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Προς: 

1. Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, Σολωµού 65 (6ος όροφος), 104 32 

Αθήνα 

2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ), Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα 

3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 

(ΠΟΣΕΗ), Πλ.Ελευθερίας 2, 105 53 Αθήνα 

4. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα 

5.  Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε), Αχαρνών 35, 104 34 Αθήνα 

6. Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16, 106 72 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

22/2004 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών 

που απασχολούνται στα Ηλεκτρολογικά Καταστήµατα κ.λπ. καθώς και  

στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 16/23-07-2004) 

1.  Με την αριθµ. πρωτ. Ο.Μ.Ε.∆. 60/17.2.2004 αίτησή της, η πρώτη αναφεροµένη 

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «Οµοσπονδία 

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ)» ζήτησε από τον Ο.Μ.Ε.∆. να κινηθεί η 

διαδικασία του άρθρου 15 ν.1876/90, προκειµένου να υπογραφεί σ.σ.ε. που να 

αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων ηλεκτροτεχνιτών-

περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήµατα κ.λπ. όλης της 

χώρας, καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Τα αιτήµατα της συνδικαλιστικής οργάνωσης περιλαµβάνονται στην  

από 8.1.2004, µε αριθµ. πρωτ. 10434, καταγγελία-πρόσκλησή της προς τις 
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ανωτέρω αναφερόµενες (από 2 έως 6) εργοδοτικές οργανώσεις. 

Την ως άνω καταγγελία-πρόσκληση είχε απευθύνει η ΟΗΕ και προς την 

εργοδοτική οργάνωση µε την επωνυµία ‘‘Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών 

Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.)’’, η οποία απεδέχθη 

την Πρόταση του Μεσολαβητή και υπεγράφη µεταξύ τους η από 7-7-2004 σσε. 

2.  Με βάση το ν.1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών 

αναδείχθηκα διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω την ως άνω συλλογική διαφορά 

εργασίας. 

Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε σύµφωνα µε το ν.1876/90 από τη 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση 

του µεσολαβητή, την οποία απέρριψαν οι ανωτέρω (από 2 έως 6) 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών. 

3.  Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση,  

στα γραφεία του ΟΜΕ∆, τους εκπροσώπους των µερών, για να αναπτύξουν τις 

απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή, στις 13-7-2004, προσήλθαν οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων (ΟΗΕ) και  

των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΣΕΗ, και ΠΟΞ.  

∆εν εµφανίστηκαν εκπρόσωποι των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων 

µε την επωνυµία ‘‘Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)’’ και ‘‘Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ’’, 

καίτοι νόµιµα κλητεύθηκαν. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ: 

1.  Την από 8-1-2004 εξώδικη καταγγελία-πρόσκληση της ΟΗΕ προς τις εργοδοτικές 

οργανώσεις, στην οποία περιλαµβάνονται τα αιτήµατα της αιτούσας οργάνωσης. 

2.  Τους όρους της από 7-7-2004 σσε µεταξύ ΟΗΕ και ΠΟΒΕΣΑ. 

3.  Την ∆.Α. 19/2004, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

4.  Την από 8-5-2003 σσε, για τους όρους αµοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών-

περιελιγκτών που απασχολούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση 

ανελκυστήρων καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

5.  Την ∆.Α. 19/2003, για τους όρους αµοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών-

περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρικά καταστήµατα κ.λπ. όλης της 

χώρας. 

6.  Το ύψος του πληθωρισµού, σε µέσα επίπεδα για το έτος 2003, που σύµφωνα µε 
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τα επίσηµα δεδοµένα της ΕΣΥΕ, διαµορφώθηκε στο 3,5%, καθώς και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη για το τρέχον έτος 2004. 

7.  Τις αυξήσεις των κατωτάτων µισθών και ηµεροµισθίων που συνοµολογήθηκαν µε 

την από 24-5-2004 υπογραφή της ΕΓΣΣΕ 2004-2005. 

8.  Τις θέσεις που ανέπτυξαν οι εκπρόσωποι των µερών κατά την κοινή συνάντηση 

στις 13-7-2004, καθώς και όλα τα έγγραφα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό 

φάκελο. 

