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Θέμα: Ενημέρωση για τη συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο 

Στασινό, την Τρίτη 18 Ιουνίου για ζητήματα εργαζομένων ΤΕΕ. 

Την Τρίτη 18 Ιουνίου το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ μετά από αίτημα (Αρ. Πρωτ. 

ΣΕΤΕΕ: 3633) που υποβλήθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στις 23 Μαΐου 2019. 

Στη συνάντηση από την πλευρά του Δ.Σ ήταν παρόντες οι συνάδελφοι: Κ. Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ., 

Τότα Αντωνιάδου , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας και τα μέλη Βούλα Γκουντούμη, 

Κυριάκος Καρύδης, και Αγγελική Στραβοράβδη.  

Τα ζητήματα που τέθηκαν προς συζήτηση και επίλυση στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, είναι τα παρακάτω: 

 Ενημέρωση για το οργανόγραμμα (σε ποιο σημείο βρίσκεται μετά την απόφαση της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ)  

Ζητήσαμε ενημέρωση σε ποιο στάδιο της Διοικητικής ή Πολιτειακής διαδικασίας βρίσκεται το νέο 

Οργανόγραμμα μετά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 23 Φεβρουαρίου 2019. Διατυπώσαμε 

στον Πρόεδρο και πάλι τις θέσεις μας για την αρνητική εξέλιξη που σηματοδοτεί στους εργαζόμενους η 

αλλαγή του οργανογράμματος και η μείωση των δομών του όπως αποφασίστηκε από την Αντιπροσωπεία 

του ΤΕΕ.  

 Απόφαση του Δ.Σ. για την Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό τους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης και την ένταξη στο νόμο 4440 για την κινητικότητα. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. ζητήθηκε να γίνουν ενέργειες από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τα 

ζητήματα της ένταξης στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στο νόμο 4440 για την κινητικότητα.  

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που ήδη έχουν γίνει από τον ίδιο σε αυτή την κατεύθυνση: 

έγγραφο για ένταξη του της μισθοδοσίας των εργαζόμενων του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό (5443 – 

24/2/2018) και έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ένταξη του ΤΕΕ στην 

κινητικότητα του 4040 (26647-6/11/2018). 

 Απόφαση του Δ.Σ. για σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια. 

Συζητήθηκαν τα προβλήματα υποστελέχωσης ειδικά για τα Περιφερειακά Τμήματα και τις συνέπειες για 

τους εργαζόμενους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Έγινε εκτενής αναφορά στα Π. Τμήματα που 
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λειτουργούν μ’ έναν μόνο υπάλληλο, στο δύσκολο έργο που επιτελούν οι συνάδελφοι προκειμένου να 

άρουν τις όποιες υπηρεσιακές δυσκολίες και να διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών σε πολίτες και μηχανικούς. Επιπρόσθετα στους εργαζόμενους που ουσιαστικά ασκούν χρέη 

Προϊσταμένου δεν αναγνωρίζεται αυτή η αρμοδιότητα.  

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με επιστολή που του επιδόθηκε (αρ. Πρωτ. 

ΣΕΤΕΕ: 3639 – 24/5/2019, αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 15327 – 24/6/2019), σύμφωνα και με την απόφασή του 

Συλλόγου να γίνουν άμεσα ενέργειες για τη στελέχωση των Περιφερειακών Τμημάτων με προσλήψεις του 

προσωπικού καθώς και τον ορισμό Προϊσταμένων άμεσα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα. 

Ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει από τους Προέδρους όλων των Περιφερειακών Τμημάτων την 

καταγραφή των αναγκών τους σε προσωπικό όπου όλοι οι Πρόεδροι ανταποκρίθηκαν ενώ έχει αποσταλεί 

έγγραφο (αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 6555 – 4/4/2019) του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ενώ για 

το ζήτημα του ορισμού Προϊσταμένων παρέπεμψε στη Διεύθυνση Διοικητικού, όπου μετά από επικοινωνία 

και των αντίστοιχων Προέδρων των Π. Τμημάτων για το θέμα,η Δνση Διοικητικού θα προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. 

 Πληρωμή των δεδουλευμένων στις περασμένες εκλογές του ΤΕΕ στην Αθήνα και τα Π.Τ. 

Επαναφέραμε το θέμα που αφορά στην πληρωμή των δεδουλευμένων για τις εκλογές του ΤΕΕ που 

εκκρεμούν από το 2016. Η εκκρεμότητα αυτή πρέπει άμεσα να λήξει γιατί δεν είναι αποδεκτό από το 

Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ να υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι.  

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δεσμεύθηκε να μας απαντήσει για το ζήτημα σε δύο εβδομάδες. 

