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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922 � 210 88 15 393 info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 30 Ioυλίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 2105 

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 Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών  

Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), Πειραιώς 118, Αθήνα,  

4. Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16, 106 72 Αθήνα, 

5. Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών  

∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε), Αχαρνών 35, 104 34 Αθήνα. 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

33/2008 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών 

που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήµατα κ.λ.π.  

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 19/4-8-2008) 

Μεταξύ αφενός της Οµοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Ελλάδας και αφετέρου της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), της Πανελ-

λήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), της Πανελλή-

νιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), 

της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµα-

τούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) και του Συνδεσµου 

Ανωνύµων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ είχε ανακύψει συλλογική διαφορά για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα 

ηλεκτρολογικά καταστήµατα κ.λ.π καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης 

της χώρας. 

Η Οµοσπονδία Εργατοτεχνιτών Ελλάδας αφού κατήγγειλε, µε την από 31-1-2008  

καταγγελία πρόσκληση, την ισχύουσα ∆Α 26/2007, ζήτησε από τον ΟΜΕ∆, µε την 

74Μ/17.3.2008 αίτηση, την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης µεταξύ αυτής αφενός 

και αφετέρου της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΟΣΕΗ, ΠΟΒΕΣΑ, ΠΟΞ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και του Συνδέ-

σµου Ανωνύµων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ. 
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Ο µεσολαβητής υπέβαλε την µε αρ.πρωτ.1314/3-6-2008 πρόταση µεσολάβησης. Η 

πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά. Από την εργοδοτική πλευρά την 

πρόταση απεδέχθη µόνο η ΠΟΞ ενώ την απέρριψαν οι λοιπές οργανώσεις. Έτσι, εφό-

σον η ΠΟΞ απεδεχθη την πρόταση του µεσολαβητή, υπεγράφη η από 27.6.2008 σσε 

µεταξύ αυτής και της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος. 

Με την 035∆/25-6-2008 αίτηση, η Οµοσπονδία Εργατοτεχνιτών Ελλάδας ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.  

Αναδείχθηκα, µε κοινή επιλογή, διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 

16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών ∆ιαιτητών του 

Ο.ΜΕ.∆., προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών όλης της χώρας, µεταξύ αφενός της Οµο-

σπονδίας Εργατοτεχνιτών Ελλάδας και αφετέρου της ΓΣΕΒΕ, της ΠΟΣΕΗ, της ΠΟΒΕ-

ΣΑ, της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και του Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ. 

Κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση την 16-7-2008. Στη συνάντηση 

αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς, ενώ από τους εκπροσώπους 

της εργοδοτικής πλευράς προσήλθαν οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΟΒΕΣΑ και 

της ΠΟΣΕΗ. Στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι των µερών ανέπτυξαν τις απόψεις 

τους.  

- Η ΠΟΣΕΗ διατύπωσε την πρόταση να υπογραφεί σσε µε αυξήσεις αποδοχών από 

1.1.2008 σε ποσοστό 4,5 %, από 1.7.2008 κατά ποσοστό 4,1%, από 1.1.2009 σε 

ποσοστό 3% και από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9%. Ζήτησε επί πλέον να µην υιοθε-

τηθεί η πρόταση του µεσολαβητή για αύξηση των επιδοµάτων σπουδών και  τεχνι-

κού αερίου καυσίµων και τέλος ζήτησε να συγκροτηθεί το Σεπτέµβριο 2008 κοινή 

επιτροπή που θα επεξεργασθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την παρούσα σσε, συ-

µπεριλαµβανοµένων των όρων των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε. 

και ∆.Α.) που εξακολουθούν να ισχύουν. 

- Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕ και της ΠΟΒΕΣΑ πρότειναν να υπογραφεί σσε µε αυξή-

σεις ίσες µε αυτές της ΕΓΣΣΕ. 

Η πρόταση της ΠΟΣΕΗ έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά και υπεγράφη µεταξύ 

τους η από 22/7/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 

90/28-7-2008) σσε, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

«Άρθρο 1 -Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µαθητευόµενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνί-

τες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς 

και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ι-

σχύει σήµερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων, που είναι κάτοχοι των 

αντίστοιχων αδειών ή διπλωµάτων και εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε όλη 

τη χώρα, σε εργοδότες που είναι µέλη της συµβαλλόµενης εργοδοτικής οργάνωσης. 
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Άρθρο 2 - Βασικοί µισθοί – ηµεροµίσθια 

1. Για το έτος 2008, οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2007 αυξάνονται από 1.1.2008 σε ποσο-

στό 4,5 % και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 

1.7.2008 κατά ποσοστό 4,1%. 

2. Για το έτος 2009, οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2008 αυξάνονται από 1.1.2009 σε 

ποσοστό 3% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνονται από 

1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9%. 

Άρθρο 3 - Συγκρότηση κοινής επιτροπής 

Το Σεπτέµβριο 2008 η Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, και η Πανελλήνια Οµοσπονδίας 

Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) θα συγκροτήσουν, µε εκπροσώπους τους, 

κοινή επιτροπή που θα επεξεργασθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την παρούσα σσε, συµπε-

ριλαµβανοµένων των όρων των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε.. και ∆.Α.) που 

εξακολουθούννα ισχύουν. 

