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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

39/2004 

Για τους όρους αµοιβής εργασίας των Εργαζοµένων  

στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 27/29-09-2004) 

Στις 7/9/2004 αναδείχθηκα µε κλήρωση διαιτητής και στις 13/9/2004 ανέλαβα τα 

καθήκοντά µου. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς, κάλεσα τους εκπροσώπους της 

εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς σε κοινή συνάντηση στις 21.9.2004, 

προκειµένου να συζητηθεί η σχετική αίτηση που υπέβαλε η οργάνωση των 

εργαζοµένων.  

Στη συνάντηση παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της αιτούσας 

εργατικής οργανώσεως ΟΙΥΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων:  

α)  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,  

β)  Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών,  

γ)  Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων και  

δ)  Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, όπως ονοµαστικά 

αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό ∆ιαιτησίας.  

Οι παρασταθέντες εκπρόσωποι ανέπτυξαν τις απόψεις τους για την συζητούµενη 

συλλογική διαφορά εργασίας και αναφέρθηκαν στους λόγους για τους οποίους δεν 

κατέστη δυνατή η σύναψη ΣΣΕ. 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΜΟΥ 

1.  Ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε µε πρωτοβουλία της εργατικής πλευράς  

(υπ’ αριθµ. πρωτ. 045/30.7.2004 αίτηση διαιτησίας προς τον Ο.ΜΕ.∆., η οποία 

επιδιώκει την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας). 

2.  Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Ο.ΜΕ.∆. 21/14.1.2004 αίτηση µεσολάβησης µε την 

οποία το ανωτέρω σωµατείο αιτείται τη διαµόρφωση των όρων αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας 

για το έτος 2004 

3.  Την από 23.12.2003 έγγραφη «καταγγελία» της προηγούµενης συλλογικής 

ρύθµισης (30/2003 διαιτητική απόφαση), και την περιεχόµενη στο ίδιο έγγραφο 
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πρόσκληση προς τις πιο πάνω εργοδοτικές οργανώσεις για έναρξη 

διαπραγµατεύσεων για υπογραφή νέας συλλογικής ρύθµισης. 

4.  Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

στο Υπουργείο Εργασίας και αναφέρει και τα προς διαπραγµάτευση θέµατα. 

5.  Τη µε αριθµό 1609/2004 πρόταση της µεσολαβήτριας Ε. Κουτσιµπού, την οποία 

έχει αποδεχθεί η εργατική πλευρά. 

6.  Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο της µεσολάβησης και τα 

στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. 

7.  Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά την προαναφερόµενη συνάντηση, όπως 

και τα πρακτικά των διαπραγµατεύσεων των µερών,  

8.  Το ύψος των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ για το τρέχον έτος  

9.  Το ύψος του πληθωρισµού, όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 2003, καθώς 

και το προβλεπόµενο ύψος του πληθωρισµού για το έτος 2004. 

10.  Τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και ιδίως τις προβλέψεις του Εθνικού 

Αναθεωρηµένου Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών για την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχωρίου 

Προϊόντος (+4,2,%), της παραγωγικότητας της εργασίας (+2,5%) και του ∆.Τ.Κ. 

(3,4%) κατά το έτος 2004. 

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Ισχύος 

1.  Στην παρούσα υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας που 

απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται 

στους χώρους της:  

∆ιαφηµίσεως, πληροφορικής, µεταφοράς και διαµεταφοράς, εκπαιδεύσεως, 

επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, φυλάξεως επιχειρήσεων, 

φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής 

παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και 

σωµατείων, καθαρισµού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυµεταφορών 

ταχυδροµείων, δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων 

και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες: 
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α. Γραµµατείς -Υπάλληλοι Γραφείου 

β. Λογιστές -Βοηθοί Λογιστών 

γ. Βοηθητικό-τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας-εισπράκτορες-

αποθηκάριοι-κλητήρες-διανοµείς) 

δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί) 

ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-στριες, 

αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής 

υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόµενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται 

οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 

23.7.1998 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ που αφορά τους όρους 

αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης 

της χώρας και  

στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων  

2.  Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβάθµιου σωµατείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., 

πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια 

σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν. 

Άρθρο 2  

Αυξήσεις Βασικών Μισθών και Ηµεροµισθίων  

1.  Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή 

µισθωτών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2003 µε βάση την ∆Α 30/2003, 

αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4%. 

2.  Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

την 31-8-2004 µε βάση την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, αυξάνονται από  

1-9-2004 κατά ποσοστό 2,5 %. 

3.  Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως είχαν 

διαµορφωθεί 31-12-2003 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις 

αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ∆Α που εξακολουθούν να ισχύουν 

αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί  

31-8-2004 αυξάνονται από 1-9-2004 κατά ποσοστό 2,5%. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα  

1.  Στους υπάλληλους γραφείου οι οποίοι χρησιµοποιούν δίκυκλο µε εντολή του 

εργοδότη για µέρος της παροχής υπηρεσιών τους χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης 

εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού. 
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2.  Το επίδοµα ισολογισµού που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές 

αυξάνεται και διαµορφώνεται στο 68% υπολογιζόµενο επί του συνόλου των 

νοµίµων αποδοχών και καταβάλλεται µε τους όρους και προϋποθέσεις των 

προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων. 

3.  Το βασικό ηµεροµίσθιο των καθαριστριών, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, 

προσαυξάνεται µε επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής 

υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη µέχρι 5 τριετίες. 

4.  Ο βασικός µισθός των φυλάκων, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, 

προσαυξάνεται µε επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία 

πραγµατικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη µέχρι 6 τριετίες. 

5.  Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται 

τα λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις 

προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο 

όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις.  

Άρθρο 4  

Εβδοµάδα 5 ηµερών 

Καθιερώνεται για τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή εβδοµαδιαία 

εργασία πέντε ηµερών, 8ώρου ηµερήσιας απασχόλησης και 40 ωρών εβδοµαδιαίας 

εργασίας. Κάθε απασχόληση πέραν των 40 ωρών εβδοµαδιαίως θα αµείβεται 

σύµφωνα µε όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι και διατάξεις της εργατικής 

νοµοθεσίας. 

Άρθρο 5  

Εφαρµογή Θεσµικών Όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Οι θεσµικοί όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως ισχύει αποτελούν µέρος της παρούσας και 

ισχύουν και για τους µισθωτούς που υπάγονται σ’ αυτή. 

Άρθρο 6  

∆ιατήρηση Ρυθµίσεων 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι όλων των προηγουµένων οµοίων 

ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 7  

Αρχή Ευνοϊκότερων Ρυθµίσεων  

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 
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αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., κανονισµούς εργασίας, κ.λπ., δε θίγονται και εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

Άρθρο 8  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2004.  

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2004 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 


