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Προς : 
1. Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος 
2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 
3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) 
4. Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων 

(ΠΟΒΕΣΑ) 
5. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 
6. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 
 
 
 
Αναφορά : Υπόθεση µε αριθµ. Πρωτ.: 021/15.5.1997 
Θέµα : Συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των Ηλεκτροτεχνιτών Καταστηµάτων κ.λ.π. όλης της χώρας. 
 
 
 
 

∆ΙΑΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

20/1998 

 

 

Σήµερα, την 5η Ιουνίου 1998, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής 

κατά το άρθρο 16 παρ. 4 του Νόµου 1876/90 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική 

διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών 

Καταστηµάτων κ.λ.π. όλης της χώρας. 

 

Αφού έλαβε υπόψη του 

 

 



1. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο µεταξύ των οποίων και την 

πρόταση του Μεσολαβητή και τα στοιχεία που προκύπτουν απ΄ αυτά. 

2. Ελήφθησαν ειδικότερα υπόψη το από 4.6.1998 έγγραφο της Οµοσπονδίας 

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος καθώς και το από 12.5.1995 Υπόµνηµα της Π.Ο.Ξ., 

όπως και τα συνοδευτικά εκατέρου των εν λόγω οργανώσεων συνοδευτικά 

στοιχεία και έγγραφα. 

3. Τα όσα διαµείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των µερών που 

πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. την 26.5.1998, µεταξύ των 

εκπροσώπων αφενός της εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ο.Η.Ε.) και αφετέρου των 

1)Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών, 2) Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), και  3) 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων 

Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και η Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων 

Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), δεν εµφανίστηκαν µε 

εκπροσώπους τους κατά την κοινή συνάντηση αν και προσκλήθηκαν νοµίµως. 

4. Το γεγονός ότι κατά το παρελθόν έτος 1997 είχε υποβληθεί πρόταση 

Μεσολάβησης η οποία έγινε αποδεκτή από την Ο.Η.Ε. και από τις εργοδοτικές 

οργανώσεις µόνο από την Π.Ο.Ξ., χωρίς ωστόσο να υπογραφεί µεταξύ ατών 

συλλογική σύµβαση εργασίας, ενώ ως προς τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις η 

συλλογική διαφορά κατέληξε στην έκδοση της ∆.Α. 42/1997, η οποία και 

καταγγέλθηκε από την εν λόγω εργατική Οµοσπονδία. 

5. Το γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω ∆.Α. 42/1997 κατά ρητή 

αναφορά του αιτιολογικού της δεν καταλαµβάνει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

(πράγµα που επαναλαµβάνεται και στο αιτιολογικό της προηγηθείσας κατά την 

παρούσα διαφορά πρότασης Μεσολάβησης) και συνεπώς δεν µπορεί να 

αποτελέσει η διαιτητική αυτή απόφαση βάση για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

για την κατηγορία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

6. Το γεγονός ότι, όπως αναφέρει και η πρόταση της Μεσολάβησης, δεν υπάρχει 

κάποια άλλη ρύθµιση µεταγενέστερη της ∆.Α. 34/1995 την οποία να υπέγραψε ή 

στην οποία να προσχώρησε οικειοθελώς η Π.Ο.Ξ., ώστε να καλύπτεται 

συλλογικώς η κατηγορία των ηλεκτροτεχνιτών των ξενοδοχείων και µε βάση αυτή 

να αναπροσαρµοστούν κατάλληλα οι όροι αµοιβής και εργασίας της κατηγορίας 

αυτής από το 1996 και µετά. 



7. Το ότι εύλογο είναι να αποτελέσει βάση για την παρούσα ρύθµιση ως προς την 

κατηγορία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το µέρος της πρότασης 

Μεσολάβησης του έτους 197 που αφορά τις επιχειρήσεις αυτές, αφού το µέρος 

αυτό είχε γίνει δεκτό τόσο από την Ο.Η.Ε. όσο και από την Π.Ο.Ξ. 

8. Το ότι για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο και δίκαιο, πέραν τω µισθολογικών, να 

συµπεριληφθούν στην παρούσα και οι λοιποί όροι της ανωτέρω πρότασης 

µεσολάβησης του 1997 (άδεια γάµου, άδεια γέννησης τέκνου) που αφορούσαν 

τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τους οποίους όρους είχαν, όπως αναφέραµε, 

αποδεχθεί η Ο.Η.Ε. και Π.Ο.Ξ. 

