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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με την ιστορικά μεγαλύτερη συμμετοχή αντιπροσώπων και σε ιδιαίτερα θερμό 

κλίμα αποφασιστικότητας, ενότητας και ουσιαστικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε 

το 6
ο
 Συνέδριο της ΟΣΕΤΕΕ. Η νέα Διοίκηση της Ομοσπονδίας. 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 6
ου

 Συνεδρίου της ΟΣΕΤΕΕ, εχθές 

Κυριακή 30/09/2018. 

Στο Συνέδριο συμμετείχε ο μεγαλύτερος ιστορικά, αριθμός Αντιπροσώπων με 

Συνέδρους από όλα τα Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας και με Πανελλαδική 

γεωγραφική κάλυψη 

 

Υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης  

και η εισήγηση του Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ συν. Ανδρέα Στοϊμενίδη 

 για τον Διοικητικό και Οικονομικό Προγραμματισμό 2018 - 2021. 

 

Συγκεκριμένα, και στις 4 ψηφοφορίες σε σύνολο 50 Αντιπροσώπων, υπερψήφισαν και 

οι 50. 

 

Βασικοί άξονες της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Συνεδρίου είναι: 

 

Η ΟΣΕΤΕΕ μαζί με τους Εργαζόμενους και τα Σωματεία μέλη να δώσουμε  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την μάχη για: 

 

  Να μεγαλώσουμε και να δυναμώσουμε την Ομοσπονδία και τα Σωματεία μας με  

μεγαλύτερη προσπάθεια συσπείρωσης και οργάνωσης ώστε να κερδίσουμε τις 

δύσκολες μάχες που μας περιμένουν. Να συνεχίσουμε να προστατεύουμε με τον 

αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ένα 

περιβάλλον εργασιακού μεσαίωνα. Να στηρίζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, 

τους εργατικούς και  δημοκρατικούς θεσμούς 

  Να επανέλθει ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων μεταξύ των 

Κοινωνικών Εταίρων με κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και επαναφορά  

του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. 

 Να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση για υπογραφή 

Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Τεχνικό Κλάδο και 

των αντίστοιχων στη Βιομηχανία, τη Βιοτεχνία και το Εμπόριο.  



 Να αυξηθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ξεκινήσουν τα μεγάλα 

τεχνικά έργα που είναι αδειοδοτημένα, αλλά σε…αναμονή, ώστε να 

απασχοληθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο. Να μειωθεί η ανεργία και να 

περιοριστεί η μετανάστευση.   

  Να αναλάβουν τον μεγάλο ρόλο που τους αναλογεί σε μία αναπτυξιακή πορεία 

οι Τεχνικές ΑΕ του Δημοσίου με παράλληλη προώθηση της εξωστρέφειάς τους. 

Είναι εταιρείες με υψηλό τεχνικό κεφάλαιο και έργο οι οποίες απαξιώνονται 

ολοένα και περισσότερο, με μόνο ενδιαφέρον από το κράτος, το πως και για 

πόσο θα πουληθούν ή θα παραχωρηθούν. 

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και            

αναπτυξιακή πολιτική με κεντρικό δημόσιο στρατηγικό προσανατολισμό και     

έλεγχο. 

 Διατήρηση της αυτονομίας της Τράπεζας Αττικής με είσοδο νέων επενδυτικών 

κεφαλαίων. Η βάση των μηχανικών είναι κάθετα αντίθετη στις συνεχείς χρήσεις 

των αποθεματικών του Τ(Σ)ΜΕΔΕ. Θέλουμε μία Τράπεζα Αττικής, αυτόνομη, 

ισχυρή, στην υπηρεσία του Τεχνικού Κόσμου, μία τράπεζα ανοιχτή σε 

καινοτόμα αναπτυξιακά συνεργατικά πρότυπα. Μία τράπεζα ανταγωνιστική 

όπου ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια θα δίνουν ώθηση στις δραστηριότητές της. 

