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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 523 

Προς: 

1. Σύλλογο Ηλεκτρονικών Πολεµικού Ναυτικού, Σολωµού 65 (ηµιώροφος), 

104 32 Αθήνα 

2. Υπουργείο Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, (∆/νση Μι-

σθολογίου, Τµήµα Β’), Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

12/2010 

ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική Απόφαση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των ηλεκτρονικών που εργάζονται στο Πολεµικό Ναυτικό. 

∆ιαιτητής Φώτης Κλαουδάτος 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 4/31-3-2010) 

Μετά από την µε α.π. 08/18.2.2010 αίτηση για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας που υπεβλή-

θη στον ΟΜΕ∆ από το Σωµατείο µε τη επωνυµία «Σύλλογος Ηλεκτρονικών Πολεµικού 

Ναυτικού», αναδείχθηκα, µετά από κλήρωση, ως διαιτητής της υπόθεσης.  

Η διαφορά αφορούσε τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής 

απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών που εργά-

ζονται στο Πολεµικό Ναυτικό.  

Στο πλαίσιο της διαιτησίας πραγµατοποιήθηκε µια κοινή συνάντηση των µερών στις 

15.3.2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. Κατά την κοινή συνάντηση προσήλθαν όλοι οι εκπρό-

σωποι των µερών νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι. 

Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους για 

την υπό κρίση διαφορά, τους οποίους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. 

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν την πρόταση µεσολάβησης 

όπως διατυπώθηκε. 

Ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου υποστήριξε ότι συµφωνεί µε την µεσολαβητική πρόταση 

πλην της αύξησης των αποδοχών των βασικών µισθών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 

πρότασης. 

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:  
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α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.  

β) Την µε αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 08/18.2.2010 αίτηση για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας που 

υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από το Σωµατείο µε τη επωνυµία «Σύλλογος Ηλεκτρονικών 

Πολεµικού Ναυτικού» 

γ) Την αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 461/9.3.2010 πρόσκληση κοινής συνάντησης των µερών, µε 

σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης.  

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ 

α) Τα στοιχεία του φακέλου, τις θέσεις, τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των 

µερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και 

διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας, 

καθώς επίσης και το από 5.3.2010 υπόµνηµα της εργατικής πλευράς προς τον διαιτητή της 

υπόθεσης.  

β) Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση, που 

έλαβε χώρα στις 15.3.2010.  

γ) Την αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 256/11.2.2010 πρόταση του µεσολαβητή της υπόθεσης. 

δ) Τη µέση αύξηση του ∆ΤΚ του έτους 2009, που ήταν για το έτος αυτό 1,2% . 

ε) Την ∆Α 3/2010 για τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένη εργασίας στο Πολεµικό 

Ναυτικό, η οποία έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2009  και αναφέρεται και στην ειδικότητα 

των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα απόφαση (βλ άρθρο 2 ειδικότητα αρ. 9 

γ), όπου από την 1.1.2009 ο βασικός µισθός είναι 1.334,29 ΕΥΡΩ  και από 1.12.2009 ορί-

ζεται σε 1347,70 ΕΥΡΩ καθώς και την ∆Α 57/2008 για την ίδια ειδικότητα, η οποία όριζε 

βασικό µισθό 1.334,29 ΕΥΡΩ από 1.10.2008. 

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής  

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών, οι 

οποίοι µετονοµάστηκαν σε Ηλεκτρονικοί ΤΕ Μηχανικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3174/2003 και µετατάχθηκαν σε προσωποπαγείς αντίστοιχες θέσεις, βάσει των διατάξεων 

του Ν. 3230/2004, που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, στις υπηρεσίες του Πολεµικού Ναυτικού και είναι µέλη του Συλλόγου 

Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού. 

Άρθρο 2  

Έκτακτη οικονοµική παροχή έτους 2009 και Βασικοί Μισθοί 

1. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
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θρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009). Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί 

µε βάση τα ανωτέρω, συµψηφίζονται µε τα ποσά που χορηγούνται µε την παρούσα 

απόφαση.   

2. Ο βασικός µηνιαίος µισθός των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα ποσού 

1.334,29 ευρώ που ισχύει από 1.10.2008, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ∆.Α. 

57/2008, διατηρείται σε ισχύ και από 1.12.2009 ορίζεται σε 1347,70 ευρώ. 

Άρθρο 3 

Ωράριο εργασίας 

Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού, το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας, ορίζεται σε 7,5 ώρες ηµερησίως. 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα 

Σε όλους τους εργαζοµένους που υπάγονται στην παρούσα, πέρα από το βασικό µισθό, 

όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, χορηγούνται κατά µήνα και τα εξής 

επιδόµατα: 

Α) Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα: 

ΕΤΗ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 4% 

3 8% 

5 12% 

7 16% 

9 20% 

11 24% 

13 28% 

15 32% 

17 36% 

19 40% 

21 44% 

23 48% 
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25 52% 

27 56% 

29 60% 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο Βασικό Μισθό του άρθρου 2 της παρούσης. Για τον 

υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο ΓΕΝ, ΓΕΣ, 

ΓΕΑ. Για τους υπηρετούντες κατά την 31.12.1999, πέραν του ανωτέρω χρόνου, 

λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονταν για µισθολογική 

εξέλιξη από τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. 

