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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Αγώνας για Εθνική και Κλαδική ΣΣΕ. 

 

Το τελευταίο τέχνασμα των εργοδοτικών φορέων του τεχνικού κλάδου είναι η δημιουργία μιας 

περιρρέουσας ατμόσφαιρας για τεμαχισμό της ΕΚΣΣΕ ώστε να διασπάσουν τα συνδικάτα και να 

διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία διαπραγματευτικά τους εργαζόμενους. 

 

Αυτή η δήθεν ευελιξία θέλει να οδηγήσει σε κατάργηση της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ και σε 

μισθολόγια απόλυτης φτώχειας με αμοιβές των ήδη εργαζόμενων ¨προνομιούχων¨ μηχανικών 

και επιστημόνων στα 900 € μεικτά και όλων των νεοεισερχόμενων καθώς και όλων των άλλων 

κατηγοριών εργαζόμενων κλιμακωτά στα όρια της νομοθετικής ρύθμισης της Εθνικής Γενικής 

ΣΣΕ στα 520 – 650 € μεικτά ανά μήνα.  

 

Είναι η άλλη οδός που έχουν επιλέξει οι εργοδότες για την κατάργηση της ΕΚΣΣΕ πέραν της 

δικαστικής αγωγής κατά ΟΣΕΤΕΕ – ΣΤΥΕ που έχουν κάνει. 

 

Θέλουμε να καταστήσουμε με αποφασιστικότητα και σαφήνεια ότι απορρίπτουμε κάθε τέτοια 

πρακτική. Είναι επίσης σαφές ότι η Εθνική Κλαδική ΣΣΕ προστατεύει συνολικά, αλλά και με 

ειδικό τρόπο το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο. 

 

Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των εργαζόμενων. 

 

¨Δούρειοι Ίπποι¨ας αναζητηθούν αλλού. 

 

Καλούμε επίσης τους συναδέλφους μας να συσπειρωθούν γύρω από τα πρωτοβάθμια σωματεία. 

Κάθε σκέψη για διάσπαση ή αποστασιοποίηση όσο καλή αρχική πρόθεση και αν έχει, 

εξυπηρετεί τελικά αυτές τις εργοδοτικές πρακτικές και στόχους και μειώνει την ισχύ των 

διεκδικήσεων μας. 

 

Σε αυτή την περίοδο που οι εργαζόμενοι δέχονται καθημερινά επιθέσεις στα δικαιώματά τους, 

μόνο με ενότητα, αλληλεγγύη και δράση μπορούμε να δώσουμε τον αγώνα μας για ένα 

καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα. 

 

Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
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