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Ενθμζρωςθ από τθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. του υλλόγου Εργαηόμενων ΣΕΕ 
τθν Σρίτθ, 23 Οκτωβρίου 

Τθν Τρίτθ, 23 Οκτωβρίου, ςτισ 12 μμ ςυνεδρίαςε το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ςτο γραφείο του Συλλόγου Εργαηόμενων ΤΕΕ. Η 
ςυνεδρίαςθ ιταν ςε απαρτία με παρόντα 4  τακτικά μζλθ του Δ.Σ. (Σότα Αντωνιάδου – Αντιπρόεδροσ του Δ.., Ηλίασ 
Λαδικόσ – Γενικόσ Γραμματζασ του Δ.., ωτιρθσ Ποντικάκοσ – Σαμίασ του Δ.. και Αβραμίδθσ Κϊςτασ – Πρόεδροσ 
του Δ..). Απουςίαηε ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Γραμματζασ, ςυνάδελφοσ Χυδιρογλου Θόδωροσ που ζλειπε 
δικαιολογθμζνα με κανονικι άδεια. 
 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ απαρτία, αποφαςίςτθκε ομόφωνα να τθροφνται θχογραφθμζνα πρακτικά ϊςτε να βοθκθκεί ο 
γραμματζασ ςτθν καταγραφι τθσ ςυηιτθςθσ.  
Στθν ςυνεδρίαςθ τοποκετικθκε ο ςυνάδελφοσ Κϊςτασ Χαμθλοκϊρθσ ςαν εκπρόςωποσ των ςυναδζλφων από το 
Περιφερειακό Τμιμα Ανατολικισ Κριτθσ.  
 
 Θεματολογία και αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ: 
1. Παραιτιςεισ τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

To ΔΣ ςυηιτθςε το κζμα τθσ παραίτθςθσ των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ 
Επιτροπισ, όπου υπιρξαν  διαφορετικζσ απόψεισ  και κατζλθξε, κατά πλειοψθφία, ςτθν εκτίμθςθ ότι οι 
παραιτιςεισ είναι αποτζλεςμα του αδιεξόδου που δθμιοφργθςαν οι εκπρόςωποι των παρατάξεων που οι 
κζςεισ τουσ μειοψιφθςαν ςτθν Εκλογοαπολογιςτικι Γενικι Συνζλευςθ. Οι παρατάξεισ αυτζσ επιδίωξαν τθν 
ανατροπι, εκ των υςτζρων, των αποφάςεων τθσ Εκλογοαπολογιςτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, που ολοκλθρϊκθκε 
ςτισ 8 Οκτωβρίου και ςτθν οποία μειοψιφθςε θ πρόταςι τουσ που ιταν αντίκετθ ςτθν επιςτολικι ψιφο για το 
Δ.Σ. ςε όςα Περιφερειακά Τμιματα δεν μπορεί να ςχθματιςτεί Εκλογικό Τμιμα.  
Επιπρόςκετο αδιζξοδο δθμιοφργθςε θ επιμονι των παρατάξεων αυτϊν να επιβάλλουν φορτικά ςτα μζλθ τθσ 
Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ τθν αντικαταςτατικι και παράνομθ άποψθ ότι το Δ.Σ. που εκλζχκθκε τον 
Απρίλιο του 2016 και θ κθτεία του ζλθγε κανονικά τον Απρίλιο του 2019, όφειλε να παραιτθκεί και να 
παραδϊςει ςτθν Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι και όχι ςτο νζο Δ.Σ. μετά τθν ολοκλιρωςθ των αρχαιρεςιϊν και 
τθ ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. όπωσ προβλζπεται από το Καταςτατικό του ΣΕΤΕΕ.  

 
2. Προκιρυξθ νζασ εκλογοαπολογιςτικισ Γενικισ υνζλευςθσ για εκλογι Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ 

Αποφαςίςτθκε θ πρόςκλθςθ ςε νζα Εκλογοαπολογιςτικι Γενικισ Συνζλευςθ ςτισ 1 Νοεμβρίου, 11 πμ με 
μοναδικό κζμα τθν εκλογι Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ.  
Στθν Εκλογοαπολογιςτικι Γενικι Συνζλευςθ κα πάρουν μζροσ με δικαίωμα ψιφου και τα μζλθ του ΣΕΤΕΕ από 
τθν Περιφζρεια μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

 
3. Εκτίμθςθ πορείασ αιτθμάτων του Δ.. (ηθτιματα ςυνκθκϊν εργαςίασ, δεδουλευμζνα εκλογϊν, υπερωρίεσ, 
δεδουλευμζνα πρϊθν εργαηόμενων ΙΕΚΕΜ) 

