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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ο ΣΤΕΒ, ως ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί από το 1982 τους
Διπλωματούχους και Πτυχιούχους Μηχανικούς που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ τις απαράδεκτες
μεθοδεύσεις παλαιότερα του ΣΤΥΕ (Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας) και προσφάτως της
ΟΣΕΤΕΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ιδρυτικό
μέλος της οποίας είναι ο ΣΤΥΕ) με υποκινητή πάντα τον κ. Άγγελο Φραγκόπουλο για την, εκ
παραλλήλου με τον ΣΤΕΒ, διεκδίκηση και την υπογραφή ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ για τους
Μηχανικούς που απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
Η στάση αυτή της ΟΣΕΤΕΕ και του ΣΤΥΕ, η οποία μεθοδεύεται από πενταετίας (με τελευταία την
αποτυχημένη προσπάθεια του ΣΤΥΕ το 2006, βλ. Δ.Α.26/2006), είναι συνδικαλιστικά
απαράδεκτη, αλλά κυρίως θέτει σε κίνδυνο τις ως τώρα κατακτήσεις και τις μελλοντικές
διεκδικήσεις των Μηχανικών στη βιομηχανία, καθώς:
1.
Η ΟΣΕΤΕΕ και ο ΣΤΥΕ ουδόλως εκπροσωπούν και ουδέποτε στο παρελθόν
εκπροσωπούσαν Μηχανικούς που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, και με τις αυθαίρετες
και πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις τους επιχειρούν τη διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος
των Μηχανικών της βιομηχανίας, με τρόπο που μπορεί να ωφελήσει μόνον την εργοδοτική
πλευρά.
2.
Δεδομένου ότι ο αριθμός των Μηχανικών που απασχολούνται στη βιοτεχνία και το εμπόριο
με σχέση εξαρτημένης εργασίας είναι πολύ μικρός σε σχέση με τη βιομηχανία, το πεδίο
εφαρμογής της ΣΣΕ που πρόσφατα υπέγραψε η ΟΣΕΤΕΕ με τον ΣΕΒ είναι ουσιαστικά το ίδιο με
το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων που πραγματεύεται ο ΣΤΕΒ από το 1989, με
πλέον πρόσφατη τη ρύθμιση της Δ.Α.46/2008, δηλαδή αφορά κατ’ εξοχή τους Μηχανικούς της
βιομηχανίας.
3.
Η ΟΣΕΤΕΕ, προφανώς με κύριο μέλημα την αυθαίρετη είσοδό της στο συνδικαλιστικό πεδίο
που εκπροσωπείται για δεκαετίες από τον ΣΤΕΒ, και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων του
χώρου, αποδέχτηκε αξιώσεις «ντροπής» της εργοδοτικής πλευράς, και υπέγραψε ΣΣΕ με σαφώς
δυσμενέστερες συνθήκες αμοιβής από τις διαχρονικές συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας του ΣΤΕΒ.
Σημειώνεται ότι εξαιτίας αυτών ακριβώς των αξιώσεων της εργοδοτικής πλευράς, ο ΣΤΕΒ
αποχώρησε από τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τον ΣΕΒ και κατέφυγε στις υπηρεσίες
μεσολάβησης και διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. Ταυτόχρονα η ΣΣΕ που υπέγραφε η ΟΣΕΤΕΕ με τον
ΣΕΒ:
α. προβλέπει χαμηλότερους βασικούς μισθούς από τη συλλογική ρύθμιση εργασίας του ΣΤΕΒ.
β. αποδέχεται την άρση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο είναι διαχρονικά
κατοχυρωμένο στις συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας του ΣΤΕΒ και έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο
στη διαμόρφωση των συνολικών αποδοχών των Μηχανικών, όπως και στην πλειονότητα των
εργαζομένων στη βιομηχανία.
γ. αποδέχεται τον συμψηφισμό ανεξάρτητων και διακριτών επιδομάτων ευθύνης (υπευθύνου
έναντι δημόσιας αρχής και προϊσταμένου θέσης) που αφορούν σαφώς διακριτά καθήκοντα και
ευθύνες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα στις συλλογικές ρυθμίσεις του ΣΤΕΒ, ούτε και τις
επίσημες γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επί του
θέματος.

Από την εν λόγω στάση της ΟΣΕΤΕΕ είναι σαφές ότι, στην προσπάθεια να επεκτείνει το πεδίο
δραστηριοποίησής της, ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ούτε να χρησιμοποιήσει αντιδεοντολογικές μεθόδους
έναντι άλλων σωματείων (ΣΤΕΒ, ΠΣΜΤ), ούτε να συμβιβαστεί πέραν κάθε ορίου με την
εργοδοτική πλευρά σε βάρος των εργαζομένων ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ δίκαια και διαχρονικά
κατοχυρωμένα κεκτημένα που, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγούν ακόμη και σε
μείωση αποδοχών!
Ο Σύλλογός μας ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τις επικίνδυνες αυτές μεθοδεύσεις της
ΟΣΕΤΕΕ, και ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να συνεχίσει να προασπίζεται απαρέγκλιτα τα δικαιώματα των
Μηχανικών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις
όλης της χώρας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για:
•
Να αποτρέψει την επιχειρούμενη συνδικαλιστική διάσπαση των εργαζομένων από μια
οργάνωση (ΟΣΕΤΕΕ) που δεν εκπροσωπεί καν Μηχανικούς στον κλάδο της βιομηχανίας.
•
Να αποτρέψει περαιτέρω συμβιβασμούς με την εργοδοτική πλευρά σε βάρος των
Μηχανικών της βιομηχανίας, και να άρει το πλήγμα που δέχτηκε αυτή η μερίδα εργαζομένων
Μηχανικών με την υπογραφή της ΣΣΕ μεταξύ ΟΣΕΤΕΕ και ΣΕΒ, με την οποία υποθηκεύονται
εμφανώς κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.
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