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Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006
Αρ. Πρωτ.: 1832
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
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
36/2006

«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 28 Ιουλίου 2006 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–
Διαιτητής του ΟΜΕΔ,
- που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 29 Ιουνίου 2006 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 ΟΜΕΔ με την από 6 Απριλίου
2006 και αριθμ. πρωτ. 78 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας
(ΣΤΕΒ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης,
- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 4 Ιουλίου 2006, σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου
2006 και αριθμ. πρωτ. 034/22-6-2006 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων
Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) για

υπηρεσίες Διαιτησίας,

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 Διαιτητική 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
επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, σε ολόκληρη τη χώρα, με σχέση εξαρτημένης
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εργασίας, με αντικείμενο το σχεδιασμό, την επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και διαδικασιών (Π.Δ 274/1997), ανεξάρτητα αν παραλλήλως ή/και
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 30-4-2006, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
29/2005 Δ.Α., αυξάνονται από 1-5-2006 κατά ποσοστό 3,2 % και όπως θα έχουν
διαμορφωθεί στις 31-8-2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό
3,2%.
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
Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού
Το ήδη χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού εκ
ποσοστού 14% αυξάνεται από 1 Ιουλίου 2006 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται
σε 15%.
Άρθρο 4
Διατήρηση Ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ΄αριθμ. 29/2005 Δ.Α καθώς
και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την
παρούσα.
Άρθρο 5
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.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 7-4-2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί
μέρους διατάξεις.
Αιτιολογία
Στην Αθήνα σήμερα την 28 Ιουλίου 2006 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–
Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 29 Ιουνίου 2006
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 ΟΜΕΔ με την από 6
Απριλίου 2006 και αριθμ. πρωτ. 78 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων
Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης, αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 4
Ιουλίου 2006, σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2006 και αριθμ. πρωτ. 034/22-6-2006
αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) για
Διαιτησίας,

υπηρεσίες

για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς, προσεκάλεσα τα

μέρη, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ την 7
Ιουλίου 2006 ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά εργασίας.
Στην συνάντηση προσήλθαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Τεχνικών
Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους, όπως και στο στάδιο της Μεσολάβησης, η οποία
δεν οδηγήθηκε σε αποτέλεσμα λόγω της δήλωσης άρνησης Μεσολάβησης εκ μέρους
του εκπροσώπου του ΣΕΒ. Και οι δυο πλευρές κατέθεσαν υπομνήματα που
επισυνάπτονται στο συνταχθέν Πρακτικό Διαιτησίας.
Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση /2006 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 Διαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο,
καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα που αφορούν την
αίτηση Μεσολάβησης.
2. Ότι στα πλαίσια της υφισταμένης προθεσμίας για την έκδοση Διαιτητικής
Απόφασης, δεν υπήρξε δυνατότητα διαπραγμάτευσης και συναίνεσης μεταξύ
όλων των μερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας.
3. Την ΔΑ 29/2005 για την ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς, καθώς και τις
προγενέστερες ρυθμίσεις.
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4. Την σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, το περιεχόμενο αυτής, τις εξελίξεις και τις
υφιστάμενες προβλέψεις για το πληθωρισμό του 2006.
5. Ειδικότερα την εαρινή εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο προβλεπόμενος
πληθωρισμός για το 2006 στην Ελλάδα θα κυμανθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του
αρχικά εκτιμηθέντος 3,2%, και σε κάθε περίπτωση ανώτερο του 3,3% που ήταν
η προηγούμενη αναθεωρημένη εκτίμηση.
6. Την

τετράμηνη

χρονική

υστέρηση

στην

χορήγηση

μισθολογικών

αναπροσαρμογών για το έτος 2006, λόγω της χρονικής αλληλουχίας
ισχύος

των

προηγουμένων

ρυθμίσεων,

έναρξης

των

έναρξης

συλλογικών

διαπραγματεύσεων και έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης και χορήγησης
αυξήσεων σε εύλογες ημερομηνίες ώστε να διευκολύνεται ο υπολογισμός και η
καταβολή των νέων βασικών μισθών των υπαγομένων στην παρούσα.
7. Την ανάγκη ανταμοιβής των ατομικών επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και
γνώση, μέσω του χορηγούμενου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου
Διδακτορικού.
8. Την ανάγκη συγκρισιμότητας και σύγκλισης μεταξύ των ρυθμίσεων για τους
χημικούς μηχανικούς, με εκείνες των μηχανικών βιομηχανίας όσον αφορά τη
μισθολογική διάρθρωση.
9. Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για
την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και
την δυνητική συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία

και στον εκσυγχρονισμό

των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών της συλλογικής
διαφοράς, με την υιοθέτηση ελαχίστων ρυθμίσεων

για

το επάγγελμα

που

υπάγεται στην παρούσα.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 26 Ιουλίου 2006

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ
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