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Αθήνα, 28 Ιουνίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1659
Προς:
1. Σύλλογο Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ), Γ’ Σεπτεµβρίου 48 β
& Μάρνη (Κτίριο ΕΚΑ), 104 33 Αθήνα
2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
29/2005

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χηµικών µηχανικών
επιστηµόνων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε
βιοµηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας»
Στην Αθήνα σήµερα την 21 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–
∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,
- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2005 για την επίλυση της
συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χηµικών
µηχανικών επιστηµόνων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε
βιοµηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας,
- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 30 Μαρτίου
2005 και αριθµ. πρωτ. 75 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας
(ΣΤΕΒ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης,
- αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 24 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 6 Μαίου 2005
και αριθµ. πρωτ. 026/6-5-2005 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστηµόνων
Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ) για

υπηρεσίες ∆ιαιτησίας,

για την επίλυση της εν λόγω

συλλογικής διαφοράς,
κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την
ακολουθεί, σε ∆ιαιτητική Απόφαση µε τις εξής ρυθµίσεις:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι χηµικοί µηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι,
Πολυτεχνικών ή Πανεπιστηµιακών Σχολών του Εσωτερικού και αναγνωριζόµενων ως
ισοτίµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, που απασχολούνται σε βιοµηχανικές
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επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, σε ολόκληρη τη χώρα, µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, µε αντικείµενο το σχεδιασµό, την επίβλεψη λειτουργίας βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων και διαδικασιών (Π.∆ 274/1997), ανεξάρτητα αν επιπροσθέτως προς
τα ανωτέρω απασχολούνται και µε διοικητικά ή εµπορικά καθήκοντα και είναι µέλη
του Συλλόγου Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ).
Άρθρο 2
Βασικοί µηνιαίοι µισθοί
1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση,
όπως είχαν διαµορφωθεί την 4-3-2005, µε βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
7/2004 ∆.Α., αυξάνονται από 5-3-2005 κατά ποσοστό 3 % και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί στις 31-8-2005 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 κατά ποσοστό
3,3%.
2. Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώµατος του
ΕΜΠ ή άλλης ισότιµης µε το ΕΜΠ σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η
προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.
3. Επί των ανωτέρω βασικών µηνιαίων µισθών υπολογίζονται και τα προβλεπόµενα
από προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις επιδόµατα.
Άρθρο 3
∆ηµιουργία νέου µισθολογικού κλιµακίου και νέου καταληκτικού
Στην υφιστάµενη µισθολογική διάρθρωση, βάσει του χρόνου προυπηρεσίας από τον
χρόνο απόκτησης του διπλώµατος, δηµιουργείται µισθολογικό κλιµάκιο για 28 έως 32
έτη προϋπηρεσίας µε βασικό µισθό οριζόµενο από 5 Μαρτίου 2005 στα 1539,75
ευρώ. Για το νέο καταληκτικό κλιµάκιο για χρόνο προϋπηρεσίας από 32 έτη και άνω
ο βασικός µισθός ορίζεται, από 5 Μαρτίου 2005, στα 1550 ευρώ.
Άρθρο 4
Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ∆ιδακτορικού
Το ήδη χορηγούµενο επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ∆ιδακτορικού εκ
ποσοστού 13% αυξάνεται από 1 ∆εκεµβρίου 2005 κατά ποσοστό 1% και
διαµορφώνεται σε 14%.
Άρθρο 5
∆ιατήρηση Ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθµ. 7/2004 ∆.Α καθώς και
των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα.
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Άρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι
όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις,
συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή
ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 5-3-2005, εκτός εάν ορίζεται διφορετικά σε επί
µέρους διατάξεις.
Αιτιολογία
Στην Αθήνα σήµερα την 21 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής –
∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆, που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2005 για
την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας
των χηµικών µηχανικών επιστηµόνων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, αφού
ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 24 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 6 Μαίου 2005 και
αριθµ.

πρωτ.

026/6-5-2005

αίτησης

του

Συλλόγου

Τεχνικών

Επιστηµόνων

Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ) για υπηρεσίες ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της εν λόγω
συλλογικής διαφοράς, προσκάλεσα τα µέρη, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή
συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕ∆ την 27 Μαΐου 2005 ώστε να εξετασθεί η
συλλογική διαφορά εργασίας.
Στην συνάντηση προσήλθαν οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Τεχνικών
Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ) και του Σύνδεσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
οι οποίοι εξεθεσαν τις απόψεις τους, όπως και στο στάδιο της Μεσολαβησης, η οποία
δεν οδηγηθηκε σε αποτέλεσµα λογω της δήλωσης άρνησης Μεσολάβησης εκ µέρους
του εκπροσώπου του ΣΕΒ. Και οι δυο πλευρές κατέθεσαν υποµνήµατα που
επισυνάπτονται στο συνταχθέν Πρακτικό ∆ιαιτησίας.
Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη ∆ιαιτητική Απόφαση ./2005 για την επίλυση της
συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χηµικών
µηχανικών επιστηµόνων που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε
βιοµηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, αφού έλαβα υπόψη
µου και τα εξής:
1. Την αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο,
καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα που αφορούν την
αίτηση Μεσολαβητικής προσπάθειας.
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2. Ότι στα πλαίσια της υφισταµένης προθεσµίας για την έκδοση ∆ιαιτητικής
Απόφασης, δεν υπήρξε δυνατότητα διαπραγµάτευσης και συναίνεσης µεταξύ
όλων των µερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της ∆ιαιτησίας.
3. Την ∆Α 7/2004 για την ρύθµιση της συλλογικής διαφοράς, καθώς και τις
προγενέστερες ρυθµίσεις.
4. Την σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, το περιεχόµενο αυτής, τις εξελίξεις και τις
υφιστάµενες προβλέψεις για το πληθωρισµό του 2005 συνολικά.
5. Την ανάγκη συγκρισιµότητας µεταξύ των ρυθµίσεων για τους χηµικούς
µηχανικούς, µε εκείνες των µηχανικών βιοµηχανίας όσον αφορά τη µισθολογική
διάρθρωση και τα καταληκτικά κλικάκια βάσει του χρόνου προυπηρεσίας από
την απόκτηση του διπλώµατος.
6. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για
την στοιχειώδη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην
παρούσα.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 21 Ιουνίου 2005

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ
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