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Κοινοποίηση
Υπουργό Μεταφορών & Υποδομών
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων
Διεύθυνση Διοικητικού

Σ Τ Α Σ Η
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Όλοι στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα στη στάση εργασίας
την Πέμπτη 4 Ιουνίου, από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από στο Κεντρικό ΤΕΕ (Νίκης 4) στις 10.30 πμ
(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3856 – 12/5/2020)

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 2016 & 2019
Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, οι οποίοι απασχολήθηκαν σε πολυήμερες και επίπονες εργασίες, εκτός ωραρίου και
εκτός των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για τις εκλογές του ΤΕΕ το 2016 και του 2019 παραμένουν απλήρωτοι
για 4 χρόνια και για 7 μήνες αντίστοιχα.
Συναντήσεις του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γ. Στασινό, εκκινώντας από τον Ιούνιο του 2018,
παρά τις υποσχέσεις, δεν είχαν αποτέλεσμα.
Η ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (Αποφ. Α107/Σ28/2019) τον Οκτώβριο του 2019 για την
πληρωμή των δεδουλευμένων των εκλογών του ΤΕΕ του 2016, ήταν καρπός του αγώνα που έγινε από την
πλειοψηφία των εργαζομένων, της επιμονής του ΣΕΤΕΕ και λήφθηκε με την παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ,
ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΜΔΥΔΑΣ και του Συλλόγου Διοικητικού προσωπικού ΕΚΠΑ. Η διοίκηση του ΤΕΕ αντί να
εφαρμόσει την απόφαση τη θεώρησε κενό γράμμα και ενώ με βάση αυτή την απόφαση οι εργαζόμενοι
ανέστειλαν την απεργία - αποχή από τις εργασίες για τις εκλογές του ΤΕΕ το 2019, μέχρι σήμερα παραμένουν
απλήρωτοι.
Η άρνηση της Διοίκησης του ΤΕΕ να εφαρμόσει ακόμη και τις ομόφωνες αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ για τα
δεδουλευμένα, ή να σεβαστεί στοιχειώδεις υποχρεώσεις διαφάνειας, υποχρέωσε το Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ
να καταφύγει σε εισαγγελική παραγγελία τον Ιανουάριο 2020 ώστε να πάρουν οι εργαζόμενοι τη λίστα με τα
ποσά που αναφέρονταν για τα δεδουλευμένα του 2016 που ψηφίστηκαν στη Δ.Ε. του ΤΕΕ. Στη λίστα αυτή η

εργασία του συνόλου σχεδόν των εργαζομένων είναι υποτιμημένη ενώ δεν συμπεριλαμβάνονταν αρκετοί
εργαζόμενοι, ορισμένοι από τους οποίους δούλεψαν έως και δύο εβδομάδες στην αποθήκη! Για το σύνολο των
16 Περιφερειακών Τμημάτων επιμερίστηκε ένα ελάχιστο ποσό (6.500€).
Άκαρπες στάθηκαν οι επανειλημμένες προσπάθειες του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ,
Γ. Στασινό ή εκπρόσωπο της Δ.Ε. του ΤΕΕ να λυθούν τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ.
Στάλθηκαν επιστολές στις 4 Μαρτίου, (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3834, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 5460 – 04.03.2020) και πάλι στις 13
Απριλίου, (Αθήνα Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3850/13.04.2020) ζητώντας τηλεδιάσκεψη του Προέδρου του ΤΕΕ με
το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ. Επιμένοντας στο διάλογο, κάναμε τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα με τη Γραμματεία των
οργάνων Διοίκησης ακόμη και τον Μάιο, αλλά δεν υπήρξε και πάλι ανταπόκριση.
Η άρνηση για διάλογο με το συνδικαλιστικό όργανο, συνιστά απαξίωση της συλλογικής οργάνωσης των
εργαζομένων και στοχεύει στην αποφυγή δέσμευσης όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ΤΕΕ στους
εργαζόμενους.
Απευθυνόμαστε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ τα οποία δεν ταυτίζονται με αυτές τις πρακτικές,
στις Παρατάξεις του ΤΕΕ που πήραν μέρος στις εκλογές του 2016 και του 2019 στα μέλη της Κεντρικής
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και στους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων και ζητάμε να πάρουν θέση στο
ζήτημα των απλήρωτων εργαζόμενων. Επαναλαμβάνουμε: δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σχέσεις
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και Διοίκηση όταν απουσιάζει η ειλικρίνεια και θεμελιώδεις αρχές
του Εργατικού Δικαίου δεν υφίστανται.
Απαιτούμε:






Άμεση καταβολή, των δεδουλευμένων για τις εκλογές του ΤΕΕ το 2016 (Αποφ.Α1/Σ29/2019) και του
2019.
Περιορισμό της ψαλίδας των αμοιβών για την εργασία στις εκλογές του 2019.
Αποζημίωση 200 € για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που εργάστηκαν ακόμη και δύο ολόκληρα
συνεχή δεκάωρα την ημέρα των εκλογών του ΤΕΕ (3 Νοεμβρίου του 2019).
Συμπληρωματική απόφαση για τους συναδέλφους που δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του 2016 ή
έχουν αδικηθεί.
Συμπληρωματική απόφαση για τα Π.Τ. του ΤΕΕ για το 2016.

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ και τα εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να
πάρουν θέση πάνω στο θέμα της απλήρωτης εργασίας και να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ, με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως, τακτικό
προσωπικό και εργαζόμενους με ομάδες εργασίας, σε:
 Προειδοποιητική στάση εργασίας στο Κεντρικό ΤΕΕ και στα Περιφερειακά Τμήματα την Πέμπτη, 4
Ιουνίου, από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ
 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια μέρα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, έξω από στο Κεντρικό ΤΕΕ 10.30 πμ

