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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  � 88 14 922  � 88 15 393
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 517 128 � 517 119

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

15/2000

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών που

απασχολούνται σε ηλεκτροτεχνουργεία, ηλεκτρολογικά καταστήµατα,

πλοία, οικοδοµές κ.λ.π. όλης της χώρας»

Στην  Αθήνα  σήµερα την 8  Ιουνίου  2000,   ο κατά το νόµο 1876/90

Μεσολαβητής – ∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆  Χρήστος Καρατζάς, αναδείχθηκα ∆ιαιτητής

στην κρινοµένη υπόθεση  ύστερα  από την αριθµ. 014/15-5-2000   αίτηση της

Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος,  προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική

διαφορά  εργασίας που δηµιουργήθηκε   µεταξύ  αφενός της αιτούσης Οµοσπονδίας

και αφετέρου των εργοδοτικών  οργανώσεων: α) Γενική Συνοµοσπονδία

Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος, (ΓΣΕΒΕΕ),  β) Πανελλήνια

Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), γ) Πανελλήνια

Οµοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών – Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ)  δ)

Πανελλήνια Ένωση  ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων  Έργων

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε)  και ε)  Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ  και  που αφορά τους όρους αµοιβής και

εργασίας των  αδειούχων  ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και

των βοηθών τους  που απασχολούνται   σε  ηλεκτροτεχνουργεία, ηλεκτρολογικά

καταστήµατα, πλοία, οικοδοµές κλπ   όλης της χώρας.

Η προσφυγή   στη διαδικασία αυτή της  δια  διαιτησίας επιλύσεως  της

συλλογικής αυτής  διαφοράς εργασίας  έγινε  επειδή οι παραπάνω εργοδοτικές

οργανώσεις, που συµµετείχαν στην διαδικασία της Μεσολαβήσεως,   απέρριψαν  την

Πρόταση  του κατά το άρθρο 15 του Ν. 1876/90  Μεσολαβητού  για υπογραφή ΣΣΕ.
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Κατά   την παραπάνω ηµέρα και ώρα 14:00 ύστερα  από την αριθµό  800/31-

5-2000 πρόσκλησή µου, που επιδόθηκε νοµίµως προς όλους τους ενδιαφεροµένους,

προσήλθαν στα γραφεία του ΟΜΕ∆   από  µεν την εργοδοτική  πλευρά εκπρόσωποι

µόνο του   Συνδέσµου ΑΕ  και ΕΠΕ  και της  ΠΟΒΕΣΑ  και από την  πλευρά της

αιτούσης Οµοσπονδίας των εργαζοµένων ο Πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας  και ο

εργασιακός της  σύµβουλος, όπως  φαίνεται και από το σχετικό πρακτικό ∆ιαιτησίας,

οι οποίοι και ανέπτυξαν τις  απόψεις τους  επί της κρινοµένης  αιτήσεως.

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων ζήτησαν να γίνει δεκτό το  αρχικό

σχέδιο  της ΣΣΕ  που υπέβαλαν  στα µέρη για την υπογραφή  της και αναφέρθηκαν

στην ανάγκη αποδοχής του  επειδή  οι εργαζόµενοι  - µέλη των σωµατείων  της

δυνάµεως της αιτούσης  οµοσπονδίας  είναι εξειδικευµένοι  τεχνικοί, κάτοχοι

διαφόρων αδειών και διπλωµάτων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ικανοί να εκτελέσουν

οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία σε ηλεκτροτεχνουργεία, καταστήµατα,

οικοδοµές κλπ  και οι µέχρι τώρα συνολικές αποδοχές τους  δεν καλύπτουν  τα

αναγκαία ποσά  αντίστοιχης αµοιβής άλλων εργαζοµένων αντιστοίχων τυπικών

προσόντων, η δε  απασχόλησή τους   επί  38   ώρες  την εβδοµάδα,  τους στερεί

ουσιαστικής  αναπαύσεως  που είναι απολύτως αναγκαία  για την  υγεία τους και  την

χωρίς   κίνδυνο  εκτέλεση της εργασίας τους   την εποµένη εβδοµάδα.  Ζήτησαν δε

να γίνουν  αποδεκτά, εκτός των αιτηµάτων  τους για µισθολογικές αυξήσεις  και

αυτά  της µειώσεως  του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας σε 35 ώρες,  χωρίς

αντίστοιχη περικοπή των αποδοχών τους και της χορηγήσεως   ενός επί πλέον

επιδόµατος  που να καλύπτει τις  συνέπειες  από  τις καιρικές συνθήκες  όσων

εργάζονται σε εναέρια δίκτυα.

