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Προς 

Εργαζόμενους στο ΤΕΕ 

Σύντομη ενημέρωση αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στη έδρα του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας 
στην Πάτρα.  

Παρόντα στην συνεδρίαση ήταν μέλη του Δ.Σ. (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, 
Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας) με φυσική 
παρουσία, και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του  Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Νίκος Καραμάνος, Απόστολος 
Νταφόπουλος Αγγελική Βάσιλα. Απουσίαζε δικαιολογημένα για σοβαρούς οικογενειακούς 
λόγους η Βενετία Κόγκου, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. 

Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν τα μέλη του ΣΕΤΕΕ στο Π. Τ. Δυτικής Ελλάδας: Ευσταθίου Φωτεινή, 
Στρέκλα Αναστασία, Σπυρόπουλος Ελευθέριος, Αποστολοπούλου Δήμητρα, Καρκάνη Θεοδώρα-
Πασχαλιά, Διονυσοπούλου Ελένη. 

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν και παρενέβησαν μέλη του ΣΕΤΕΕ από το Π.Τ. Ανατολικής 
Κρήτης. 

 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:   

1. Ενημέρωση από τα μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Πάτρα για ζητήματα εργαζομένων του Π.Τ. 
Δυτικής Ελλάδας 

2. Αίτημα μετακίνησης της υπαλλήλου Ελένης Διονυσοπούλου, του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας 
στην έδρα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πύργου 

3. Ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές 
4. Ακύρωση επιστολικών ψήφων στις εκλογές για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ - 

ΟΑΣΠ 
5. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας 

 

Συνοπτικά:  

1. Ενημέρωση από τα μέλη του ΣΕΤΕΕ στην Πάτρα για ζητήματα εργαζομένων του Π.Τ. Δυτικής 

Ελλάδας 

 Τοποθετήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας και ενημέρωσαν το Δ.Σ. για 

ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία του Τμήματος και ζητήματα συνθηκών εργασίας, 

ελλείψεων του κτηρίου, καθαριότητας κλπ. 

Επιγραμματικά: 
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Βασικές ελλείψεις 

1. Το προσωπικό δεν επαρκεί για τον αριθμό των μηχανικών που έχει σήμερα το Π.Τ. 

(υπάρχει σημαντική αύξηση των μελών του από την εποχή της σύστασης) 

2. Το Π.Τ. σχετικά με τον αριθμό των μηχανικών που εξυπηρετεί, αντιστοιχεί σε Δ/ση με 

δύο Τμήματα 

3. Πρόβλημα δημιουργεί με το μεγάλο εύρος του αντικειμένου σχετικά με το προσωπικό 

4. Απαιτείται η πρόσληψη έμμισθου δικηγόρου 

5. Απαιτείται η πρόσληψη βιβλιοθηκονόμου για να λειτουργήσει η Βιβλιοθήκη 

6. Υπάρχει πίεση από το κοινό – συναλλαγή 

 

Εργασιακά - ζητήματα Συνθηκών Εργασίας 

7. Το Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας είναι χωρίς συνεργείο καθαρισμού εδώ και 7 μήνες! 

8. Υπάρχουν εμφανή προβλήματα του κτηρίου (υγρασία, κλπ) που οφείλονται σε ελλιπή 

συντήρηση για την οποία ευθύνεται ο ιδιοκτήτης 

9. Air condition – θόρυβος κακή απόδοση 

10. Καθυστέρηση στην απόδοση πραγματοποιημένων υπερωριών 

 

Ενημέρωση – σεμινάρια – συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία 

11. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Κεντρικού ΤΕΕ 

12. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μηχανικών και των πολιτών στις υπηρεσίες του ΤΕΕ 

χρειάζεται να προγραμματιστεί επιμόρφωση των υπαλλήλων με σεμινάρια – 

κυλιόμενη ενημέρωση προσωπικού – εκπαίδευση 

2. Αίτημα μετακίνησης της υπαλλήλου Ελένης Διονυσοπούλου, του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας στην 

