Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 13-3-2020
Αρ. Πρωτ.: 8120
Προς: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Κοιν.:

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα : Εφαρμογή του νέου Οργανισμού του ΤΕΕ.
Συνάδελφοι Πρόεδρε και μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ
Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με το νέο Οργανισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΦΕΚ 17/Α/31-1-2020) καθώς και με τις Αποφάσεις του Προέδρου για την
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και Προϊσταμένων Τμημάτων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)» (ΑΔΑ: 6Ε9Ψ46Ψ842-ΡΗΜ/αρ. πρωτ. 3557/7-2-2020)
και «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΑΔΑ: 6ΑΘ345Ψ842-ΜΡ5/αρ. πρωτ. 5084/26-2-2020).
Έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών συναδέλφων μελών μας που αφορούν στα κάτωθι
εύλογα ερωτήματα:
Δόθηκε προτεραιότητα στην τοποθέτηση προϊσταμένων στα αντίστοιχα τμήματα –
διευθύνσεις και στη συνέχεια έγινε η τοποθέτηση υπαλλήλων με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται πολλά παράδοξα, όπως π.χ. το γεγονός ότι στον Οργανισμό στο άρθρο 11,
παρ. 3, εδ. γ, περ. αα προβλέπεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας περιλαμβάνεται και η "μέριμνα για τις τεχνικές εργασίες που αφορούν όλες τις
κτηριακές εγκαταστάσεις, ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες και τον εξοπλισμό κάθε είδους που
χρησιμοποιεί το Τ.Ε.Ε.". Η περιγραφή αυτή παραπέμπει σαφώς στο παλιό τμήμα τεχνικών
υπηρεσιών, του οποίου προΐστατο Διπλωματούχος Μηχανικός ΠΕ. Το τμήμα αυτό επί της
ουσίας καταργείται και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 26, παρ. 1, εδ. γ του Οργανισμού όπου
προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος του τμήματος αυτού είναι υπάλληλος "ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων", προκύπτει ότι ένας

υπάλληλος ΔΕ θα προΐσταται ενός Μηχανικού ΠΕ ή στο τμήμα αυτό δεν θα υπάρχει κανένας
Μηχανικός ΠΕ και για τα τεχνικά θέματα θα αποφασίζουν μη μηχανικοί, κάτι το οποίο και
όντως συμβαίνει, αφού στο συγκεκριμένο τμήμα τοποθετήθηκαν μόνο ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων. Η ενέργεια αυτή δίνει την αφορμή και σε άλλους χώρους για την μη
αναγκαιότητα των τεχνικών υπηρεσιών και επί της ουσίας την κατάργησή τους. Ζητάμε την
άμεση επαναλειτουργία του τμήματος.
Επίσης παρατηρείται η μη τοποθέτηση των υπαλλήλων στα τμήματα ανάλογα με την
ειδικότητά τους και η αντιστοίχιση αυτών με τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματος. Υπάρχουν
τμήματα όπως π.χ. σύμφωνα με την Πράξη Τοποθέτησης, στο Τμήμα Βιβλιοθήκης έχουν
τοποθετηθεί 3 ΠΕ Μηχανικοί (!), 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ενώ στο Τμήμα
Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου δεν τοποθετήθηκε ούτε 1 υπάλληλος ΠΕ! ή στο
Τμήμα Εργασιακών Δικαιωμάτων Μηχανικών έχει τοποθετηθεί μόνο 1 υπάλληλος ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.

Κατόπιν των παραπάνω και στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης που όλοι επιθυμούμε
παρακαλούμε
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διερευνήσουμε από κοινού τρόπους επίλυσης των. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.

