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Κοινή ανακοίνωση ΟΣΕΤΕΕ- ΣΤΥΕ 
 

ΟΣΕΤΕΕ & ΣΤΥΕ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΔΜΗΕΔΕ 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τους εργαζόμενους στον κλάδο 

 

Οι συστηματικές ενέργειες από πλευράς ΟΣΕΤΕΕ και ΣΤΥΕ και η συναντίληψη με την 

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων ότι απαιτείται να υπάρχουν κανόνες στους όρους εργασίας και αμοιβής 

των εργαζομένων, οδήγησε ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις 

στην υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους 

εργαζόμενους στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της  

χώρας. 

Η σύμβαση κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με Π.Κ. 22/1-10-2012. 

 

Με τη νέα σύμβαση: 

 

 Κατοχυρώνονται εκ΄ νέου ο 13
ος

 & 14
ος

 μισθός τώρα που η Τρόικα απαιτεί την 

ολοκληρωτική κατάργησή τους. 

 Περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κόντρα 

στις μνημονιακές ρυθμίσεις που κατάργησαν όλα τα τεχνικά επιδόματα και τα 

επιδόματα ευθύνης σε ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ & Δημόσιο. 

 Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας δεν εντάσσονται σύμφωνα με τις 

μνημονιακές ρυθμίσεις και την ερμηνεία τους από εργοδότες και Κυβέρνηση στα 

εισαγωγικά κλιμάκια της βίαιης αναπροσαρμογής της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ (650 

ή 550 ευρώ μεικτά τον μήνα), αλλά σε αυτά της Εθνικής Κλαδικής με βάσεις 

αναφοράς την ΕΚΣΣΕ 3/4/2008 και την Δ.Α. 4/2011. 

 Εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως 

τρόπου αμοιβής (Δ.Π.Υ.). 

 Εντάσσονται οι ειδικότητες των αποφοίτων Σχολών Θετικών Επιστημών και 

Περιβαλλοντολόγων ΑΕΙ που εργάζονται στον κλάδο, σε ειδικό μισθολογικό 

κλιμάκιο (88% αμοιβής Διπλ. Μηχανικών). 

 Διατηρείται η κλαδικότητα καθώς αφορά το σύνολο των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις μέλη της ΠΕΔΜΗΕΔΕ. 

 Γίνεται η αρχή για να σπάσει η τρομοκρατία των ατομικών συμβάσεων 

εργασίας που έχει επιβληθεί από τους εργοδότες στον κλάδο, μετά την 

καταγγελία της ΕΚΣΣΕ. 



 Μπαίνει ένα φρένο στην εργοδοτική πρακτική να απολύονται οι εργαζόμενοι με 

μηνιαία αποζημίωση με αναφορά στον μισθό που θα προέκυπτε μετά τη λήξη 

της μετενέργειας.   

 Η μείωση στους μισθούς είναι 18% επί των μισθολογικών κλιμακίων της Δ.Α. 

4/2011. Είναι η πρώτη μείωση που προκαλείται από ΣΣΕ στον κλάδο, από την 

εφαρμογή των δύο μνημονίων καθώς μέχρι το καλοκαίρι του 2012 καταφέραμε, 

θεσμικά & συμβατικά, να μην έχουμε καμία μείωση. Οι μειώσεις βέβαια που 

επήλθαν στον τεχνικό - ιδιωτικό τομέα μετά τις ρυθμίσεις του 2
ου

 μνημονίου από 

τον Ιούνιο και μετά ξεκινούσαν από το 25% και έφθαναν το -60%. 

 Κατοχυρώνεται πλέον ο χρόνος προϋπηρεσίας των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ οι 

οποίοι στη συνέχεια αποκτούν Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ, με αναγωγή 

και ένταξη στο κλιμάκιο του Διπλ. Μηχανικού (83%).  

 Διατηρούνται όλα τα θεσμικά ζητήματα για τους εργαζόμενους. 

 Η ισχύς της σύμβασης είναι από 08/07/2012 έως 31/12/2013 και είναι 

εφαρμοστέα στα μέλη του ΣΤΥΕ & της ΟΣΕΤΕΕ που εργάζονται στις 

επιχειρήσεις μέλη της ΠΕΔΜΗΕΔΕ. Αφορά 5.000 περίπου εργαζόμενους σε 

600 επιχειρήσεις.  

 

Είναι βέβαιο ότι παρά την ικανοποίηση δεν είναι ώρα για παιχνίδι εντυπώσεων και 

για πανηγυρισμούς. Είναι μια πολύ καλή αρχή για να αποκτήσουμε Εθνική Κλαδική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε όλο τον Τεχνικό Κλάδο.   

 

Τώρα που η επίθεση Τρόικας - Κυβέρνησης κλιμακώνεται, αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη σημασία αυτή η Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

αλλά και ο δρόμος που ανοίγει για τη σύναψη Σύμβασης σε όλο τον Κλάδο. 
 

Καλούμε και πάλι τους εργοδοτικούς φορείς να απαντήσουν αν ενδιαφέρονται 

πραγματικά για τον κλάδο ή αν θεωρούν τις ρυθμίσεις των μνημονίων ως ευκαιρία να 

ισοπεδώσουν τους τεχνικούς υπαλλήλους. 

 

Και βέβαια τους καλούμε να αποσύρουν την αγωγή που έχουν κάνει απέναντι σε 

ΟΣΕΤΕΕ και ΣΤΥΕ για ολοκληρωτική κατάργηση της σύμβασης και εκδικάζεται 

στις 06 Νοεμβρίου. Μας είναι αδιανόητη η συνέχιση αυτής της απρόκλητης 

ολομέτωπης εργοδοτικής επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους.  

 

Δεν θα επιτρέψουμε τον εξευτελισμό των συναδέλφων τεχνικών υπαλλήλων, αλλά 

και του συνόλου του τεχνικού κόσμου και την επιβολή ενός κράτους, αναξιοπρέπειας, 

δουλείας και εργασιακού μεσαίωνα από τους επιχειρηματίες του κλάδου με τα 

εξοντωτικά εργαλεία που τους έχουν οπλίσει τα δύο μνημόνια. 

 

Δε θα επιτρέψουμε σε καμία σκοπιμότητα να παίξει με τις ζωές των συναδέλφων μας. 

     Απαιτούμε την απόσυρση της καταγγελίας της ΕΚΣΣΕ και την έναρξη του διαλόγου     

     υπό ίσους όρους για την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής και κοινά αποδεκτής λύσης για  

     υπογραφή νέας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης σε όλο τον κλάδο. 
 

Ο αγώνας με τις παρούσες εξοντωτικές πολιτικές στον κλάδο θα είναι μακρύς, 

έντονος και  καθημερινός.  

Παρά το ότι είναι άνισος, έχει και θα έχει θετικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους. 



Η ΣΣΕ που υπογράψαμε συμβάλει σε αυτό, πρακτικά & συμβολικά. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να εγγραφούν και να συσπειρωθούν ακόμα περισσότερο 

στο ΣΤΥΕ και την ΟΣΕΤΕΕ ώστε να θωρακιστούν με την ασπίδα της ΣΣΕ. 

Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι που οδηγούν στη σύμβαση είναι:   

του ΣΤΥΕ,  http://www.stye.gr/A6A2FA0D.el.aspx 

Και της ΟΣΕΤΕΕ,  http://www.osetee.gr/article.php?id=165 

        

 

 Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 
 

 

 
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ 

 

 

 Για τον Σ.Τ.Υ.Ε.  

Ο Αντιπρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

  

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΟΥΔΗΣ  
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