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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 351 

Προς: 

1. Σωµατείο Εργαζοµένων στη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (Σ.Ε.Θ.Ε.Κ.), 

Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα 

2. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

11/2007 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στη  

«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» 

(Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Αν. Τοµέα Αθηνών: 23/29-3-2007) 

1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-

∆ιαιτητών, ο ∆ιαιτητής Κωνσταντίνος Κρεµαλής επιλέχθηκα µε κλήρωση, προ-

κειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής 

και εργασίας των εργαζοµένων στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», η οποία 

δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµέ-

νων µε την επωνυµία Σωµατείο Εργαζοµένων στη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

(Σ.Ε.Θ.Ε.Κ.), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του ∆Σ κ. Γρηγό-

ριο Θεωνά και αφετέρου της επιχείρησης µε την επωνυµία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-

ΣΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ∆Σ κ. Βασίλειο Βενέ-

τη. 

2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζο-

µένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του µεσολαβητή, την οποία απέρριψε 

η εργοδοτική πλευρά. 

3. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση 

στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., τη ∆ευτέρα 29.01.06 και ώρα 15:00, 

τους εκπροσώπους των µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνά-

ντηση προσήλθαν οι εκπρόσωποι των µερών νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και ανέ-

πτυξαν τις απόψεις τους που καταγράφτηκαν στο σχετικό Πρακτικό. Στο ίδιο 

Πρακτικό της 29.01.06 τα µέρη συµφώνησαν να δοθεί πενθήµερη προθεσµία 

προς αναζήτηση και επαλήθευση διάφορων στοιχείων. Στη συνέχεια συµφωνή-

θηκε νέα τριήµερη παράταση για να κατατεθούν οι απόψεις των δύο πλευρών 
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(βλ. αριθµ. πρωτ. εισερχ. ΟΜΕ∆ 237/05.02.07). Ακολούθως τα εν διενέξει µέρη 

κατέθεσαν υποµνήµατα µε σειρά εγγράφων, όπου διατυπώνονται διάφορες θέ-

σεις και αναφέρονται ποικίλα στοιχεία. Συνοψίζοντας, η µεν εργοδοτική πλευρά 

επικαλείται στενότητα οικονοµικών µέσων, σε συνδυασµό µε την ανάγκη αύξη-

σης της παραγωγικότητας, η δε εργατική πλευρά την ανάγκη καλύτερης διαχεί-

ρισης των υφιστάµενων οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Επαναλήφθηκαν, 

σε γενικές γραµµές, τα επιχειρήµατα που είχαν προβληθεί και κατά τη µεσολά-

βηση χωρίς να αναδειχθεί κάποιο γεγονός που να δικαιολογεί διαφορετική κρίση 

από τη σχετική µεσολαβητική πρόταση. 

4. Μετά τη διαπίστωση της αποτυχίας των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της 

µεσολαβητικής  προσπάθειας που προηγήθηκε  για την κατάρτιση συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του 

Ν. 1876/90, µελέτησα όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία 

και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της µεσολάβησης και της δι-

αιτησίας. 

5. Ειδικότερα, έλαβα υπόψη µου: 

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (τα κατατεθέντα κατά τα 

στάδια της µεσολάβησης και της διαιτησίας, κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις 

κλπ) τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις και αντιπροτάσεις, όπως αυτές αναπτύχθη-

καν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως. 

β. Την µε αριθµ. πρωτ. 59/01∆/12.01.07 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνω-

σης των εργαζοµένων, µε την οποία προσέφυγε στη διαιτησία, αφού µε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Σ/124/18.12.06 έγγραφό της αποδέχτηκε την υπ’ αριθµ. 

2607/12.12.06 πρόταση του Μεσολαβητή Κωνσταντίνου Παπαδηµητρίου, την 

οποία απέρριψε η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. 

γ. Την µε αριθµ. πρωτ. 2087/147Μ/28.09.06 αίτηση µεσολάβησης προς τον 

Ο.ΜΕ.∆. της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων (µετά την από 

18.07.06 καταγγελία της προηγούµενης συλλογικής ρύθµισης), µε την οποία 

αυτή ζητά τη διαµόρφωση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 

στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», παραθέτοντας σειρά διεκδικήσεων. 

δ. Την από 08.06.05 καταγγελθείσα επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας 

«για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», η οποία ορίζει λήξη της ισχύος της την 31.12.05. 

ε) Την από 03.07.06 υπογραφείσα σ.σ.ε. για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των εργαζοµένων στις τεχνικές επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει αυξήσεις 3% 

από 01.01.06 και 3% από 01.07.06. 
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στ) Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 για το 

έτος 2006, µε τις οποίες καθορίζονται τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµι-

σθίων σε όλη τη χώρα, σε σχέση και µε το ύψος του πληθωρισµού, όπως δια-

µορφώθηκε για το έτος 2005 και όπως προβλέπεται για το έτος 2006. 