Αντίθετα οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ζήτησαν να χορηγηθεί  αύξηση  επί

των βασικών τους  µισθών στα πλαίσια της ΕΓΣΣΕ χωρίς το διορθωτικό ποσό του

προηγουµένου έτους  και να απορριφθεί κάθε άλλο  αίτηµα των εργαζοµένων,

ειδικότερα δε αυτά της αυξήσεως του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας και µειώσεως

του χρόνου της εβδοµαδιαίας εργασίας  από 38 ώρες που ισχύει σήµερα, προνοµιακά

για τη συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων,  σε 35  την εβδοµάδα που

υποβάλλονται  χωρίς καµία   αιτιολογία  και χωρίς το αίτηµα   αυτό, που είναι γενικό

αίτηµα των εργαζοµένων να συζητηθεί και να αποφασισθεί στα πλαίσια των

συζητήσεων για την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ.
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Ύστερα  από  τα παραπάνω

∆ιαπίστωσα την   αποτυχία τόσο των απευθείας διαπραγµατεύσεων  όσο  και

της µεσολαβητικής προσπάθειας για την  υπογραφή νέας ΣΣΕ  που ζήτησαν οι

εργαζόµενοι.

Μελέτησα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της Μεσολαβήσεως

και της παρούσης διαδικασίας.

Έλαβα  υπόψη µου τα αιτήµατα  των εργαζοµένων όπως αυτά διατυπώνονται

στο αρχικό σχέδιο της ΣΣΕ  και όπως εν τέλει διαµορφώθηκαν  προκειµένου να

καταστεί δυνατή η  υπογραφή νέας ΣΣΕ καθώς και τις απόψεις των εργοδοτών, όσων

τουλάχιστον παρέστησαν  στην παρούσα διαδικασία καθώς και την  από  24-4-2000

Πρόταση   του Μεσολαβητού   την οποία  απεδέχθησαν οι εργαζόµενοι  και την

απέρριψαν οι  παραπάνω  αναφερόµενες εργοδοτικές οργανώσεις

και  σκέφθηκα  ως εξής :

Επειδή,  είναι αλήθεια ότι  το αρχικό   σχέδιο της αιτούσης οργανώσεως των

εργαζοµένων  απέβλεπε στη  υπογραφή µιας ενιαίας  ΣΣΕ  που να καλύπτει  µε τους

ίδιους όρους όλους τους µισθωτούς – µέλη των σωµατείων της δυνάµεώς της

ανεξαρτήτως   του  είδους   επιχειρήσεως  στην οποία προσφέρει  τις υπηρεσίες του

κάθε ηλεκτροτεχνίτης-περιελιγκτής, πλην  όµως  η ίδια αυτή οργάνωση  υπέγραψε

ιδιαίτερη ΣΣΕ  για το τρέχον έτος  µε την Πανελλήνια  Οµοσπονδία  Ξενοδόχων,   που

αφορά  τους εργαζοµένους µέλη της  σε  ξενοδοχεία όλης της Χώρας  ύστερα  από

την σχετική Πρόταση του Μεσολαβητού  που έγινε  δεκτή και από την εργοδοτική

αυτή οργάνωση, και έτσι  δεν µπορεί  πλέον  να γίνει δεκτό το αίτηµά  της  για

ενιαία ρύθµιση, έστω  και  η αποδοχή της Προτάσεως του Μεσολαβητού έγινε από

ανάγκη προκειµένου και µόνο να καταστεί δυνατή η προσφυγή της αιτούσης

οργανώσεως των εργαζοµένων στην διαδικασία της ∆ιαιτησίας,   παρότι  στην ουσία

διαφωνούσαν µε την Πρόταση αυτή.