 Ισότιμη κατανομή των πρόσθετων αμοιβών («υπερωρίες») στους εργαζόμενους 

Το ζήτημα των πρόσθετων αμοιβών (υπερωριών) είναι από τα ζητήματα που έχουν τεθεί πολλές φορές 

στον Πρόεδρο και τη Γενική Διεύθυνση από το Δ.Σ. στη βάση της ισότιμης κατανομής τους σε όλους τους 

εργαζόμενους χωρίς παράταση του χρόνου εργασίας. Ήδη η αύξηση του χρόνου εργασίας από 7,5 σε 8 

ώρες η μείωση του αριθμού των αδειών των δημοσίων υπαλλήλων και η κατάργηση ειδικών αδειών 

(υπολογιστή κλπ) έχουν αυξήσει συνολικά το χρόνο εργασίας. 

Εξηγήσαμε ότι ο αυθαίρετος τρόπος που δίνονται οι υπερωρίες δημιουργεί αίσθημα αδικίας στους 

εργαζόμενους στο ΤΕΕ και σε τελευταία ανάλυση είναι αντιπαραγωγικός. Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ζητά να 

δίνονται σε όλους τους εργαζόμενους εξίσου στο ανώτατο όριο που επιτρέπει η νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος μας ανακοίνωσε ότι θα γίνει περιοριστεί το άνοιγμα της ψαλίδας στις πρόσθετες αμοιβές 

(υπερωρίες). 

 Ζητήματα διευκόλυνσης εργαζόμενων μητέρων στο ΤΕΕ (δημιουργία υποδομής για φύλαξη παιδιών 

εργαζόμενων μητέρων του ΤΕΕ) 

Τέθηκε το ζήτημα της διευκόλυνσης που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενες μητέρες στο ΤΕΕ. Το Δ.Σ. 

σύμφωνα με την απόφαση που πήρε στις 23 Μαΐου ζήτησε να δημιουργηθεί χώρος φύλαξης εντός του ΤΕΕ 

για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων Πάσχα και 

των θερινών διακοπών με επιβλέποντα παιδαγωγό που θα πρέπει να προσληφθεί για αυτή την περίοδο.  

Για τις ανάγκες κάλυψης των εργαζόμενων μητέρων από βρεφονηπιακούς σταθμούς θα γίνει προσπάθεια 

κατ’ αρχήν στην κατεύθυνση του Υπουργείου. 



Ο Πρόεδρος συμφώνησε με το αίτημα να δημιουργηθεί χώρος φύλαξης εντός του ΤΕΕ για τα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων Πάσχα και των διακοπών 

το καλοκαίρι και μας παρέπεμψε στην Γενική Διεύθυνση για την υλοποίηση (εύρεση χώρου καταγραφή 

αναγκών κλπ). 

 Ενημέρωση για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, Γιατρός Εργασίας στα Π.Τ., ένταξη των 

εργαζόμενων με «ελαστικές» σχέσεις εργασίας στο ΤΕΕ στις υπηρεσίες του Γιατρού Εργασίας 

Στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας αιτήματα του Συλλόγου και υποδείξεις του Γιατρού 

Εργασίας σε σημαντικό βαθμό υλοποιούνται. Το αίτημα για πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε κάθε όροφο έχει 

υλοποιηθεί και έγινε ενημέρωση για την ένταξη των δύο μεγάλων Περιφερειακών Τμημάτων καταρχήν 

(Θεσσαλονίκη, Πάτρα) στις υπηρεσίες του Γιατρού Εργασίας. Συμφωνήθηκε η κάλυψη όλων των 

εργαζόμενων και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα. Επίσης ζητήθηκε να συμπεριληφθούν στις 

υπηρεσίες του Γιατρού Εργασίας και όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται με ομάδες εργασίας στο ΤΕΕ ή με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου (5μηνα 8μηνα κλπ).  

Υπήρξε συμφωνία σε όλα τα αιτήματα για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. Θα δοθεί λίστα στη 

Γραμματεία του Γιατρού Εργασίας ώστε να προσκληθούν οι συνάδελφοι με συμβάσεις για τις εξετάσεις. 

 Ζήτημα προστίμων σε εργαζόμενους μέλη επιτροπών για το «πόθεν έσχες» 

Στο ζήτημα των προστίμων που άδικα πλήρωσαν οι εργαζόμενοι εξαιτίας παραλείψεων της υπηρεσίας 

που αφορά στην ενημέρωσή τους για το θέμα των δηλώσεων του «Πόθεν Έσχες». 

Ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο ότι θα αναλάβει την ευθύνη το ΤΕΕ και θα καταβληθούν τα χρήματα 

των προστίμων στους συναδέλφους μέσα στον Ιούλιο.  

 

 


