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Αθήνα 7/5/2008 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Σε εµπαιγµό που αγγίζει τα όρια της απάτης, εξελίχθηκε η υπόθεση της διάσπασης της Σ.Σ.Ε. 

του κλάδου, που επιχείρησε και επιχειρεί το «σωµατείο µισθωτών».  
Ο Σ.Τ.Υ.Ε. είχε αποφύγει όλα αυτά τα χρόνια να ασχοληθεί, µε το διασπαστικό «σωµατείο 

µισθωτών», παρ΄ ότι κάποιοι συνάδελφοι, για καθαρά παραταξιακούς λόγους αποχώρησαν από 
τον Σ.Τ.Υ.Ε., για να δηµιουργήσουν το σωµατείο αυτό, διαβλέποντας ότι δεν είχαν περιθώριο να 
επιβιώσουν οι ακραίες απόψεις τους µέσα  στον Σύλλογό µας. 

Παρ΄ όλα αυτά η ∆ιοίκηση του Σ.Τ.Υ.Ε., τα τελευταία χρόνια, σε κάθε προσπάθεια κατάρτι-
σης νέας Σ.Σ.Ε., καλούσε σε σύσκεψη όλα τα σωµατεία του κλάδου (και το σωµατείο µισθω-
τών), ζητώντας την ενεργή συνεργασία τους και τις προτάσεις τους, στην κατάρτιση του σχεδίου 
της νέας Σ.Σ.Ε., αλλά και στην διεκδίκησή της, προτείνοντας ακόµα και την συνυπογραφή της. 
Το σωµατείο µισθωτών, παραβρισκόταν σ΄ αυτές τις συσκέψεις µε εκπροσώπους του, οι οποίοι 
άκουγαν τις απόψεις των στελεχών του Σ.Τ.Υ.Ε. και των άλλων οργανώσεων και στη συνέχεια 
κυκλοφορούσαν υβριστικές παραταξιακές ανακοινώσεις σε βάρος του Συλλόγου µας και των 
στελεχών του, γιατί κατά την άποψή τους, ο Σ.Τ.Υ.Ε. δεν διεκδικούσε δήθεν, υψηλά ποσοστά 
αυξήσεων (!!!) κ.α. 

Κατά την διεκδίκηση και υπογραφή των Σ.Σ.Ε., δεν υπήρχε ποτέ καµία συµπαράσταση του 
σωµατείου µισθωτών, αλλά και όταν ο Σ.Τ.Υ.Ε. προσέφευγε στον Οργανισµό Μεσολάβησης & 
∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.), δεχόταν τα «πυρά» αυτού του σωµατείου, γιατί θεωρούσε ότι η προ-
σφυγή στον οργανισµό, ήταν «µέθοδος συµβιβασµού και αποδοχής της εκάστοτε εισοδηµα-
τικής πολιτικής» (!!!). 

Όταν υπέγραφοντο οι Σ.Σ.Ε., συνήθως καταγγέλοντο ως προϊόντα συµβιβασµού, οι ο-
ποίες κατά την άποψή του σωµατείου µισθωτών, δεν κάλυπταν τις ανάγκες των εργαζόµε-
νων και ήταν ταυτισµένες δήθεν, µε την εισοδηµατική πολιτική ή στην καλύτερη περίπτω-
ση ταυτισµένες µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, την οποία επίσης κατάγγει-
λαν µε την ίδια επιχειρηµατολογία.  

∆εκάδες ανακοινώσεις υβριστικού περιεχοµένου, σε βάρος του Σ.Τ.Υ.Ε. και των στελεχών 
του, έχουν εκδοθεί και έχουν δηµοσιευτεί σε διάφορα τεχνικά έντυπα, µε αφορµή την Σ.Σ.Ε. του 
κλάδου, ενώ πίσω από την υπογραφή κάποιων αριστερίστικων παρατάξεων, καλυπτόντουσαν 
στελέχη αυτού του σωµατείου (προφανώς για να αποφύγουν ποινικές συνέπειες).  