Επίσης, επειδή ενόψει των συνολικών αποδοχών που προβλέπονται  από τις

ισχύουσες προηγούµενες αντίστοιχες συλλογικές ρυθµίσεις για τους  εν προκειµένω

εργαζοµένους αναλόγως της κατηγορίας του διπλώµατός τους,  της θέσεως που

κατέχουν σε κάθε επιχείρηση  και των διαφόρων επιδοµάτων που λαµβάνουν ήδη  µε

βάση τις ρυθµίσεις αυτές, αλλά και των αποδοχών άλλων συναφών κλάδων

εργαζοµένων   στις ίδιες επιχειρήσεις, όπως είναι οι ραδιοηλεκτρολόγοι, οι

ηλεκτρονικοί απόφοιτοι ΙΕΚ ή και Τεχνολογικών Ινστιτούτων ακόµη  ή οι  συνάδελφοί
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τους που εργάζονται σε βιοµηχανικά  καταστήµατα  ή σε Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου

των   ΝΠ∆∆  και των ΟΤΑ,  δεν  δικαιολογείται  η απόλυτη  αποδοχή του σχετικού

περί των αυξήσεων των βασικών τους  µισθών αιτήµατος, αλλά  πρέπει να

περιορισθεί  αυτό  σε επίπεδα  αντίστοιχα των λοιπών εργαζοµένων  µε τις ίδιες

ικανότητες και του ιδίου  γνωστικού  επιπέδου  και  να γίνει έτσι  µερικώς αποδεκτό

το  αίτηµα των εργαζοµένων αλλά και των εργοδοτικών οργανώσεων  που

παρέστησαν στην παρούσα   διαδικασία.

Οσον αφορά  το αίτηµα της αιτούσης οµοσπονδίας  για χορήγηση  ειδικού

επιδόµατος «καιρικών συνθηκών» σε όσους ηλεκτροτεχνίτες  ασχολούνται σε

εναέρια δίκτυα  διανοµής  ηλεκτρικής    ενεργείας,  αυτό  δεν είναι δυνατό να

ικανοποιηθεί επειδή ήδη µε βάση τις προηγούµενες    ρυθµίσεις   προβλέπεται ήδη και

καταβάλλεται   αντίστοιχο επίδοµα  σε όσους ηλεκτροτεχνίτες  ασχολούνται  σε

στύλους  - πυλώνες  διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας   και εργάζονται στην ύπαιθρο

επηρεαζόµενοι  από τις  καιρικές  συνθήκες, ούτε  άλλωστε είναι δυνατόν να

ικανοποιηθούν  τα λοιπά  αιτήµατα  επειδή  αφενός δεν προσκοµίζονται   σχετικά

δικαιολογητικά   και αφετέρου δεν   αιτιολογούνται  οι αιτούµενες  διαφοροποιήσεις

των προσαυξήσεων  για την Κυριακή κλπ εργασία  των µελών της  αιτούσης,  που

τίθενται στο σχέδιο της  ΣΣΕ  που προτάθηκε   για  αποδοχή.   Ωστόσο θα µπορούσε

να  ικανοποιηθεί  µία διαφορετική αντιµετώπιση του επιδόµατος  ειδικών συνθηκών

που ήδη προβλέπεται  από προηγούµενη ρύθµιση  προκειµένου οι εργαζόµενοι  στην

ύπαιθρο να λαµβάνουν αυτό ποσοστιαίως αυξηµένο έναντι των λοιπών

εργαζοµένων, κατά µερική  και ανάλογη  ικανοποίηση του παραπάνω αιτήµατος   των

εργαζοµένων.

                             Για  τους λόγους  αυτούς

Επιλύοντας  τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ

αφενός της  Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος  και αφετέρου των εργοδοτικών

οργανώσεων: α) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων

Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), β) Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών

Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), γ) Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών  Εγκαταστατών -

Συντηρητών Ανελκυστήρων ( ΠΟΒΕΣΑ), δ) Πανελλήνια  Ενωση  ∆ιπλωµατούχων

Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων  Εργων   (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) και  ε) Σύνδεσµος  ΑΕ  και

ΕΠΕ   και που  αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των µαθητευοµένων,

βοηθών, τεχνιτών  ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών  όλων των κατηγοριών που
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εργάζονται  µε  σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε ηλεκτροτεχνουργεία,

ηλεκτρολογικά  καταστήµατα, πλοία, οικοδοµές, εγκατάσταση και συντήρηση

ανελκυστήρων, ηλεκτροµηχανολογικά και λοιπά τεχνικά  ηλεκτρικά  έργα  και

γραφεία   όλης της χώρας,   η απόφασή µου έχει ως  εξής:

΄Αρθρο  1ο

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται  οι µαθητευόµενοι, βοηθοί και τεχνίτες

ηλεκτρολόγοι  και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι

επιβλέψεως   όλων των   ειδικοτήτων και κατηγοριών το                    Ν. 6422/1934,

όπως ισχύει  σήµερα  και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων ∆ιαταγµάτων,  που

είναι κάτοχοι των αντιστοίχων αδειών ή διπλωµάτων και  εργάζονται µε σύµβαση

εξαρτηµένης εργασίας  στα ηλεκτροτεχνουργεία, τα ηλεκτρολογικά

καταστήµατα, τα πλοία, τις οικοδοµές, τις εγκαταστάσεις  και συντηρήσεις

ανελκυστήρων, στα ηλεκτροµηχανολογικά και λοιπά  τεχνικά έργα καθώς  και τα

αντίστοιχα  τεχνικά γραφεία   όλης της Χώρας.

΄Αρθρο   2ο

Οι   βασικοί  µισθοί  όλων των παραπάνω µισθωτών και το ηµεροµίσθιο των

αδειούχων  βοηθών, πλην των µαθητευοµένων,  που εργάζονται στα  παραπάνω

ηλεκτρολογικά  καταστήµατα, πλοία κλπ, που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο  1ο,

όπως είχαν διαµορφωθεί την 20-2-2000 µε βάση την ∆.Α.  34/99,  αυξάνονται  από

21 Φεβρουαρίου 2000 κατά ποσοστό 3,5%.   Το  αποτέλεσµα που προκύπτει από τον

υπολογισµό του παραπάνω ποσοστού στρογγυλοποιείται για µεν τους µηνιαίους

µισθούς στην αµέσως εποµένη εκατοντάδα  δραχµών για δε το ηµεροµίσθιο των

βοηθών στην αµέσως εποµένη δεκάδα δραχµών και διαµορφώνονται ως εξής:

α.  Μαθητευόµενοι  ηλεκτροτεχνίτες- περιελιγκτές:  ∆ικαιούνται  του

ηµεροµισθίου που καθορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ  και υπό τους όρους

ηλικίας και προϋπηρεσίας που ορίζονται  σ΄ αυτή.

β. Αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνίτες:  Βασικό  ηµεροµίσθιο δρχ. 7090.

γ. Αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες–περιελιγκτές: Βασικός µισθός 162.200 δρχ.

δ. Αδειούχοι αρχιτεχνίτες  ηλεκτρολόγοι και περιελιγκτές:  Βασικός µισθός

167.800  δρχ.
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ε. Αδειούχοι εργοδηγοί ηλεκτροτεχνίτες-περιελιγκτές µε θέση εργοδηγού:

Βασικός µισθός   172.900  δρχ.

στ.  Αδειούχοι  επιβλέψεως - συντηρητές   ή εγκαταστάτες  µε θέση

συντηρητού ή εγκαταστάτου: Βασικός µισθός 179.100  δρχ.

΄Αρθρο  3ο

Το  επίδοµα  ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών που προβλέπεται  από την

από  18-7-1996 ΣΣΕ, προκειµένου περί των ηλεκτροτεχνιτών, αρχιτεχνιτών και

εργοδηγών ηλεκτροτεχνιτών ΣΤ΄ ειδικότητος  ορίζεται  από της ισχύος της παρούσης

σε ποσοστό 20%  επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους µισθού.

΄Αρθρο 4ο.

Όλες  οι θεσµικές διατάξεις της από   23-5-2000  ΕΓΣΣΕ  που αφορούν  τη χορήγηση

αυξηµένης κανονικής αδείας, αδείας γάµου, τοκετού, γεννήσεως τέκνου κλπ, έχουν

εφαρµογή  και στους υπαγοµένους  στην παρούσα  µισθωτούς.

΄Αρθρο  5ο

Οι  διατάξεις των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση µε

τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

΄Αρθρο 6ο.

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που ορίζονται µε την παρούσα

και τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας  δεν  µειώνονται και δεν  θίγονται µε

την παρούσα.

΄Αρθρο  7ο.

Η ισχύς της   παρούσας  αρχίζει από 21 Φεβρουαρίου 2000.

               Η  παρούσα  να κοινοποιηθεί προς εκτέλεση.

Αθήνα  14  Ιουνίου  2000

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΤΖΑΣ


