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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 
Τον περασµένο Μάρτη ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ∆ιαιτησίας για την υπο-

γραφή ΣΣΕ ανάµεσα στο Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών και τους εκπροσώπους των 
εργοδοτικών οργανώσεων, των κατασκευαστικών εταιρειών και των µελετητικών 
γραφείων. 

Για πρώτη φορά κατοχυρώνονται µέσα από συλλογική ρύθµιση εργασιακά και 
µισθολογικά δικαιώµατα που εξασφαλίζουν και αποτελούν κοινή βάση διεκδίκησης 
για το σύνολο των εργαζόµενων στον κλάδο, που, κυρίως µέσα από την επιβολή του 
∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών, βρίσκεται στην «πρωτοπορία» της αποδιάρθρωσης των 
εργασιακών σχέσεων. 

Η εργοδοτική πλευρά εξ αρχής κατέστησε σαφές ότι αυτό που περισσότερο από 
όλα την ενδιαφέρει είναι να µην µπει το παραµικρό φρένο στην εξάρθρωση των εργα-
σιακών σχέσεων, την ελαστική εργασία και τα ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών (∆.Π.Υ.). 
Έτσι, αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης ο Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών 
Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) άσκησε ασφαλιστικά µέτρα και αγωγή κατά του σωµα-
τείου για να µην εφαρµοστεί το άρθρο 3 της σύµβασης. 
Καταγγέλλουµε την κίνηση του ΣΤΕΑΤ γιατί: 

 Αποσκοπεί στο να διατηρήσει το καθεστώς των εργαζόµενων χωρίς κατοχυρωµέ-
να δικαιώµατα, έρµαια της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 

 Αµφισβητεί τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες των εργαζόµενων στον 
κλάδο. 

 Υπονοµεύει ακόµα και το θεσµό του ΟΜΕ∆, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-
µατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Προσπαθεί να κατοχυρώσει και 
νοµικά την αυξανόµενη αυθαιρεσία των εργοδοτών. 

∆ηλώνουµε την συµπαράστασή µας στο Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών γιατί: 
Θεωρούµε ότι σε µια περίοδο που το φαινόµενο της ευέλικτης εργασίας και του δελ-
τίου παροχής υπηρεσιών αγκαλιάζει όλο και περισσότερους εργαζόµενους στο δηµό-
σιο και ιδιωτικό τοµέα, τείνοντας να αντικαταστήσει σε µεγάλο βαθµό τις κανονικές 
προσλήψεις των εργαζόµενων, καταργώντας δικαιώµατα και κατακτήσεις χρόνων, ο 
αγώνας του Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών για κατοχύρωση εργασιακών και συνδι-
καλιστικών δικαιωµάτων είναι αγώνας όλων µας και η ενότητα και η αλληλεγγύη των 
εργαζοµένων και του εργατικού κινήµατος, πρέπει να σταθούν εµπόδιο στις διαθέσεις 
των εργοδοτών. 
Εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας στον αγώνα του Σωµατείου Μι-
σθωτών Τεχνικών και ζητάµε την άµεση απόσυρση της αγωγής του ΣΤΕΑΤ κατά 
του σωµατείου. 
 

 
 
 