Άρθρο 4 - Τελικές διατάξεις 

1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 27/2007 ∆.Α. και των προηγού-

µενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε.. και ∆.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί µε την πα-

ρούσα. 

2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

υπουργικές αποφάσεις, κάθε είδους συλλογικές ρυθµίσεις και εσωτερικούς κανονισµούς ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται µε τις διατάξεις της παρούσας και διατηρού-

νται. 

3.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.» 

Κάλεσα τις λοιπές οργανώσεις, που δεν είχαν συνάψει σσε, σε νέα κοινή συνάντηση 

την 22/7/2008. Κατά τη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργατικής 

πλευράς και από την εργοδοτική πλευρά οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕ και της ΠΟΒΕΣΑ. 

Το θέµα της συζήτησης εντοπίστηκε στις αυξήσεις των αποδοχών και κυρίως στο αί-

τηµα της εργοδοτικής πλευράς να απαλειφθεί από προηγούµενη σσε ο όρος ότι η ερ-

γασία παρέχεται από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή. Οι συζητήσεις δεν οδήγησαν σε σύ-

ναψη σσε µεταξύ της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος και αφετέρου των λοι-

πών εργοδοτικών οργανώσεων. 

Αφού έλαβα υπόψη µου 

1. Οσα διαµείφθηκαν στις συναντήσεις των µερών.  

2. Την από 27/6/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 

66/15-7-2008) σσε που υπεγράφη  µεταξύ αφενός της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτε-

χνιτών Ελλάδος και αφετέρου της ΠΟΞ, σε συνέχεια της αποδοχής της πρότασης 

µεσολάβησης, 
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3. Την από 22/7/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 

90/28-7-2008) σσε που υπεγράφη µεταξύ αφενός της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτε-

χνιτών Ελλάδος και αφετέρου της ΠΟΣΕΗ. 

4. Όλους τους ισχυρισµούς που εκφράστηκαν από τα µέρη κατά τη διάρκεια της δι-

απραγµάτευσης στο στάδιο της διαιτησίας καθώς και όλα τα έγγραφα του φακέ-

λου. 

Αποφάσισα ότι 

- Η επιθυµία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρη-

τών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) να συζητηθούν θέµατα σχετικά µε τις ηµέρες 

εργασίας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης στα πλαίσια λειτουργί-

ας της επιτροπής, που έχει συµφωνηθεί στη σσε µεταξύ της της Οµοσπονδίας 

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος και αφετέρου της ΠΟΣΕΗ,  

- Τα αιτήµατα της εργατικής πλευράς, ιδίως ως προς τις αυξήσεις των αποδο-

χών, δεν µπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.  

- Οι αυξήσεις αποδοχών, που συµφωνήθηκαν µεταξύ της Οµοσπονδίας Ηλε-

κτροτεχνιτών Ελλάδος και της ΠΟΣΕΗ, µπορούν να υιοθετηθούν από την διαι-

τητική απόφαση, δεδοµένου ότι επί έτη οι ρυθµίσεις που αφορούν τους εργα-

ζόµενους σε εργοδότες που υπάγονται στην ΠΟΣΕΗ και στην ΠΟΒΕΣΑ ήταν 

ενοποιηµένες. Η διαιτητική απόφαση δε πρέπει να οδηγήσει σε διαφοροποίη-

ση µεταξύ της από 22/7/2008 σσε και της παρούσας. Ήδη µε την παρούσα 

δίνεται αναδροµικότητα µικρότερη από αυτή που συµφωνήθηκε µε την ως 

άνω άσσε, τούτο όµως επιβάλλεται από το νόµο.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, η διαιτητική απόφαση διαµορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µαθητευόµενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλε-

κτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλε-

κτρολόγοι 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 εργάζο-

νται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε όλη τη χώρα, σε εργοδότες που είναι µέ-

λη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων. 
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Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί – ηµεροµίσθια 

1.  Για το έτος 2008, οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  

υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2007, αυξάνονται 

από 1.1.2008 σε ποσοστό 4,5 % και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 

30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 4,1%. 

2.  Για το έτος 2009, οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  

υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2008, αυξάνο-

νται από 1.1.2009 σε ποσοστό 3% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

στις 30.6.2009, αυξάνονται από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9%. 

Άρθρο 3 

Συγκρότηση κοινής επιτροπής 

Το Σεπτέµβριο 2008, αφενός η Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας και αφετέρου 

η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟ-

ΒΕΣΑ), ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ και η Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλω-

µατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε) θα συγκροτή-

σουν,µε εκπροσώπους της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς, κοινή επιτροπή 

που θα επεξεργασθεί όλα τα θέµατα που αφορούν στην παρούσα, συµπεριλαµβανο-

µένων των όρων των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε.. και ∆.Α.) που 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Τελικές διατάξεις 

1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 27/2007 ∆.Α. και των 

προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε.. και ∆.Α.) που δεν έχουν τροπο-

ποιηθεί µε την παρούσα. 

2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από 

νόµους, υπουργικές αποφάσεις, κάθε είδους συλλογικές ρυθµίσεις και εσωτερι-

κούς κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται µε τις διατάξεις 

της παρούσας και διατηρούνται. 

3.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 18 Μαρτίου 2008. 

Η  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗ  ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ 


