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Αθήνα, 12 Ιουλίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1789
Προς:
1. Σύλλογος Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ), Γ’ Σεπτεµβρίου 48 β
& Μάρνη (Κτίριο ΕΚΑ), 104 33 Αθήνα
2. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
31/2005
«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις
όλης της χώρας»
1.

Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών –
∆ιαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά
εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µηχανικών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το
έτος

2005,

µεταξύ

της

πρωτοβάθµιας

συνδικαλιστικής

οργάνωσης

των

εργαζοµένων µε την επωνυµία «Σύλλογος Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας
(ΣΤΕΒ)» και της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία
«Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)».
2.

Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζοµένων λόγω άρνησης µεσολάβησης από την εργοδοτική συνδικαλιστική
οργάνωση.

3.

Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση τους
εκπροσώπους των µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση
αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των µερών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, και
ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.

4.

Έλαβα επίσης υπόψη µου:
α.

Τα

έγγραφα

που

περιέχονται

στο

σχετικό

φάκελο

(κοινοποιήσεις,

εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά, κλπ).
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β.

Το από 31.5.2005 πρακτικό µεσολάβησης, της Μεσολαβήτριας στην
παρούσα συλλογική διαφορά Ελένης Πάτρα, από το οποίο προκύπτει η
άρνηση µεσολάβησης της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

γ.

Την από 6.6.2005 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων
προς τον Ο.ΜΕ.∆. για την προσφυγή στη διαιτησία.

δ.

Την από 26.4.2005 εξώδικη καταγγελία της υπ’ αριθµ. 6/2004 ∆ιαιτητικής
Απόφασης καθώς και της πρόσκλησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζοµένων

προς

την

εργοδοτική

συνδικαλιστική

οργάνωση

για

διαπραγµάτευση, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο συλλογικής
σύµβασης για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µηχανικών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, που εργάζονται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας,
για το έτος 2005.
ε.

Την υπ’ αριθµ. 6/2004 ∆ιαιτητική Απόφαση για τους όρους αµοιβής και
εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων για το έτος 2004.

στ. Την υπ’ αριθµ. 29/2005 ∆ιαιτητική Απόφαση για τους όρους αµοιβής και
εργασίας των χηµικών µηχανικών επιστηµόνων που απασχολούνται στις
βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το έτος 2005, που είναι
συναφής µε την παρούσα.
ζ.

Την από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των
κατωτάτων µισθών και ηµεροµισθίων των ανειδίκευτων εργαζοµένων και για
το έτος 2005.

η.

Το από 7.3.2005 υπόµνηµα της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης που
κατετέθη στον Μεσολαβητή Αναστάσιο Πετρόπουλο και αφορά τη θέση της
και επί της παρούσας συλλογικής διαφοράς.

θ.

Τη δήλωση της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, που κατεγράφη
στο πρακτικό µεσολάβησης της 1.7.2005, ότι «δεν αναγνωρίζει την
αρµοδιότητα του ΣΤΕΒ και αρνείται τη διαιτησία». Επί των θεµάτων αυτών
αναφέροµαι στην υπ’ αριθµ. 7/2004 ∆Α στην οποία εκτίθενται οι απόψεις
µου για τα θέµατα αυτά καθώς και την υπ’ αριθµ. 25/2004 απόφαση της
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου.

ι.

Το γεγονός ότι η απόκλιση µεταξύ των βασικών µισθών των πτυχιούχων
(ΤΕΙ) και των διπλωµατούχων (Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου) µηχανικών
κυµαίνεται από 28% έως 32% υπέρ των δευτέρων.

κ.

Τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και ιδίως τις προβλέψεις του Εθνικού
Αναθεωρηµένου

Προγράµµατος

Σταθερότητας

και

Ανάπτυξης

του

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την αύξηση του Ακαθάριστου
Εγχωρίου Προϊόντος (+4,2%), της παραγωγικότητας της εργασίας (+2,5%)
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και του ∆.Τ.Κ. (3,1%) κατά το έτος 2004. Τα ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη
σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες διαθέσιµες εκτιµήσεις για την τελική εξέλιξη
του πληθωρισµού κατά το έτος 2005 (περίπου 4% σε µέσα επίπεδα έτους
σύµφωνα µε εκτίµηση της Τράπεζας της Ελλάδος, εάν δεν επιβαρυνθεί
περαιτέρω από τις πληθωριστικές επιπτώσεις των αυξήσεων στις τιµές του
πετρελαίου και από τα έκτακτα µέτρα στο επίπεδο των έµµεσων φόρων που
αναµένεται να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση δηµοσιονοµικών
προβληµάτων).
λ.

Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, η οποία δεν επιτρέπει
µεν την ικανοποίηση όλων των αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά,
επιβάλλει

όµως

τη

στοιχειώδη

προστασία

του

εισοδήµατος

των

εργαζοµένων.
5.

Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί, απόφοιτοι
ΑΕΙ, δηλαδή Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών σχολών της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρισµένους ισότιµους τίτλους σχολών της ηµεδαπής,
των

ειδικοτήτων

Μηχανολόγων

Μηχανικών,

Μηχανολόγων

-

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και των προς αυτές εξοµοιούµενων Ναυπηγών
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, είτε µε τις διατάξεις του ν. 6422/1934, είτε µε την
κατάταξη τους στις κατηγορίες γ, δ, η και θ της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.
1486/1964, καθώς και οι πτυχιούχοι µηχανικοί ΤΕΙ και των ισοτίµων προς αυτές
σχολών της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρίσει νοµίµως την
ισοτιµία των πτυχίων τους στη χώρα µας, των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και
Ηλεκτρολόγων, που απασχολούνται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας,
µε

σχέση

εξαρτηµένης

εργασίας

και

µε

το

σχεδιασµό

µηχανηµάτων

και

εγκαταστάσεων ή µε την εγκατάσταση και παρακολούθηση της λειτουργίας
µηχανολογικών ή µε τον προγραµµατισµό και την επίβλεψη της παραγωγής,
ανεξαρτήτως εάν επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και µε διοικητικά ή
εµπορικά καθήκοντα και είναι µέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας
(ΣΤΕΒ).
Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 30-4-2005, µε βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 6/2004 ∆.Α.,
αυξάνονται ως εξής:
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α. Για τους διπλωµατούχους των Α.Ε.Ι., κατά ποσοστό 3,2% από 1-5-2005 και όπως
θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2005 κατά ποσοστό 3,3% από 1-9-2005.
β. Για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι., κατά ποσοστό 4% από 1-5-2005 και όπως θα
έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2005 κατά ποσοστό 4% από 1-9-2005.
Άρθρο 3
Επίδοµα σπουδών
Αυξάνεται το ήδη χορηγούµενο επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών εκ ποσοστού 13%
σε ποσοστό 14% στους εργαζόµενους, που έχουν τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών
επιπέδου διδακτορικού. Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού µισθού.
Άρθρο 4
Επίδοµα ξένης γλώσσας
Το ήδη χορηγούµενο επίδοµα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 7% αυξάνεται σε ποσοστό
8% και χορηγείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες συλλογικές
ρυθµίσεις.
Άρθρο 5
∆ιατήρηση ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 6/2004 ∆.Α. και των
προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Άρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις,
ΣΣΕ ή ∆.Α., έθιµα, διµερείς συµφωνίες, επιχειρησιακή συνήθεια κ.λ.π., δεν θίγονται
και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας µε τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1-5-2005.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 1η Ιουλίου 2005
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
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