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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη  54626 � 517 128 � 517 119                                                

 
 

 

 

Προς 

1. Το Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.), Γ΄ Σεπτεµβρίου 48β΄, 

Αθήνα. 

2. Το Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών Η΄ Τάξεως, Πινδάρου 4, Αθήνα. 

3. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών, Φειδίου 14-16, 

Αθήνα.  

4. Την Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων, Ασκληπιού 23, Αθήνα. 

5. Την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων,   

Θεµιστοκλέους 4, Αθήνα. 

6. Την Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Αχαρνών 35, Αθήνα. 

7. Το Σύνδεσµο Ελληνικών Γραφείων Μελετών, Μακεδόνων 2, Αθήνα. 

 

 

∆IAITHTIKH AΠOΦAΣH 

18/2000 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις τεχνικές, µελετη-

τικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» 

 

Σήµερα, 22.06.2000, ο Κωνσταντίνος Κρεµαλής, που αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µετά από 

κλήρωση σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90, προκειµένου να επιλύσω τη 

συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. 
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Αφού έλαβα υπόψη µου και 

 

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελο της διαιτησίας, όλα τα έγγραφα που προ-

σκοµίσθηκαν από τα µέρη και όλα τα στοιχεία του φακέλου που σχηµατίσθηκε κατά 

τη διάρκεια της µεσολάβησης. 

β. Τα όσα συζητήθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των µερών την 13.06.2000, στην 

οποία παρέστησαν από την εργατική πλευρά οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κ.κ. Άγγελος 

Φραγκόπουλος και Ζωή Σινογιώργου εκ µέρους του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος και από την εργοδοτική πλευρά οι κ.κ. Αθανάσιος Σίψας εκ µέρους του Συν-

δέσµου Τεχνικών Εταιρειών Η' Τάξεως, Ελευθέριος Γεωργακόπουλος εκ µέρους του 

Πανελληνίου Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών & ΕΠΕ, Ιωάννης Πυλαρινός εκ 

µέρους της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµο-

σίων Έργων και Γεώργιος Χουρµουζιάδης εκ µέρους του Συνδέσµου Ελληνικών Γρα-

φείων Μελετών. Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆η-

µοσίων Έργων και της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρο-

λόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων δεν προσήλθαν, µολονότι προσκλήθηκαν. 

γ. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 018/29.5.2000 αίτηση του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελ-

λάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.) για προσφυγή στη ∆ιαιτησία, η οποία υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.∆. µετά 

την εµπρόθεσµη εκ µέρους του αποδοχή της υπ' αριθµ. πρωτ. 698/19.5.2000 πρότα-

σης του Μεσολαβητή για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και τη µη αποδοχή της 

από τις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις. 

δ. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 698/19.5.2000 πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία επιδόθηκε 

νόµιµα στα ενδιαφερόµενα µέρη, µε τις αιτιολογίες που αυτή εµπεριέχει. 

ε. Την από 8.6.2000 συναφή Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε. 43/12.6.2000) που υπεγράφη µεταξύ της 

Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, της 

Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, του Πανελλήνιου 

Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, του 

Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών Η' Τάξης από την εργοδοτική πλευρά και της Οµο-

σπονδίας Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδας από την εργατική πλευρά, 

σε συνδυασµό και µε την από 23.5.2000 Εθνική Γενική Συλλογική Εργασίας για τα έτη 

2000 και 2001. 
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στ. Την µη αλλαγή δεδοµένων, εκτός από τις παραπάνω δύο συλλογικές συµβάσεις ερ-

γασίας, µεταξύ των στοιχείων που είχε στη διάθεσή του ο Μεσολαβητής και αυτών 

που κρίθηκαν κατά τη διαιτητική διαδικασία. 

ζ.  Το γεγονός ότι η αναδροµικότητα των διαιτητικών αποφάσεων ανάγεται στην επόµε-

νη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης για µεσολάβηση (άρθρο 16§3 N. 1876/90), 

εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια αντίθετη βούληση των µερών, οπότε ο ∆ιαιτητής 

δύναται να προσδώσει και µεγαλύτερη αναδροµικότητα (Εφετ. Αθηνών 377/99, ΕΕ∆ 

1999, 602-605). Στην περίπτωσή µας δεν προέκυψε τέτοια βούληση των µερών, οπό-

τε ως ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας είναι η 1.2.2000, ενόψει και της υπ' αριθµ. 

πρωτ. 33/31.1.2000 αίτησης του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την πα-

ροχή υπηρεσιών µεσολάβησης από τον Ο.ΜΕ.∆. 

 

Κατέληξα στην ακόλουθη διαιτητική απόφαση 

 

Άρθρο 1 

 Πεδίο εφαρµογής 

1. Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι, µε συµβάσεις εξαρτη-

µένης εργασίας, που αποτελούν το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των Τεχνικών, 

Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας, των ακολούθων ειδικο-

τήτων: 

α. ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., και ισοτίµων σχολών εσωτερικού και  εξωτερικού. 

