Μήνυµα ∆.Σ. ΣΤΕΒ για το 2006 - Στόχοι 2007
Συνάδελφοι Μηχανικοί!
Με το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς ανακεφαλαιώνουµε τις κύριες δραστηριότητες
του ∆.Σ. του Συλλόγου κατά το έτος 2006 και τα βασικά προβλήµατα που
προέκυψαν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αντιµετωπίστηκαν.
Είναι πλέον σαφές ότι τα επαγγελµατικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των Μηχανικών της βιοµηχανίας και
συναφών επιχειρήσεων, βάλλονται καθηµερινά από νεοφιλελεύθερες πολιτικές
(και µε το άλλοθι των «πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»), αλλά και από τις
αυξηµένες πιέσεις του ΣΕΒ και των επιχειρήσεων για συνεχή µείωση του
κόστους παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.
Ο ΣΤΕΒ µε εµφανή συνδικαλιστική αναγνωρισιµότητα καλείται σήµερα να
αντιµετωπίσει πληθώρα αντίξοων εργασιακών περιστάσεων, όπως οι
γενικευµένες τάσεις και προσπάθειες για την κατάργηση των συλλογικών
ρυθµίσεων εργασίας, την εξάλειψη του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης, την κατάργηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, την
επαγγελµατική απαξίωση των υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθµίδων, κλπ., και
ταυτόχρονα να προασπίσει τα εργασιακά, επαγγελµατικά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα των µελών του, Μηχανικών της βιοµηχανίας και συναφών
επιχειρήσεων.
Έτσι, η αναγκαιότητα για ακόµη µεγαλύτερη ενεργή συµµετοχή των
συναδέλφων Μηχανικών στο Σύλλογο γίνεται επιτακτική, ενόψει µάλιστα των
προκλήσεων που αναµένονται στο άµεσο µέλλον. Καλούνται λοιπόν οι
συνάδελφοι Μηχανικοί να συσπειρωθούν γύρω από τον ΣΤΕΒ
(καταρχήν µε την εγγραφή τους / αναθεώρηση του δελτίου µέλους και
επικοινωνία µε το ∆.Σ. του Συλλόγου για θέµατα που τους
απασχολούν) και να συµµετέχουν στις διαδικασίες και τα όργανα του
Συλλόγου (Γενική Συνέλευση, Εκλογές) ενισχύοντας µε τον τρόπο
αυτόν τη διαπραγµατευτική ικανότητά του.
Α. Συλλογικές Ρυθµίσεις Εργασίας για τα µέλη του ΣΤΕΒ
Μετά από την πρόσκλησή µας προς τον ΣΕΒ για να προσέλθει σε
διαπραγµάτευση των ΣΣΕ 2006 και την άρνησή του για µια ακόµη φορά να
ανταποκριθεί, ο ΣΤΕΒ υποχρεώθηκε να προσφύγει στον Οργανισµό
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆), όπως προβλέπει ο Ν.1876/90. Στα τέλη
Ιουλίου εκδόθηκαν από τον Ο.ΜΕ.∆. οι ∆ιαιτητικές Αποφάσεις (∆.Α.) για το 2006
που αφορούν τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ιπλωµατούχων
(αποφοίτων ΑΕΙ και ισοτίµων) και Πτυχιούχων (αποφοίτων ΤΕΙ και ισοτίµων)
Μηχανικών – µελών του ΣΤΕΒ που εργάζονται στη βιοµηχανία και συναφείς
επιχειρήσεις. Πίνακα αµοιβών και επιδοµάτων ανά ειδικότητα
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1. Μηχανολόγοι,
Ηλεκτρολόγοι,
Ναυπηγοί,
Μηχανικοί, και συναφείς ειδικότητες