ζ) Την οικονοµική κατάσταση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, η οποία 

πράγµατι εµφανίζει κάµψη που οφείλεται κυρίως στην ελλιπή εισροή εσόδων 

για εκπόνηση µελετών από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. 

η) Το ύψος αποδοχών των εργαζοµένων, οι οποίες για σηµαντικό τµήµα εργα-

ζοµένων διαφοροποιούνται σε µικρό βαθµό (7-15 %) από τις αντίστοιχες της 

κλαδικής σ.σ.ε. του ΣΤΥΕ, ενώ η µεγαλύτερη διαφοροποίηση για τους υπολοί-

πους εργαζοµένους συνδυάζεται µε την καταβολή ειδικών επιδοµάτων θέσε-

ως. 

θ) Την πρόταση του παραπάνω Μεσολαβητή, µε αριθ. πρωτ. 2607/12.12.06, 

για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, τις προτεινόµενες από αυτόν ρυθµίσεις 

για υπογραφή ΣΣΕ µεταξύ των µερών και το ειδικότερο σκεπτικό του σε σχέση 

µε τα θέµατα, τυπικά και ουσιαστικά, που τέθηκαν για συζήτηση κατά τη διάρ-

κεια της µεσολάβησης και από τις δυο πλευρές. 

ι) Τη διαφανείσα συναίνεση να οριστεί ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρού-

σας ρύθµισης η 01.01.06, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία προσφυγής της ερ-

γατικής πλευρά στον Ο.ΜΕ.∆., σε συνδυασµό και µε την απόφαση ΑΠ 

223/2001. 

6.  Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

στη ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και οι οποίοι ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 

ΟΜΑ∆Α Α' Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που έχουν πτυχίο αναγνωρισµένης 

Ανώτατης Σχολής (πανεπιστηµιακού επιπέδου) 

ΟΜΑ∆Α Β' Γεωλόγοι Π. Ε. - Πληροφορικής Π. Ε. 

ΟΜΑ∆Α Γ Υποµηχανικοί, Τεχνολόγοι Μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ 

ΟΜΑ∆Α ∆' 1 Εργοδηγοί, Σχεδιαστές ∆οµικών Έργων, Απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών 

Μέσης Εκπαίδευσης (Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί) και α-

πόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 2 Εµπειροτέχνες Εργοδηγοί, Σχεδιαστές 

ΟΜΑ∆Α Ε' 1 Λογιστές και βοηθοί λογιστές άνω 18 ετών υπηρεσία 
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ΟΜΑ∆Α Ε' 2 Βοηθοί λογιστές µέχρι 17 ετών υπηρεσία 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ’ 1 Γραµµατείς 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ' 2 Υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι και κλητήρες 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ' 3 Αναλυτές 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ' 4 Προγραµµατιστές 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ' 5 Χειριστές - ∆ιατρητές 

ΟΜΑ∆Α Ζ' Οδηγοί 

ΟΜΑ∆Α Η' Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί 

ΟΜΑ∆Α Θ' Καθαριστές - Καθαρίστριες  

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2005 µε 

βάση την από 8.6.2005 επιχειρησιακή σ.σ.ε., αυξάνονται αναδροµικά από 1.1.2006 

κατά ποσοστό 3%. 

Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2006 αυξάνονται 

από 1.7.2006 κατά ποσοστό 2,2%. 

Άρθρο 3 

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας χειριστών φωτοτυπικών µηχανηµάτων 

Στους κλητήρες οι οποίοι ασχολούνται,  σύµφωνα µε το οργανόγραµµα, µε το χειρι-

σµό φωτοτυπικών µηχανηµάτων, χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ύψους 

5% επί του βασικού µισθού. 

Άρθρο 4 

Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους 

Στους εργαζοµένους χορηγείται, µία φορά το µήνα, άδεια απουσίας δύο ωρών για 

προσωπικούς λόγους. Η άδεια αυτή θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.  

Άρθρο 5 

∆ιατήρηση ρυθµίσεων 

Όσες διατάξεις προηγούµενων συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών α-

ποφάσεων, που αφορούν τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που 

υπάγονται στην απόφαση αυτή, δεν είναι αντίθετες µε την παρούσα ρύθµιση, εξακο-

λουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6 

Λοιπές ρυθµίσεις 
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Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα απόφαση ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από ΣΣΕ ή ∆Α, Νόµους, ∆ιατάγµατα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργα-

σίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πα-

ρούσα. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 9 Φεβρουαρίου 2007 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΛΗΣ 