Στις στερεότυπες καταγγελίες τους, αναφερόταν ότι ο Σ.Τ.Υ.Ε. δεν ζητάει την κήρυξη γενικά 
υποχρεωτικής της ΣΣΕ του κλάδου, αφήνοντας δήθεν έξω από αυτήν τους εργαζόµενους µη µέ-
λη του. Η άποψη αυτή απευθυνόταν, στους έχοντες πλήρη άγνοια της σχετικής νοµοθεσίας συ-
ναδέλφους και είναι ψευδέστατη. Ο νόµος 1876/90, σαφώς προβλέπει ότι οι συµβάσεις αφορούν 
µόνο τα µέλη των οργανώσεων που την συνυπογράφουν. Όλες όµως, ανεξαιρέτως οι τεχνικές 
επιχειρήσεις, είναι υποχρεωµένες να είναι εγγεγραµµένες στα µητρώα των επαγγελµατικών τους 
οργανώσεων, για να µπορούν να αναλαµβάνουν δηµόσια έργα, άρα υποχρεωµένες να εφαρµό-
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ζουν την Κλαδική Σ.Σ.Ε. ∆εν ισχύει η Κλαδική Σ.Σ.Ε. σε όσους εργαζόµενους απασχολούνται 
σε επιχειρήσεις, που δεν είναι µελετητικές ή κατασκευαστικές, π.χ. βιοµηχανία, υπηρεσίες ε-
µπόριο κ.λπ. Σ΄ αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα ίσχυε η Σ.Σ.Ε. έστω και αν γινότανε υποχρεωτικά 
εκτελεστή. Προφανώς τα µέλη του σωµατείου µισθωτών, δεν απασχολούνται στις τεχνικές επι-
χειρήσεις, για να διαµαρτύρονται, ότι δεν ισχύει γι΄ αυτούς η Σ.Σ.Ε. του Σ.Τ.Υ.Ε. Αλλά και αν 
σε υποθετική περίπτωση, που κάποιοι εργαζόµενοι δεν αµειβόντουσαν µε την Κλαδική Σ.Σ.Ε., 
επειδή δεν ήταν µέλη του Σ.Τ.Υ.Ε., θα µπορούσε το σωµατείο µισθωτών να κάνει κάποιες από 
τις ακόλουθες κινήσεις για να καλύψει και τα δικά του µέλη: 

1. Να γίνει µέλος της Οµοσπονδίας µας ώστε από κοινού µε τον Σ.Τ.Υ.Ε. και τα άλλα 
επιχειρησιακά σωµατεία του κλάδου να διεκδικήσουµε ικανοποιητική Σ.Σ.Ε. 

2.   Να αποδεχτεί την πρόταση του Σ.Τ.Υ.Ε., να διεκδικήσει και να συνυπογράψει από 
κοινού την Σ.Σ.Ε. του κλάδου, έστω και χωρίς να είναι µέλος της Οµοσπονδίας. 

2. Να ζητήσει το σωµατείο µισθωτών την προσχώρηση στην Σ.Σ.Ε. µετά την υπογρα-
φή της, γνωστοποιώντας εξωδίκως στα δύο µέρη την απόφασή του. 

3. Να ζητήσει το σωµατείο µισθωτών µε αίτησή του, από τον Υπουργό Απασχόλησης 
να κηρύξει την κλαδική Σ.Σ.Ε. γενικά υποχρεωτική, για όλους τους εργοδότες και 
όλους τους εργαζόµενους. Γιατί άραγε θα έπρεπε ο Σ.Τ.Υ.Ε. να το ζητήσει αυτό, από 
τον Υπουργό Απασχόλησης, για τα µέλη άλλου σωµατείου;  

Τίποτα από  τα παραπάνω δεν έκανε το ∆.Σ. του σωµατείου µισθωτών. Μη αντέχοντας την 
δική τους απραξία και ανυποληψία, οι «συνάδελφοι» του σωµατείου µισθωτών, προσπάθησαν 
το 2004 να διασπάσουν τη Σ.Σ.Ε. και απευθύνθηκαν στους εργοδότες καλώντας τους σε δια-
πραγµατεύσεις. Ήταν τόσο µεγάλη η άγνοιά τους σε θέµατα Σ.Σ.Ε., ώστε προσκαλούσαν στις 
διαπραγµατεύσεις και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ είναι γνωστό ότι τα Α.Ε.Ι. δεν αποτελούν 
φορείς που µπορούν να συνοµολογούν Σ.Σ.Ε. και οι απασχολούµενοι σ΄ αυτά µηχανικοί είναι 
δηµόσιοι υπάλληλοι. 