Ηλεκτρονικοί

Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν από 1-5-2006 κατά 3,1% για τους
∆ιπλωµατούχους και 3,5% για τους Πτυχιούχους, και από 1-9-2006 κατά 3,2%
για τους ∆ιπλωµατούχους και 4% για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς. Η
µεγαλύτερη αύξηση η οποία επιτεύχθηκε στους βασικούς µισθούς των
Πτυχιούχων Μηχανικών (και η οποία χορηγείται για 4η συνεχή χρονιά)
υποστηρίζει το αίτηµά µας για σταδιακή µείωση του υπερβολικού χάσµατος των
βασικών µισθών µεταξύ ∆ιπλωµατούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών της
βιοµηχανίας σε πιο αντιπροσωπευτικά µεγέθη. Με τη φετινή συλλογική ρύθµιση,
οι βασικοί µισθοί των Πτυχιούχων Μηχανικών διαµορφώνονται στο 71-73% των
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
ενώ πριν από 4 χρόνια το ποσοστό αυτό
ανερχόταν στο 60%, ενώ στόχος µας είναι το ποσοστό να φτάσει σύντοµα στο
80%.
Από 1-5-2006, το επίδοµα ξένης γλώσσας αυξήθηκε σε ποσοστό 9% επί του
βασικού µισθού, και το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master
αυξήθηκε σε ποσοστό 8%.
Επιπρόσθετα αναδιαρθρώθηκαν τα τρία τελευταία κλιµάκια «ωρίµανσης» για
τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς µε αύξηση ανά κλιµάκιο 2%.
2. Μεταλλειολόγοι
ειδικότητες

–

Μεταλλουργοί

Μηχανικοί

και

συναφείς

Οι βασικοί µισθοί των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών αυξήθηκαν από 5-5-2006
κατά 3% και από 1-9-2006 επίσης κατά 3%. Για πρώτη φορά εντάχθηκαν στη
συλλογική ρύθµιση οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων (Ορυκτών
Πόρων κλπ), µε βασικούς µισθούς στο 75% των αντιστοίχων µισθών των
∆ιπλωµατούχων Μηχανικών.
Από 5-5-2006, το επίδοµα ξένης γλώσσας αυξήθηκε σε ποσοστό 9% επί του
βασικού µισθού, το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master
αυξήθηκε σε ποσοστό 7%, και το επίδοµα διδακτορικού τίτλου αυξήθηκε σε
ποσοστό 14%.
Ακόµη, επαναδιατυπώθηκε το πεδίο ισχύος της συλλογικής ρύθµισης, ώστε να
ισχύει, ως όφειλε, γενικώς για τους Μηχανικούς της βιοµηχανίας και συναφών
επιχειρήσεων, οι οποίοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και είναι
µέλη του ΣΤΕΒ, ανεξαρτήτως καθηκόντων, ακόµη και εάν αυτά είναι µόνον
διοικητικά ή εµπορικά.
3. Χηµικοί Μηχανικοί
Οι βασικοί µισθοί των ∆ιπλωµατούχων Χηµικών Μηχανικών αυξήθηκαν από 1-52006 κατά 3,2% και από 1-9-2006 επίσης κατά 3,2%.
Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού αυξήθηκε από 1-72006 σε ποσοστό 15% επί του βασικού µισθού.
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Παρά τις επίµονες προσπάθειες του ΣΤΕΒ, τα επιδόµατα ξένης γλώσσας και
µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master παρέµειναν (για δεύτερη συνεχή
χρονιά στη συγκεκριµένη ειδικότητα) καθηλωµένα σε ποσοστό 7% και 5%
αντίστοιχα, διογκώνοντας έτσι την από δεκαετίας υφιστάµενη υστέρηση των
ελάχιστων αποδοχών των Χηµικών Μηχανικών έναντι των άλλων ειδικοτήτων
∆ιπλωµατούχου Μηχανικού Παράλληλα, δεν εντάχθηκαν στη συλλογική ρύθµιση
οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί (µέλη του ΣΤΕΒ) ειδικοτήτων συναφών προς τους
Χηµικούς Μηχανικούς. Ο Σύλλογος έχει προβεί σε σχετική διαµαρτυρία προς τον
Ο.ΜΕ.∆. και, κατόπιν και σχετικής παρέµβασης του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (ΤΕΕ), αναµένεται διευθέτηση του προβλήµατος το 2007 (βλ.
κατωτέρω παρ. Β.3).
Β. ∆υσκολίες που αντιµετωπίστηκαν
1. Και τη φετινή χρονιά αντιµετωπίστηκαν οι «παραδοσιακές»
πλέον δυσκολίες που προβάλει η εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ) κατά
τις διαπραγµατεύσεις στη διαδικασία µεσολάβησης και
διαιτησίας, ειδικότερα δε η άρνηση του ΣΕΒ να αναγνωρίσει τη
συνδικαλιστική οργάνωση των Μηχανικών της βιοµηχανίας και
να διαπραγµατευθεί µε τον ΣΤΕΒ.
Τα κύρια προσκόµµατα που προβάλλει ο ΣΕΒ εξακολουθούν να είναι:
i.

