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Θέμα: Διαπραγμάηεσζη ΣΤΥΕ -ΟΣΕΤΕΕ με ηις Εργοδοηικές Οργανώζεις.
Αγώνας για ζύναυη Σσλλογικών Σσμβάζεφν Εργαζίας
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ Παξαζθεπή 02/11/2018, ύζηεξα από πξνζθιήζεηο πνπ
απεύζπλαλ ε ΟΔΣΔΔ θαη ν ΣΤΔ, ζπλαληήζεηο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο εξγνδνηηθέο
νξγαλώζεηο κε ζθνπό ηελ εμέιημε ησλ ζπλνκηιηώλ γηα ζύλαςε πιινγηθώλ πκβάζεσλ
Δξγαζίαο.
πγθεθξηκέλα, ε πξώηε ρξνληθά ζπλάληεζε έγηλε κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζηνλ
Σερληθό Κιάδν γηα ηε ζύλαςε Δζληθήο Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο. Η
ζπλάληεζε απηή έγηλε ζε ζπλέρεηα εθείλεο ηνπ επηεκβξίνπ. Η ζπδήηεζε πξνρώξεζε
πεξηζζόηεξν. Απνπζίαδαλ ζηαζεξά θαη από απηή ηε δηαδηθαζία ν ύλδεζκνο Μειεηεηώλ
θαη ε Έλσζε Καηαζθεπαζηώλ Κηηξίσλ.
Από ηελ πιεπξά καο, σο βάζε αλαθνξάο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηέζεθε ε
''Γηαηηεηηθή Απόθαζε 4/2011'', γηα ηνπο όξνπο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ
ζηηο Μειεηεηηθέο, Δξγνιεπηηθέο θαη Καηαζθεπαζηηθέο Σερληθέο Δπηρεηξήζεηο όιεο ηεο
ρώξαο. Παξάιιεια ζπκθσλήζακε γηα ηελ αλάιεςε θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ ηόζν ζην
επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο, όζν θαη ζε εθείλν ηεο αληηκεηώπηζεο ρξόλησλ
δεηεκάησλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζηνλ Κιάδν.
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ ΟΔΣΔΔ θαη ηνλ ΣΤΔ αιιά θαη γηα ηνπο Σερληθνύο
Τπαιιήινπο ηεο ρώξαο είλαη θαη νη Οκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ ησλ Γηπισκαηνύρσλ,
Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ θαη ησλ Δξγνδεγώλ πνπ εξγάδνληαη ζε Βηνκεραλία, Βηνηερλία
θαη Δκπόξην. ην πιαίζην απηό πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε ζπλάληεζε δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο κεγαιύηεξνπο εξγνδνηηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζηε ρώξα. Η ελαξθηήξηα
ζπδήηεζε έγηλε ζε ζεηηθό θιίκα θαη ηέζεθαλ δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα
θεληξηθήο θαηεύζπλζεο ησλ ζπκβάζεσλ.
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ε απηή ηελ πεξίπησζε από ηελ πιεπξά ησλ ζπλδηθάησλ καο, σο βάζε αλαθνξάο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, ηέζεθαλ νη ''Π.Κ. 52/09-12-10 & Π.Κ. 54/09-12-10'', πνπ
ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ΣΤΔ, ΟΔΣΔΔ θαη ΔΒ, ΓΔΔΒΔ, ΔΔΔ γηα ηνπο όξνπο
ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ Γηπισκαηνύρσλ θαη Πηπρηνύρσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνδεγώλ
ζηηο Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο θαη Δκπνξηθέο Δπηρεηξήζεηο όιεο ηεο ρώξαο.
Οη επόκελεο ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ.
Με αίζθημα συηλής εσθύνης καηαβάλοσμε κάθε δσναηή προζπάθεια ώζηε να
πεηύτοσμε ηην καλύηερη λύζη για ηοσς ζσναδέλθοσς μας.
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