Ο Σ.Τ.Υ.Ε. προκειµένου να περιφρουρήσει την ενότητα της Σ.Σ.Ε. προσέφυγε στην επιτροπή 
του άρθρου 15 του 1264/82 και ακύρωσε την προσπάθεια διάσπασης. 

Το 2006 επανήλθαν στην διεκδίκηση Οµοιοεπαγγελµατικής Σ.Σ.Ε. για ορισµένες ειδικότητες 
εργαζοµένων του νοµού Αττικής. Η κίνησή τους αυτή ήταν τέχνασµα ώστε να παρακάµψουν τις 
αντιδράσεις του Σ.Τ.Υ.Ε. θεωρώντας ότι η σύµβαση που προωθούν είναι κάτι διαφορετικό από 
την κλαδική Σ.Σ.Ε. του Σ.Τ.Υ.Ε.  

Ο Σ.Τ.Υ.Ε προσέφυγε και πάλι στην επιτροπή του άρθρου 15, αλλά όχι έγκαιρα (εντός 
10ηµέρου όπως αναφέρει η σχετική διάταξη), µε αποτέλεσµα να απορριφθεί η προσφυγή του ως 
εκπρόθεσµη και να δοθεί έτσι η δυνατότητα στο σωµατείο µισθωτών να επιτύχει την διάσπαση 
της Σ.Σ.Ε.. 

Οι εργοδοτικές οργανώσεις έχοντας ήδη υπογράψει διετή Σ.Σ.Ε. µε τον Σ.Τ.Υ.Ε., δεν απά-
ντησαν στην πρόσκληση του Σωµατείου Μισθωτών. Τότε οι λεγόµενοι «ταξικοί» συνδικαλιστές, 
για να υποχρεώσουν τους εργοδότες σε διαπραγµατεύσεις, προσέφυγαν στον Ο.ΜΕ.∆., ξεχνώ-
ντας τις καταγγελίες σε βάρος του Σ.Τ.Υ.Ε. όταν προσέφευγε στον Ο.ΜΕ.∆.  

Εκεί, σε συνεργασία (!!!)  µε τον µεγαλοκατασκευαστή εργοδότη κ. Αθανάσιο Σίψα του 
Σ.Τ.Ε.Α.Τ. και τον νοµικό σύµβουλο τεχνικής εταιρείας κ. Κατρούγγαλο, (Μεσολαβητή του 
ΟΜΕ∆), επιδόθηκαν  στη διαδικασία διάσπασης της σύµβασης, ώστε να µην έχει το «µονοπώλι-
ο» ο Σ.Τ.Υ.Ε. όπως έλεγε ο πρώτος και να πάρει τη ρεβάνς ο δεύτερος, του οποίου την δραστη-
ριότητα στον Ο.ΜΕ.∆. σε σχέση µε την Σ.Σ.Ε. του κλάδου, είχε καταγγείλει ως διαβλητή, εγ-
γράφως η ∆ιοίκηση του Σ.Τ.Υ.Ε.  

Συγκεκριµένα, κατά την διαδικασία επιλογής µεσολαβητή, αποδέχτηκαν την πρόταση των 
εργοδοτών (Αθ. Σίψα - Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), και διόρισαν µεσολαβητή τον ∆ικηγόρο κ. Κατρούγγαλο. 
Τόσο «ταξική» ήταν η συµπεριφορά και η συνείδησή τους.  

Η ∆ιαιτητική Απόφαση που εκδόθηκε από τον Ο.ΜΕ.∆., είναι πανοµοιότυπη µε την Κλαδική 
Σ.Σ.Ε. του Σ.Τ.Υ.Ε., στην οποία γίνεται ρητή αναφορά. Και δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτω-
ση να είναι διαφορετική. Χαρακτηρίστηκε όµως από το σωµατείο µισθωτών ως «µεγάλη επιτυ-
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χία», παρακάµπτοντας τις συνήθεις καταγγελίες τους για «Σ.Σ.Ε. κοµµένη και ραµµένη στα µέ-
τρα των εργοδοτών  της Κυβερνητικής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως συνήθι-
ζαν να χαρακτηρίζουν τις Σ.Σ.Ε. του Σ.Τ.Υ.Ε.   