κατά τον ΣΕΒ, οι Μηχανικοί της βιοµηχανίας είναι στελέχη, και συνεπώς
δεν θα έπρεπε να διεκδικούν την κατοχύρωση ελάχιστων αποδοχών µέσα
από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)

ii.

επίσης κατά τον ΣΕΒ, οι διαφορετικές ειδικότητες των Μηχανικών
συνιστούν και διαφορετικά επαγγέλµατα, συνεπώς αµφισβητείται η
«οµοιοεπαγγελµατικότητα» µεταξύ των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
- Ναυπηγών – Ηλεκτρονικών Μηχανικών, των Μεταλλειολόγων –
Μεταλλουργών Μηχανικών και των Χηµικών Μηχανικών, γεγονός που
πέραν της άρνησης του ΣΕΒ να διαπραγµατευθεί µε τον ΣΤΕΒ έχει
οδηγήσει τον Ο.ΜΕ.∆., ήδη από το 1996-1997, να εκδίδει ξεχωριστές
συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας για τις ως άνω ειδικότητες, µε
µεγαλύτερες ή µικρότερες µισθολογικές αποκλίσεις µεταξύ των διαφόρων
ειδικοτήτων Μηχανικών που εργάζονται στη βιοµηχανία.

Επί του συγκεκριµένου θέµατος εξακολουθούν να καταβάλλονται προσπάθειες
από πλευράς του Συλλόγου µας για να προσέλθει ο ΣΕΒ σε διάλογο και
διαπραγµατεύσεις, ενώ η πρόσφατη τοποθέτηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (ΤΕΕ) δια στόµατος του Προέδρου του ότι «Ο βιοµηχανικός τοµέας