Όχι σε μία Τράπεζα που με δεδομένες τις αλληλοτροφοδοτούμενες διοικητικές 

αποφάσεις κλειστών μη εξουσιοδοτημένων κύκλων και την "εύκολη" επιλογή 

ισχυρής, μοναδιαίας, χρηματοδότησης από το Τ(Σ)ΜΕΔΕ δεν θα αναζητεί άλλες 

αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις πέραν της στήριξης του Τ(Σ)ΜΕΔΕ και της 

"αξιοποίησης" των οικονομιών των Μηχανικών. Φέτος, χάθηκαν άλλα 5 

εκατομμύρια ευρώ από τον ιδρώτα των Ελλήνων Μηχανικών, εργαζομένων και 

άνεργων. Έτσι συνολικά το ΤΕΕ και το Τ(Σ)ΜΕΔΕ με αποφάσεις τους, έχουν 

διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ (!!!) για την ανακεφαλαιοποίηση της 

Τράπεζας με σχεδόν μηδαμινή σημερινή αποτίμηση αξίας.  

 Τη διαφύλαξη του Δημόσιου χαρακτήρα των υποδομών, των δικτύων και της γης 

του Δημοσίου στους οποίους επιβάλλεται να στηριχθεί το σχέδιο παραγωγικής 

ανασυγκρότησης και κοινωνικής ανόρθωσης της πατρίδας μας και των 

εργαζομένων.  

 Να σταματήσει το πογκρόμ απολύσεων εργαζόμενων με ανανεούμενες επί 

χρόνια συμβάσεις σε Δημόσιες Τεχνικές ΑΕ του Κλάδου όπως είναι η ΕΥΑΘ, ο 

ΟΣΕΘ και πολλοί άλλοι φορείς. Θα αναλάβουμε ενεργό ρόλο και νέες 

πρωτοβουλίες, στην υπεράσπιση του δικαιώματος εργασίας των συναδέλφων 

μας. 

 Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Πανεργατικές Απεργίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. 

 

Κατά τις αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ. της ΟΣΕΤΕΕ 

 

Για την Εκλογή Διοικητικού Συμβούλιου και Ελεγκτικής 
Επιτροπής της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

ψήφισαν 49 Αντιπρόσωποι  και βρέθηκαν: 

 

Συνδυασμός ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.: ψήφοι 49. 

Άκυρα 0 Λευκά 0 

 



Eξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΤΕΕ οι: 

 
 Με αλφαβητική σειρά : 

1. ΔΑΟΥΤΑΚΟΥ Μαρία 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

3. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ 

4. ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης 

5. ΛΕΤΣΙΟΣ Χρήστος 

6. ΠΑΛΥΒΟΣ Γιώργος 

7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 

8. ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ Νικόλαος 

9. ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος 

10. ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Στέργιος 

11. ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Ανδρέας  (πλειοψηφών, 48) 

 

Εξελέγησαν στην Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΣΕΤΕΕ, αλφαβητικά οι: 

 
1. ΚΟΥΛΛΑΡΑΣ Δημήτρης 

2. ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος 

3. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Μακρίνα 

4. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Θωμάς   

5. ΧΗΤΑΣ Γεώργιος 

 

Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην Γ.Σ.Ε.Ε. Ψήφισαν 49 Αντιπρόσωποι και 

βρέθηκαν: 

 

Συνδυασμός ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. ψήφοι 49 

Άκυρα 0 Λευκά  0 

Για Αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ εξελέγησαν οι: 

 

1. ΒΛΑΧΟΣ Παύλος     

2. ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ Νικόλαος 

3. ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Ανδρέας (πλειοψηφών, 49)                                      

 

Τις επόμενες ημέρες ο συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης ως πλειοψηφών σύμβουλος θα 

αποστείλει πρόσκληση συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα. 

 
 

Για την ΟΣΕΤΕΕ 

   

   

   
   

 

**