9. Το ότι η παρευρισκόµενη στην κοινή συνάντηση εργοδοτική οργάνωση 

Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. αποδέχθηκε τελικώς εγγράφως στο πρακτικό διαιτησίας τα ποσοστά 

µισθολογικής αύξησης της πρότασης µεσολάβησης του 1998, καθώς και τους 

όρους θεσµικού περιεχοµένου, µε τη δήλωση να διευκρινισθεί ότι η εκτός έδρας 

αποζηµίωση δε θα αφορά περιπτώσεις απασχόλησης εντός του πλαισίου του 

νόµιµου ωραρίου, όπως και ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί το ζήτηµα της 

«προαιρετικότητας» της αργίας του Αγίου Πνεύµατος. 

10. Το ότι ειδικώς ο περιλαµβανόµενος στη µεσολαβητική πρόταση όρος περί 

αποζηµίωσης εκτός έδρας, δεν µπορεί να εφαρµοστεί εξ αντικειµένου στους 

ηλεκτροτεχνίτες των ξενοδοχείων, δεδοµένου ότι αυτοί απασχολούνται εντός του 

χώρου του ξενοδοχείου και δεν τίθεται ζήτηµα εκτός έδρας µετακινήσεών τους. 

11. Το ότι η Π.Ο.Ξ. δήλωσε ότι στην περίπτωση µονοετούς συλλογικής ρύθµισης θα 

δεχόταν αύξηση που δε θα υπερβαίνει το ποσοστό 4,5% σε δύο δόσεις, ενώ από 

τα θεσµικά µπορεί να αποδεχθεί µόνο την Αργία του Αγίου Πνεύµατος. 

12. Το ότι για το τρέχον έτος 1998 είχε µεν προβλεφθεί αρχικώς πληθωρισµός (αρχή 

– τέλος) 2,5%, χωρίς όµως να έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις σ΄ αυτόν της 

πρόσφατης υποτίµησης της δραχµής, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει 

πρόσθετο ποσοστό αύξησης του πληθωρισµού, έτσι ώστε η ίδια η κυβέρνηση να 

αναπροσαρµόζει ήδη το εν λόγω ποσοστό στο ύψος του 4,5% (βλ. και δηλώσεις 

∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος). 

13. Το ότι ήδη συνάφθηκε η ΕΓΣΣΕ που προβλέπει, πλέον του ποσοστού 0,2% που 

αφορά την κάλυψη της υπέρβασης του επίσηµου τιµαρίθµου ∆εκεµβρίου 1996 µε 

∆εκέµβριο 1997 σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 της ΕΓΣΣΕ ετών 1996 – 1997, 

για το τρέχον έτος αυξήσεις του ύψους του 4,5% σε δύο δόσεις (2,5%+2%). 

14. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16παρ. 3 Ν. 1876/90, η απόφαση που θα εκδοθεί 

θα ισχύει από τη εποµένης τη υποβολής της αίτηση για µεσολάβηση, δηλαδή, 



αφού η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.∆. την 23.2.1998, η παρούσα 

διαιτητική απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από 24.2.1998. 

Αποφασίζει ως εξής : 

Άρθρο 1 

Πεδίο ισχύος 

1. Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας υπάγονται οι 

µαθητευόµενοι, βοηθοί ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, 

εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης όλων χωρίς εξαίρεση των ειδικοτήτων και 

κατηγοριών του Ν. 6422/1934 και των διαταγµάτων που εκδόθηκαν σε 

εκτέλεση αυτού, που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στα 

Ηλεκτρολογικά Καταστήµατα, Ηλεκτροτεχνουργεία, Πλοία, Οικοδοµές, 

Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων, Ηλεκτροµηχανολογικά και λοιπά 

Τεχνικά Έργα και Γραφεία. 

2. Στην παρούσα υπάγονται οµοίως οι παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων που 

απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπό τις κατωτέρω ειδικότερες 

διακρίσεις : 

 

Κεφάλαιο Α΄ : Εργαζόµενοι της Παραγράφου 1 του Άρθρου 1 

 

Άρθρο 2ο 

Βασικές αποδοχές  

Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της παραγράφου 1 

του άρθρου 1 καθορίζονται από 24.2.1998 και 1.7.1998 αντιστοίχως ως εξής : 

1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες, σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 

εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών, ηµεροµίσθιο 6.410 – 6.610. 

3. Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και 

παίρνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και 

παίρνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη. 

4. α. οι αδειούχοι Ηλεκτροτεχνίτες, µηνιαίο µισθό 146.735 – 151.135. 

β. οι αδειούχοι Αρχιτεχνίτες, µηνιαίο µισθό 151.845  156.400. 

γ. οι αδειούχοι Εργοδηγοί µε θέση, µηνιαίο µισθό 156.440 – 161.130. 

δ. οι Πτυχιούχοι Επίβλεψης Συντηρητών ή Εγκαταστατών µε θέση, µηνιαίο 

µισθό 162.046 – 166.908. 

 



 

Άρθρο 3 

Προαιρετική Αργία Αγίου Πνεύµατος 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καθιερώνεται η εορτή του Αγίου Πνεύµατος 

ως ηµέρα προαιρετικής αργίας. 

 

Άρθρο 4 

Αποζηµίωση εκτός έδρας, χωρίς διανυκτέρευση 

Στους µισθωτούς οι οποίοι κατόπιν εντολής του εργοδότη τους µετακινούνται, 

χωρίς να διανυκτερεύσουν, για τις ανάγκες της εργασίας τους εκτός των ορίων 

του νοµού της έδρας της επιχείρησης (της περιφέρειας Αττικής θεωρουµένης ως 

ενιαίου νοµού), χορηγείται το 50% της νόµιµης αποζηµίωσης για µετακίνηση 

εκτός έδρας µε διανυκτέρευση, εφόσον το σύνολο της διάρκειας της εκτός έδρας 

παραµονής υπερβαίνει το ισχύον ωράριο εργασίας. 

 

Άρθρο 5 

Άδεια γάµου 

Εργαζόµενοι που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται άδειας γάµου πέντε (5) εργασίµων 

ηµερών µε αποδοχές, η οποία δε συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που 

προβλέπεται από τον α.ν. 539/1945. 

 

Άρθρο 6 

Άδεια γέννησης τέκνου 

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία ηµέρα άδεια µε 

αποδοχές για κάθε τέκνο. 

 

Άρθρο 7 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ∆.Α. 42/1997, καθώς και 

οι λοιποί όροι των οµοίων προηγούµενων ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται µε 

την παρούσα, στο µέτρο που αφορούν τους εργαζόµενους της παραγράφου 1 

του άρθρου 1 της παρούσας. 

 

 

 



Κεφάλαιο Β΄ : Εργαζόµενοι της παραγρ. 2 του άρθρου 1 

Άρθρο 2ο 

Βασικές αποδοχές 

Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθορίζονται 24.2.1998 και 1.7.1998 αντιστοίχως 

ως εξής : 

1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες, σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 

εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών, ηµεροµίσθιο δρχ. 6.410 - 6.580. 

3. Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και 

παίρνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη. 

4. α. οι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 143.405 - 146.990. 

β. οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 147.600 - 151.300. 

γ. οι πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών µε θέση, µηνιαίο 

µισθό δρχ. 158.370 - 162.330. 

 

Άρθρο 3 

Άδεια γάµου 

Εργαζόµενοι που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται άδειας γάµου πέντε (5) εργασίµων 

ηµερών µε αποδοχές, η οποία δε συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια 

που προβλέπεται από τον α.ν. 539/1945. 

 

Άρθρο 4 

Άδεια γέννησης τέκνου 

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία ηµέρα άδεια µε 

αποδοχές για  κάθε τέκνο. 

 

Άρθρο 5 

Προαιρετική Αργία Αγίου Πνεύµατος 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καθιερώνεται η εορτή του Αγίου Πνεύµατος 

ως ηµέρα προαιρετικής αργίας. 

 

 

 



Άρθρο 6 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ∆.Α. 34/1995, στο 

µέτρο που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

 

Κεφάλαιο Γ΄ : Κοινές ∆ιατάξεις 

Άρθρο 6 

Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες βασικές αποδοχές ή πρόσθετες παροχές σε 

χρήµα ή σε είδος από άλλη αιτία και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, 

διατηρούνται σε ισχύ και µετά την υπογραφή της παρούσας. 

 

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε αρχίζει από 24.2.1998  

 

 

Αθήνα 1η Ιουνίου 1998. 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 


