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Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 119
Προς:
1. Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Αθηνών (Σ.Ε.∆.Ρ.Α.),
Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα
2. ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» (∆.Ε.Ρ.Α.),
Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα

Σας αποστέλλουµε εκ νέου την υπ’ αρ. 5/2007 ∆ιαιτητική Απόφαση, που αφορά τους
όρους αµοιβής και εργασίας του τακτικού και έκτακτου προσωπικού (πλην
δηµοσιογράφων και δικηγόρων) της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ», διότι κατά την δακτυλογράφηση αυτής εκ
παραδροµής στη σελ. 3 παρ. 11, ανεγράφη ότι η πρόταση του µεσολαβητή έγινε
αποδεκτή από την εργοδοτική πλευρά, αντί του ορθού ότι η πρόταση του
µεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
5/2007

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του τακτικού και έκτακτου
προσωπικού (πλην δηµοσιογράφων και δικηγόρων) της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»
(Πράξη Κατάθεσης: ΣΕΠΕ ∆υτ. Τοµ. Αθηνών 1/24-1-2007)

Σήµερα, την 18/1/2007, ο κατά το Ν. 1876/90 Μεσολαβητής – ∆ιαιτητής Θεόδωρος
Κουτρούκης, που αναδείχθηκα µε κλήρωση ∆ιαιτητής στην υπόθεση αυτή σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών
∆ιαιτητών του Ο.ΜΕ.∆. προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για
τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στη ∆ηµοτική Επιχείρηση
«∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ» που δηµιουργήθηκε
µεταξύ των ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ και Σωµατείου
Εργαζοµένων ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Αθηνών, ανέλαβα στις 13/11/2006 τα
καθήκοντα µου και κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη να παραστούν µε τους νοµίµως
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εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγµάτευση. Ειδικότερα,
πραγµατοποιήθηκε µία κοινή συνάντηση των µερών (17.1.2007) στην οποία
προσήλθαν µη εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς- και µια κατ’
ιδίαν συνάντηση µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων (17.11.2006).
Οι διαπραγµατεύσεις διακόπηκαν για εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την προσφυγήαίτηση της εργοδοτικής πλευράς προς την Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.
1264/1982 για να κριθεί η αντιπροσωπευτικότητα του Σωµατείου Εργαζοµένων
∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Αθηνών ως προς την εν λόγω συλλογική διάφορα εργασίας.
Με την απόφαση της η Επιτροπή τού άρθρου 15 µε την υπ.αριθ. 3/2007 απέρριψε
την ένσταση προσφυγή της εργοδοτικής πλευράς.
Στις παραπάνω συναντήσεις τα ενδιαφερόµενα µέρη ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί
της συλλογικής διαφοράς εργασίας και ζήτησαν να γίνουν αποδεκτές.
Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν τα αιτήµατα των
εργαζοµένων, όπως καταγράφονται στην από 24.5.2006 πρόσκληση του Σωµατείου
Εργαζοµένων ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας προς την εργοδοτική πλευρά και «υποστήριξαν
τα αιτήµατα τους όπως καταγράφονται στο σχετικό υπόµνηµα που έχουν καταθέσει
στον ΟΜΕ∆» και «επίσης ζήτησαν να ισχύσει η πρόταση του σωµατείου σχετικά µε
τα άρθρα που αφορούν στα κλιµάκια, µισθολόγια, ειδικότητες κ.λπ».

ακόµη, οι

εργατικοί εκπρόσωποι υποστήριξαν ότι «σε περίπτωση έκδοσης ∆Α η αύξηση να είναι
σωρευτικά αυτή που έδωσε ο µεσολαβητής στη πρόταση του. Η µέχρι τώρα τακτική
της εργοδοτικής πλευράς από το Μάρτιο του 2006 που κλήθηκε σε διαπραγµατεύσεις
µέχρι σήµερα ήταν παρελκυστική µε απώτερο σκοπό τη µη υπογραφή ΣΣΕ, όπως
επανειληµµένα δήλωσε ο κατά καιρούς εκπρόσωπος της».
Ύστερα από τα παραπάνω για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους
όρους αµοιβής και εργασίας του τακτικού και έκτακτου προσωπικού (πλην
δηµοσιογράφων και δικηγόρων) της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ.
Αφού έλαβα υπόψη µου
1.

Την υπ. αριθ. πρωτ. 2266/ο62/31-10-2006/ΟΜΕ∆ αίτηση του Σωµατείου
Εργαζοµένων ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Αθηνών προς τον Ο.ΜΕ.∆. για παροχή
υπηρεσιών διαιτησίας.

2.

Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο µεσολάβησης της υπόθεσης Μ
125/17.7.2006 σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας του τακτικού και
έκτακτου προσωπικού (πλην δηµοσιογράφων και δικηγόρων) της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, και ιδίως
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τα πρακτικά των κοινών συναντήσεων των µερών και τις θέσεις που
υποστήριξαν τα µέρη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών.
3.

Τα όσα διαµείφθηκαν στην κοινή συνάντηση των µερών στις 17.1.2007.

4.

Την

πρόβλεψη

του

επικαιροποιηµένου

προγράµµατος

σύγκλισης

του

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 2004-2007 (Μάρτιος 2005) για
αποπληθωριστή του ΑΕΠ 3,4%, για ρυθµό ανάπτυξης 4% και για αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας κατά 2,5% κατά το έτος 2006.
5.

