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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 0310 517 128 � 0310 517 119 

 

Προς: 

1. Πανελλήνιο Σύλλογο Ηλεκτρονικών, Μενάνδρου 66 ΑΘΗΝΑ 

2. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5 ΑΘΗΝΑ 

3. Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16 ΑΘΗΝΑ 

4.  Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Μητροπόλεως 45 ΑΘΗΝΑ  

 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

18/1998 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ 

και ΤΕΙ, που εργάζονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλες τις 

επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις της χώρας 

 

Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό  Καταστάσεως Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, 

αναδείχθηκα µε κλήρωση ∆ιαιτητής στις 14.5.98 και ανέλαβα τα καθήκοντα µου στις 

19.5.98 προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών, πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ που 

εργάζονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλες τις επιχειρήσεις και 

εκµεταλλεύσεις της χώρας, η οποία δηµιουργήθηκε µεταξύ της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων  µε την επωνυµία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ “, και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών µε τις 

επωνυµίες “ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ”, “ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

ΑΕ & ΕΠΕ”, και “ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕMΠΟΡΙΟΥ”.  Η  συζήτηση της συλλογικής διαφοράς πραγµατοποιήθηκε στα 

γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. (Πατησίων 89 ΑΘΗΝΑ) στις 26.5.1998, όπου παρέστησαν οι 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ” και του “ΣΕΒ”, και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους, µε 

απουσία των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων, µολονότι είχαν κληθεί νόµιµα. 
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Αφού έλαβα επίσης υπόψη µου:  

Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα, µονοµερώς από τη συνδικαλιστική 

οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχθηκε εµπρόθεσµα την πρόταση του 

Μεσολαβητή κ. Κων/νου Κρεµαλή, την οποία απέρριψαν οι εργοδοτικές οργανώσεις 

και συνεκτίµησα: 

 

1. Την από 24.2.1998 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων 

“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ”, προς τον Ο.ΜΕ.∆. για την 

ανάληψη της µεσολαβητικής προσπάθειας και τα αιτήµατα που διατυπώνονται στο 

επισυναπτόµενο σχέδιο Σ.Σ.Ε. 

2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (καταγγελία, κοινοποιήσεις 

κ.λ.π), και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. 

3. Την από 23.3.1998, πρόταση του µεσολαβητή, κ. Κων/νου Κρεµαλή, προς τα µέρη 

για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς, από την οποία προκύπτει αφενός µεν  η 

ταύτιση απόψεων ως προς την αύξηση των βασικών µισθών για το έτος 1998, 

(καθώς η εργατική πλευρά ζήτησε και η εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που 

παρέστη στη µεσολάβηση “ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε” αποδέχθηκε αύξηση 

βασικών µισθών σε ποσοστό 3% από 1.1.98 και σε ποσοστό 3% από 1.7.98), 

αφετέρου δε η διάσταση απόψεων ως προς τα υπόλοιπα αιτήµατα των 

εργαζοµένων και ειδικότερα ως προς τις αυξήσεις των επιδοµάτων επικίνδυνης  

εργασίας και υπευθυνότητας . 

4. Την από 18.4.1997 Σ.Σ.Ε, που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

ηλεκτρονικών πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ που εργάζονται µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου σε όλες τις επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις της χώρας, για το 

έτος 1997. 

5. Την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που προβλέπει αύξηση από 1.1.1998 κατά 0,2% 

λόγω υπέρβασης του τιµαρίθµου από ∆εκέµβριο 1996 µε ∆εκέµβριο 1997, 

πρόσθετη αύξηση µετά την προσθήκη της προηγούµενης, σε ποσοστό 2,5% από 

1.1.98 και νέα αύξηση από 1.7.1998 σε ποσοστό 2%. 

6. Την άποψη του ΣΕΒ, ο οποίος υποστήριξε το πλαίσιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,  
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7. Την ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ (Ιανουάριος 1998) ότι ο  Γενικός ∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 4,7% για το έτος 1997 (Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 

) σε συνδυασµό µε τις µέχρι σήµερα επιδόσεις της Ελληνικής Οικονοµίας 

(πληθωρισµός, στο 4,6% το Μάρτιο, ενώ για το µήνα Απρίλιο σύµφωνα µε τις 

οικονοµικές εφηµερίδες στο 5,3%) και τα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η 

πρόσφατη υποτίµηση της δραχµής κατά 14%, η οποία στο µέτρο που επιδρά κατά 

τουλάχιστον 25% στη διαµόρφωση του ∆.Τ.Κ., µας υποχρεώνει να 

επανεξετάσουµε τα Εθνικά Οικονοµικά ∆εδοµένα και τις επίσηµες εκτιµήσεις για 

την πορεία του πληθωρισµού του  έτους 1998 (επίσηµη πρόβλεψη  ΥΠΕΘΟ 2,5% 

από ∆εκέµβριο σε ∆εκέµβριο έτους 1998 ή 3,7% σε ετήσια βάση). 

8. Τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία στη χώρα, που αφενός µεν επιβάλλει τη 

στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων από τον πληθωρισµό, 

αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη και άµεση ικανοποίηση των οικονοµικών και 

θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά, πλην της κατά 1% ποσοστιαίας 

αύξησης του επιδόµατος επικίνδυνης  εργασίας, το οποίο αυξήθηκε τελευταία από 

1.1.1997 σε ποσοστό 1%, προκειµένου να προσεγγίσει το προβλεπόµενο σε 

παρεµφερή επαγγέλµατα (π.χ. ηλεκτρολόγοι) ίδιο επίδοµα µε δεδοµένο ότι η 

εργασία των ηλεκτρονικών είναι εξίσου επικίνδυνη. 

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα ισχύσει από την εποµένη της υποβολής της 

αίτησης για µεσολάβηση στον Ο.ΜΕ.∆. (αρθρ 16 παρ. 3 του Ν. 1876/90) δηλαδή 

από 25.2.1998. 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1   

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στην παρούσα υπάγονται οι ηλεκτρονικοί πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών όλης της 

χώρας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ  

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα όπως 

έχουν διαµορφωθεί την 24.2.1998 αυξάνονται από 25.2.1998 κατά ποσοστό 3% και 
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όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.98 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.1998 

κατά ποσοστό 2,5%.  Εαν ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή αυξηθεί από τον ∆εκέµβριο 

1997 µέχρι τον ∆εκέµβριο 1998 κατά ποσοστό υψηλότερο του 3,5% και µέχρι 4,5% , 

τα κατώτατα όρια µισθών όπως θα  έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1998 θα αυξηθούν 

από 1.1.1999, κατά το υπερβάλλον του 3,5% ποσοστό και µέχρι συµπληρώσεως του 

4,5% .  Σε περίπτωση που ο ∆είκτης υπερβεί το 4,5% τότε το πέραν αυτού ποσοστό 

θα δοθεί την 31.12.1999 επί των µισθών όπως θα έχουν διαµορφωθεί µετά την 

1.7.1999. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Το χορηγούµενο επίδοµα επικίνδυνης εργασίας µε βάση την υπ΄αριθµ. 8/94 ∆.Α. 

αυξάνεται από 25.2.1998 κατά ποσοστό 1%. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της από 18.4.1997 Σ.Σ.Ε 

καθώς και όλων των προηγουµένων ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την 

παρούσα. 

Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, 

∆ιαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 25.2.1998. 

Αθήνα, 29.5.1998 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 


