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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΟ 2016
Όλοι στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα στη στάση εργασίας
την Πέμπτη 11 Ιουλίου, από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ
Συγκέντρωση έξω από στο Κεντρικό ΤΕΕ στις 10 πμ
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν σε πολυήμερες και επίπονες εργασίες, εκτός ωραρίου και εκτός
των υπερεσιακών τους καθηκόντων για τις εκλογές του ΤΕΕ το 2016, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 3
χρόνια.
Επανειλημμένες συναντήσεις του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό, δεν έφεραν
αποτέλεσμα ενώ οι δεσμεύσεις του για την πληρωμή των δεδουλευμένων δεν υλοποιήθηκαν.
Αυτό συνιστά, πέρα από τα άλλα, και απαξίωση του συλλογικού οργάνου των εργαζομένων.
Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι καλούμαστε και πάλι να εργαστούμε το ίδιο σκληρά για τις ερχόμενες εκλογές
του ΤΕΕ το Φθινόπωρο του 2019. Ήδη εργαζόμενοι στο ΤΕΕ δέχονται πιέσεις, εντολές, ή υποσχέσεις ακόμη
και από εξϋπηρεσιακούς παράγοντες να κάνουν την ίδια δουλειά όπως στις εκλογές του ΤΕΕ το 2016 για
την οποία όμως δεν έχουν πληρωθεί.
Απευθυνόμαστε στη Διοικούσα του ΤΕΕ, στις Παρατάξεις του ΤΕΕ που πήραν μέρος στις εκλογές του 2016
ή θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές, στα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και στους
Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων και τους ζητάμε να πάρουν θέση στο ζήτημα των απλήρωτων
εργαζόμενων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και
Διοίκηση όταν θεμελιώδεις αρχές του Εργατικού Δικαίου δεν υφίστανται.
Μέχρι να λυθεί το ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ αποφασίζει:


Να καλέσει τους εργαζόμενους σε αποχή από κάθε εργασία που αφορά στις εκλογές (επισκευή
υπολογιστών, ψηφιακή υποστήριξη, διεκπεραίωση Προμηθειών, εργασία σε αποθήκες, διαλογή
ψηφοδελτίων στις αποθήκες, έλεγχος μητρώου κλπ) είτε ζητηθεί εντός είτε περισσότερο εκτός
ωραρίου.








Να καταγγείλει κάθε υπηρεσιακό ή εξωϋπηρεσιακό όργανο ή παράγοντα που θα προσπαθήσει με
πιέσεις, εντολές, ή υποσχέσεις να αναγκάσει τους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι να
δουλέψουν για τις εκλογές. Να καταγγείλει τις «διαρροές» για ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτες
σε περίπτωση άρνησης των απλήρωτων εργαζόμενων του ΤΕΕ.
Να καλέσει τους εργαζόμενους σε προειδοποιητική στάση εργασίας στο Κεντρικό ΤΕΕ και την
Περιφέρεια την Πέμπτη 11 Ιουλίου από την αρχή του ωραρίου έως και τις 12μμ με συγκέντρωση
των συναδέλφων της Αθήνας στην είσοδο του ΤΕΕ στις 10 πμ.
Να παρέμβει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ την Τρίτη 2 Ιουλίου, για να ενημερώσει για το
ζήτημα.
Να καλέσει τις Παρατάξεις του ΤΕΕ τους Συλλόγους και τα σωματεία των Μηχανικών την
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, την ΕΜΔΥΔΑΣ την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ να πάρουν θέση πάνω στο θέμα.