είναι τοµέας κλειδί για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και για τη
σταθερή απασχόληση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Γιατί κάθε χρόνο
παρουσιάζονται µια σειρά προσκοµµάτων προκειµένου να υπογραφεί η
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που αφορά τους µηχανικούς που προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στη βιοµηχανία; Θα περάσουµε στην Ελλάδα σε µια οικονοµία
και κοινωνία της γνώσης, αναζητώντας λύσεις στο φθηνό επιστηµονικό και
εξειδικευµένο προσωπικό;» και η σχετική επιστολή του ΤΕΕ (Ε.∆. ΤΕΕ Τεύχος
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2422, 1-1-2007) που καλεί τον ΣΕΒ σε κοινή συνάντηση µε τον ΣΤΕΒ
πιστεύουµε ότι θα συµβάλλουν ουσιαστικά προς τη σωστή κατεύθυνση.
2. Μετά από επίπονες προσπάθειες έξι µηνών, και µε τη στήριξη
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ο ΣΤΕΒ µπόρεσε να
αποτρέψει τις συνδικαλιστικά απαράδεκτες και επαγγελµατικά /
εργασιακά επικίνδυνες µεθοδεύσεις του ΣΤΥΕ που λίγο έλειψε να
οδηγήσουν στην εξοµοίωση του επαγγέλµατος του Μηχανικού
µε επαγγέλµατα αποφοίτων µέσης και κατωτέρας εκπαίδευσης!
Από τις αρχές του 2006, ο ΣΤΕΒ βρέθηκε αντιµέτωπος µε την κορύφωση της
απαράδεκτης και αντιδεοντολογικής προσπάθειας του Συλλόγου Τεχνικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.) να καταλάβει πραξικοπηµατικά την
εκπροσώπηση των Μηχανικών της βιοµηχανίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται
επάξια από το 1982 από τον ΣΤΕΒ.
Ειδικότερα, ο ΣΤΥΕ, ένας Σύλλογος που έχει ως µέλη κατ’ εξοχήν εργοδηγούς,
σχεδιαστές και εµπειροτέχνες, αποφοίτους µέσης και κατωτέρας εκπαίδευσης,
µε ελάχιστη συµµετοχή Μηχανικών (και οι οποίοι εργάζονται στον κλάδο των
τεχνικών, εργοληπτικών και µελετητικών επιχειρήσεων και όχι στη βιοµηχανία
και συναφείς προς αυτήν επιχειρήσεις), έχει ξεκινήσει από το 2003 µια
προσπάθεια σπίλωσης του ΣΤΕΒ και παραπληροφόρησης, µε προπαγανδιστικού
τύπου ανακοινώσεις, όπως για παράδειγµα ότι «ο ΣΤΕΒ είναι υπό διάλυση» και
ότι «ο ΣΤΥΕ πρόκειται να αναλάβει τη διαπραγµάτευση των συλλογικών
ρυθµίσεων εργασίας για τους Μηχανικούς της βιοµηχανίας»!!!
Τον Ιανουάριο 2006 το θέµα πήρε διαστάσεις, όταν ο ΣΤΥΕ προέβη σε
πρόσκληση προς τον ΣΕΒ για τη διαπραγµάτευση κλαδικής ΣΣΕ για τους
«τεχνικούς υπαλλήλους» της βιοµηχανίας, συµπεριλαµβάνοντας στον όρο
«τεχνικοί υπάλληλοι» τους ∆ιπλωµατούχους και Πτυχιούχους Μηχανικούς της
βιοµηχανίας που εκπροσωπούνται από τον ΣΤΕΒ, µαζί µε τους εργοδηγούςσχεδιαστές και εµπειροτέχνες που εκπροσωπούνταν αρχικά από την Οµοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) και πιο πρόσφατα από τον ΣΤΥΕ.
∆εδοµένης της µη ανταπόκρισης του ΣΕΒ, ο ΣΤΥΕ εν συνεχεία προσέφυγε στη
διαδικασία της µεσολάβησης και διαιτησίας. Σε πρώτη φάση, το αίτηµα για
σύναψη κλαδικής ΣΣΕ της βιοµηχανίας απορρίφθηκε συνολικά από τον
Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.), καθώς η βιοµηχανία
