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7. Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών, Φειδίου 14-16, Αθήνα 

8. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων, Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα 

9. Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Bας. Σοφίας 102, Αθήνα  

10. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, Κισάβου 10, Α. 

Βριλήσσια 

11.  Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας, 

Πανεπιστηµίου 56, Αθήνα 

12. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Βας. Σοφίας 102, Αθήνα 

13. Σύνδεσµο Εµπόρων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, Αδριανού 7, 154 51 Νέο 

Ψυχικό 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

54/2008 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών 

βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων 

όλης της χώρας 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 33/12-11-2008) 

 Με την αριθµ. πρωτ. 156/30.7.2008 αίτησή της, προς τον Ο.Μ.Ε.∆., η 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων µε την επωνυµία «Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Λογιστών, (ΠΟΛ)» ζήτησε την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης. Με 

βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, 

ανέλαβα, ύστερα από κλήρωση, την διαιτησία της υπόθεσης αυτής, κατόπιν της 

σχετικής µε αριθ.πρωτ 77/20-10-08 αίτησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων, µε βάση το άρθρο 16 του Ν.1876/90, λόγω απόρριψης από την 
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εργοδοτική πλευρά της πρότασης της µεσολαβήτριας κυρίας Σαλίµπα, η οποία είχε 

γίνει δεκτή από την πλευρά των εργαζοµένων. 

Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα τους εκπροσώπους των 

µερών αυτής της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση την 6-11-2008 στα 

γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο 

της συνάντησης αυτής είχα και από µία κατ’ιδία συνάντηση µε τους εκπροσώπους 

κάθε πλευράς. 

Μετά από την ανταλλαγή απόψεων µε τους εκπροσώπους των µερών, έλαβα υπόψη 

µου, ιδίως: 

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, 

εξουσιοδοτήσες, πρακτικά, κλπ) και τις θέσεις των µερών, όπως αναπτύχθηκαν 

προφορικά. 

β. Την από 19.12.2007 καταγγελία των υπ’ αριθµ. 41/28.9.2007 και 43/6.11.2007 

διαιτητικών αποφάσεων και την πρόσκληση σε διαπραγµατεύσεις εκ µέρους της 

«Π.Ο.Λ.» 

γ. Τη σύναψη της από 2 Απριλίου ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και ειδικότερα το περιεχόµενο 

αυτής σύµφωνα µε το οποίο τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των 

εργαζοµένων όλης της χώρας όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση 

την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε των ετών 2006-2007, αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 

3,45%, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 αυξάνονται από 1.9.2008 

κατά ποσοστό 3,0%, και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009 αυξάνονται 

από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,50%. 

δ. Τις πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισµού, που ακολούθησαν µετά τη 

σύναψη της ΕΓΣΣΕ και ειδικότερα το  Γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ) 

κατά τη δωδεκάµηνη περίοδο Οκτωβρίου 2007 – Σεπτεµβρίου 2008 που 

παρουσίασε αύξηση 4,6%.  

ε. Τις προηγούµενες αντίστοιχες συλλογικές ρυθµίσεις και τις σχετικές συλλογικές 

κλαδικές ρυθµίσεις, στο βαθµό που περιέχουν διατάξεις για θέµατα λογιστών. 

στ. Τη  µεσολαβητική πρόταση της µεσολαβήτριας κυρίας Σαλίµπα. 

ζ. Ειδικά ως προς το χρόνο ισχύος της ρύθµισης σηµειώνονται τα εξής: Ως γνωστό, 

κατά τη νοµολογία του Αρείου Πάγου (βλ. ΑΠ 223/2001, σχόλιο Ιω. Ληξουριώτη 

στο ∆ΕΕ 2001:535 και Αθανασίου Καρδαρά στην ΕΕργ∆ 2001 σελ. 1181, επί 

λέξει), «είναι πρόδηλο ότι  το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του  

ν. 1876/1990 ("ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για 

µεσολάβηση") θεσπίστηκε για να αποτρέψει  ενέργειες ή συµπεριφορές ιδιαίτερα 

της εργοδοτικής  πλευράς (ενόψει προοδευτικής, συνήθως, βελτιώσεως των  

όρων και συνθηκών εργασίας µε τις νεότερες ρυθµίσεις),  που θα οδηγούσαν σε 

παρέλκυση µε τελικό στόχο την  αποτυχία των διαπραγµατεύσεων, ώστε η 
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συλλογική  διαφορά να λύνεται το αργότερο δυνατό από τη διαιτησία, αποσκοπεί 