Αυτή όµως η ∆ιαιτητική Απόφαση είναι οµοιοεπαγγελµατική και δεν έχει καµία απολύτως 
ισχύ, µια και στο άρθρο 10 του ν. 1976/90 αναφέρεται ρητά, ότι σε περίπτωση συρροής Σ.Σ.Ε. 
στον ίδιο εργασιακό χώρο, ισχύει υποχρεωτικά η επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. εάν υπάρχει, ή η κλαδι-
κή, έναντι οποιασδήποτε οµοιεπαγγελµατικής Σ.Σ.Ε. ∆ηλαδή και αν ακόµα η οµοιοεπαγγελµα-
τική ∆ιαιτητική Απόφαση είχε ευνοϊκότερους όρους από την Κλαδική Σ.Σ.Ε. του Σ.Τ.Υ.Ε., αυτή 
δεν θα ίσχυε σε καµία απολύτως περίπτωση, σύµφωνα µε τον νόµο 1876/90. Και αυτό το γνω-
ρίζουν οι «ταξικοί» συνάδελφοι αλλά σκοπίµως το αποσιωπούν εξαπατώντας συναδέλφους, 
διαφηµίζοντας την ∆ιαιτητική Απόφαση που εκδόθηκε από τον Ο.ΜΕ.∆ ως µεγάλη κατά-
κτηση. 

Η ΝΕΑ Σ.Σ.Ε. 2008 
Μετά την λήξη της ισχύος της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. 2006 – 2007, Η Οµοσπονδία µας και ο 

Σ.Τ.Υ.Ε. κάλεσαν τις εργοδοτικές οργανώσεις σε διαπραγµατεύσεις για την νέα ΣΣΕ 2008. Πολύ 
έγκαιρα για τον κλάδο υπογράφτηκε η νέα κλαδική Σ.Σ.Ε. (πριν ακόµα και από την Εθνική Γε-
νική Σ.Σ.Ε.), η οποία περιέχει σηµαντικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µεταξύ των οποίων 
αυξήσεις στην διετία από 12,3% για τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, 15,7% για Γεωλόγους 
και Πτυχιούχους Μηχανικούς, 17,9% για Πτυχιούχους Εργοδηγούς - Σχεδιαστές και 21,8 % για 
Πτυχιούχους Εργοδηγούς - Σχεδιαστές µε διετή µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επίσης κατο-
χύρωσε αυξήσεις ίσες µε την γενική αύξηση 6% + 6% για όσους αµείβονται µε  µισθούς µεγα-
λύτερους των Σ.Σ.Ε. και µια σειρά άλλα θεσµικά αιτήµατα που για πολλά χρόνια διεκδικούσαν 
οι Εργαζόµενοι. 

Η Οµοσπονδία το επόµενο διάστηµα, θα ζητήσει από το Υπουργείο Απασχόλησης να κηρυ-
χθεί γενικά υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. για όλους τους εργαζόµενους και όλους τους εργοδότες, γιατί 
είναι αναγκαίο να ισχύσει για τα σωµατεία µέλη της Οµοσπονδίας µας (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο, ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) αλλά και τους εργαζόµενους της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ΕΡΓΟΣΕ, ΚΕ∆, ∆ΕΠΟΣ κ.λπ) επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις εργοδοτικές 
οργανώσεις που υπέγραψαν την σύµβαση.  

Σ΄ αυτή την µεγάλη προσπάθεια και κατάκτηση, της Οµοσπονδίας µας και του Σ.Τ.Υ.Ε. το 
«σωµατείο µισθωτών» δεν συνέβαλε καθόλου, αλλά αντιθέτως αµέσως µετά την υπογραφή της 
κλαδικής σύµβασης κοινοποίησε πρόσκληση στους εργοδότες προκειµένου να διασπάσει και 
πάλι την Σ.Σ.Ε.  

Σε κάθε περίπτωση η Οµοσπονδία και ο Σ.Τ.Υ.Ε. δεν θα επιτρέψουν, την νέα διάσπαση της 
Σ.Σ.Ε. χρησιµοποιώντας κάθε νοµικό µέσο, αποκρούοντας τα τερτίπια όσων επιχειρούν να παί-
ξουν ακραία κοµµατικά παιχνίδια στην πλάτη των εργαζοµένων του κλάδου µας.-  

 
 Για τον Σ.Τ.Υ.Ε.  

       Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραµµατέας 
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