περιλαµβάνει πληθώρα παραγωγικών δραστηριοτήτων και δεν αποτελεί ενιαίο
κλάδο. Στη συνέχεια, όµως, η κατάσταση έγινε ουσιαστικά επικίνδυνη για το ίδιο
το επάγγελµα του Μηχανικού, όταν ο ΣΤΥΕ αποπειράθηκε να διαπραγµατευθεί
οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ για το σύνολο των «τεχνικών υπαλλήλων». Σε
περίπτωση επιτυχούς έκβασης µιας τέτοιας προσπάθειας, θα προέκυπτε
κατοχύρωση (µέσα από µια διαιτητική απόφαση του Ο.ΜΕ.∆.) εξοµοίωσης, κάτω
από έναν αόριστο επαγγελµατικό τίτλο «τεχνικού υπαλλήλου», του
επαγγέλµατος του Μηχανικού µε αυτό του εργοδηγού-σχεδιαστή και του
εµπειροτέχνη, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για (περαιτέρω) ισοπέδωση του
επαγγέλµατος του Μηχανικού και την πλήρη απαξίωση των ανωτέρων
εκπαιδευτικών βαθµίδων.
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Κατόπιν χρονοβόρων διεργασιών της υπόθεσης στον Ο.ΜΕ.∆., όπου στην
έκθεση µεσολάβησης του Ο.ΜΕ.∆ γινόταν σύγκριση των «τεχνικών υπαλλήλων»
µε τους υπαλλήλους γραφείου και αφήνονταν αιχµές ότι το επίπεδο σπουδών
δεν προσδιορίζει το επάγγελµα…! και µετά από αλλεπάλληλες παρεµβάσεις του
ΣΤΕΒ, αλλά και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), αποφεύχθηκε η
ολοκλήρωση της επικίνδυνης αυτής µεθόδευσης του ΣΤΥΕ, µε την έκδοση της
∆.Α. 26 / 13-7-2006 στην οποία απορρίπτεται η αίτηση του ΣΤΥΕ για
οµοιεπαγγελµατική ΣΣΕ για τους «τεχνικούς υπαλλήλους» της βιοµηχανίας και
βιοτεχνίας.
3. ∆ιαιτητής του Ο.ΜΕ.∆. µε δεύτερη σε συνέχεια απόφασή του
(2005 & 2006) για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής των Χηµικών
Μηχανικών της βιοµηχανίας και συναφών επιχειρήσεων οδηγεί
στην περαιτέρω ενίσχυση (ουσιαστικά, σε διπλασιασµό) του
µισθολογικού χάσµατος που υφίσταται σε βάρος των
∆ιπλωµατούχων Χηµικών Μηχανικών, ενώ παράλληλα αφήνει
συναδέλφων
Πτυχιούχων
Μηχανικών
ακάλυπτη
µερίδα
ειδικοτήτων συναφών µε αυτήν του Χηµικού Μηχανικού.
Σηµαντικό πρόβληµα προέκυψε εντελώς απρόσµενα από τη ∆ιαιτησία του
Ο.ΜΕ.∆. που αφορά τη ∆.Α. 36 / 28-7-2006 για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής
και εργασίας των Χηµικών Μηχανικών της βιοµηχανίας και συναφών
επιχειρήσεων – µελών του ΣΤΕΒ. Σε άκρα αντιδιαστολή µε τις ∆.Α. του Ο.ΜΕ.∆.
για τις άλλες ειδικότητες Μηχανικών – µελών του ΣΤΕΒ (Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους – Ναυπηγούς - Ηλεκτρονικούς και Μεταλλειολόγους –
Μεταλλουργούς), η φετινή ρύθµιση για τους Χηµικούς Μηχανικούς υπήρξε
ιδιαίτερα αρνητική, ειδικότερα στα ακόλουθα δύο σηµεία:
i. Για δεύτερη συνεχή χρονιά µε απόφαση του ιδίου διαιτητή του Ο.ΜΕ.∆.
ενισχύεται σηµαντικά η µισθολογική διαφορά που έχει διαµορφωθεί από
δεκαετίας σε βάρος των Χηµικών Μηχανικών, συγκριτικά µε τις άλλες
ειδικότητες ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών της βιοµηχανίας, παρά την
αναγνώριση του διαιτητή για «την ανάγκη συγκρισιµότητας και σύγκλισης