Β) Ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών Πολεµικού Ναυτικού οριζόµενο σε 

ποσοστό 15 % επί του βασικού µισθού. 

Ι) Ειδικά για όσους εργάζονται στους Ναυστάθµους, καθώς και στις υπηρεσίες ευθύνης 

αυτών, στους εργαζοµένους των υπηρεσιών του Στρατηγείου ∆ιοικήσεως Ανατολικής 

Μεσογείου (Σ.∆.Α.Μ), Ναυτικής ∆ιοίκησης Αιγαίου (Ν.∆.Α), Υπηρεσίας Φάρων (Υ.Φ), στο 

Θωρηκτό Αβέρωφ και στα πλοία ∆/ΓΕΝ της Υδρογραφικής Υπηρεσίας καταβάλλεται 

ενοποιηµένο επίδοµα ποσοστού 22%  σύµφωνα µε την ∆Α 57/2008 άρθρο 3 .  

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο Βασικό Μισθό του άρθρου 2 της παρούσας και 

αντικαθιστά τα παλαιά επιδόµατα που καταβάλλονταν µέχρι 31.12.1999, όπως επικίνδυνης 

εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία αµφότερα υπολογίζονταν στο Βασικό Μισθό ή 

ηµεροµίσθια προσαυξηµένα µε την πολυετία και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιµου 

παραµονής, κ.λ.π. επιδόµατα που προβλέπονταν από προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του ν. 2019/92 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 41 του ν. 

2065/92 . 

II) Οι εργαζόµενοι στα Ναυτικά Νοσοκοµεία δεν λαµβάνουν το ενοποιηµένο επίδοµα. 

Γ) Οικογενειακή παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3205/03, όπως 

ισχύει. 

∆) Νοσοκοµειακό επίδοµα και τροφής χορηγείται σε όλο το προσωπικό της παρούσας 

που απασχολείται ανεξαρτήτως ειδικότητας στα Ναυτικά Νοσοκοµεία του Πολεµικού 

Ναυτικού σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 

του ν. 3205/2003 όπως ισχύει. 

Ε) Επίδοµα πληροφορικής το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του 

άρθρου 8 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει. 

ΣΤ) Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών το οποίο χορηγείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3205/2003 όπως ισχύει. 
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 Ζ ) Επίδοµα πτυχίου. Χορηγείται επίδοµα πτυχίου ποσού 17,61 ΕΥΡΩ µηνιαίως που 

καταβάλλεται στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα που είναι απόφοιτοι 

ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και το οποίο απαιτείται ως προσόν διορισµού. 

Άρθρο 5 

Παροχές σε είδος - Είδη ατοµικής προστασίας 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι 

ακόλουθες παροχές σε είδος: 

Α) 2 (δυο) παντελόνια και 2 (δυο) πουκάµισα κατ΄έτος 

Β) 1 (ένα) ελαφρύ µπουφάν κατ΄ έτος 

Γ) 1 (ένα) ζεύγος υποδηµάτων ασφαλείας κατ΄έτος 

∆) 1 (ένα) ισχυροψύχιο κάθε 2 (δυο) έτη 

Ε) 1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ 410γραµ. και 20 γραµ. ζάχαρη ηµερησίως 

Άρθρο 6 

Άδεια - Επίδοµα Αδείας 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη 

εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν 2889/2000 και οι διατάξεις των 

παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του Ν 3230/2004. 

Το επίδοµα αδείας του προσωπικού που υπάγεται στις ρυθµίσεις της παρούσας θα 

καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία του µηνός Ιουνίου κάθε έτους. 

Άρθρο 7 

Αµοιβή πρόσθετης εργασίας 

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας παρέχουν πρόσθετη εργασία, πέραν της 

ειδικότητάς τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήµισυ του νοµίµου ωραρίου, δικαιούνται 

µηνιαίο επίδοµα 44,02 ΕΥΡΩ. 

Άρθρο 8  

Γενική ρύθµιση  

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε η ∆ιαιτητική 

απόφαση, διάταξη νόµου, η Προεδρικό ∆ιάταγµα, η Κοινή Υπουργική απόφαση που 

ρυθµίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσης, αφού η 

παρούσα περιλαµβάνει κωδικοποιηµένους όλους τους ισχύοντες  όρους προηγουµένων 

ρυθµίσεων. 

2. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2346/1995, όπως 
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τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2439/1996, καθώς επίσης και κάθε 

σχετική Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε σε εφαρµογή αυτών και ιδίως η αριθµ. 

Φ845/28/135612/1-12-2008 ∆ιαταγή του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. 

3. Τυχόν καταβαλλόµενες κατά τη 31.12.2008 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται µε 

οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δεν 

συµπεριλαµβάνεται το πριµ παραγωγικότητας. 

Άρθρο 9  

Ισχύς - ∆ιάρκεια  

Έναρξη ισχύος της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης ορίζεται η 1.1.2009, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στα επιµέρους άρθρα, και είναι αόριστης διάρκειας. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 17 Μαρτίου 2010 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ 