έδρα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πύργου 

Το αίτημα της συναδέλφου Ελένης (μητέρα, μονογονεϊκή οικογένεια), η οποία διανύει περίπου 

200 χιλιόμετρα καθημερινά από τον τόπο διαμονής της στον Πύργο Ηλείας στον τόπο εργασίας 

της στην Πάτρα απασχολεί εδώ και καιρό το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο ΤΕΕ. Η 

διευθέτηση του εύλογου αιτήματος της συναδέλφου για εργασία στην Νομαρχιακή Επιτροπή του 

Πύργου όπου είναι ο τόπος διαμονής της θα επιλύσει το ζήτημα όχι μόνο για την Ελένη αλλά και 

για το ΤΕΕ καθώς θα στελεχωθεί επιτέλους η Νομαρχιακή του ΤΕΕ και ταυτόχρονα μέσω 

τηλεργασίας θα υποστηρίζεται και το έργο του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. 

Τέθηκε το θέμα στον Πρόεδρο του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας, και περιμένουμε την θετική 

ανταπόκρισή του σε αυτό στο ζήτημα. Το Δ.Σ χαρακτήρισε ομόφωνα το θέμα απόλυτης 

προτεραιότητας για το ΣΕΤΕΕ. Σε μια εποχή που η κοινωνία εστιάζει στα ζητήματα των παιδιών 

είναι απαράδεκτο μια εργαζόμενη μητέρα στο ΤΕΕ να υφίσταται τέτοια αδικαιολόγητη 

ταλαιπωρία όταν τίποτε δεν εμποδίζει την διευθέτηση του θέματος. 

3. Ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων σχετικά με τις πρόσθετες αμοιβές 

Η μείωση των μισθών, η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, η περικοπή των επιδομάτων μας 

την περίοδο των μνημονίων με πρόσχημα την οικονομική κρίση αποτελεί την βασική αιτία για  τις 

μειωμένες αποδοχές μας και την οικονομική δυσπραγία των δημοσίων υπαλλήλων. Η μείωση 

μάλιστα των αποδοχών μας έγινε παράλληλα με αύξηση των ωρών εργασίας και του παγώματος 



των προσλήψεων στο δημόσιο που οδήγησε σε  εντατικοποίηση της εργασίας μας, σηματοδοτεί 

παραπέρα σχετική υποβάθμιση της αμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ειδικότερα για το ΤΕΕ, η 

επέκταση του αντικειμένου του ΤΕΕ οδηγεί σε υπερεντατικοποίηση τους υπαλλήλους και έχει 

αυξήσει σε πολλά Τμήματα κατακόρυφα το άγχος της διεκπεραίωσης της εργασίας. 

Η οικονομική δυσπραγία όμως αυτή την περίοδο αυξάνεται, καθώς ο πληθωρισμός λειτουργεί ως 

επιπρόσθετος μηχανισμός αφαίμαξης του ήδη πενιχρού εισοδήματός μας. 

Ο αγώνας για αυξήσεις, δηλαδή για βελτιώσεις στις αποδοχές μας και επαναφορά του 13ου και 

14ου μισθού που θα αποτυπωθούν στο Ενιαίο Μισθολόγιο, όπως και των επιδομάτων που 

περικόπηκαν, είναι η μοναδική βιώσιμη λύση του προβλήματος.  

