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Προς:
1. Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, Σολωµού 65 (6ος όροφος), 104 32
Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα
3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Πεντάγωνο, 155 61 Αθήνα
4. Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, (Γενική
∆/νση Κατάστασης Προσωπικού, ∆/νση Προσωπικού Ιδ. ∆ικαίου, Τµήµα
Προσωπικού Ιδ. ∆ικαίου ∆ηµόσιου Τοµέα), Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
6. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (∆/νση Αµοιβής
Εργασίας, 1ος όροφος, Υπόψη κ. Ευάγγελου Παππά), Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα
7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, 101 87
Αθήνα
8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 101 27 Αθήνα
9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, Μητροπόλεως 15, 101 85
Αθήνα
10. Υπουργείο Τουρισµού, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
11. Υπουργείο Πολιτισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 106 32 Αθήνα
12. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Γρ. Λαµπράκη 150, 185 18 Πειραιάς
13. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Κανελλοπούλου 4, 101 77 Γουδί
14. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ∆ιοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη
15. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φιλελλήνων 9, 105 57 Αθήνα
16. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
17. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
18. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2, 156 69 Αθήνα
19. Υπουργείο Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας 5, 100 27 Αθήνα
20. Υπουργείο Επικρατείας, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
26/2005
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών, Ραδιοτεχνιτών
και Ραδιοηλεκτρολόγων, που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 17/21-06-2005)

Ο κατά το Ν. 1876/90 Μεσολαβητής ∆ιαιτητής του Ο.ΜΕ.∆. Άγγελος Ζησιµόπουλος,
που αναδείχθηκα ∆ιαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 16 του παραπάνω νόµου, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 032/30-5-2005
αίτηση της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (Ο.Η.Ε.), µε την οποία ζήτησε
την

παροχή

υπηρεσιών

∆ιαιτησίας,

επειδή

αποδέχθηκε

την

πρόταση

του

Μεσολαβητή, η οποία απερρίφθη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, προκειµένου να υπάρξει
και για το έτος 2005 συλλογική ρύθµιση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ
όλης της χώρας, κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη να προσέλθουν στον Ο.ΜΕ.∆. την
Παρασκευή 10-6-2005 και ώρα 12:30 για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης.
Την παραπάνω ηµέρα και ώρα προσήλθαν οι εκπρόσωποι των µερών, όπως
ονοµαστικά αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό ∆ιαιτησίας, εξέφρασαν τις απόψεις
τους και ζήτησαν να γίνουν αποδεκτές.
Ύστερα από τα παραπάνω αφού έλαβα υπόψη µου τα ακόλουθα:
α) Την υπ’ αρ. πρωτ. 70/18-3-2005 αίτηση µεσολάβησης, καθώς και τα λοιπά
έγγραφα και πρακτικά που περιέχονται στον οικείο φάκελο Μεσολάβησης.
β) Την από 18-1-2005 καταγγελία της υπ’ αριθµ. 27/2004 ∆Α.
γ) Τις αυξήσεις των αποδοχών που χορηγήθηκαν κατά το τρέχον έτος στο δηµόσιο
τοµέα, σε συνδυασµό µε το ύψος της αύξησης της ΕΓΣΣΕ για το έτος 2005.
δ) Την τελική εξέλιξη του πληθωρισµού σε µέσα επίπεδα για το έτος 2004 και τη
µεταβολή του ∆ΤΚ για το πρώτο 3µηνο του τρέχοντος έτους.
ε) Την υπ’ αριθµ. 27/2004 ∆Α, καθώς και τις τελικές θέσεις των µερών, όπως αυτές
καταγράφθηκαν στο Πρακτικό ∆ιαιτησίας της 10-6-2005.
στ) Την αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 1115/10-5-2005 πρόταση µεσολάβησης και
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ζ)

Τέλος, ότι η Απόφαση αυτή θα ισχύσει από 1-1-2005,
κατέληξα στην ακόλουθη ∆ιαιτητική Απόφαση
Άρθρο 1

Στους όρους της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι ηλεκτροτεχνίτες και
περιελιγκτές όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών
εργασίας, ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και
πτυχιούχοι επιβλέψεως, καθώς και οι ραδιοτεχνίτες και ραδιοηλεκτρολόγοι που είναι
απόφοιτοι ανωτάτων, ανωτέρων, µέσων και κατώτερων επαγγελµατικών σχολών και
είναι µέλη πρωτοβαθµίων οργανώσεων εργαζοµένων, που ανήκουν στη δύναµη της
Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ) και απασχολούνται σε όλες τις
δηµόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆, τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τους ΟΤΑ
όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών και των ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που
υπάγονται στην παρούσα αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 4,3%.
Άρθρο 3
α. Το ειδικό επίδοµα του άρθρου 3 παρ. Θ της ∆.Α. 21/2002, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 5 της ∆.Α. 27/2004, τροποποιείται περαιτέρω ως εξής:
Από 1-1-2005 σε 520,00 ευρώ, το οποίο αυξάνεται
Από 1-1-2006 και εφεξής σε 572,26 ευρώ.
β. Το επίδοµα της παραγρ. α του άρθρου αυτού δε λαµβάνεται υπόψη για
τον υπολογισµό του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας της περίπτωσης ζ του
άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 21/2002 ∆.Α. Κατ’ εξαίρεση λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό του επιδόµατος επικίνδυνης εργασίας της περιπτώσεως ζ του άρθρου
3 της υπ’ αριθµ. 21/2002 ∆.Α., η χορηγηθείσα ήδη δόση του ως άνω ειδικού
επιδόµατος του έτους 2002, ανερχόµενη στο ποσό των 117,39 ευρώ.
Άρθρο 4
1. Όσες διατάξεις προγενέστερων σσε ή διαιτητικών αποφάσεων που αφορούν
στους

όρους εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα

µισθωτών δεν

καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της
παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι
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εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις,
ΣΣΕ, ∆Α, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον
δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητώς από την παρούσα.
3. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από 1-1-2005, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης:
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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