ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.: 210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382
Αθήνα 26/9/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4360
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ……………………………
Προς
Εργαζόμενους στο ΤΕΕ
Σύντομη ενημέρωση αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.
Παρόντα στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν μέλη του Δ.Σ. (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος
του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου, Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος,
Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Βενετία Κόγκου, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Νίκος Καραμάνος, μέλος
του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Αγγελική Βάσιλα, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ.
Απουσίαζε δικαιολογημένα ο συνάδελφος Νταφόπουλος Απόστολος, μέλος του Δ.Σ. του
ΣΕΤΕΕ.
Παρούσα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ήταν και η συνάδελφος Παναγιώτα Ιωαννίδη από το
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΕΤΕΕ
2. Εξέλιξη του αιτήματος σχετικά με την επαναλειτουργία του Νομαρχιακού Τμήματος
Πύργου του ΤΕΕ και την απασχόληση υπαλλήλου του ΤΕΕ ΙΔΑΧ, με εντοπιότητα
(μονογονεϊκή οικογένεια).
3. Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων στο ΤΕΕ
4. Κάλυψη της «σχολικής λίστας» για παιδιά του δημοτικού, εργαζομένων του ΤΕΕ
5. Ζητήματα σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. (7/6/2022) με θέμα:
«Διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών του Δ.Σ. και των παρατάξεων με τα μέλη
του ΣΕΤΕΕ. Αίτημα για παροχή στοιχείων επικοινωνίας μελών του ΣΕΤΕΕ»
6. Οικονομικά
I. Ενημέρωση για το ταμείο του ΣΕΤΕΕ
II. Επιστροφή χρημάτων από ΟΑΣΑ σε συνταξιούχο που έβγαλε κάρτα
απεριορίστων διαδρομών μέσω του ΣΕΤΕΕ (κατέθεσε 105€ παραπάνω)
7. Παρέμβαση στο 38ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022) για τις
καταστατικές αλλαγές του ΣΕΤΕΕ σχετικά με την εγγραφή των συμβασιούχων στο
ΣΕΤΕΕ και την επιστολική ψήφο στα Π.Τ. του ΤΕΕ.
8. Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών
και Επικρατείας «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα»

9.

Πρόσκληση σωματείων στο ΣΕΤΕΕ για συμμετοχή σε «σύσκεψη - οργάνωση και για
έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό»

Εκτός ημερήσιας διάταξης
Α) Οικονομική ενίσχυση στους απεργούς της «Μαλαματίνα»
Β) Στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια στην αστυνομική βία στα Πανεπιστήμια
Γ) Νομική διερεύνηση για την απόδοση του επιδόματος πληροφορικής σε εργαζόμενους
που το δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο.
Συνοπτικά:
1. Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΕΤΕΕ
Αποφασίστηκε Γενική Συνέλευση Εργαζομένων του ΤΕΕ με θέματα:
1. Ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
2. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2. Εξέλιξη του αιτήματος του ΣΕΤΕΕ σχετικά με την επαναλειτουργία του Νομαρχιακού
Τμήματος Πύργου του ΤΕΕ και την απασχόληση υπαλλήλου του ΤΕΕ ΙΔΑΧ, με εντοπιότητα
(μονογονεϊκή οικογένεια).
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ για το σοβαρό ζήτημα που αφορά στην
αδικαιολόγητη ταλαιπωρία της συναδέλφου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, μονογονεϊκή
οικογένεια, η οποία αν και διαμένει στον Πύργο, όπου υπάρχει Νομαρχιακή Επιτροπή του
ΤΕΕ, υποχρεώνεται να παρέχει την εργασία της στην Πάτρα διανύοντας καθημερινά
δεκάδες χιλιόμετρα!
Αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι ενέργειές μας και η ανάδειξη του θέματος σε κάθε
κατεύθυνση μέχρι την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός της συναδέλφου μας.
3. Διακρίσεις και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων στο ΤΕΕ
Τα ζητήματα των αυθαίρετων, ορισμένες φορές, μετακινήσεων του προσωπικού, οι
ανισότητες ή αδικίες σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές (ομάδες εργασίας και υπερωρίες),
όπως και η έλλειψη κρίσεων για την τοποθέτηση προϊσταμένων κλπ. αποτελούν μια πλευρά
των εργασιακών σχέσεων στο ΤΕΕ που πρέπει αλλάξει.
Στις διακρίσεις όμως που επικεντρώσαμε αυτή τη φορά, είναι κάποιες που δυστυχώς
τείνουν να θεωρούνται κανονικότητα και αφορούν στους συναδέλφους μας με ελαστικές
σχέσεις εργασίας (επινοικιαζόμενοι, ομάδες εργασίας, συμβασιούχοι ΟΑΕΔ).
Οι συνάδελφοι αυτοί θεωρείται φυσικό να εργάζονται πολλές φορές σε γραφεία τα οποία
έχουν χαρακτηριστεί προβληματικά και στα οποία δεν δέχεται να εργαστεί το τακτικό
προσωπικό, (όπως συμβαίνει στο γραφείο Τμήματος με το περίκλειστο χωρίς παράθυρο
γραφείο – προθάλαμο) είτε να εργάζονται σε διαδρόμους, όπως συμβαίνει στον 7ο όροφο.