στη ρύθµιση του θέµατος της ισχύος της διαιτητικής απόφασης, εφόσον δεν 

ορίστηκε άλλως, ενόψει του ενδοτικού χαρακτήρα της εν λόγω διάταξης, και δεν 

έχει την έννοια ότι αποστερεί το διαιτητή της δυνατότητας να προσδώσει  

αναδροµική ισχύ στην απόφασή του, πέραν του άνω  χρονικού ορίου, εκτός αν 

µια τέτοια διάταξη της διαιτητικής απόφασης ανατρέπει αντίθετη επ` αυτού 

συµφωνία των µερών της συλλογικής διαφοράς. Κάτι, τέτοιο όχι µόνο θα  

υπέθαλπε τις άνω παρελκυστικές ή αποτρεπτικές των διαπραγµατεύσεων 

ενέργειες, αλλά και θα αντέκειτο στην  όλη ρύθµιση της διαιτησίας που επιβάλλει 

συµφωνίες των  µερών ή µη εριστά σηµεία της διαφοράς, µεταξύ των  οποίων 

µπορεί να είναι και η αφετηρία της ρύθµισης της  συλλογικής διαφοράς, να 

καταχωρούνται, στη διαιτητική  απόφαση κατά τα συµπεφωνηµένα, που 

συµπίπτουν µε  εκείνα της Σ.Σ.Ε., προς την οποία, άλλωστε, και  εξοµοιώνεται η 

διαιτητική απόφαση.» Συνεπώς, ο διαιτητής έχει διακριτική ευχέρεια («δικαίωµα», 

κατά την ως άνω απόφαση) να προσδώσει αναδροµική ισχύ στην απόφαση του, 

µε µοναδικό περιορισµό της ευχέρειας αυτής να µην ανατρέπει αντίθετη επ’αυτού 

συµφωνία των µερών της συλλογικής διαφοράς. Παρόµοια συµφωνία δεν υπήρξε 

στην παρούσα περίπτωση. Αντιθέτως, η µεν εργατική πλευρά, η οποία κατήγγειλε 

την προηγούµενη συλλογική ρύθµιση εντός του ∆εκεµβρίου του παρελθόντος 

έτους, είχε ως θέση την έναρξη της ισχύος από 1.1.2008, η δε εργοδοτική είχε 

συµφωνήσει επ’αυτού, υπό τον όρο ότι θα υπογραφόταν  σσε µε τη συµφωνία 

των µερών, αν και ήταν ρητά αντίθετη  στην αναδροµικότητα της ισχύος για 

διάστηµα προγενέστερο της υποβολής της αίτησης µεσολάβησης, στην 

περίπτωση που θα εκδιδόταν διαιτητική απόφαση. 

 

Με βάση τα παραπάνω η απόφαση µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής  

Στις διατάξεις της ∆ιαιτητικής αυτής απόφασης, υπάγονται οι µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που ανήκουν σε πρωτοβάθµια σωµατεία µέλη 

της ΠΟΛ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις-µέλη των εν διενέξει εργοδοτικών 

οργανώσεων όλης της χώρας.  

Άρθρο 2 

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

παρούσας, όπως είχαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 

ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί διαµορφώνονται την 31η Αυγούστου 2008 αυξάνονται 

από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,4%, όπως στον παρακάτω πίνακα: 
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Α) Λογιστές 

Μετά τη συµπλήρωση 35 πραγµατικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-2008 

αύξηση 13,23 ευρώ και από 1-9-2008, 13,68 ευρώ για κάθε συµπληρωµένο έτος 

εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση του 38ου έτους εργασίας. 

Β) Βοηθοί Λογιστές 

Έτη υπηρεσίας Βασικοί  µισθοί Βασικοί  µισθοί 

 
από 1.1.2008            

3,5% 
από 1.9.2008 

3,4% 
0-2 918,10 949,31 
2-4 967,21 1000,09 
4-6 1000,02 1034,02 
6-8 1046,04 1081,61 
8-10 1086,52 1123,46 
10-12 1109,94 1147,68 
12-14 1147,90 1186,93 
14-16 1181,55 1221,72 
16-17 1217,32 1258,70 
17-18 1217,32 1258,70 
18-20 1252,69 1295,28 
20-21 1265,49 1308,52 
21-22 1274,01 1317,33 
22-23 1282,94 1326,56 
23-24 1296,17 1340,24 
24-25 1308,93 1353,44 
25-26 1321,29 1366,22 
26-27 1334,51 1379,88 
27-28 1349,41 1395,29 
28-29 1357,08 1403,22 
29-30 1367,74 1414,25 
30-31 1382,65 1429,66 
31-32 1398,42 1445,97 
32-33 1418,42 1466,64 
33-34 1439,32 1488,26 
34-35 1457,21 1506,75 

Βασικοί  µισθοί Βασικοί  µισθοί 
Έτη υπηρεσίας 

 
από 1.1.2008            

3,5% 
από 1.9.2008 

3,4% 

0-2 831,71 859,98 

2-4 855,14 884,21 

4-6 877,73 907,57 

6-8 908,42 939,31 

8-10 941,23 973,23 

10-12 974,47 1007,61 

12-14 1017,92 1052,53 

14-16 1053,71 1089,54 

16-17 1078,85 1115,53 
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Άρθρο 3 

Επίδοµα Ισολογισµού 

1. Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις 

για τους υπαγοµένους στην παρούσα από 1.1.2008 ορίζεται σε ποσοστό 77% και 

υπολογίζεται στο σύνολο των νοµίµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός. 

2. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών 

της οικείας επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθµός των λογιστών 

και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα 

τρία (3) άτοµα, είτε β) ο συνολικός αριθµός των λογιστών και βοηθών λογιστών 

που απασχολούνται στα χωριστά τµήµατα του λογιστηρίου εκτός του κεντρικού 

καταστήµατος ή στα υποκαταστήµατα ή πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) 

άτοµα. 

Άρθρο 4 

Προϋπηρεσία πτυχιούχων ΙΕΚ Λογιστικής 

Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τµήµατος Λογιστικής, µετά τη 

συµπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, εντάσσονται 

στο κλιµάκιο 14-16 των λογιστών του άρθρου 2 και λαµβάνουν τις αντίστοιχες 

αποδοχές. 

Άρθρο 5 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

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

οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6 

∆ιάρκεια Απόφασης 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008 και λήγει την 31.12.2008. 

 

 

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 

Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ 


