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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

52/2005 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας Λογιστών και Βοηθών Λογιστών 

Ξενοδοχειακών και λοιπών Επιχειρήσεων όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 28/14-10-2005) 

1.  Με κοινή αίτησή τους προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθ. πρωτ. 058/20-9-2005), η 

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων µε την επωνυµία 

«Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών» (Π.Ο.Λ.), και η «Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Ξενοδόχων» (Π.Ο.Ξ.), νόµιµα εκπροσωπούµενες κατά το Ν. 1876/90, ύστερα από 

την αποτυχία των µεταξύ τους διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή ΣΣΕ, 

ζήτησαν από τον Ο.ΜΕ.∆. την παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της 

συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ τους και που αφορά 
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τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και των βοηθών λογιστών που 

απασχολούνται σε ξενοδοχειακές και λοιπές συναφείς επιχειρήσεις. 

2.  Παράλληλα η οργάνωση των εργαζοµένων ζήτησε όπως στη συλλογική αυτή 

διαφορά εργασίας προσκληθούν να συµµετάσχουν και οι παρακάτω εργοδοτικές 

οργανώσεις τα µέλη των οποίων απασχολούν λογιστές και βοηθούς λογιστές, 

επειδή αυτές αρνήθηκαν τη συµµετοχή τους στις διαπραγµατεύσεις που 

προηγήθηκαν για την υπογραφή της ΣΣΕ που ζήτησε για το έτος 2005, σύµφωνα 

µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.1876/90:  

1)  Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών-Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε),  

2)  Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών,  

3)  Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών ΑΠΠ,  

4)  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών,  

5)  Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος  

6)  Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος και  

7)  Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών. 

3.  Στις 20-9-2005, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν.1876/90 και 

από τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κοινή 

επιλογή των εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων οργανώσεων που παραβρέθηκαν 

∆ιαιτητής στην υπόθεση αυτή, προκειµένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική 

διαφορά εργασίας µε την έκδοση ∆ιαιτητικής απόφασης. 

4.  Την 26.9.2005 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και µε έγγραφη πρόσκλησή µου 

κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε συζήτηση της διαφοράς, την Παρασκευή  

30-9-2005, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. (Πλατεία Βικτωρίας 7). Στη συνάντηση 

προσήλθαν εκπρόσωποι µόνο της αιτούσας οργάνωσης των εργαζοµένων και από 

την πλευρά των εργοδοτικών οργανώσεων µόνο εκπρόσωπος της Π.Ο.Ξ., νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι, όπως εµφαίνεται στο σχετικό πρακτικό ∆ιαιτησίας, οι οποίοι 

ανέπτυξαν προφορικά τις θέσεις τους επί της συλλογικής αυτής διαφοράς 

εργασίας και υπεστήριξαν την άποψή τους επί της ουσίας της διαφοράς αυτής, οι 

µεν εργαζόµενοι δηλαδή ότι πρέπει να εκδοθεί απόφαση µε ελάχιστο περιεχόµενο 

αυτό της από 25-7-2005 υπογραφείσας ΣΣΕ µεταξύ αυτών και ορισµένων 

βασικών εργοδοτικών οργανώσεων όπως ο Σ.Ε.Β., η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε, o 

Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ κ.λπ., ο δε εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς ότι η 

απόφαση που θα εκδοθεί δε θα πρέπει να διαφοροποιείται από όσα έχουν 

συµφωνηθεί στην εθνική κλαδική ΣΣΕ προσωπικού Ξενοδοχείων για το έτος 2005.  
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ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ: 

1.  Ότι η προσφυγή στη διαδικασία αυτή της ∆ιαιτησίας του Ν. 1876/90 έγινε νόµιµα 

από κοινού από την ενδιαφερόµενη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων 

και από την εργοδοτική οργάνωση «Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων» 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.1876/90.  

2.  Την έγγραφη καταγγελία της προηγούµενης όµοιας συλλογικής ρύθµισης, µε την 

οποία κλήθηκαν οι εργοδοτικές οργανώσεις σε έναρξη διαπραγµατεύσεων για 

υπογραφή νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας για το έτος 2005. 

3.  Ότι η παραπάνω καταγγελία της προηγούµενης ρύθµισης κοινοποιήθηκε στις 

εργοδοτικές οργανώσεις που καλούνται ως αρµόδιες για την υπογραφή της νέας 

Σ.Σ.Ε. και στο Υπουργείο Απασχόλησης στην οποία αναφέρονται και τα προς 

διαπραγµάτευση θέµατα. 

4.  Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 139/8-8-2005 αίτηση της Π.Ο.Λ. προς τον Ο.ΜΕ.∆. για την 

ανάληψη µεσολαβητικής προσπάθειας για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. που ζήτησε 

από τις εργοδοτικές οργανώσεις.  

5.  Την από 25-7-2005 Σ.Σ.Ε. που υπογράφθηκε µεταξύ της Π.Ο.Λ. και ορισµένων 

εργοδοτικών οργανώσεων, µε την οποία ρυθµίστηκαν οι όροι αµοιβής και 

εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών για τις επιχειρήσεις-µέλη των 

οργανώσεων που την υπέγραψαν για το έτος 2005. 

