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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 157 

Προς: 

1. Σύνδεσµο Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθµου Κρήτης, Μάρκου 

Μπότσαρη 68, 73 100 Χανιά 

2. Ελληνικό ∆ηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό 

Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (∆ιεύθυνση Μισθολογίου, 

Τµήµα Β’), Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα 

3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (Αρχηγείο Ναυτικού), Χολαργός, 156 10 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

1/2010 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθµο Κρήτης» 

Αρ. Πρωτ. ∆ιαιτησίας:  072/18.12.2009 

∆ιαιτητής: Ελένη Πάτρα 
 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Χανίων: 2/3-2-2010) 
 

1. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 072/18.12.2009 αίτησή της προς τον Ο.Μ.Ε.∆., η 

συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας 

των µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου µελών της, επειδή οι απευθείας 

διαπραγµατεύσεις µεταξύ αυτής και της εργοδοτικής πλευράς, δηλαδή του 

«Ελληνικού ∆ηµοσίου», νόµιµα εκπροσωπούµενου, καθώς και η διαδικασία 

µεσολάβησης, δεν κατέληξαν σε κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

2. Την 28.12.2009 αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε την πρώτη κλήρωση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και τους κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆.  
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3. Την 4.1.2010 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και µε έγγραφη πρόσκλησή µου κάλεσα 

τα µέρη σε κοινή συνάντηση την 5.1.2010, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα 

για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 072/18.12.2009 αίτηση προσφυγής στη ∆ιαιτησία του 

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και το 

ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα, από την ενδιαφερόµενη 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, µετά την αποδοχή της πρότασης της 

Μεσολαβητού (επιστολή του Σωµατείου από 14.12.2009, αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 

2331/14.12.2009) και την απόρριψή της από την εργοδοτική πλευρά. 

2. Το από 18.3.2009 «Σχέδιο Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 2009 και Πρόσκληση 

για ∆ιαπραγµατεύσεις» του Σωµατείου, µε τα αιτήµατα της εργατικής πλευράς 

(αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 470/18.3.2009). 

3. Την από 14.10.2009 Αίτηση του Σωµατείου για µεσολάβηση, µε τα αιτήµατα της 

εργατικής πλευράς (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 1970/117Μ/14.10.2009). 

4. Τα από 13.11.2009 και 23.11.2009 Πρακτικά Μεσολάβησης, που αναφέρονται 

στη συζήτηση επί των αιτηµάτων της εργατικής πλευράς. 

5. Τα λοιπά στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Μεσολάβησης και συγκεκριµένα 

το υπ’ αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 2201/29.11.2009 έγγραφο της εργατικής πλευράς µε 

σχέδιο σ.σ.ε. για το 2009 και την από 1.12.2009 µε αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 

2241/1.12.2009 επιστολή, που υπεβλήθη από την εργοδοτική πλευρά, µε θέµα 

«Απόψεις σε Πρόταση Μεσολάβησης», στο οποίο αιτιολογεί την µη αποδοχή των 

αιτηµάτων των εργαζοµένων. 

6. Την Πρόταση Μεσολάβησης της µεσολαβητού Βασιλείας Γιάνναρου (αρ. πρωτ. 

Ο.ΜΕ.∆. 2316/12.12.2009). 

7. Τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις και ιδίως την προηγούµενη ∆ιαιτητική 

Απόφαση 56/2008 (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 2986/17.12.2008). 

8. Τις απόψεις των µερών που διατυπώθηκαν προφορικά κατά τη διάρκεια της 

κοινής συνάντησης και καταγράφονται στο πρακτικό διαιτησίας της 5.1.2010. 

Ειδικότερα, 

α) Οι εκπρόσωποι της Εργατικής Πλευράς υποστήριξαν τα εξής:  

•••• Εκτός της αύξησης του 1% της πρότασης µεσολάβησης, το οποίο σε κάθε 

περίπτωση θα συµψηφιστεί, ζητούν και τα εξής: Στο άρθρο 2 παρ. 8 της ∆Α 

56/2008 να αναφέρεται ότι µετά από 20 έτη εργασίας, οι εργαζόµενοι αυτών των 

ειδικοτήτων να λαµβάνουν το βασικό µισθό των πτυχιούχων ΤΕΙ. 
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•••• Οι παρ. 9Β, 10, και 11 του άρθρου 2 της ∆Α 56/2008 να ενοποιηθούν, διότι 

αφορούν εργαζόµενους µε τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και να 

λαµβάνεται ως βασικός µισθός αυτός της παρ. 10 (1.334,29 Ευρώ). 

•••• Στο άρθρο 3 της ∆Α 56/2008 να προστεθούν τα Π∆ 88/99 και Π∆ 76/2005, που 

αφορούν στη ρύθµιση του ωραρίου εργασίας. 

•••• Η αύξηση κατά µία ηµέρα της κανονικής άδειας, όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 3 της ΕΓΣΣΕ, να αναφέρεται αναλυτικά. 

•••• Να αναφέρεται το άρθρο 4 της πρότασης µεσολαβητού. 

