που στοχεύουν σε κοινή απεργιακή
κινητοποίηση με κοινά αιτήματα.
8. Ενημέρωση από την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Οικονομικών για τα ΒΑΕ και για τα επιτόκια των στεγαστικών
δανείων
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ, και άλλων Ομοσπονδιών έξω από το Υπ. Οικονομικών στην
οδό Νίκης για τα ΒΑΕ και για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε τους συνδικαλιστές που
απλά ζητούσαν ραντεβού με τον υπουργό Οικονομικών ώστε να θέσουν τα παραπάνω θέματα, με αστυνομική βία.
9. Οικονομικά (εξαμηνιαία εισφορά στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ κλπ)
Το Δ.Σ. πήρε απόφαση να καταβάλλει την εισφορά που του αναλογεί στην Ομοσπονδία
10. Ελλείψεις στα ηλεκτρονικό αρχεία που παραδόθηκαν από τους συναδέλφους που παραιτήθηκαν: διαγραφή ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας από το email setee1965@gmail.com που χρησιμοποιούσε ο Σύλλογος, προβλήματα με τη φιλοξενία και το
domain στο site του Συλλόγου, έλλειψη email κλπ.
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για τις σοβαρές ελλείψεις του υλικού που παραδόθηκε αλλά και για τις σκόπιμες διαγραφές της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Συλλόγου ακόμη και ένα μήνα μετά την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ. του
συναδέλφου Γεωργίου. Αυτή τη στιγμή το Δ.Σ. αγνοεί σε ποιον φορέα είναι καταχωρημένο το domain του ΣΕΤΕΕ
(http://www.setee.net/) ποιος έχει τη φιλοξενία των αρχείων του και τι προθεσμίες υπάρχουν. Επίσης η καταστροφή σε
ηλεκτρονικά αρχεία και βάσεις δεδομένων που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα δημιουργεί τη χρονοβόρα
υποχρέωση να φτιαχτούν από την αρχή ώστε να ολοκληρωθεί σωστά το μητρώο του Συλλόγου.
11. Προγραμματισμός εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
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Το Δ.Σ. απορρίπτει τον εκβιασμό των τριών μελών του Δ.Σ. που ερμηνεύουν σκόπιμα λάθος το άρθρο 20 του καταστατικού
του ΣΕΤΕΕ και παραιτήθηκαν επιδιώκοντας πρόωρες εκλογές του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. Το άρθρο 20 του καταστατικού είναι
σύμφωνο με τον 1264/82 και το γενικότερο δίκαιο για τα συλλογικά όργανα και απαιτεί εκλογές μόνο για αντικατάσταση
των μελών του Δ.Σ. που δεν αντικαταστάθηκαν. Αυτό αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη περίπτωση στις εκλογές για
αναπλήρωση των δύο συναδέλφων και μόνο. Δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιήσουμε με λάθος ερμηνεία ένα παράνομο
και αντισυνδικαλιστικό καθεστώς όπου οποιαδήποτε παράταξη μειοψηφεί εκλέγοντας έστω και ένα μέλος στο Δ.Σ να
διαλύει και να εκβιάζει το Δ.Σ. προκαλώντας αλλεπάλληλες παραιτήσεις των υπολοίπων υποψηφίων της, ζητώντας τη θέση
που επιθυμεί στο Προεδρείο όπως έκαναν οι συνάδελφοι Γεωργίου, Μπάτρα, Πετρούτσα αδιαφορώντας για την
πλειοψηφία του οργάνου.
Παρόλα αυτά, το Δ.Σ. εφόσον το διάστημα που απομένει για τη λήξη της θητείας του οργάνου είναι μερικοί μήνες
αποφάσισε να προχωρήσει στην οργάνωση των εκλογών για το σύνολο των μελών του Δ.Σ. μόνο για λόγους αποφυγής
διπλών εκλογών (τώρα για τα δύο μέλη και τον Απρίλιο με τη λήξη της θητείας του οργάνου).
Έτσι αποφασίστηκε να γίνει το επόμενο Δ.Σ. την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσει και να καλέσει στην
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
12. Οικονομική τακτοποίηση μελών του ΣΕΤΕΕ
Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του ΣΕΤΕΕ είναι συνυφασμένη με την εμπιστοσύνη που έχουν οι εργαζόμενοι στο
Σύλλογό τους. Για αυτό πιστεύουμε πως το μεγάλο στοίχημα που θα κρίνει τα οικονομικά του Συλλόγου αλλά και το
μέλλον του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ είναι εκεί. Στη σχέση του με τα μέλη του Συλλόγου.
13. Προβλήματα εργαζομένων (πρόσθετες αμοιβές, υπερωρίες, καταβολή των οφειλόμενων από τις εκλογές, ζητήματα υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας και συνθηκών εργασίας)
Στα θέματα αυτά πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και στη συνάντηση με το Πρόεδρο του ΤΕΕ θα πρέπει να δοθούν λύσεις.
14. Παρέμβαση του ΣΕΤΕΕ στην εκδήλωση της Αντιπροσωπείας με θέμα «Συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ» την Δευτέρα
16 Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.
Αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση στην εκδήλωση της Αντιπροσωπείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αβραμίδης Κώστας

1

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Λαδικός Ηλίας

Η αντικατάσταση με αναπληρωματικά μέλη είναι δυνατή μόνο για τρία (3) τακτικά. Πέραν αυτών ενεργούνται νέες εκλογές.

