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Προς

- τον Πρόεδρο

- τους Αντιπροέδρους

- το Συμβούλιο

- τη Σύγκλητο

του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): Προς τα μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία: 02-06-2014

Θέμα: "Επείγον αίτημα άμεσης επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που
προκύπτει από την πολύμηνη καθυστέρηση μισθοδοσίας των
επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών του Ιδρύματος"

Υποθέτουμε ότι είστε όλοι ενήμεροι σχετικά με το φλέγον ζήτημα της
μη καταβολής της μισθοδοσίας των επιστημονικών - εργαστηριακών συνεργατών του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, γεγονός που μας έχει οδηγήσει σε οριακή οικονομική κατάσταση
και πλέον για πολλούς από εμάς τίθεται θέμα επιβίωσης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε
να σας υπενθυμίσουμε ότι το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός
ότι κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (όσοι είμαστε συνεργάτες)
αμειβόμασταν (παράτυπα) με καθεστώς ωριαίας αντιμισθίας.

Παρόλα αυτά με λύπη πληροφορηθήκαμε ότι η μισθοδοσία μας αρχικά θα
αφορά μόνο το μήνα Οκτώβριο, ο οποίος μάλιστα δεν είναι πλήρης μήνας εργασίας για
εμάς. Επομένως, έπειτα από οκτάμηνη καθυστέρηση θα πληρωθούμε μόνο για τις 15
πρώτες ημέρες της εργασίας μας, κάτι το οποίο προφανώς δεν πρόκειται να
αποδεχθούμε, αφού το θεωρούμε εμπαιγμό προς το πρόσωπό μας και ασέβεια προς το
λειτούργημα που επιτελούμε.

Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα έως και την Πέμπτη
5 Ιουνίου στην καταβολή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των δεδουλευμένων
μας (τουλάχιστον το χειμερινό εξάμηνο έως 2/2014 - συμπεριλαμβανομένης της
περιόδου των εορτών) και να μας ενημερώσετε γραπτώς, μέσω ενός σαφούς
χρονοδιαγράμματος, σχετικά με την εξέλιξη της μισθοδοσίας μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση είμαστε
αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε επίσχεση εργασίας (από την Τρίτη 10/6/2014) μη
επιτελώντας τα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του
εργαστηριακού και θεωρητικού μέρους των μαθημάτων μας. Σας καλούμε μάλιστα να
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στηρίξετε έμπρακτα τον δίκαιο αγώνα μας και να συμβάλλετε στη μακροχρόνια
βιωσιμότητα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, διασφαλίζοντας την ομαλή χρηματοδότησή του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση που ευελπιστούμε ότι
θα επιδείξετε στα δίκαια αιτήματά μας και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις δικές σας
άμεσες ενέργειες._
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