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Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Ν. Στασινό 

 

Θέμα: Διευκρινήσεις πάνω στο οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του 

Οργανισμού του ΤΕΕ , που στάλθηκε στα Περιφερειακά Τμήματα.  

 

Κύριε Πρόεδρε, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ενημερώθηκε από συναδέλφους για την αποστολή (2/11/2018) 

από τη Γραμματεία Προέδρου της απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 

ΤΓΟΔ/875/30.4.2018) και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ  στα 

Περιφερειακά Τμήματα για παρατηρήσεις. 

 

Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ έχουν εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο σχέδιο του 

οργανογράμματος που έχει ψηφιστεί από τη Δ.Ε.. Στην συνάντηση που έγινε με εσάς και το Δ.Σ. 

την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2018 σας «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.» (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3361, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 18723 – 

26/07/2018). Στο εύλογο αυτό αίτημα αυτό του Δ.Σ. είχαμε τη συμφωνία σας.  

 

Για αυτό μας εκπλήσσει η ανακίνηση του θέματος χωρίς καμιά ενημέρωση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου του ΣΕΤΕΕ ώστε να εκφραστούν οι θέσεις του.  

Ειδικά όταν ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ εκπροσωπείται και στην Επιτροπή για το 

Οργανόγραμμα την οποία σύστησε το ΤΕΕ με απόφασή σας για το ζήτημα.  

Ζητάμε λοιπόν άμεση ενημέρωση για τις διαδικασίες (σε επίπεδο ΤΕΕ και Πολιτείας) που έχουν 

αποφασιστεί και που αφορούν στην αλλαγή του οργανογράμματος του ΤΕΕ. 

 

Υπενθυμίζουμε τις θέσεις μας πάνω στο θέμα που σας έχουν παραδοθεί στη συνάντηση που είχαμε 

μαζί σας, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3313, Αρ. Πρωτοκόλλου TEE - 

14484 – 04/06/2018): 

«…… 

1. Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ είμαστε αντίθετοι στην μετατροπή των Τμημάτων του ΤΕΕ σε 

Γραφεία. Αντίθετα πιστεύουμε ότι είναι επείγον να στελεχωθούν με το προσωπικό που 

αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ. Η υποβάθμιση των Περιφερειακών 

Τμημάτων σε Γραφεία θα τα οδηγήσει σε μαρασμό και ενδεχόμενο κλείσιμο. 

2. Θεωρούμε ότι επίσης η μείωση των Τμημάτων στην Αθήνα γίνεται με κριτήριο την 

περιστολή δαπανών και μόνο και όχι στο πλαίσιο ενός σχεδίου που αντιστοιχεί το ΤΕΕ στις 

σύγχρονες ανάγκες των μηχανικών και της κοινωνίας.  

3. Αντίθετους μας βρίσκει, η δημιουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Δυσκολευόμαστε να 

κατανοήσουμε την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ που κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών 

Εκδόσεων, ή το Τμήμα Επιστημονικών Επιτροπών και δημιουργεί περιττές δομές 



Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα. Είμαστε απολύτως αρνητικοί πάνω σε 

αυτό. 

4. Σαν Σύλλογος Εργαζόμενων δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα διάλογο αν δεν 

απαντηθεί κατ αρχήν, ο αριθμός των εργαζομένων που θα στελεχώνουν το νέο 

οργανόγραμμα και η περιγραφή των θέσεων εργασίας.  

Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ έχουμε πεισθεί ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, θα λυθούν μόνο με τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον 

Κρατικό Προϋπολογισμό και την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας που στέρησε από το 

ΤΕΕ τον κοινωνικό πόρο του 2%,  ώστε η κοινωνία να αναλάβει την ευθύνη που της αντιστοιχεί για 

το θεσμοθετημένο ρόλο του ΤΕΕ. 

…..» 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ 

 

 

 

 

  

 

 

Κοινοποίηση 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ 

Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 

Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 