Οι συνάδελφοι αυτοί επίσης δεν εντάσσονται στις υπηρεσίες του Γιατρού Εργασίας παρά
μόνο κατόπιν περιοδικών οχλήσεων του ΣΕΤΕΕ.
Για τις διακρίσεις που αφορούν στους συναδέλφους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
(ομάδες εργασίας κλπ) υποβάλλαμε γραπτό αίτημα προς τις δύο Γενικές Διευθύνσεις του
ΤΕΕ αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το αίτημα έγινε δεκτό και έχει προγραμματιστεί
συνάντηση.
4. Κάλυψη της «σχολικής λίστας» για παιδιά του δημοτικού, εργαζομένων του ΤΕΕ
Η οικονομική κρίση και η συνεχής άνοδος των τιμών δημιουργεί το άγχος της κάλυψης
ακόμη και των τακτικών οικογενειακών υποχρεώσεών σε όλους τους εργαζόμενους γονείς.
Η έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, συνοδεύεται με οικογενειακό οικονομικό
προγραμματισμό τον οποίο οι πληθωριστικές πιέσεις δυσκολεύουν όλο και περισσότερο
στην ορθή υλοποίηση.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να υποβάλλουμε αίτημα προς τον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του
ΤΕΕ για παροχή 100€ για κάλυψη των εξόδων της σχολικής λίστας για κάθε παιδί
εργαζόμενου γονιού στο ΤΕΕ που πάει στο δημοτικό.
5. Ζητήματα σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. (7/6/2022) με θέμα:
«Διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών του Δ.Σ. και των παρατάξεων με τα μέλη του
ΣΕΤΕΕ. Αίτημα για παροχή στοιχείων επικοινωνίας μελών του ΣΕΤΕΕ»
Στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ υποβλήθηκε αίτημα από την Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ» και την «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΤΕΕ» να δοθούν τα email των μελών του ΣΕΤΕΕ στις παρατάξεις.
Το Δ. Σ., αποφάσισε ότι τα email των συναδέλφων μπορούν να δοθούν μόνο από τους
ίδιους τους συναδέλφους. Το Δ.Σ. παροτρύνει όλα τα μέλη του ΣΕΤΕΕ να συναινέσουν στην
πολύπλευρη ενημέρωση και να στείλουν τα email τους στους εκπροσώπους των δύο
παρατάξεων («ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ» και
«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ»).
Το Δ.Σ. χαρακτήρισε επίσης λάθος και αντιδεοντολογική την συνδικαλιστική πρακτική της
παράταξης της «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ» να
χρησιμοποιεί το email της υπηρεσίας (staff-central@central.tee.gr) για την επικοινωνία με
τους εργαζόμενους.
6.

Οικονομικά

I.

Ενημέρωση για το ταμείο του ΣΕΤΕΕ

II.
Επιστροφή χρημάτων από ΟΑΣΑ σε συνταξιούχο που έβγαλε κάρτα απεριορίστων
διαδρομών μέσω του ΣΕΤΕΕ (κατέθεσε 105€ παραπάνω).
I.
Έγινε ενημέρωση από τον ταμία συνάδελφο Σταθόπουλο Κυριάκο για το σύνολο των
χρημάτων που διαθέτει ο ΣΕΤΕΕ σε μετρητά και στην Τράπεζα Πειραιώς. Το σύνολο
ανέρχεται σε 6.219,43 €. Θα γίνει ο έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή και θα σταλεί
αναλυτική παρουσίαση εσόδων εξόδων στα μέλη του ΣΕΤΕΕ.

