
 

Αριθ. Πρωτ.: -                                  Δράμα, 5 Απριλίου  

2012  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 στο 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Δράμας Γεώργιος 

Σαβρίδης με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τεχνικών Επιχειρήσεων και 

του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας Ανδρέα Στοϊμενίδη με θέμα τις ΣΣΕ 

που ανομολογούν η ΟΣΕΤΕΕ και ο ΣΤΥΕ  στον Τεχνικό Κλάδο. 

Στην συνάντηση αποφασίστηκε η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο 

συνδικάτων και η συσπείρωση των τεχνικών υπαλλήλων γύρω από τα συνδικάτα 

και ενώ εκδόθηκε και η ακόλουθη  κοινή ανακοίνωση του ΕΥΚ Δράμας και του 

Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος. 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΙΣΧΥΡΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΣΕ ΟΣΕΤΕΕ- ΣΤΥΕ. 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 

ΔΡΑΜΑΣ 
Τώρα που η επίθεση Τρόικας- Κυβέρνησης κλιμακώνεται, αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη σημασία η Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει 

πετύχει ο Σύλλογός μας με την ΟΣΕΤΕΕ, με την Διαιτητική Απόφαση 4/2011 του 

Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Η τελευταία απόφαση της Διαιτησίας 

που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση των επιδομάτων και των άλλων θεσμικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

Η μοναδική ρύθμιση που επιτεύχθηκε στον Τεχνικό Κλάδο τα τελευταία 3 χρόνια,  

ισχύει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα έως τις 14/02/2013  

και μπορεί να προστατεύσει ουσιαστικά  

τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο χώρο.  

Η συγκεκριμένη Δ.Α, αφορά άμεσα στον ιδιωτικό τομέα ή έμμεσα στις μελετητικές 

και κατασκευαστικές Α.Ε του Δημοσίου τομέα, τους εργαζόμενους που είναι μέλη 

του κλαδικού ΣΤΥΕ και των πρωτοβάθμιων επιχειρησιακών σωματείων της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, καθώς 

εκκρεμεί η κήρυξή της σε υποχρεωτική.  

Καλούμε τους συναδέλφους στον κλάδο να γίνουν μέλη στον ΣΤΥΕ και να 

χρησιμοποιήσουν το πολύτιμο αυτό εργασιακό εργαλείο που έχουμε αποκτήσει 

ώστε να αποφύγουν κάθε αντεργατική πρακτική για συμβάσεις εργοδοτών - 

ενώσεων προσώπων (κολλητών των αφεντικών) και κάθε διαπραγμάτευση σε 

ατομικό επίπεδο στα νέα όρια της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ (400 ευρώ καθαρά). Να 

ενισχύσουμε παράλληλα το διαπραγματευτικό ρόλο της πλευράς των εργαζομένων 

όταν έρθει η ώρα για τη σύναψη νέας Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ.  

Μέλη του ΣΤΥΕ μπορούν να γίνουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ, γεωλόγοι 

ΑΕΙ, οικονομολόγοι, λογιστές, πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ, διοικητικοί υπάλληλοι, 

οδηγοί και γενικά όλοι οι μισθωτοί τεχνικοί και όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι που 

απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αλλά και όσοι 

αμείβονται με Δελτίο παροχής Υπηρεσιών αλλά ασκούν οιονεί μισθωτή εργασία. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 