β.   Γεωλόγοι, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 

γ.  Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. και ισοτίµων προς αυτά σχολών εσωτερικού και εξω-

τερικού. 

δ. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές ∆οµικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, 

απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών µέσης εκπαίδευσης και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελµατι-

κών Λυκείων, καθώς και εµπειροτεχνίτες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων εργοδη-

γών. 

ε.    Λογιστές και βοηθοί Λογιστών. 

στ. Προσωπικό Γραφείου (Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου, Προσωπικό Η/Υ, Αποθη-

κάριοι, Κλητήρες, Εισπράκτορες.) 
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ζ.    Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί. 

η.    Καθαριστές, Καθαρίστριες. 

θ.    Οδηγοί Αυτοκινήτων. 

2. Αυτή η απόφαση εφαρµόζεται µόνο για τα µέλη του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος, των οποίων η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε την προσκόµιση στον 

εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από το Σύλλογο.  

 

Άρθρο 2 

Κατώτατα όρια αποδοχών 

1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που υπά-

γονται στην απόφαση αυτή, µε εξαίρεση τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, για 

τους οποίους ισχύει η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου, όπως αυτά έχουν διαµορ-

φωθεί την 31.12.1999, µε βάση τις προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, αυξάνονται 

ως εξής : α) Την 1.2.2000 αυξάνονται κατά ποσοστό 4,5% και β) Όπως αυτά θα ι-

σχύουν την 31.12.2000 θα αυξηθούν από την 1.1.2001 σε ποσοστό 4%. Εάν ο δεί-

κτης τιµών καταναλωτή ∆εκεµβρίου 2000 και ∆εκεµβρίου 2001 είναι ανώτερος, του 

2,5% την 1.1.2002 θα χορηγηθεί ολόκληρη η σχετική διαφορά ως διορθωτικό ποσό. 

2. Για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, 

εφαρµόζεται η υπ' αριθµ. 11/2000 διαιτητική απόφαση των οδηγών των πάσης φύ-

σεως φορτηγών και λοιπών αυτοκινήτων … όλης της χώρας και η συνέχεια αυτής για 

το έτος 2001.  

3. Με βάση τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, οι βασικοί µισθοί όλων των ειδικο-

τήτων διαµορφώνονται όπως εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες, οι οποίοι α-

ποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διαιτητικής απόφασης. 

 

Άρθρο 3 

 Μισθολογικές  ρυθµίσεις  Λογιστών 

1. Μισθολογική προαγωγή βοηθών Λογιστών. 
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   Το σύστηµα αµοιβών των βοηθών Λογιστών, όπως ρυθµίστηκε µε την Εθνική Κλα-

δική ΣΣΕ Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της 30-7-1998 (Πρ. 

Κατ. Υπ. Εργασίας 100/12-8-1998), σύµφωνα µε τον πίνακα αµοιβών τους που αποτελεί 

Παράρτηµα αυτής της απόφασης, µε βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 2 αυτής, τρο-

ποποιείται ως εξής :  

"Μετά τη συµπλήρωση 17 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού Λογιστή, οι βοη-

θοί Λογιστές εντάσσονται στο µισθολογικό κλιµάκιο 16 - 18 ετών υπηρεσίας των λογι-

στών και λαµβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές".  

2. Αναπροσαρµογή επιδόµατος ισολογισµού 

   Το επίδοµα ισολογισµού, που προβλέπεται από τις ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις 

και συγκεκριµένα από τον όρο 2.4 της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ τεχνικών, µελετητικών και 

εργοληπτικών επιχειρήσεων της 10-5-1996 (Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 10-5-1996), ορίζεται 

από 1-2-2000 σε ποσοστό 60% και καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

που αναφέρεται σε αυτή την ΣΣΕ. Το δε κείµενο της διάταξης αυτής είχε ως εξής: "Στους 

λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αµέσως µε τη σύνταξη 

του ισολογισµού χορηγείται µια φορά το χρόνο και µέσα σε ένα µήνα από την περάτωση 

της σύνταξης του ισολογισµού επίδοµα ισολογισµού ίσο µε το µισό (1/2) ενός βασικού 

µηνιαίου µισθού, προσαυξηµένου µε τα τυχόν καταβαλλόµενα, µε βάση τις διατάξεις της 

κάθε φορά ισχύουσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή ∆ιαιτητικής Απόφασης, επιδόµα-

τα γάµου, τέκνων και σπουδών, όπως αυτά ισχύουν κατά τον χρόνο της καταβολής του 

επιδόµατος αυτού. Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις κλπ., στις οποίες το σύ-

νολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, 

τα χωριστά τµήµατα αυτού εντός ή εκτός κεντρικού καταστήµατος, στα υποκαταστήµα-

τα, εργοτάξια κλπ., υπερβαίνει τα 5 άτοµα, το επίδοµα ισολογισµού καταβάλλεται στο 

σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών".    