8.  Την υπ’αριθµ. 223/2001 απόφαση Α.Π., ως προς τον χρόνο έναρξη ισχύος της 

∆.Α. 

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται  

α)  οι µαθητευόµενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, 

αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι 

ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν.6422/1934, 

όπως ισχύει σήµερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων, που 

είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωµάτων και εργάζονται µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας στα ηλεκτρολογικά καταστήµατα, ηλεκτροτεχνουργεία, 

πλοία, οικοδοµές, στα ηλεκτροµηχανολογικά κ.λπ. τεχνικά έργα καθώς και τα 

αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της χώρας,  

β)  οι εργαζόµενοι µε τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται σε ξενοδοχεία και 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί-Ηµεροµίσθια 

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται  

στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2003, σύµφωνα µε την από 

8.5.2003 σσε (ΠΚ 26/26.5.2003) και την 19/2003 ∆Α, αυξάνονται  

α)  από 1.1.2004 σε ποσοστό 4% και διαµορφώνονται ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

για τους εργαζόµενους στην παράγραφο α του άρθρου 1 της παρούσας 

καθορίζονται ως εξής:  
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1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες αµείβονται σύµφωνα µε τις αποδοχές 

και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

2.  Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνίτου ηµεροµίσθιο  24,91 ευρώ. 

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

λαµβάνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.  

4  α)  Οι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες, µηνιαίος µισθός  569,48 ευρώ. 

 β)  Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Β΄, 

µηνιαίος µισθός  588,95 ευρώ. 

 γ)  Οι αδειούχοι εργοδηγοί µε θέση και οι 

ραδιοηλεκτρολόγοι Α΄, µηνιαίος µισθός  606,90 ευρώ. 

 δ) Οι πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών 

µε θέση, µηνιαίος µισθός  628,73 ευρώ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

για τους εργαζόµενους της παραγράφου β του άρθρου 1 της παρούσας 

καθορίζονται ως εξής: 

1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες αµείβονται σύµφωνα µε τους όρους της 

ΕΓΣΣΕ. 

2.  Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνίτου ηµεροµίσθιο  24,84 ευρώ. 

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

λαµβάνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη. 

4.  α)  Οι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες, µηνιαίος µισθός 565,27 ευρώ. 

 β)  Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Β΄ 

µηνιαίος µισθός  582,4 ευρώ. 

 γ)  Οι αδειούχοι εργοδηγοί µε θέση και οι ραδιοηλεκτρολόγοι 

Α΄µηνιαίος µισθός  604,84 ευρώ. 

 δ)  Οι πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών µε 

θέση, µηνιαίος µισθός  623,79 ευρώ. 

 

β)  οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 

30.6.2004, σύµφωνα µε τα ανωτέρω κεφάλαια Α’ και Β’, αυξάνονται περαιτέρω 

από 1.7.2004 κατά ποσοστό 2,5%. 
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Άρθρο 3  

Επίδοµα Ακτινοβολίας 

Στους εργαζοµένους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των µαθητευοµένων, που 

εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν γένει στις 

οποίες χρησιµοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή γίνεται χρήση 

ακτινών Χ΄ ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται από 1 Ιανουαρίου 2004 επίδοµα 

ακτινοβολίας σε ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους µισθού. 

Άρθρο 4  

Αποζηµίωση λόγω Καταγγελίας της Σύµβασης των Εργατοτεχνιτών/τριών 

Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 

(άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και 

καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):  

Προϋπηρεσία  Αποζηµίωση  

Από 2 µήνες έως 1 έτος :  5 ηµεροµίσθια  

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη:  7 ηµεροµίσθια  

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη:  15 ηµεροµίσθια  

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη:  30 ηµεροµίσθια  

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη:  60 ηµεροµίσθια  

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη:  100 ηµεροµίσθια  

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη:  120 ηµεροµίσθια  

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη:  140 ηµεροµίσθια  

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω:  160 ηµεροµίσθια  

Άρθρο 5  

Προϊσχύουσες Ρυθµίσεις 

Όσες διατάξεις προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους εργασίας των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα, δεν είναι αντίθετες µε την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Άρθρο 6  

Λοιπές Ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα απόφαση ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 
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Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε 

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 13  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2004. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2004  

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 