µεταξύ των ρυθµίσεων για τους χηµικούς µηχανικούς, µε εκείνες των
µηχανικών βιοµηχανίας όσον αφορά τη µισθολογική διάρθρωση». Έτσι, η

µισθολογική υστέρηση των ∆ιπλωµατούχων Χηµικών Μηχανικών έναντι των
άλλων ειδικοτήτων, µε την καθήλωση των επιδοµάτων ξένης γλώσσας και
µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, αυξάνεται από ποσοστό 3,5–5%
σε ποσοστό έως και 10%.

ii. Η εν λόγω ρύθµιση αφήνει ακάλυπτους τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕΙ,
των ειδικοτήτων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Φυσικών
Πόρων
&
Περιβάλλοντος,
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης
και
Περιβαλλοντολόγου, οι οποίες ως συναφείς προς την ειδικότητα του Χηµικού
Μηχανικού, θα έπρεπε φυσιολογικά να εντάσσονται στο πεδίο ισχύος της
συλλογικής ρύθµισης εργασίας για τους Χηµικούς Μηχανικούς.
Για το θέµα αυτό ο ΣΤΕΒ έχει ήδη προβεί σε έντονη έγγραφη διαµαρτυρία προς
τον Ο.ΜΕ.∆., µε κοινοποίηση στο ΤΕΕ και τον ΠΣΧΜ. Το ΤΕΕ, υποστηρίζοντας
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τις θέσεις του Συλλόγου, απέστειλε επίσης σχετική επιστολή προς τον Ο.ΜΕ.∆.
Οι τεκµηριωµένες αυτές αντιδράσεις από πλευράς ΣΤΕΒ και ΤΕΕ, ευελπιστούµε
πως θα βρουν ανταπόκριση από πλευράς Ο.ΜΕ.∆ και θα συµβάλλουν ουσιαστικά
στη διευθέτηση του προβλήµατος κατά τη φετινή διαπραγµάτευση της ΣΣΕ.
Γ. Ασφαλιστικά Θέµατα ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
Το ασφαλιστικό των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών βρέθηκε στο προσκήνιο καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς: αρχικά µε το σχέδιο νόµου για την αναδιάρθρωση
των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε επί υπουργίας Παναγιωτόπουλου, το οποίο, µετά από
εξάµηνη διαβούλευση στους κόλπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου,
απορρίφθηκε από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ το Μάρτιο 2006, και πιο
πρόσφατα, επί υπουργίας Τσιτουρίδη, µε µια «βελτιωµένη» έκδοση του
νοµοσχεδίου κυρίως όσον αφορά την αύξηση των συντάξεων των Μηχανικών, η
οποία κατατέθηκε τελικά προς ψήφιση στη Βουλή στις 30-10-2006 και
πρόσφατα ψηφίστηκε (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΑ΄, ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ΄, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΒ΄ της Βουλής των
Ελλήνων, Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2006, ΦΕΚ 272Α-21-12-2006).
Ο ΣΤΕΒ, χωρίς να παραγνωρίζει τα στοιχεία του σχεδίου νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε
και την άµεση ανάγκη διευθέτησης θεµάτων όπως το ύψος των χορηγούµενων
συντάξεων και η αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου, είχε εξαρχής
επισηµάνει τις λίαν δυσµενείς για τους µισθωτούς Μηχανικούς ρυθµίσεις του
νοµοσχεδίου και είχε προτείνει προς τα αρµόδια όργανα του ΤΕΕ διορθωτικές
ενέργειες / παρεµβάσεις µε στόχο την ελάφρυνση των υπερβολικών
ασφαλιστικών βαρών, έτσι ώστε η προώθηση γενικότερα θετικών ρυθµίσεων να
µην έχει οδυνηρές παράπλευρες επιπτώσεις σε µια κατηγορία Μηχανικών, αυτή
των µισθωτών συναδέλφων, παλαιών και νέων ασφαλισµένων. Παράλληλα, οι
προτάσεις του ΣΤΕΒ έτειναν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της απόφασης
της Α/ΤΕΕ του Οκτ. 2003 περί πραγµατικής οµογενοποίησης των ασφαλισµένων
Μηχανικών, αποτρέποντας τον περαιτέρω κατακερµατισµό των Μηχανικών και
τη δηµιουργία υπερβολικών ανισοτήτων.
Συγκεκριµένα το νοµοσχέδιο, όπως προωθήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή
(ΦΕΚ 272Α'/21.12.2006 ), χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αλλεπάλληλες
