
ΣΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΑ 

Α Ν Σ Ι Π Ρ Ο  Ω Π Ε Ι Α  ηνπ  Σ. Ε. Ε. 

 

Απόθαζε ηεο ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ηνπ Σ.Ε.Ε.  
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εο

 Ννεκβξίνπ 2022 

γηα ην Θέκα 4 «Εξγαζηαθά ζέκαηα κεραληθώλ θαη αληηθεηκεληθέο ακνηβέο. – πλζήθεο 

άζθεζεο επαγγέικαηνο (εξγαζηαθό πιαίζην γηα ηε ζηήξημε θαη πξνζηαζία ηνπ έξγνπ ηωλ 

δηπιωκαηνύρωλ κεραληθώλ)» 

 

 Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΕΕ ζηεξίδεη ηα ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπνύλ 

κηζζσηνύο κεραληθνύο ζηε δηεθδίθεζή ηνπο γηα δηαπξαγκάηεπζε ππνγξαθήο θιαδηθώλ 

Ε πνπ λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ κηζζσηώλ κεραληθώλ αλεμάξηεηα κε ηνλ ηξόπν 

πιεξσκήο. Καιεί ηηο εξγνδνηηθέο ελώζεηο ηνπ θιάδνπ λα πξνζέιζνπλ ζηελ 

δηαπξαγκάηεπζε απηή ζηελ νπνία θαιεί ην σκαηείν Μηζζσηώλ Σερληθώλ. 

 Παξάιιεια ζηεξίδεη ην δηεθδηθεηηθό πιαίζην ηεο ΠΟ ΕΜΔΤΔΑ θαη ησλ εξγαδόκελσλ 

ζην δεκόζην ηνκέα. 

 Θεσξεί επίζεο αλαγθαίν γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο ηελ επαλαθνξά 

ησλ ειάρηζησλ ακνηβώλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο απηναπαζρνινύκελνπο, ζε ζρέζε κε ηηο 

θαηαξγεζείζεο ην 2011, ώζηε λα ελζσκαησζνύλ θαη λα εμνκαιπλζνύλ γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο απηναπαζρνινύκελνπο νη ηξνκαθηηθέο απμήζεηο ζην θόζηνο δσήο αιιά θαη 

ζην θόζηνο ζπληήξεζεο ησλ γξαθείσλ ηνπο θαη ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο. 

 Ζεηά επίζεο ηελ κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ 

νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. 

 

Απνθαζίδεη: 

Σε κεηαηξνπή ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ κεραληθώλ θαη ην νπνίν αξρηθά ζεζπίζηεθε κε αθνξκή ηελ έιεπζε ηεο 

παλδεκίαο, ζε παξαηεξεηήξην γηα ηελ θαηαγξαθή – κειέηε ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην εηζόδεκα θαη ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ησλ απηαπαζρνινύκελσλ 

ζπλεδέιθσλ, ησλ εμειίμεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή, κηζζνινγηθή θαη εηζνδεκαηηθή 

θαηάζηαζε. Απνθαζίδνπκε ηελ δέζκεπζε ηθαλνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

ΣΕΕ (ηκήκα Εξγαζηαθώλ Δηθαησκάησλ Μεραληθώλ ηεο Δηεύζπλζεο Επαγγεικαηηθήο 

Δξαζηεξηόηεηαο) ζηελ εμππεξέηεζε πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνπο αλσηέξσ 

ζηόρνπο.  



Οξίδεη: 

 Δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή ηεο Αληηπξνζσπείαο πνπ ην άκεζν επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ηνπ ΣΕΕ ζα αλαιάβνπλ ηελ εθπόλεζε παλειιαδηθήο 

έξεπλαο, πνπ ζα επηρεηξήζεη λα θαηαγξάςεη ηελ εξγαζηαθή, κηζζνινγηθή θαη 

εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαζώο θαη κηα ζεηξά από επξήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο ηωλ παξαπάλω ελεξγεηώλ έρεη νξίδνληα 

νινθιήξωζεο θαη ειέγρνπ ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζωπείαο. 
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