II.
Λήφθηκε απόφαση για επιστροφή 105 € (εμφανίζεται ως υπόλοιπο στην καρτέλα
μας στον ΟΑΣΑ) σε συνταξιούχο 65 ετών που εξυπηρετήθηκε μέσω του ΣΕΤΕΕ και που
κατέβαλλε το ποσό κατά λάθος για την έκδοση ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ (κατέβαλλε 255 € αντί
των 150 € που όφειλε).
7. Παρέμβαση στο 38ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022) για τις
καταστατικές αλλαγές του ΣΕΤΕΕ σχετικά με την εγγραφή των συμβασιούχων στο ΣΕΤΕΕ
και την επιστολική ψήφο στα Π.Τ. του ΤΕΕ.
Αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση στο 38ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ για τις καταστατικές
αλλαγές του ΣΕΤΕΕ:



Εγγραφή των συμβασιούχων στο ΣΕΤΕΕ
Επιστολική ψήφος στα Π.Τ. του ΣΕΤΕΕ στα οποία δεν σχηματίζεται Εκλογικό Τμήμα.

8.
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών
και Επικρατείας «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα»
Στην Ελλάδα σημαντικό ποσοστό των πολυκατοικιών, από την εποχή των μνημονίων ακόμα,
έχουν καταργήσει για οικονομικούς λόγους την κεντρική θέρμανση. Εξαιτίας αυτής της
κατάστασης, το πρόβλημα της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης έχει αποκτήσει δραματικές
συνέπειες. Ατομικά μέσα θέρμανσης, (μαγκάλια, ξυλόσομπες, τζάκια κλπ) ελλείψει
κεντρικής θέρμανσης, ήδη χρησιμοποιούνται σε κτήρια μέσα στον αστικό ιστό εκθέτοντας
τους πολίτες στους κινδύνους πυρκαγιών και θανάτων από αυτή την αιτία και οξύνουν το
περιβαλλοντικό πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η εγκύκλιος για το δημόσιο με θέμα: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή
χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα – Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών
Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων» που εξέδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών με Σχετ.: την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ (Β’ 3424) θα έχει
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Με την «παρακολούθηση» της εξοικονόμησης ενέργειας θα επιφορτιστούν συγκεκριμένοι
υπάλληλοι οι οποίοι θα ελέγχουν και ενδεχόμενα θα αστυνομεύουν ή θα διαπληκτίζονται
με τους συναδέλφους τους.
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ κατέληξε σε απόφαση για ανακοίνωση πάνω στο θέμα.
9. Πρόσκληση σωματείων προς τον ΣΕΤΕΕ για συμμετοχή σε «σύσκεψη - οργάνωση και
για έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό»
Το Δ.Σ. προσκλήθηκε από τα σωματεία Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΝΕΝ), ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου και Φυλής «Ηρώ Κωνσταντοπούλου», ΣΕΠΕ
Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου», Σύλλογος εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σύλλογος

Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ) σε σύσκεψη με στόχο
την οργάνωση και έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.
Αποφασίστηκε η συμμετοχή στη σύσκεψη που θα γίνει στις 13 Οκτώβρη 2022, στην
αίθουσα Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.
Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Α) Οικονομική ενίσχυση στους απεργούς της «Μαλαματίνα»
Β) Στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια στην αστυνομική βία στα Πανεπιστήμια
Γ) Νομική διερεύνηση για την απόδοση του επιδόματος πληροφορικής σε
εργαζόμενους που το δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο.
Α) Οικονομική ενίσχυση στους απεργούς της «Μαλαματίνα»
Αποφασίστηκε να γίνει καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζόμενους του ΣΕΤΕΕ για
τους απεργούς της Μαλαματίνα
Β) Στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια στην αστυνομική βία στα Πανεπιστήμια
Αποφασίστηκε η στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια στην αστυνομική βία στα
Πανεπιστήμια και η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης
Γ) Νομική διερεύνηση για την απόδοση του επιδόματος πληροφορικής σε εργαζόμενους
που το δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο.
Αποφασίστηκε η νομική διερεύνηση για την απόδοση του επιδόματος πληροφορικής στους
εργαζόμενους που το δικαιούνται.

