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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΨΗ Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. & ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 3833/2010 

 
Ευρεία σύσκεψη µε θέµα την εφαρµογή του Ν. 3833/2010 συγκάλεσε το ∆.Σ. της 

Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. µε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων – Μελών της Οµοσπονδίας 

στο ΕΚΑ. 

Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι: 

-Ανδρέας Στοϊµενίδης, Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ 

-Στασινούλιας Ευστάθιος, Γενικός Γραµµατέας της ΟΣΕΤΕΕ 

-Κωστής Γεωργάκης, Αν. Γεν. Γραµµατέας της ΟΣΕΤΕΕ 

-Κατσιµάρδου Αλεξάνδρα, µέλος ∆Σ της ΟΣΕΤΕΕ & Γεν. Γραµµατέας του Σ.Ε. 

∆ΕΠΑΝΟΜ 

-Παραµάνας Νίκος, µέλος Προεδρείου του ∆Σ της ΟΣΕΤΕΕ & Πρόεδρος Σ.Ε. της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 

-Σκουτέλας Στέργιος, µέλος Προεδρείου του ∆Σ της ΟΣΕΤΕΕ 

-Λαγωνίκας Μιχάλης, Πρόεδρος Εργαζοµένων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

-Μαρκέλλου Ολυµπία, Γερακάκης Κώστας, Μαρία Ίσαρη, µέλη ∆Σ Σ.Ε. της ΑΤΤΙ-

ΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 

-Ζηλούδης Γεώργιος, Λέτσιος Χρήστος, µέλη ∆Σ του Σ.Τ.Υ.Ε. 

-Βαρδαβά Έφη & Νικολάου Ελευθέριος από το Σ.Ε. της Ολυµπιακό Χωριό Α.Ε. 

-Περράκη Ευαγγελία από το Σ.Ε. ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 

 

Τη νοµική διάσταση του θέµατος ανέπτυξαν µε σαφήνεια οι κ.κ. Πετρόπουλος Ανα-

στάσιος, Μεσολαβητής του ΟΜΕ∆ – Εργατολόγος και η Φωτεινή Μαρίνη, Νοµική 

Σύµβουλος του Σ.Ε. της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
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Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν οµόφωνα στα παρακάτω: 

1. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι αυτός που πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση. 

Τα µεγάλα εργοτάξια από την αρχή του έτους δεν λειτουργούν. Οι τεχνικές επι-

χειρήσεις είτε απολύουν προσωπικό, είτε καθυστερούν την καταβολή των δε-

δουλευµένων. Η κατασκευαστική δραστηριότητα µικρής κλίµακας (ιδιωτικά έρ-

γα) έχει σταµατήσει. Απαιτούνται άµεσα κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη δη-

µιουργία ενός αναπτυξιακού περιβάλλοντος που θα δώσει ώθηση στην κατα-

σκευή και στις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος και θα συνεισφέρει στη 

συγκράτηση της ανεργίας και του ΑΕΠ. 

 

2. Η απόπειρα να ενταχθούν οι Ανώνυµες Εταιρίες που έχει ιδρύσει το ∆ηµόσιο, 

αλλά αποτελούν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και διέπονται από τους κανόνες 

της ιδιωτικής οικονοµίας στις ρυθµίσεις του Ν. 3833/2010, είναι άδικη για τους 

εργαζόµενους των εταιριών αυτών οι οποίοι αφενός υπόκεινται σε εργασιακούς 

όρους του ιδιωτικού τοµέα (συµβάσεις αορίστου, διευθυντικό δικαίωµα κ.α.) 

αφετέρου καλούνται να συµµετέχουν στη µείωση των αµοιβών του δηµόσιου 

τοµέα. Είναι επίσης νοµικά και συνταγµατικά ευάλωτη.  Η εξέλιξη αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα η µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων µας να λαµβάνουν αποδοχές 

χαµηλότερες από αυτές που καθορίζει η Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας του ΣΤΥΕ & της ΟΣΕΤΕΕ. 

 

 

3. Η απαγόρευση σύναψης Σ.Σ.Ε. αντίκειται σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν επι-

κυρωθεί και δεσµεύουν τη χώρα µας ( Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου, ∆ιεθνής Συµβάσεις Εργασίας). 

 

4. Ζητείται από την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει την µη υπαγωγή των Ανωνύµων 

αυτών Εταιριών στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3833/2010. 

 

 

5. Η συνεργασία µε έγκριτους νοµικούς θα αναδείξει την αντισυµβατικότητα του 

νόµου µε ∆ιεθνείς Συµβάσεις και την αντισυνταγµατικότητα του για τη µονοµε-
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ρή µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων και την µη υπαγωγή στον Ν. 

3833/2010. 

 

6. Όσες ∆ιοικήσεις Σωµατείων – Μελών της ΟΣΕΤΕΕ δεν το έχουν κάνει ως τώρα, 

να προχωρήσουν άµεσα στην καταγγελία των επιχειρησιακών τους συµβάσεων 

2008 – 2009, για τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. για το 2010. 

 

7. Οι εργαζόµενοι, όπου υπάρχουν βλαπτικές µεταβολές, να παραλαµβάνουν τα 

µηνιαία εκκαθαριστικά τους µε επιφύλαξη για άσκηση κάθε νόµιµου δικαιώµα-

τος. 

 

8. Να ζητηθεί (έχει ζητηθεί) συνάντηση µε τον Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών 

κ. Ρέππα και Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής κα. Τ. Μπιρµπίλη ώστε να 

αναπτυχθεί επιχειρηµατολογία επί των ανωτέρων.  

 

9. Είµαστε διατεθειµένοι να συµµετέχουµε σε αυτή την εθνική προσπάθεια όµως 

απαιτείται να πληρώσου και οι έχοντες , κατέχοντες, λεηλατήσαντες και διαφεύ-

γοντες.  

 

10. Η Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. αναλαµβάνει το συντονισµό των Σωµατείων – Μελών της ώστε 

να αντιµετωπιστεί η επίθεση αυτή στους όρους εργασίας των εργαζοµένων µε 

αποφασιστικότητα, οργάνωση και πληρότητα από πλευράς επιχειρηµάτων. 

 

 

Για τη ∆ιοίκηση της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραµµατέας 

  

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙ∆ΗΣ 

  

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΙΑΣ 

 

**


