
            

                         

ΟΣΕΤΕΕ                                                                                                    ΣΤΥΕ 

 

Αρ. Πρ. 632 

Αθήνα, 29/05/2012 

 

Προς: 1.  κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ 

           2.  κ. Γεώργιο Βλάχο, Πρόεδρο ΣΑΤΕ  

           3.  κ. Γεώργιο Ρωμοσιό, Πρόεδρο ΠΕΔΜΕΔΕ  

           4.  κ. Κωνσταντίνο Σαββίδη, Πρόεδρο ΠΕΣΕΔΕ   

           5.  κ. Ευστάθιο Μανδηλαρά, Πρόεδρο ΠΕΔΜΗΕΔΕ  

           6.  κ. Ανδρέα Λουκάτο, Πρόεδρο ΣΕΓΜ   

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Στις 8 Απριλίου οι εργοδοτικοί φορείς του τεχνικού κλάδου μεταξύ των οποίων και ο  

φορέας που εσείς εκπροσωπείτε ως Πρόεδρός του, καταγγείλατε τη συλλογική ρύθμιση που 

καθορίζει ως Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους όρους αμοιβής και 

εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων. 

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση είναι αποτέλεσμα πολυετών ελεύθερων διαπραγματεύσεων 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στον κλάδο. 

 

Με τις διατάξεις του 2
ου

 μνημονίου και των σχετικών εφαρμοστικών εγκυκλίων δίνεται η 

δυνατότητα στους εργοδότες να καταγγείλουν τις συλλογικές συμβάσεις και ουσιαστικά 

απέχοντας από τις διαπραγματεύσεις έως τη λήξη της τρίμηνης μετενέργειας, να οδηγήσουν 

στην κατάργηση κάθε έννοιας προστασίας της εργασίας και να ισοπεδώσουν την αξιοπρεπή 

εργασία. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε σε μειώσεις μισθών 30% έως 80% , με 

εισαγωγικό μισθό στον κλάδο για νέους κάτω των 25 ετών τα 520 ευρώ μεικτά που 

σημαίνει για παράδειγμα για τους διπλωματούχους μηχανικούς με τις εισφορές στο 

ΤΣΜΕΔΕ και στο ΙΚΑ, 200 ευρώ τον μήνα, καθαρά! Αντίστοιχη φαίνεται να είναι και η 

δική σας στρατηγική και στόχευση. 

 

Σε άλλους κλάδους όπως το εμπόριο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εργοδότες έχουν 

επιλέξει να συζητήσουν με τους εργαζόμενους δίχως να καταγγείλουν τη σύμβασή τους. 

 

Η ενότητα των συντελεστών του κλάδου, ανέργων, εργαζόμενων, επιχειρηματιών και 

ελεύθερων επαγγελματιών αποτελεί προϋπόθεση για να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για 

την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης και τη σηματοδότηση της ανάπτυξης. 

 

Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με εργαζόμενους πουν θα αμείβονται με 

μισθούς πείνας;  



Πιστεύετε ότι είναι έντιμη, πολιτισμένη και αξιοπρεπής απέναντι στους εργαζόμενους ή 

στάση ενός εργοδοτικού φορέα που παρακωλύει τεχνητά τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, ώστε να οδηγήσει τον κλάδο σε εργασιακό μεσαίωνα; 

 

Πιστεύετε ότι η δικαστική σας αγωγή έναντι του ΣΤΥΕ και της ΟΣΕΤΕΕ για κατάργηση 

της Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ είναι μία ενέργεια που βοηθάει τον κλάδο;  

 

Πιστεύετε ότι επειδή η τρόικα και το μνημόνιο με τους εφαρμοστικούς νόμους της 

κυβέρνησης, σας έδωσε το πιστόλι, εσείς πρέπει να το χρησιμοποιήσετε απέναντι στους 

εργαζόμενους με πολλούς από τους οποίους είσαστε και επιμελητηριακά  συνάδελφοι; 

 

Επειδή όταν συναντιόμαστε σε κοινούς χώρους εργασίας, Συλλόγων και Επιμελητηρίων και 

σας υποβάλλουμε τα παραπάνω ερωτήματα, μεταθέτετε την ευθύνη ο ένας εργοδοτικός 

φορέας στον άλλον, σας καλούμε να τα απαντήσετε και να ξεκαθαρίσετε εντίμως τη στάση 

σας. Δε μπορεί να συνεχιστεί το κρυφτούλι και ο εμπαιγμός των εργαζομένων.  

 

Στην περίπτωση που δεν απαντήσετε, θα θεωρηθεί ότι συνεχίζετε να υποτιμάτε τον τεχνικό 

κόσμο και να συμμετέχετε και εσείς με τον φορέα σας στην μεθόδευση της εξόντωσής του. 

 

Εμείς από την πλευρά μας, ζητούμε 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 Εργασίας, 

χωρίς το ασφυκτικό περιθώριο του τριμήνου και τον εκφοβισμό του ενδεχόμενου 

μισθολογικής κατάρρευσης των τεχνικών υπαλλήλων. 

 

 Αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία στον τεχνικό κλάδο. 

 

Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. 

 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 Γενικός Γραμματέας 

 

  

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΟΥΔΗΣ 
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