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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο 

της προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (Θεσσαλονίκη) και στην διαρκή  

προσπάθεια στήριξης των Σωματείων Μελών της και των Εργαζομένων του Τεχνικού Κλάδου, 

υλοποίησε Διά Ζώσης Δωρεάν Εκδήλωση Εξατομικευμένης Νομικής Πληροφόρησης για εργασιακά, 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα για τους εργαζόμενους της  «Εγνατία Οδός Α.Ε.».  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», την Πέμπτη 27/05/2021 

και υπήρξε μεγάλη και ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. 

 

Η δράση υποστηρίχθηκε γραμματειακά από δύο συνεργάτες του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ, ενώ δύο εξειδικευμένοι 

Νομικοί Σύμβουλοι του ΙΝΕ ΓΣΕΕ συζητούσαν εμπιστευτικά και απαντούσαν ατομικά  σε ερωτήματα 

και προβληματισμούς των συναδέλφων μας σχετικά με: 

Α. Θέματα κοινωνικής ασφάλισης όπως πλασματικά έτη ασφάλισης, θεμελίωση και κατοχύρωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις χηρείας, συντάξεις 
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αναπηρίας, συντάξεις θανάτου, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων, 

παράλληλη ασφάλιση, κλπ.  

και 

Β. Ζητήματα εργατικού δικαίου, όπως συμβάσεις εργασίας, αποδοχές, άδειες κλπ.  

Στα γραφεία της Εγνατίας μετέβη ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης. Ο Πρόεδρος 

της ΟΣΕΤΕΕ ευχαρίστησε τα στελέχη και τους νομικούς του ΙΝΕ για την υψηλή ποιότητα των  

παρεχόμενων υπηρεσιών, συνομίλησε με τους εργαζόμενους για τα σημαντικά τρέχοντα ζητήματα 

της εταιρείας ενώ είχε αναλυτική συζήτηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Σταύρο 

Σάκκο και την Γεν. Γραμματέα, Πετρούλα Μεντίζη. Συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ 

ΟΣΕΤΕΕ και Σ.Ε. με την ένταξη νέων δράσεων του ΙΝΕ για την στήριξη των εργαζομένων της 

Εγνατίας.   

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας κατά της COVID-19, όπως ο 

φυσικός αερισμός του χώρου, η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων κ.ά. 

 