6.  Όλα τα λοιπά έγγραφα, που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της συλλογικής 

διαφοράς και τους ισχυρισµούς των µερών.  

7.  Ότι οι συµβαλλόµενες στην από 25-7-2005 ΣΣΕ εργοδοτικές οργανώσεις 

καλύπτουν τον κύριο όγκο απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

λογιστών και βοηθών λογιστών σε όλη τη χώρα. 

8.  Τις λοιπές κλαδικές συλλογικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν και ρυθµίζουν τους 

όρους αµοιβής εργασίας µεταξύ των άλλων και των λογιστών και βοηθών 

λογιστών, όπως αυτές της Παροχής Υπηρεσιών, εµπορικών επιχειρήσεων 

τεχνικών εταιρειών, κλινικών κ.λπ. 

9.  Την ανάγκη να υπάρξει ενιαία και ταυτόσηµη ρύθµιση για όλους τους 

εργαζόµενους, σε οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο, λογιστές και βοηθούς λογιστές 

και εποµένως ότι πρέπει να ισχύσουν όλες οι διατάξεις που περιέχονται στην από 

25-7-2005 ΣΣΕ και για τους λογιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις µέλη 

αφενός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας ξενοδόχων η οποία παρέστη και αφετέρου 

των: 1) Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων, 2) Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών, 3) Ένωσης 
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Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, 4) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-

Περιχώρων, 5) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, 6) Συνδέσµου Εµπόρων 

Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και 7) Συνδέσµου Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, 

οι οποίες αρνήθηκαν τη διαδικασία µεσολάβησης.  

10.  Τέλος ότι, σε εφαρµογή µε τα επιδικασθέντα στην απόφαση του Α.Π. 223/2001 

ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος των ∆.Α., συντρέχουν ειδικοί και βάσιµοι λόγοι 

για τη συνέχεια και συνέπεια της Απόφασης αυτής µε τις προηγούµενες 

συλλογικές ρυθµίσεις του επαγγέλµατος , ώστε η έναρξη ισχύος της να είναι ίδια 

µε εκείνη που συµφωνήθηκε µε την από 25-7-2005 ΣΣΕ, δηλαδή από την  

1-1-2005.  

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής, υπάγονται οι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται σε ξενοδοχειακές, τεχνικές, µελετητικές, 

εργοληπτικές, εµπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πώλησης τροφίµων, ποτών 

κ.λπ. συναφών ειδών, καθώς και σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί  

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της 

παρούσας, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31η ∆εκεµβρίου 2004, αυξάνονται από  

1-1-2005 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί διαµορφώνονται µε την αύξηση αυτή την 

31η Αυγούστου 2005 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 κατά ποσοστό 3%, και 

διαµορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα: 

α)  Λογιστές  

Βασικοί µισθοί Έτη Υπηρεσίας 

Από 1.1.2005 Από 1.9.2005 

0-2 763,70 786,61 

2-4 804,54 828,68 

4-6 831,84 856,80 

6-8 870,12 896,22 

8-10 903,79 930,90 

10-12 923,28 950,98 

12-14 954,84 983,49 

14-16 982,84 1012,33 
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16-18 1012,59 1042,97 

18-20 1042,02 1073,28 

21 1052,66 1084,24 

22 1059,75 1091,54 

23 1067,18 1099,20 

24 1078,18 1110,53 

25 1088,80 1121,46 

26 1099,08 1132,05 

27 1110,08 1143,38 

28 1122,47 1156,14 

29 1128,85 1162,72 

30 1137,72 1171,85 

31 1150,12 1184,62 

32 1163,23 1198,13 

33 1179,88 1215,28 

34 1197,26 1233,18 

35 1212,15 1248,51 

Μετά τη συµπλήρωση 35 πραγµατικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2005 

αύξηση 11,00 ευρώ και από 1.9.2005 11,33 ευρώ, για κάθε συµπληρωµένο έτος 

εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση του 38ου έτους εργασίας. 

β)  Βοηθοί Λογιστές  

Βασικοί µισθοί Έτη υπηρεσίας 

Από 1.1.2004 Από 1.9.2004 

0-2 691,83 712,58 

2-4 711,33 732,67 

4-6 730,12 752,02 

6-8 755,64 778,31 

8-10 782,94 806,43 

10-12 810,58 834,90 

12-14 846,73 872,13 

14-16 876,51 902,81 

16-17 897,42 924,34 

 

Άρθρο 3  

Επίδοµα Ισολογισµού 
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Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις, 

από 1.1.2005 ορίζεται σε ποσοστό 73%, υπολογίζεται στο σύνολο των νοµίµων 

αποδοχών που δικαιούται κάθε µισθωτός και χορηγείται µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις προηγουµένων ρυθµίσεων. 

Άρθρο 4  

∆ιατήρηση Συλλογικών Ρυθµίσεων και Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγουµένων 

συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Αποδοχές δε 

που στο σύνολό τους είναι ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή 

ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 5  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της Απόφασης αυτής, µε τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 

2005. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2005 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 