Την διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος για ρυθµό αύξησης του Γενικού
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 3,3% τον Ιούνιο 2005 (Οικονοµικό ∆ελτίο
Τραπέζης της Ελλάδος, τευχ. 25, Αύγουστος 2005).

6.

Την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ κατά 3,45% το 2006
(εφηµ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 25.5.2005).

7.

Τις εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της Alpha Bank, που
προβλέπουν ποσοστά πληθωρισµού 2,9% για το 2006 καθώς και ρυθµό
ανάπτυξης 3,7% για το 2006 (Εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων της
Alpha Bank, 21.9.2005).

8.

Τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
αναφορικά µε την ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ (2006: +3,8%, 2007: +3,7%), το
ρυθµό πληθωρισµού (2006:+3.3%, 2007: +3,3%), και το πραγµατικό κόστος
εργασίας (2006: -0,1%, 2007: -0,6% ).

9.

Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1750/125Μ/17.7.2006/ΟΜΕ∆ αίτηση της εργατικής
πλευράς προς τον ΟΜΕ∆ για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και τα αιτήµατα
που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο σ’ αυτή σχέδιο ΣΣΕ.

10.

Την τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2006-2007, η οποία
προβλέπει ότι οι µισθοί και ηµεροµίσθια των εργαζοµένων θα αυξηθούν από
1.1.2006 κατά ποσοστό 2,9%, από 1.9.2006 κατά 2,9% και από 1.5.2007 κατά
ποσοστό 5,1%, σε συνδυασµό µε την εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης
για τα έτη 2006 και 2007.

11.

Την από 17.10.2006 πρόταση του µεσολαβητή στην υπόθεση Μ 125/17.7.2006
(που έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά) και το εκεί διατυπωµένο
σκεπτικό.

12.

Τις προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις στην επιχείρηση και ιδίως την τελευταία
ΣΣΕ και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της δηµοτικής επιχείρησης

13.

Τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία για την επιχείρηση και ειδικότερα τούς
ισολογισµούς των χρήσεων 2004 και 2005 της επιχείρησης, που κατατέθηκαν
από την εργατική πλευρά.

14.
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15.

Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη
προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων αλλά δεν επιτρέπει την πλήρη
και άµεση ικανοποίηση όλων των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που
έθεσε η εργατική πλευρά.

16.

Την αναγκαιότητα συνυπολογισµού, στις µισθολογικές αναπροσαρµογές που
προβλέπονται από την παρούσα, του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί
ανάµεσα στη λήξη του πρώτου 12µηνου ισχύος της προηγούµενης ρύθµισης
(31.12.2006) και την έναρξη της ισχύος της παρούσας ρύθµισης από την
17.7.2006,

δηλ.

από

την

εποµένη

της

υποβολής

της

αίτησης

της

προσφεύγουσας οργάνωσης στις υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.∆.
Ύστερα από τα παραπάνω
για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας
του τακτικού και έκτακτου προσωπικού (πλην δηµοσιογράφων και δικηγόρων) της
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ που
δηµιουργήθηκε µεταξύ των ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
και Σωµατείου Εργαζοµένων ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Αθηνών, αποφάσισα τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το προσωπικό της ∆ηµοτικής Επιχείρησης «∆ΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ».
Άρθρο 2
Αποδοχές
1. Οι αποδοχές των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 17.7.2006, αυξάνονται από 18.7.2006 κατά ποσοστό 4 %.
2. Οι αποδοχές, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.1.2007 µε την παραπάνω αύξηση,
αυξάνονται περαιτέρω από 1.2.2007 κατά ποσοστό 2,3 %.
Τυχόν αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί στους παραπάνω εργαζόµενους µετά την 1.7.2006
2006 ή κατά το 2007, συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις που χορηγούνται µε την παρούσα
ρύθµιση.
Άρθρο 3
Επιτροπή Μισθολογίου
Μέχρι τις 28.2.2007 συγκροτείται κοινή διµερής επιτροπή από τα συµβαλλόµενα µέρη,
στην οποία θα συµµετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι της επιχείρησης «∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» και δύο (2) εκπρόσωποι του Σωµατείου
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Εργαζοµένων ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Αθηνών. Έργο επιτροπής θα είναι να καταρτίσει,
εντός 4µήνου από τη συγκρότησή της, ολοκληρωµένη πρόταση µισθολογίου των
υπαγοµένων στην παρούσα, µε την κατηγοριοποίηση του προσωπικού, την κατάταξή του
σε µισθολογικά κλιµάκια, την περιγραφή καθηκόντων των ειδικοτήτων, την καταγραφή και
ιεράρχηση των επιδοµάτων κλπ. Η πρόταση αυτή θα ληφθεί υπόψη στις διαπραγµατεύσεις
για την υπογραφή της επόµενης ΣΣΕ.
Άρθρο 4
Εφαρµογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
∆ιευκρινίζεται ότι στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρµόζονται όλες
οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που
ρυθµίζουν θεσµικά θέµατα.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι
όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι, προεδρικά
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ και ∆Α),
καθώς και κανονισµοί εργασίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιµα κλπ δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 18.7.2006, δηλ. από την εποµένη της ηµέρας
κατάθεσης της αίτησης στον Ο.ΜΕ.∆. για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 18 Ιανουαρίου 2007
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
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