
 
Αριστοτέλους  83 – 10434 ΑΘΗΝΑ (Πλατεία Βικτωρίας)  

 

 

H t t p : / / w w w . o s e t e e . g r     E - M a i l :  i n f o @ o s e t e e . g r   

Αριθ.Πρωτ.: 642 

Αθήνα, 03/07/2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Προτεραιότητα η ενότητα των εργαζόμενων στον κλάδο                                               

απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 

 

Η ΟΣΕΤΕΕ και ο ΣΤΥΕ δεν προχώρησαν όπως συνέβη στο παρελθόν, στη δικαστική οδό με το 

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών περί αντιπροσωπευτικότητας στον κλάδο. 

 

Άλλωστε θεωρούμε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα καθώς τόσο η δυναμική της Ομοσπονδίας αλλά 

και ιδιαίτερα του κλαδικού μας Σωματείου, αυξάνεται σημαντικά, κόντρα στο ρεύμα 

αποσυσπείρωσης που παρατηρείται σήμερα στις συλλογικότητες. 

 

Είναι μια καθαρή, επιλογή ενότητας και συσπείρωσης. 

 

Την ώρα που οι εργαζόμενοι συνολικά και ειδικά στον τεχνικό κλάδο, υφίστανται τις ισοπεδωτικές 

συνέπειες των δύο μνημονίων, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως συνδικάτα είναι να μην 

επιλέξουμε το δρόμο της αντιπαράθεσης, της καταγγελίας και ιδιαίτερα της δικαστικής διαμάχης, 

απέναντι σε άλλους φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων, αλλά την οδό του ενιαίου αγώνα. 

 

Μπορεί οι προσεγγίσεις να είναι διαφορετικές όμως τα προβλήματα είναι κοινά και αφορούν τους 

εργαζόμενους. 

 

Στόχος μας σε αυτή τη συγκυρία είναι η αναμέτρηση με τις εργοδοτικές πρακτικές στον κλάδο που 

θέλουν να διαλύσουν κάθε έννοια δικαίου και αξιοπρέπειας των εργαζόμενων με την καταγγελία της 

Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΣΕΤΕΕ -  ΣΤΥΕ, αλλά και τη δικαστική αγωγή 

των εργοδοτών απέναντι σε ΟΣΕΤΕΕ - ΣΤΥΕ για κατάργηση της εν λόγω ΣΣΕ που εκκρεμεί στα 

δικαστήρια. 

 

Μπορεί οι εργολάβοι και οι μεγαλομελετητές να έχουν μαζί τους το χρήμα, τους νόμους και την 

τρόικα, τους προειδοποιούμε όμως ότι η μάχη δεν θα είναι εύκολη και ότι η έκβασή της είναι 

αβέβαιη.  

 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι ίδιοι και ιδιαίτερα οι εργοδοτικοί φορείς, οι Πρόεδροί τους και τα Δ.Σ. 

τους, με ορισμένες εξαιρέσεις συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, εκτίθενται ανεπανόρθωτα ως 

αυτοί που προσπαθούν να γονατίσουν τους εργαζόμενους εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία. 

 

Εμείς αισιοδοξούμε και εργαζόμαστε για την τελική νίκη. 

 

Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
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