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Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου
Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 12 μμ συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στο γραφείο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ. Η
συνεδρίαση ήταν σε απαρτία με παρόντα 5 τακτικά μέλη του Δ.Σ. (Ηλίας Λαδικός, Τότα Αντωνιάδου, Σωτήρης
Ποντικάκος, Αβραμίδης Κώστας, Χυδήρογλου Θεόδωρος).
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, αποφασίστηκε ομόφωνα να τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά ώστε να βοηθηθεί ο
γραμματέας στην καταγραφή της συζήτησης.
Την συνεδρίαση παρακολούθησαν και τοποθετήθηκαν οι συναδέλφισσες: Μαρία Μελενικιωτoυ από το Περιφερειακό
Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με σύνδεση που έγινε μέσω της εφαρμογής skype (λογαριασμός seteetemp) και η
συνάδελφος από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ στην Αθήνα, Φαίη Πετρούτσα.
Θεματολογία και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πρόσκληση:
1. Οργανόγραμμα
Το Δ.Σ. θεωρεί ότι το οργανόγραμμα μαζί με το ζήτημα της ένταξης του ΤΕΕ στη Γενική Κυβέρνηση και της
κάλυψης των λειτουργικών αναγκών του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα
του φορέα και των εργαζόμενων. Αποφάσισε να συνεχίσει παρακολουθεί στενά το ζήτημα του
οργανογράμματος, και ενόψει ενδεχόμενων αλλαγών στο οργανόγραμμα να παρέμβει, ανάλογα, όταν έρθει
στη Δ.Ε. για έγκριση.
2. Ένταξη στη Γενική Κυβέρνηση
Έγινε ανασκόπηση του ιστορικού των κινητοποιήσεων για το ζήτημα της ένταξης του ΤΕΕ στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης και της κάλυψης των λειτουργικών του εξόδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
α) Αποφασίστηκε να απευθυνθεί εκ νέου το Δ.Σ. στο υπουργείο Οικονομικών που όφειλε να μας απαντήσει στα
αιτήματα που είχαμε απευθύνει στον Υπουργό για το θέμα.
Β) Αποφασίστηκε να ζητήσει το Δ.Σ. συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Σπίρτζη, για να
τεθεί το θέμα στον υπουργό από τον οποίο εποπτεύεται το ΤΕΕ.
3. Ενημέρωση από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στις 25 Ιουλίου
Έγινε αναλυτική συζήτηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3361, Αρ. Πρωτ.
ΤΕΕ: 18723 – 26/07/2018) με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ. Αποφασίστηκε να παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση
των δεσμεύσεων του πάνω στα αιτήματα των εργαζόμενων.
4. Αιτήσεις εγγραφής στο Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ
Εκκρεμεί η αίτηση δύο ακόμη συναδελφισσών για εγγραφή στο ΣΕΤΕΕ.
5. Εκκαθάριση του Μητρώου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ από συναδέλφους που μετατάχθηκαν.
Έγινε διαγραφή από το μητρώο του Συλλόγου του συναδέλφου Στέλιου Ποτηράκη, μετά από επικοινωνία μαζί
του, ο οποίος μετατάχθηκε σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Ορισμός ημερομηνίας Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
α) Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε για την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ΤΕΕ.
β) Αποφασίστηκε σε όσα Περιφερειακά Τμήματα δεν θα υπάρξει δικαστικός αντιπρόσωπος και ο Σύλλογος δεν

μπορεί να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς των συναδέλφων σε εκλογικό κέντρο, οι συνάδελφοι να ψηφίσουν με
επιστολική ψήφο.
7. Τεχνική υποδομή για την Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των εργαζόμενων στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ
(τηλεδιάσκεψη).
Θα ολοκληρωθεί πριν την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η τεχνική υποδομή για τη συμμετοχή των
συναδέλφων στις διαδικασίες με τηλεδιάσκεψη.
8. Ορισμός εκπροσώπων του ΣΕΤΕΕ στα Περιφερειακά Τμήματα
Θα οριστούν από το Δ.Σ., σε συνεργασία με τους συναδέλφους στα αντίστοιχα Περιφερειακά Τμήματα,
εκπρόσωποι του Συλλόγου ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες των εκλογών.
9. Πορεία ζητημάτων εργαζόμενων (πρόσθετες αμοιβές - υπερωρίες, καταβολή των οφειλόμενων από τις εκλογές,
ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και συνθηκών εργασίας, εργαζόμενοι από ΙΕΚΕΜ)
Άλλα ζητήματα εκκρεμούν για λύση (πρόσθετες αμοιβές - υπερωρίες, καταβολή των οφειλόμενων από τις
εκλογές,) και σε άλλα υπάρχει δέσμευση του φορέα για επίλυση (ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας και συνθηκών εργασίας, εργαζόμενοι από ΙΕΚΕΜ).
Ειδικά για το ζήτημα των οφειλόμενων στους εργαζόμενους από τις τελευταίες εκλογές του ΤΕΕ αποφασίστηκε
να ζητήσουμε:
α) Να μη μειωθούν οι αμοιβές σχετικά με τις προηγούμενες εκλογές.
β) Να κλείσει η ψαλίδα των αμοιβών ανάμεσα σε αυτούς που διεύθυναν την δουλειά των εκλογών και όσους
εργάστηκαν, ιδιαίτερα σκληρά, στις μεταφορές, διαλογή εγκατάσταση .
γ) Να δοθεί ένα πάγιο ποσό και σε όσους δεν πήραν μέρος καθώς σε αυτούς έπεσε σημαντικό βάρος της
υπηρεσιακής εργασίας.
10. Οικονομική τακτοποίηση μελών του ΣΕΤΕΕ
Το ζήτημα των οικονομικών των μελών του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ αφορά στην αποκατάσταση της
συλλογικότητας στους εργαζόμενους του ΤΕΕ και της σχέσης τους με το Σύλλογο. Εκεί εντοπίζει το Δ.Σ. το
πρόβλημα και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιδιώξει τη λύση του.
Για να δοθεί όμως η δυνατότητα συμμετοχής όλων των εργαζόμενων στις εκλογές του Συλλόγου αποφασίστηκε
να γίνει διακανονισμός για τους εργαζόμενους που οφείλουν αρκετά χρόνια.
Ο διακανονισμός θα αφορά στην πληρωμή όλου του τρέχοντος έτους (2018) και στη δέσμευση να εξοφληθεί το
υπόλοιπο ποσό σε τρεις 3μηνες δόσεις μέσα στο προσεχές έτος (2019).
11. Ζητήματα εργαζόμενων από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Υπήρξαν παράπονα από συνάδελφο του Περιφερειακού, για άνιση μεταχείρισή του σχετικά με άλλους
συναδέλφους του. Ειδικότερα ο συνάδελφος διατύπωσε το αίτημα στην υπηρεσία του να προσφέρει, όπως
άλλοι εργαζόμενοι, και σε άλλους τομείς. Για το ζήτημα αυτό αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση από τον
Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ στην Διευθύντρια του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Κάλεσμα του ΣΕΤΕΕ για την πανεργατική κινητοποίηση στη ΔΕΘ.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει κάλεσμα στους εργαζόμενους για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στην ΔΕΘ.
Επίσης εγκρίθηκαν δύο ψηφίσματα που προωθήθηκαν αντίστοιχα:
 Προς το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για απόλυση μέλους του
 Προς την Ένωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά
(ΕΝΕΔΕΠ) για την επίθεση που υπέστη ο Πρόεδρός της, Μάρκος Μπεκρής.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Αβραμίδης Κώστας

Λαδικός Ηλίας

