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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

 

Την τελευταία διετία, η εφαρμογή διαφόρων μέτρων, για τη λήψη των 

οποίων οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί μέσω των Μνημονίων απέναντι 

στους δανειστές μας (Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ.), θέτει σε καθημερινή δοκιμασία την 

οικονομική αντοχή και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, επιτείνει διαρκώς την 

ύφεση και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο η προοπτική της 

αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας φαντάζει εξαιρετικά μακρινή και 

αμφίβολη. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η άνευ όρων υλοποίηση της, κατακριτέας 

από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, μνημονιακής λογικής, σύμφωνα με την 

οποία, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων θα επέλθει 

μέσω της μείωσης των μισθών των εργαζομένων, οδηγεί νομοτελειακά, με την 

αποδόμηση των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στην ουσιαστική 

απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και συνεπακόλουθα στην οικονομική 

εξαθλίωση και στον περιορισμό συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. 

Αναμφισβήτητα, το δυσμενές περιβάλλον που επικρατεί τα τελευταία χρόνια 

στην ελληνική οικονομία (μείωση του Π.Δ.Ε., ελαχιστοποίηση των τραπεζικών 

χρηματοδοτήσεων κλπ), έχει πλήξει όλους του παραγωγικούς τομείς της, μεταξύ 

των οποίων και τον κλάδο των Μελετητικών-Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών 

Τεχνικών Επιχειρήσεων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η μονομερής, εκ μέρους των 
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εργοδοτών του κλάδου, καταγγελία της σχετικής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας και στη συνέχεια η άρνησή τους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των 

συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε., Σ.Τ.Υ.Ε.) για υπογραφή 

νέας Κλαδικής Σύμβασης, θίγουν καίρια την οικονομική, επαγγελματική και 

κοινωνική υπόσταση όχι μόνο των γεωτεχνικών, αλλά και όλων των υπαλλήλων 

που εργάζονται στις εν λόγω επιχειρήσεις. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πιστεύοντας ότι η ενότητα όλων των 

συντελεστών του τεχνικού κλάδου (εργαζομένων, επιχειρηματιών, ελευθέρων 

επαγγελματιών) αποτελεί τη μοναδική και αναγκαία συνθήκη για την υπέρβαση 

της οικονομικά δυσμενούς σημερινής κατάστασης και την εξασφάλιση της 

αναπτυξιακής προοπτικής των τεχνικών επιχειρήσεων, καλεί τους φορείς των 

εργοδοτών να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αποσύρουν την 

καταγγελία της ισχύουσας Ε.Κ.Σ.Σ.Ε., της οποίας η μετενέργεια λήγει στις 8-7-

2012 και να προσέλθουν στον αιτούμενο από τους εργαζόμενους διάλογο, 

προκειμένου από κοινού να συμφωνηθεί και να υπογραφεί, χωρίς ασφυκτικά 

χρονικά περιθώρια και εκβιαστικά διλλήματα, η νέα Εθνική Κλαδική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας. 
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