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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣ/ΣΠΜΕ 17-04-19 
ΘΕΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) στα πλαίσια υποστήριξης των μελών 

του, που είναι εργαζόμενοι πολιτικοί μηχανικοί σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές 
επιχειρήσεις της χώρας, στηρίζει τον αγώνα της διεκδίκησης του Σωματείου Μισθωτών 
Τεχνικών (ΣΜΤ) για την κατοχύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).  

Μετά από 10 χρόνια ύφεσης και συνεχούς συρρίκνωσης του εισοδήματος και των 
εργασιακών κεκτημένων των  μηχανικών, είναι αναγκαία: 

• η ανάκτηση των μισθολογικών απωλειών, με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς 
• η κατοχύρωση των δικαιωμάτων για τις εγκύους και τις μητέρες εργαζόμενες 
• η κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων 
• η διασφάλιση θεμελιωδών θεσμικών δικαιωμάτων όπως οι άδειες, η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, η τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους 
χώρους δουλειάς 

• η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΜΕ στηρίζει την προσπάθεια του 

Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και οι δράσεις του για τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης Σ.Σ.Ε., 
συμπεριλαμβανόμενης της προκηρυγμένης απεργίας στις 20 Ιουνίου 2019. 

Στα πλαίσια αυτής της απόφασης: 
 Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέλη, Σ.Μ.Τ. και εργοδοτικές ενώσεις του τεχνικού κλάδου 

(ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΕΓΜ) να προσέλθουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις 
για τη σύναψη της ΣΣΕ. Ζητούμε ως ο πολυπληθέστερος  σύλλογος μηχανικών να 
συμμετέχουμε ως παρατηρητές στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ΣΣΕ. 

 Δημιουργούμε διαπαραταξιακή επιτροπή του ΣΠΜΕ για «εργασιακά θέματα» με 
διευρυμένο αντικείμενο δράσης τα εργασιακά θέματα τριών διαφορετικών ομάδων 
πολιτικών μηχανικών οι οποίες δεν θεωρούμε πως δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους: α) 
εργαζόμενοι μηχανικοί του δημοσίου τομέα, β) εργαζόμενοι μηχανικοί σε εταιρείες του 
κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, γ) ελεύθεροι επαγγελματίες – 
αυτοαπασχολούμενοι. Η επιτροπή θα εργαστεί προκειμένου να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες προτάσεις στο ΔΣ και στη ΓΣ του ΣΠΜΕ. Καλούμε τα μέλη του ΣΠΜΕ να 
επικοινωνούν με την επιτροπή για προβλήματα που αφορούν το εργασιακό τους 
περιβάλλον.  

 Καλούμε τους λοιπούς Επιστημονικούς Συλλόγους των μηχανικών και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος σε συντονισμό, για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των μηχανικών με κοινές παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία και αρχές. 

Ο Σ.Π.Μ.Ε. θεωρεί απαραίτητη την δημιουργία πλαισίου προστασίας και την 
κατοχύρωση κανόνων της εργασίας των απασχολούμενων, με κάθε μορφή εξαρτημένης  
σχέσης εργασίας, συναδέλφων μηχανικών και ως εκ τούτου θεμελιώδη την υπογραφή Σ.Σ.Ε. 
μεταξύ του σωματείου εργαζομένων μηχανικών και των ενώσεων των εργοδοτών. 

 
το ΔΣ του ΣΠΜΕ 

 
  


