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Προς:
1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ιδιωτικού ∆ικαίου στο ∆ηµόσιο
(ΠΟΕΙ∆∆), Χαλκοκονδύλη 13 (5ος όροφος), Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους),
Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα
3. Υπουργείο

Εσωτερικών,

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

&

Αποκέντρωσης

(Γενική ∆/νση Κατάστασης Προσωπικού, ∆/νση Προσωπικού Ιδ. ∆ικαίου, Υπόψη
κ. ∆ηµήτρη Πολυκράτη), Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
4. Υπουργείο Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας 5, 100 27 Αθήνα
5. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Πεντάγωνο, 155 61 Χολαργός
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Μητροπόλεως 15, 101 85
Αθήνα
7. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
8. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
9. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
10. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (∆/νση Προσωπικού,
Υπόψη κας Φωτεινού), Πειραιώς 40 (5ος όροφος), Αθήνα
11. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, 101 87
Αθήνα
12. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Λεωφ. Μεσογείων 96, 101 27 Αθήνα
13. Υπουργείο Πολιτισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 106 32 Αθήνα
14. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Γρηγ. Λαµπράκη 150, 185 18 Πειραιάς
15. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
16. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ∆ιοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη
17. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, Φιλελλήνων 9, 105 57 Αθήνα
18. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2, 156 69 Αθήνα
19. Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., Ζαλοκώστα 10, Αθήνα
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
35/2004
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 28/01-10-2004)

1. Με βάση το Ν.1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κοινή συµφωνία των µερών ∆ιαιτητής, προκειµένου να
επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας, για τους όρους αµοιβής και εργασίας
του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου που απασχολείται στο
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζοµένων Π.Ο.Ε.Ι.∆.∆. αφενός και του «Ελληνικού ∆ηµοσίου» αφετέρου.
Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζοµένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του µεσολαβητή την οποία
απέρριψε το «Ελληνικό ∆ηµόσιο».
2. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφαση µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στα
γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. τους εκπροσώπους των µερών για να διατυπώσουν τις
απόψεις τους.
Στη

συνάντηση

αυτή,

προσήλθαν

οι

εκπρόσωποι

των

µερών,

νόµιµα

εξουσιοδοτηµένοι και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.
3. Έλαβα επίσης υπόψη µου:
α. Τα

έγγραφα

που

περιέχονται

στο

σχετικό

φάκελλο

(κοινοποιήσεις,

εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.)
β. Την αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς τον
Ο.ΜΕ.∆. για προσφυγή στη διαιτησία.
γ.

Την έγγραφη εξώδικη καταγγελία της από 5-12-2002 Σ.Σ.Ε. για τους όρους
αµοιβής και εργασίας του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
που απασχολείται στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. µε το επισυναπτόµενο
σ’ αυτή σχέδιο συλλογικής ρύθµισης του έτους 2003.

δ. Τις από 5-12-2002 και 9-12-2002 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αµοιβής και εργασίας
του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου που απασχολείται στο
∆ηµόσιο και στα Ν.Π.∆.∆. για το έτος 2002.
ε.

Το ύψος των αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το έτος 2003, σε συνδυασµό µε
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την εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης για το ίδιο έτος, καθώς και τις
εκτιµήσεις για τον πληθωρισµό του έτους 2003.
στ. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας µας που αφενός µεν
επιβάλλει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων και
αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη και άµεση ικανοποίηση όλων των
οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά.
ζ.

Την από 21-7-2004 πρόταση του µεσολαβητή.

4. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
α. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται οι απασχολούµενοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο και στα Ν.Π.∆.∆. που είναι µέλη των Σωµατείων,
τα οποία ανήκουν στη δύναµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων
Ιδιωτικού ∆ικαίου στο ∆ηµόσιο (Π.Ο.Ε.Ι.∆.∆.).
β. Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε βεβαίωση της ανωτέρω Οµοσπονδίας.
Άρθρο 2
α. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3156/2003 επεκτείνονται και έχουν ανάλογη
εφαρµογή στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας.
β. Ο µηνιαίος βασικός µισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση, κατά
περίπτωση, των βασικών µισθών όλων των βαθµών της ιεραρχίας (κλιµάκια),
µετά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγρ. α’ του παρόντος άρθρου,
αυξάνεται σε ποσοστό 1% από 1-12-2003.
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προϊσχύουσες ρυθµίσεις κατά το µέρος
που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1-1-2003, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επί µέρους διατάξεις.
Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης:
Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2004

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
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