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Αζήλα, 29/07/2015 

 
Θέμα: Πρωηοβοσλίες ΟΣΕΤΕΕ για ηην ανηιμεηώπιζη ηης πλήροσς ηελμάηωζης  

ηοσ ηετνικού κλάδοσ ζηην Κρήηη 

 

Ύζηεξα από πξωηνβνπιία ηεο ΟΔΣΔΔ θαη ηνπ πιιόγνπ Σερληθώλ Τπαιιήιωλ Διιάδνο θαη κε ηελ 

ζηήξημε ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ Ηξαθιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ερζέο Σξίηε 28/07/2015 ζπλάληεζε κε 

ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο θ. Αξλανπηάθε κε ζέκα ηελ πιήξε ηεικάηωζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο       

δξαζηεξηόηεηαο ζην λεζί. 

Οξηζκέλεο ηερληθέο εηαηξείεο είλαη πηζαλό λα  αληηκεηωπίδνπλ πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο, ιόγω ηεο          

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ωζηόζν θάπνηεο άιιεο εθκεηαιιεύνληαη ηελ γεληθόηεξε θαηάζηαζε κε ζθνπό 

λα θαηαπαηνύλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ην ζύλνιν ηωλ 

εξγαδνκέλωλ λα ππόθεηηαη είηε ζε ππνρξεωηηθή άδεηα, είηε ζε απνιύζεηο. 

ύκθωλα κε ηνλ θ. Πεξηθεξεηάξρε, ε Πεξηθέξεηα ζηα έξγα επζύλεο ηεο, έρεη εμνθιήζεη  από δηθά ηεο 

θεθάιαηα ην ζύλνιν ηωλ νθεηιώλ πξνο ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο  κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2015. Ο 

θ. Αξλανπηάθεο εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ηελ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο έξγωλ ηνπ ΔΠΑ 

θαη δεζκεύζεθε όηη ζα ελεκεξώζεη ηνπο θνξείο ηωλ εξγαδνκέλωλ γηα ηε ζπλάληεζε πνπ ζα έρεη αύξην      

Πέκπηε 30 Ινπιίνπ κε ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θ. Γ. ηαζάθε.  

Σελ ΟΔΣΔΔ εθπξνζώπεζε ην κέινο ηνπ Γ.. ζπλ. Μαλώιεο Φαληανπηζάθεο, ηνλ ύιινγν Σερληθώλ 

ππαιιήιωλ Διιάδνο, ην κέινο ηνπ Γ. θαη Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο λνκνύ Ηξαθιείνπ 

ζπλ. Γηάλλεο Παπαδάθεο θαη ην ωκαηείν Δξγαδνκέλωλ ηεο Γνκηθήο Κξήηεο ν ζπλ. Μαλώιεο          

Κξηηζνηάθεο. Σν ζπληνληζκό ηεο εξγαηηθήο πιεπξάο είρε ην Δξγαηηθό Κέληξν Ηξαθιείνπ κε ηνλ        

Πξόεδξό ηνπ ζπλ. ηέιην Βνξγηά.   

Από πιεπξάο ΟΔΣΔΔ έρεη γίλεη πιήξεο θαηαγξαθή ηεο (ηξαγηθήο) θαηάζηαζεο ηνπ ηερληθνύ θιάδνπ ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα θαη αλαιακβάλνληαη αιιεπάιιειεο  πξωηνβνπιίεο ζε πεξηθεξεηαθό θαη θεληξηθό 

επίπεδν. 

Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 

   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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