παρεµβάσεις
και
διαµαρτυρίες
αρκετών
φορέων
Μηχανικών
(συµπεριλαµβανοµένων και του ΣΤΕΒ) δηµιουργεί ένα δυσµενές ασφαλιστικό
καθεστώς ειδικά για τους µισθωτούς Μηχανικούς µε κύριο χαρακτηριστικό τις
σηµαντικές αυξήσεις των ασφαλιστικών κρατήσεων για παλαιούς και νέους
ασφαλισµένους. Παράλληλα αποτελεί προποµπό για την ανατροπή της
κοινωνικής ασφάλισης γενικότερα, δεδοµένου ότι εισάγει την έννοια της
αυτοχρηµατοδοτούµενης αυτασφάλισης ως σηµαντικό µέρος των
χορηγούµενων συντάξεων! (ιστοσελίδα ΣΤΕΒ «Ασφαλιστικά Θέµατα-∆εκέµβριος
2006»)
Κατόπιν της εξέλιξης αυτής ο ΣΤΕΒ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο προσφυγής,
από κοινού µε άλλους φορείς των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, στις δικαστικές
αρχές αναφορικά µε την άνιση µεταχείριση των µισθωτών Μηχανικών που
προκύπτει από την εφαρµογή του νέου Νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε.
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∆. Στόχοι 2007
Ως άµεσους και κύριους στόχους για το 2007, ο ΣΤΕΒ έχει θέσει:
• Επίτευξη συνάντησης µε τον ΣΕΒ µε σκοπό την αλλαγή στάσης εκ
µέρους της εργοδοτικής πλευράς σχετικά µε την αναγνώριση της
οµοιοεπαγγελµατικότητας των Μηχανικών που εργάζονται στη
βιοµηχανία και διαπραγµάτευση / υπογραφή ενιαίας ΣΣΕ για όλους τους
∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς και ενιαίας ΣΣΕ για όλους τους Πτυχιούχους
Μηχανικούς.
• Οι βασικοί µισθοί των Πτυχιούχων Μηχανικών να ανέλθουν για όλες τις
ειδικότητες στο 80% των βασικών µισθών των ∆ιπλωµατούχων
Μηχανικών, από 70-75% που βρίσκονται σήµερα.
• Μισθολογική κάλυψη όλων των ειδικοτήτων Μηχανικών (∆ιπλωµατούχων
& Πτυχιούχων) που εργάζονται στη Βιοµηχανία και συναφείς επιχειρήσεις
και είναι µέλη του.
• Κατοχύρωση του επαγγέλµατος του Μηχανικού στη βιοµηχανία και
αξιοπρεπούς ανταµοιβής του ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας του.
• Απαλλαγή από τις κακόπιστες εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς
ερµηνείες εφαρµογής των ΣΣΕ, προς αποτροπή των αυξανόµενων
προβληµάτων που εµφανίζονται, και τα οποία αναφέρονται συνεχώς από
τα µέλη µας.
• Περαιτέρω συσπείρωση και αύξηση της συµµετοχής των µηχανικών στον
ΣΤΕΒ, καθώς και τη διατήρηση της συνδικαλιστικής ενότητας των
Μηχανικών στους κλάδους της βιοµηχανίας και συναφών επιχειρήσεων
και απεµπολισµό τυχόν διασπαστικών κινήσεων.
• Κατοχύρωση/διασφάλιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των µελών
του Συλλόγου ενόψει των προκλήσεων που θέτει η παγκοσµιοποιηµένη
αγορά και οι νεοφιλελεύθερες κοινωνικο-οικονοµικές πολιτικές εξελίξεις.
• Συνέχιση των προσπαθειών για την επίτευξη/εξασφάλιση ενός
δικαιότερου ασφαλιστικού συστήµατος µε διατήρηση του κοινωνικού του
χαρακτήρα.
Με τις προαναφερόµενες δυσκολίες που πρέπει πλέον άµεσα να
αντιµετωπισθούν, και την έντονη συνδικαλιστική δράση που απαιτούν
γενικότερα οι τρέχουσες εξελίξεις στα εργασιακά, επαγγελµατικά και
ασφαλιστικά θέµατα, είναι επιτακτική η ανάγκη συσπείρωσης των Μηχανικών
της βιοµηχανίας γύρω από το Σύλλογο ο οποίος τους εκπροσωπεί από το 1982.
Έτσι, το ∆.Σ. του ΣΤΕΒ καλεί τους συνάδελφους που εργάζονται µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας (µισθωτοί, «οιονεί» µισθωτοί κλπ.) στη
βιοµηχανία και συναφείς επιχειρήσεις να συµµετέχουν όσο το δυνατόν
πιο ενεργά στις διαδικασίες του Συλλόγου.

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΤΕΒ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007
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