•••• Να γραφεί στη ρύθµιση το εξής: «Επέκταση, στους εργαζόµενους που υπάγονται 

στην παρούσα, της διάταξης της υπ’ αριθµ. 11/1990 απόφασης του 

∆ευτεροβάθµιου ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου Χανίων, που αφορά την αποζηµίωση σε 

περίπτωση θανάτου και διαρκούς αναπηρίας ή για οποιοδήποτε λόγο 

συνταξιοδοτήσεων ή µεταθέσεων των εργαζοµένων στο Πεδίο Βολής Κρήτης του 

Πολεµικού Ναυτικού, δεδοµένου  ότι έχουν κοινό εργοδότη και κοινές συνθήκες 

εργασίας. Η αποζηµίωση αυτή προβλέπει καταβολή πέραν της προβλεπόµενης 

νόµιµης αποζηµίωσης τόσων µηνιαίων αποδοχών, όσα τα χρόνια προϋπηρεσίας 

του µισθωτού στη  συγκεκριµένη υπηρεσία του Π.Ν. και πάντως όχι λιγότερα από 

5 µισθούς.» 

•••• Ο οδηγός που ασχολείται µε τη µεταφορά πυροµαχικών, να λαµβάνει το βασικό 

µισθό του τεχνικού προσωπικού γενικά (άρθρο 2 παρ. ΙΙΙ). ∆ηλαδή να γραφεί το 

εξής: άρθρο 2, παρ. 2 ΙΙΙ «Οι εργάτες και οι οδηγοί που ασχολούνται µε 

πυροµαχικά, δηλαδή µεταφέρουν, απασφαλίζουν ή καταστρέφουν πυροµαχικά, 

λαµβάνουν τον βασικό µισθό του τεχνίτη πυροµαχικών.» 

β) Ο εκπρόσωπος της Εργοδοτικής Πλευράς υποστήριξε την εφαρµογή της 

εισοδηµατικής πολιτικής για το 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3758/09. 

Συµφωνεί για τη µία επί πλέον ηµέρα κανονικής άδειας, κατ’ εφαρµογή της εγσσε 

2008/09. Συµφωνεί επίσης στην ένταξη της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 

Άµυνας για τα φύλλα πορείας (Φ845/28/135612/Σ 3515/1.12.2008) και 

απορρίπτει τα λοιπά αιτήµατα.  

9. Τη διαµόρφωση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ.) του µηνός 

Οκτωβρίου 2009 σε 1,2% και το ότι ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου 

Νοεµβρίου 08 – Οκτωβρίου 09, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του 

δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 07 – Οκτωβρίου 08, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι 

αύξησης 4,4%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα, 

όπως αναφέρεται και στην πρόταση µεσολάβησης. 



 4 

10.  Την εισοδηµατική πολιτική που αφορά το δηµόσιο τοµέα για το έτος 2009, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009.  

11.  Το ποσοστό αύξησης των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα για 

το έτος 2009 που ανέρχεται σε ποσοστό 3,7% µεσοσταθµικά, µε βάση την ΕΓΣΣΕ 

2008-2009 της 2.4.2008 (Π. Κ. 13/18.4.2008).  

12.  Τη γενικότερη οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση και όλα τα δεδοµένα 

που αφ’ ενός επιβάλλουν τη βελτίωση των όρων αµοιβής και εργασίας των 

υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, αφ’ ετέρου δεν επιτρέπουν ικανοποίηση 

όλων των ζητηµάτων που τέθηκαν  από την εργατική πλευρά. 

 

 

Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής : 

 

Άρθρο 1 

Στη ρύθµιση αυτή υπάγεται το εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται 

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ναύσταθµο Κρήτης, στο 

Ναυτικό Νοσοκοµείο Κρήτης και στο Ναυτικό Σταθµό Κρήτης και που είναι µέλη του 

Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθµου Κρήτης. 

Άρθρο 2 

1. Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφαρµόζονται για το έτος 2009 οι 

διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009). Επιπλέον των 

ανωτέρω, στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται από 1.12.2009 ποσοστό 

αύξησης 1%, υπολογιζόµενο επί των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως αυτοί έχουν 

διαµορφωθεί µε την υπ’ αριθµ. 56/2008 διαιτητική απόφαση. 

2. Ποσά που τυχόν έχουν χορηγηθεί για το έτος 2009, συµψηφίζονται µε τα ποσά 

που χορηγούνται µε την παρούσα ρύθµιση. 

 Άρθρο 3 

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη 

εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000, των παρ. 6 και 7 

του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 όπως ισχύει καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 3 

της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 13/18.4.2008). Το επίδοµα αδείας του 

προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, θα καταβάλλεται µε τη 

µισθοδοσία του µηνός Ιουνίου κάθε έτους.  
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Άρθρο 4 

Για τους υπαγόµενους στην παρούσα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2346/1995, 

όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2439/1996, καθώς 

επίσης και οι υπ’ αριθµ. Φ 845/1/127392/Σ.474/26.2.2007 και Φ 845/28/135612/Σ 

3515/ 1.12.2008 ∆ιαταγές του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. 

Άρθρο 5 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις της ∆Α 56/2008 και των 

προηγουµένων ρυθµίσεων αυτής, καθ’ ο µέρος δεν τροποποιούνται µε τις διατάξεις 

της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, από αυτούς που καθορίζει η παρούσα ή από 

αυτούς που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις, 

∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή 

Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2009, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά. 

 

Ηµεροµηνία κατάθεσης: 11 Ιανουαρίου 2010 

 

 

Η  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ  ΠΑΤΡΑ 


