
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 

στην Τακτική Συνεδρίαση της 9.6.2018 

 

Κατετέθη από τον κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη στη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 9-6-2018, εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ η κάτωθι εισήγηση η οποία μετά από 

συζήτηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ, 

08/06/2018: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Το τελευταίο δεκαήμερο του ερχόμενου Αυγούστου επανατίθενται σε ισχύ οι 

αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας στις Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας. Με αυτές τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες επανέρχονται 

πρακτικά σε ισχύ οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. 

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ως φορέας εκπροσώπησης των 

Μηχανικών, εκ των οποίων το 35% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέσεις 

εξαρτημένης εργασίας, έχει πλήρη γνώση της κακής κατάστασης στον τεχνικό 

κλάδο. Στο πλαίσιο αυτής μια μερίδα του κλάδου εργάζεται με χαμηλούς μισθούς 

αναντίστοιχους με το επίπεδο εκπαίδευσης και τις ευθύνες της θέσης τους, 

ωράρια που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8ωρο και κακές εργασιακές συνθήκες. 

Δεδομένων των συνθηκών αλλά και της προοπτικής που ανοίγεται, η Κεντρική 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ υποστηρίζει την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στον 

τεχνικό κλάδο η οποία θα γίνει σεβαστή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

σωματεία και εργοδοτικές ενώσεις. Θεωρεί ότι μία Σύμβαση που θα προβλέπει 

αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας και κοινά δικαιώματα για 

όλους ανεξαρτήτως αν η πρόσληψη γίνεται με ΔΠΥ ή όχι, μπορεί να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάκαμψη του τεχνικού κλάδου. Η ύπαρξη μιας Σύμβασης με 

αυτά τα χαρακτηριστικά σηματοδοτεί ότι οι εργαζόμενοι θα ενισχυθούν και αυτοί 

από την ανάπτυξη του κλάδου στο μέλλον. 

Στην κατεύθυνση αυτή η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποφασίζει σήμερα να λάβει 

πρωτοβουλίες προς τα Σωματεία Εργαζομένων και τις Εργοδοτικές Ενώσεις του 

τεχνικού κλάδου με στόχο την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατά 

το δυνατόν ευρύτερης ώστε να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου.  

 

Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. συστήνει επιτροπή για την υλοποίηση της 

σχετικής απόφασης αποτελούμενη από τους: 

1. ΔΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ 

2. ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟ 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

5. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟ 

6. ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

7. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

8. ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

Αθήνα, 9-6-2018 
 

   Η Πρόεδρος                                 O  Γενικός Γραμματέας  

 

 

     ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  


