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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
3/2005
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων
Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξηρτηµένη εργασία µε αµοιβή
στις Βιοτεχνικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 33/25-11-2005)

1. Με αίτησή της η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων και το Σωµατείο
Γεωπόνων

Ιδιωτικών

Υπαλλήλων

Ελλάδας

(2.11.2004)

ζήτησε

από

τον

Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας να παράσχει υπηρεσίες µεσολάβησης στη
συλλογική διαφορά µε τις εργοδοτικές οργανώσεις Γενική Συνοµοσπονδία
επαγγελµατιών και Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την Εθνική
Συνοµοσπονδία Ελληνικού εµπορίου (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσµο ΑΕ & ΕΠΕ, διότι οι
απευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ τους απέτυχαν.
2. Σε κλήρωση που πραγµατοποιήθηκε την 12.11.2004 µε την παρουσία και των
δυο µερών µεσολαβητής αναδείχθηκε ο κ. Ανδρέας Νικολόπουλος, ο οποίος
ανέλαβε τα καθήκοντά του την 23.11.2004.
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3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας µεσολάβησης πραγµατοποιήθηκε µια κατ’ ιδίαν και
µια κοινή συνάντηση των µερών, κατά τις οποίες εκτέθηκαν οι εκατέρωθεν
απόψεις.
4. Η µεσολάβηση κατέληξε µε την διατύπωση της µε αρ. 2476/13.12.2004
πρότασης για τη σύναψη ΣΣΕ την οποία δέχτηκε η εργατική και απέρριψε η
εργοδοτική πλευρά.
5. Η εργατική οργάνωση υπέβαλε, όπως είχε δικαίωµα αίτηση παροχής υπηρεσιών
διαιτησίας την 10.01.2005, (Αρ.Πρωτ. 01).
6. Τα µέρη της διαφοράς προσεκλήθησαν να συµµετάσχουν στη διαδικασία
ανάδειξης διαιτητή την Τρίτη 18.1.2004. Κατά τη διαδικασία ανάδειξης διαιτητή η
εργοδοτική πλευρά δεν έλαβε µέρος, καίτοι κλήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα.
7. Την 18.1.2005 αναδείχθηκα µετά από κλήρωση διαιτητής στην υπό εξέταση
διαφορά.
8. Με πρόσκλησή µου από 28.1.2005 προσκάλεσα τα µέρη σε κοινή συνάντηση την
1.2.2005.
9. Στη συνάντηση της 1.2.2005, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή της
αιτούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης και της ΓΣΕΒΕΕ, οι εξουσιοδοτηµένοι
εκπρόσωποί τους εξέθεσαν τις απόψεις τους για την επίλυση της συλλογικής
διαφοράς. Ειδικότερα,
-

η εργατική πλευρά υποστήριξε ότι η σύγκλιση των αποδοχών των γεωπόνων
µε εκείνες άλλων επιστηµόνων (όπως οι χηµικοί και οι πολιτικοί µηχανικοί)
δεν επιτυγχάνεται µε τη µεσολαβητική πρόταση και ότι θα πρέπει να αυξηθεί
το επίδοµα διαχειριστικών λαθών από 17% σε 18% και αναφέρθηκε κατά τα
λοιπά στην από 6.10.2004 πρόσκληση για διαπραγµατεύσεις που έχει
κοινοποιήσει στην εργοδοτική πλευρά.

-

Η εργοδοτική πλευρά εξέφρασε την άποψη, ότι η σύγκλιση δύναται να
επιτευχθεί από τις πρωτοβουλίες των επιστηµόνων για ενιαία αντιµετώπιση
των όρων αµοιβής και εργασίας κι ότι η σύµβαση που βαρύνει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να χορηγεί µεγαλύτερες αυξήσεις
από εκείνες τις ΣΣΕ που δεσµεύουν τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις.

10. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη, πέραν όσων εξέθεσαν τα µέρη, τα εξής:
α. η συλλογική σύµβαση εργασίας των επιστηµόνων χηµικών βιοµηχανίας όλης
της χώρας 2004-2005.
β. το χορηγηθέν ποσοστό αύξησης από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το 2004 και το 2005,
ανερχόµενο σε 4% από 1.1.04 και 2% από 1.9.04 και σε 2,2% και 3,3% από
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1.1.2005 και 1.9.2005 αντίστοιχα, όπως επίσης και την ενίσχυση του
εισαγωγικού κλιµακίου για τους εργατοτεχνίτες/τριες και τους υπαλλήλους
κατά 8€ και 8,5€ αντίστοιχα.
γ.

τον ∆.Τ.Κ. έτους 2004, και τις προβλέψεις για το 2005.

δ. τη µεσολαβητική πρόταση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
γεωπόνων

πτυχιούχων

Ανωτάτων

Σχολών

που

απασχολούνται

στις

βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (αρ. µεσολάβησης 166/2.11.2004).
ε.

Το σκεπτικό που αναπτύσσει ο µεσολαβητής στη µε αρ. 2476/13.12.2004
πρόταση µεσολάβησης.

11. Με βάση τα παραπάνω, η απόφασή µου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Γεωπόνοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της
παρ. 2 Α της από 10.12.1998 ΣΣΕ, που παρέχουν εξηρτηµένη εργασία µε αµοιβή στις
Βιοτεχνικές και Εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Μισθολογικά Θέµατα
(α) Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω εργαζοµένων, όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.12.2003, αυξάνονται από 1.1.04 κατά ποσοστό 4% και όπως διαµορφώθηκαν
µε αυτές τις αυξήσεις αυξάνονται από 1.9.04 κατά ποσοστό 2,6%.
(β) Οι πιο πάνω µισθοί, όπως θα διαµορφωθούν στις 31.12.2004 αυξάνονται από
1.1.2005 κατά ποσοστό 3,1% και όπως θα διαµορφωθούν στις 31.8.2005
αυξάνονται από 1.9.2005 κατά ποσοστό 3%.
Άρθρο 3
Εφαρµογή Όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλοι οι θεσµικοί όροι της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ και των προηγουµένων οµοίων αυτής
έχουν εφαρµογή και για τους υπαγόµενους στην παρούσα, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι
από ισχύουσες γι’ αυτούς ρυθµίσεις.
Άρθρο 4
Τελικές ∆ιατάξεις
4.1. ∆ιατάξεις προηγουµένων σ.σ.ε. και δ.α. που δε θίγονται µε την παρούσα
εξακολουθούν να ισχύουν.
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4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από
νόµους,

υπουργικές

αποφάσεις,

συλλογικές

ρυθµίσεις

και

εσωτερικούς

κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις δε θίγονται
µε τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
4.3. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν από την
παρούσα

δε

µειώνονται

και

τυχόν

ευνοϊκότεροι

όροι

εργασίας

δεν

τροποποιούνται και εξακολουθούν να ισχύουν.
4.4. Η παρούσα ∆.Α. ισχύει από την 1.1.2004 έως και την 31.12.2005.

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης:
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2005

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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