Ο αγώνας αυτός μπορεί να γίνει με ρεαλιστικές αξιώσεις επιτυχίας, μόνο όταν διαμορφωθεί ένα 

ανεξάρτητο ταξικό ρεύμα μέσα στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα που θα αγκαλιαστεί από 

σημαντικό εύρος συνδικάτων (πρωτοβάθμιων συλλόγων και ομοσπονδιών) σε αγωνιστική 

κατεύθυνση. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν όροι να κριθεί το επίδικο των αποδοχών μας ανάμεσα 

στην κυβερνητική πολιτική και τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε αυτή την προοπτική εργάζεται ο 

ΣΕΤΕΕ στο ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Ειδικότερα όμως οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ στα Π.Τ. του ΤΕΕ και στην Κεντρική Υπηρεσία βιώνουν 

με άνισο τρόπο το πρόβλημα των μειωμένων αποδοχών και αυτό οφείλεται σε αδικαιολόγητη 

ανισότητα στις πρόσθετες αμοιβές είτε αυτές αφορούν στις υπερωρίες είτε σε αμειβόμενες 

ομάδες εργασίας. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ επικαιροποίησε το διεκδικητικό του πλαίσιο που αφορά παράλληλα με την 

διεκδίκηση αυξήσεων στο Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, στην άμεση βελτίωση 

των αποδοχών μας με διεκδικήσεις: 

1. Την απόδοση των προβλεπόμενων υπερωριών κάθε μήνα στο ανώτατο προβλεπόμενο 

όριο (20 ώρες) ισότιμα για όλους τους υπαλλήλους του ΤΕΕ ως πρόσθετη αμοιβή, χωρίς 

παράταση του ήδη υπερβολικού χρόνου εργασίας. 

2. Καθιέρωση μιας ενιαίας αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας στην οποία θα συμπεριληφθούν 

ισότιμα όλοι οι υπάλληλοι του ΤΕΕ με ένα πάγιο ποσό ως ενίσχυση των αποδοχών μας. 

Την πρόταση και το πλαίσιο υπερψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ.: Κώστας Αβραμίδης, Μαρία Πέτρου, 

Κυριάκος Σταθόπουλος, Νίκος Καραμάνος, (ο Απόστολος Νταφόπουλος είχε αποχωρήσει).  

Διαφώνησε με την πρόταση και το πλαίσιο το μέλος του Δ.Σ.  Αγγελική Βάσιλα (λευκό). 

4. Ακύρωση επιστολικών ψήφων στις εκλογές για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ - ΟΑΣΠ 

Στις εκλογές για το «Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ» ακυρώθηκαν περίπου 14 

επιστολικές ψήφοι υπαλλήλων από τα Π.Τ. του ΤΕΕ. Το Δ.Σ. αποφάσισε να καταγγείλει στους 

εργαζόμενους του ΤΕΕ τον περιορισμό του εκλογικού δικαιώματος για ανύπαρκτους λόγους ή 

τυπικούς και ήσσονος σημασίας. Το ζήτημα συνιστά σοβαρό πρόβλημα και για το ΣΕΤΕΕ αφού οι 

επανειλημμένες προσχηματικές ακυρώσεις των ψήφων των υπαλλήλων, με δικολαβίστικα 

επιχειρήματα, ακυρώνουν τελικά τη διάθεση για συμμετοχή των εργαζομένων στα κοινά.  

Οι ευθύνες για αυτό δεν βρίσκονται στην προετοιμασία και την διεξαγωγή των εκλογών από την 

υπηρεσία αλλά στην αντίληψη από συγκεκριμένες παρατάξεις του συνδικαλισμού και των 



συλλογικών διεργασιών, ως δικολαβίστικη στρεψοδικία από την οποία θα προσποριστούν 

εκλογικό όφελος. 

Την σχετική με το θέμα απόφαση του Δ.Σ. υπερψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. : Κώστας Αβραμίδης, 

Μαρία Πέτρου,  Κυριάκος Σταθόπουλος, Νίκος Καραμάνος, Απόστολος Νταφόπουλος.  Δεν 

πήρε μέρος στην ψηφοφορία για την συγκεκριμένη απόφαση το μέλος του Δ.Σ.  Αγγελική 

Βάσιλα. 

5. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας 

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο του Π.Τ. πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του Δ.Σ. και 

αναμένουμε την επίλυση των θεμάτων που τέθηκαν. 

 

 