  

Άρθρο 4 

Μισθολογική εξέλιξη ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Α.Ε.Ι. 

Το σύστηµα αµοιβών των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Α.Ε.Ι., όπως ρυθµίστηκε µε την 

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της 30-7-



P:\07_d_apo\D-Apo2000\da-18-2000-texnikes_etaireies.doc 

 
6 

1998 (Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 100/12-8-1998) και τη ∆Α 54/1998 (Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 

34/24.9.1998), σύµφωνα µε τον πίνακα αµοιβών τους που αποτελεί Παράρτηµα αυτής 

της απόφασης µε βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 2 αυτής, τροποποιείται ως εξής :  

"Από 1.2.2000 προστίθεται νέο µισθολογικό κλιµάκιο για τους ∆ιπλωµατούχους Μηχα-

νικούς Α.Ε.Ι. µε τη συµπλήρωση 24-27 ετών προϋπηρεσίας ποσού 417.106 δραχµών, το 

οποίο θα ισχύει από 1.2.2000 µε τις µισθολογικές αναπροσαρµογές που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 αυτής της απόφασης και εποµένως θα έχουν ως εξής : 

Έτη υπηρεσίας 31.12.1999 Από 1.2.2000 Από 1.1.2001 

24-27 417.106 δρχ. 435.876 δρχ. 453.311 δρχ. 

 

Άρθρο 5 

Επίδοµα επίβλεψης έργου των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. 

Στους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ορίζονται ως επιβλέποντες έργου 

σύµφωνα µε το νόµο, χορηγείται ποσοστιαίο επίδοµα υπολογιζόµενο επί του βασικού 

µισθού τους (µισθολογικό κλιµάκιο που εντάσσονται µε βάση την προϋπηρεσία τους)  ως 

εξής  : 

α) από 1.7.2000 σε ποσοστό 10%. 

β) από 1.7.2001 σε ποσοστό 15%. 

 

 

Άρθρο 6 

Παρακράτηση εισφοράς υπέρ της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζο-

µένων στον κλάδο 

   Το άρθρο 8 της από 30.7.1998 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 100/12.8.1998) και το 

άρθρο 8 της ∆Α 54/1998 (Πρ. Κατ. Υπ. Εργασίας 34/24.9.1998), εθνικών κλαδικών συλ-

λογικών ρυθµίσεων των τεχνικών, µελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων, τροπο-

ποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής :  
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1.  Η ειδική εισφορά επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων στον 

κλάδο από 1.2.2000 ορίζεται στο ποσό των 150 δραχµών µηνιαίως. Το ποσό αυτό εί-

ναι δυνατόν να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος (ΣΤΥΕ) σύµφωνα µε το καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή το ∆.Σ. του 

ΣΤΥΕ ανακοινώνει γραπτώς προς τις εργοδοτικές οργανώσεις και επιχειρήσεις που δε-

σµεύονται από την απόφαση αυτή το ποσό της εισφοράς, οπότε η παρακράτηση και 

απόδοση προς τον ΣΤΥΕ γίνεται ως εξής : 

α)  Κάθε εργοδότης παρακρατεί µηνιαίως το ποσό της εισφοράς από τους εργαζόµενους 

που υπάγονται στην απόφαση αυτή.  

β)  Για κάθε εξάµηνο του έτους (Α΄ εξάµηνο: 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουνίου και    Β΄ 

εξάµηνο 1η Ιουλίου έως 31 ∆εκεµβρίου) το ποσό των εισφορών που έχουν παρακρα-

τηθεί αποδίδονται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του προσεχούς εξαµήνου ήτοι 1η 

- 15η Ιουλίου για το πρώτο εξάµηνο και 1η - 15η Ιανουαρίου για το δεύτερο εξάµηνο 

στον τραπεζικό λογαριασµό του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) µε 

αριθµό 40718982 της Εµπορικής Τράπεζας. 

γ) Σκοπός της εισφοράς είναι η κάλυψη δαπανών για την εκπαίδευση και επαγγελµατική 

κατάρτιση των εργαζοµένων στον κλάδο.  

 

Άρθρο 7 

∆ιατηρούµενες διατάξεις 

1. Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν βάσει προηγούµενων κλαδικών ή οµοιοεπαγγελµα-

τικών ΣΣΕ (για επιµέρους ειδικότητες) διατηρούνται και υπολογίζονται επί των νέων 

βασικών µισθών και ηµεροµισθίων του κλιµακίου, στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόµενος, 

ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του, όπως ισχύει στις προηγούµενες 

ΣΣΕ ή ∆Α. 

2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα απόφα-

ση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουρ-

γικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της 

διαιτητικής αυτής απόφασης. 
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3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων συλλογικών 

ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα 

απόφαση. 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος και διάρκεια 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1.2.2000 και έχει διετή διάρκεια. 

 

Αθήνα, 22.6.2000 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΛΗΣ 

 
 

 


