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Αναφορά: Υπόθεση ∆ιαιτησίας µε αριθ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 038/20.5.1999 

Θέµα: Συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλε-

κτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήµατα 

κ.λπ. όλης της χώρας (εθνική οµοιοεπαγγλεµατική) 

 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

34/1999 

Σήµερα, την 13η Ιουνίου 1999, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κα-

τά το άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Καταστάσεως 

Μεσολαβητών-∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά 

µε τους όρους αµοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται 

στα ηλεκτρολογικά καταστήµατα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδοµές, εγκατάσταση και 

συντήρηση ανελκυστήρων, ηλεκτροµηχανολογικά και λοιπά τεχνικά έργα και γραφεία, κα-

θώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

 

Αφού έλαβε υπόψη του 
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1. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 038/20.5.1999 αίτηση µε την οποία προσέφυγε ο ΟΜΟ-

ΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ στην ∆ιαιτησία. 

2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο Μεσολάβησης, τα στοιχεία που προ-

κύπτουν απ’ αυτά και την Πρόταση Μεσολάβησης, την οποία είχε αποδεχθεί η πλευρά 

των εργαζοµένων και είχε απορρίψει η πλευρά των εργοδοτών στο σύνολό της. 

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

στα Γραφεία του Ο.ΜΕ.∆ την 3η Ιουνίου 1999, κατά την οποία παρευρίσκονταν οι εκ-

πρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ, ΠΟΣΕΗ, ΠΟΞ και ΠΟΒΕΣΑ καθώς και 

της εργατικής οργάνωσης ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Οι εκπρόσω-

ποι της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, µολονότι προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν στην ανωτέρω κοινή συνά-

ντηση.  

4. Ότι για το έτος 1999 εκτιµάται αύξηση του Γ∆ΤΚ σε ποσοστό περίπου 2,5%. 

5. Ότι το ύψος των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ για το τρέχον έτος που ανέρχεται σε ποσοστό 

0,4% (διορθωτικό από 1.1.199) + 1,4% από 1.1.1999 + 1,4% από 1.7.1999. 

6. Ότι η πλευρά των εργαζοµένων ζητά να εξοµοιωθούν οι όροι αµοιβής και εργασίας που 

αφορούν τους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µε 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των λοιπών ηλεκτροτεχνιτών που υπάγονται στην πα-

ρούσα, µε τον ισχυρισµό ότι, ανεξαρτήτως εργοδότη, πρόκειται για την ίδια επαγγελµα-

τική κατηγορία χωρίς να παραλλάσσει το εργασιακό αντικείµενο. 

7. Ότι προς ενίσχυση του αιτήµατός της αυτού η πλευρά των εργαζοµένων επικαλείται την 

υπ’ αριθ. 89/1999 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας η οποία εκδόθηκε επί δια-

φοράς µεταξύ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟ-

ΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ και η οποία ακύρωσε λόγω «πληµµελούς αιτιολογίας» την υπ’ 

αριθ. 12397/1990 απόφαση του Υπουργού Εργασίας που είχε κηρύξει εκτελεστή την υπ’ 

αριθ. 13/1990 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών µε την οποία είχαν διαφοροποιηθεί προς τα 

κάτω οι όροι αµοιβής των ηλεκτροτεχνιτών που παρέχουν εργασία στα ξενοδοχεία, σε 

σχέση µε τους λοιπούς συναδέλφους τους που απασχολούνται σε άλλους εργοδότες. 

8. Ότι η πλευρά της Π.Ο.Ξ. υποστηρίζει ότι υφίσταται λόγος για τη διαφοροποίηση των 

αποδοχών µεταξύ των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές µονάδες 

και αυτών που απασχολούνται σε άλλες επιχειρήσεις, θεωρεί δε ότι οι συνθήκες των 

απασχολουµένων στα ξενοδοχεία ηλεκτροτεχνιτών προσεγγίζουν περισσότερο προς αυ-

τές που απασχολούνται οι ηλεκτροτεχνίτες της βιοµηχανίας. 
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9. Ότι καθοριστικό σηµείο για τον προσδιορισµό των αποδοχών αποτελεί η επαγγελµατική 

«ειδικότητα» του µισθωτού. Το αντικείµενο εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 

δεν διαφοροποιείται στα βασικά του χαρακτηριστικά από ποιοτικής πλευράς απ’ αυτό 

των ηλεκτροτεχνιτών στις λοιπές επιχειρήσεις. Βεβαίως, ενδέχεται ο φόρτος εργασίας 

του ηλεκτροτεχνίτη σε ένα ξενοδοχείο να είναι µικρότερος απ’ ότι σε ένα άλλο εργασια-