Ζγινε αναλυτικι ςυηιτθςθ και εκτίμθςθ τθσ πορείασ των αιτθμάτων που τζκθκαν ςτον Πρόεδρο του ΤΕΕ από το 
Δ.Σ. ςτισ ςυναντιςεισ μαηί του (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3313, Αρ. Πρωτοκόλλου TEE - 14484 – 04/06/2018 και 
Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3361, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 18723 – 26/07/2018). Δυςτυχϊσ κανζνα αίτθμα δεν ζχει ικανοποιθκεί 
ακόμθ και δεν ζχουμε λάβει ζςτω κάποια ενθμζρωςθ ζςτω πάνω ςε αυτά που ςυμφωνικθκαν. Τα ηθτιματα 
ςυνκθκϊν εργαςίασ, δεδουλευμζνα εκλογϊν, υπερωρίεσ, δεδουλευμζνα πρϊθν εργαηόμενων ΙΕΚΕΜ 
παραμζνουν ανοιχτά με ευκφνθ του ΤΕΕ και τθσ διοίκθςισ του.  
Αποφαςίςτθκε να ςταλεί επιςτολι ςτο διάδοχο ταμείο του ΤΣΜΕΔΕ για τθν απόδοςθ τθσ  ειδικισ ειςφοράσ που 
καταργικθκε ςε όςουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο πρϊθν ΤΣΜΕΔΕ το επικυμοφν. Επίςθσ αποφαςίςτθκε να φζρουμε 
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ςε επαφι τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΤΣΜΕΔΕ μετά το 93 με τον Πρόεδρο τθσ ΕΜΔΥΔΑΣ. 
Στάλκθκε επιςτολι ςτον Πρόεδρο του ΤΕΕ (22 Οκτωβρίου) με αίτθμα ο οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ που ζχει 
προγραμματιςτεί για τουσ εργαηόμενουσ να γίνει ςτο ίδιο πλαίςιο με τον μυοςκελετικό δθλαδι ςτο χϊρο του 
ΤΕΕ και όχι ςε απομακρυςμζνο από το ΤΕΕ ιατρείο ςτο Μαροφςι και ςτον Πειραιά. Επίςθσ ςτθν ίδια επιςτολι 
επιςθμάναμε τθν δζςμευςθ του Προζδρου πάνω ςτο αίτθμα του ΣΕΤΕΕ για Γιατρό Εργαςίασ ςτα Περιφερειακά 
Τμιματα. 
Αποφαςίςτθκε να προωκιςουμε προσ τθν τεχνικι υπθρεςία του ΤΕΕ προςφορά από υδραυλικό για κουηινάκι 
ςτουσ ορόφουσ που δεν υπάρχει με κοινοποίθςθ ςτον Πρόεδρο και τθ Γενικι Διεφκυνςθ. 

 
4. Ενθμζρωςθ από το Δ.. τθσ ΠΟΕΤΠΕΧΩΔΕ 18 Οκτωβρίου. 

Στο Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ ιταν ςτθν θμεριςια διάταξθ το ηιτθμα των εκλογϊν ςτο ΣΕΤΕΕ. 
 
Για το κζμα αυτό ζγινε ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και μζλοσ τθσ διοίκθςθσ τθσ Ομοςπονδίασ, Κϊςτα 
Αβραμίδθ:  
 
Εξιγθςε για τθν αναγκαιότθτα τθσ επιςτολικισ ψιφου όπωσ αποφαςίςτθκε ςτθν εκλογοαπολογιςτικι Γενικι 
Συνζλευςθ για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (όπου δεν ςχθματίηεται λόγω αρικμοφ μελϊν Εκλογικό Τμιμα) και τθ ςθμαςία 
τθσ ςυμμετοχισ των ςυναδζλφων από τθν Περιφζρεια με δικαίωμα λόγου και ψιφου μζςω τθλεδιάςκεψθσ 
που οφείλεται ςτθν ιδιομορφία του ΣΕΤΕΕ με μζλθ ςε 17 Περιφερειακά Τμιματα.  
Αναφζρκθκε ςτθν κρίςθ που ζχει πυροδοτιςει θ επιμονι κάποιων παρατάξεων και ςυνδικαλιςτϊν να ςτεροφν 
από τουσ εργαηόμενουσ και μζλθ του ΣΕΤΕΕ ςτθν Περιφζρεια το δικαίωμα να ψθφίηουν και να ςυμμετζχουν 
ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ.  
Επίςθσ αναφζρκθκε ότι ζγινε διαχωριςμόσ ςτθν απόφαςθ για τθν επιςτολικι ψιφο όςο αφορά τθν 
Ομοςπονδία γιατί κρίκθκε ότι πρζπει να τεκεί το κζμα ςτο Συνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ και εκεί να λθφκεί 
απόφαςθ. 
 

5. Εξαγγελία απεργιακισ κινθτοποίθςθσ για 14 Νοζμβρθ από τθν ΑΔΕΔΤ 
Το Δ.Σ. αποφάςιςε ομόφωνα τθ ςυμμετοχι του Συλλόγου Εργαηόμενων ΤΕΕ με δικό του πλαίςιο. 

 
6. Ζθτιματα για τισ ςυνδρομζσ που κζτουν ςυνάδελφοι από το Π.Σ. Ανατολικισ Κριτθσ 

Ζγινε ςυηιτθςθ με τον εκπρόςωπο που μασ ορίςτθκε από τουσ εργαηόμενουσ από το Π.Τ. Ανατολικισ Κριτθσ 
ςυνάδελφο Κϊςτα Χαμθλοκϊρθ. Τθν ερχόμενθ εβδομάδα με τθν ευκαιρία τθσ ανόδου του ςυναδζλφου ςτθν 
Ακινα κα ςυνεχιςτεί θ ςυηιτθςι μασ πάνω ςτουσ προβλθματιςμοφσ των ςυναδζλφων από το Π.Τ. Ανατολικισ 
Κριτθσ.  

 
 

 