κό χώρο, το ενδεχόµενο όµως αυτό δεν µπορεί από µόνο του να αιτιολογήσει αρκού-

ντως τη µισθολογική διαφοροποίηση. Εξάλλου, είναι αυτονόητο ότι σε µια (µικρού µε-

γέθους) ξενοδοχειακή επιχείρηση που δεν υφίστανται οι όροι για τη συνεχή και πλήρη 

απασχόληση ηλεκτροτεχνίτη και συνεπώς από οικονοµική άποψη δε συµφέρει η απα-

σχόληση αυτού µε πλήρες ωράριο, µπορεί να επιλεγεί η λύση της πρόσληψης µε µερική 

απασχόληση ή της κάλυψης της ανάγκης µε σύµβαση έργου.  

10. Ότι η επίκληση της σ.σ.ε. ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανίας (µε αιτιολογική βάση ότι οι η-

λεκτροτεχνίτες βιοµηχανίας αµείβονται µε χαµηλότερες αποδοχές λόγω ότι η εργασία 

τους είναι ελαφρότερη), έτσι ώστε να στηριχθεί αντίστοιχα το επιχείρηµα για µικρότε-

ρες αποδοχές για τους ηλεκτροτεχνίτες ξενοδοχείων απ’ ότι οι ηλεκτροτεχνίτες των κα-

ταστηµάτων δεν θεωρούµε ότι αποτελεί ασφαλές επιχείρηµα. Πρέπει να θυµίσουµε ότι 

η µισθολογική διαφοροποίηση των αποδοχών µεταξύ σ.σ.ε. καταστηµάτων και σ.σ.ε. 

βιοµηχανίας δεν υφίστατο πάντοτε, ούτε είχε πάντοτε την ίδια αναλογία που υπάρχει 

σήµερα, συναντώνται δε περίοδοι όπου οι προσδιορισµένες από την σ.σ.ε. ηλεκτροτε-

χνιτών βιοµηχανίας αποδοχές ήταν αρκετά υψηλότερες για ορισµένες ειδικότητες απ’ 

αυτές που ορίζονταν απ’ τη σ.σ.ε. ηλεκτροτεχνιτών καταστηµάτων. Τέτοιο, µεταξύ άλ-

λων, παράδειγµα αποτελούν οι συλλογικές συµβάσεις του έτους 1971 όπου το ηµεροµί-

σθιο του µαθητευόµενου ηλεκτροτεχνίτη 2ου έτους µαθητείας ήταν για τα καταστήµατα 

55 δρχ. ενώ για τις βιοµηχανίες 60 δρχ., δηλαδή 10,1% υψηλότερο, τα δε ηµεροµίσθια 

για τους βοηθούς ηλεκτροτεχνίτες 2 ετών προϋπηρεσίας προσδιορίζονταν σε 95 και 99 

δρχ. αντίστοιχα. Επίσης κατά πολύ υψηλότερες είχαν ορισθεί τα ηµεροµίσθια στην 

28/1974 ∆∆∆∆ Αθηνών ηλεκτροτεχνιτών βιοµηχανίας µε την από 25.4.1973 σ.σ.ε. ηλε-

κτροτεχνιτών καταστηµάτων : 122 δρχ. προς 93 δρχ. για τον βοηθό 1ου έτους, 142 

δρχ. προς 103 δρχ. για τον βοηθό 2ου έτους κ.λ.π. Χάριν παραδείγµατος, εξάλλου, 

µπορεί να αναφερθεί ότι την 1.8.1975 τα ηµεροµίσθια των βοηθών ηλεκτροτεχνιτών 

κατόχων αδείας τόσο των βιοµηχανιών (µε την από 15.4.1975 σ.σ.ε.) όσο και των κα-

ταστηµάτων (µε την 21/1975 ∆∆∆∆ Αθηνών) ήταν ακριβώς τα ίδια. Συνεπώς, άλλοι λό-

γοι συγκυριακοί και όχι ο διαφορετικός φόρτος ή οι συνθήκες εργασίας αιτιολογούν τις 

διαφοροποιηµένες αποδοχές µεταξύ των συλλογικών ρυθµίσεων που αφορούν τα κατα-

στήµατα και τις βιοµηχανίες. 
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11. Ότι, πέρα των ανωτέρω, η διαφορά των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών µεταξύ η-

λεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων και ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται στις λοιπές υπα-

γόµενες στην παρούσα επιχειρήσεις δεν είναι ενιαία για όλες τις ειδικότερες κατηγορίες, 

αλλά ποικίλει κατά διάφορα µεγέθη µεταξύ: 0,4% (αδειούχοι βοηθοί), 2,8% (αδειούχοι 

ηλεκτροτεχνίτες), 3,3% (αδειούχοι αρχιτεχνίτες), 1,6% (αδειούχοι εργοδηγοί µε θέση) 

και 2,8% (πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών µε θέση). Η ποικιλία ό-

µως της διαφοροποίησης αυτής δεν έχει καµµία λογική εξήγηση ή νοµική αιτιολογία και 

θα πρέπει να αποκατασταθεί και αυτή η ανισότητα. 

12. Ότι απ’ τα ανωτέρω προκύπτει ότι θα πρέπει να επιχειρηθεί εξίσωση των αποδοχών 

των ηλεκτροτεχνιτών των ξενοδοχείων µε αυτές των λοιπών ηλεκτροτεχνιτών που υπά-

γονται στην παρούσα, η οποία όµως πρέπει να είναι σταδιακή δεδοµένου ότι δεν είναι 

δυνατόν να επιβαρυνθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µε το συνολικό κόστος της ε-

ξοµοίωσης µε µια ετήσια ρύθµιση. 

13. Ότι κατά το άρθρο 16 § 3 Ν. 1876/1990, η απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύει από της 

εποµένης της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, δηλαδή, αφού η σχετική αίτηση 

υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.∆. την 15.2.1999, η παρούσα διαιτητική απόφαση θα αρχίσει να 

ισχύει από 16.2.1999. 

Αποφασίζει ως εξής 

 

Άρθρο 1ο 

Πεδίο ισχύος 

1. Στις διατάξεις της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι µαθητευόµενοι, βοη-

θοί ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλε-

ψης όλων χωρίς εξαίρεση των ειδικοτήτων και κατηγοριών του N. 6422 /1934 και των 

διαταγµάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτη-

µένης εργασίας στα Hλεκτρολογικά Kαταστήµατα, Hλεκτροτεχνουργεία, Πλοία, 

Oικοδοµές, Eγκατάσταση και Συντήρηση Aνελκυστήρων, Hλεκτροµηχανολογικά και 

λοιπά Tεχνικά Έργα και Γραφεία. 

2. Στην παρούσα υπάγονται οµοίως οι παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων που απασχο-

λούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 

Άρθρο 2ο 

Bασικές αποδοχές 
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Α. Tα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 1, καθορίζονται από 16.2.1999 και 1.7.1999 αντιστοίχως ως ε-

ξής: 

1. Oι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες, σύµφωνα µε τους όρους της E.Γ.Σ.Σ.E., εφόσον 

έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Oι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών, ηµεροµίσθιο δρχ. 6.740 – 6.848. 

3. Oι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και παίρ-

νουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη. 

4.  α) Oι αδειούχοι Hλεκτροτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 154.157 – 156.624. 

β) Oι αδειούχοι Aρχιτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 159.528 – 162.080. 

γ) Oι αδειούχοι Eργοδηγοί µε θέση, µηνιαίο µισθό δρχ. 164.353 – 166.982 

δ) Oι Πτυχιούχοι Eπίβλεψης Συντηρητών ή Eγκαταστατών µε θέση, µηνιαίο µισθό 

δρχ. 170.246 – 172.970. 

Β. Tα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 1, καθορίζονται από 16.2.1999 και 1.7.1999 αντιστοίχως ως ε-

ξής: 

1. Oι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες, σύµφωνα µε τους όρους της E.Γ.Σ.Σ.E., εφόσον 

έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Oι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών, ηµεροµίσθιο δρχ. 6.740 – 6.848. 

3. Oι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και παίρ-

νουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη. 

4.  α) Oι αδειούχοι Hλεκτροτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 150.518 – 153.530. 

β) Oι αδειούχοι Aρχιτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 155.090 – 158.900. 

γ) Oι αδειούχοι Eργοδηγοί µε θέση, µηνιαίο µισθό δρχ. 162.300 – 164.900 

δ) Oι Πτυχιούχοι Eπίβλεψης Συντηρητών ή Eγκαταστατών µε θέση, µηνιαίο µισθό 

δρχ. 166.225 – 169.550. 

Άρθρο 3ο 

Λοιπές ρυθµίσεις 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ∆.Α. 20/1998 καθώς και οι λοι-

ποί όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα, 

κατά το µέτρο που αφορούν τους εργαζόµενους του άρθρου 1 παράγραφοι α’ και β΄ της 

παρούσας. 

Άρθρο 4ο 

Έναρξη ισχύος 
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Η παρούσα ισχύει από 16-2-1999. 

Tυχόν 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. 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 


