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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, 6 Μαΐου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 821 

 

Προς: 

1. Πανελλήνιο Σύλλογο Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισµού, 

∆ιοσκούρων 1, 105 55 Πλάκα, Αθήνα.  

2. Υπουργείο Οικονοµικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  

(∆/νση Μισθολογίου, Τµήµα Β΄), Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα.  

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

19/2010 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του απασχολούµενου στο Υπουργείο 

Πολιτισµού Εργατοτεχνικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου» 

∆ιαιτητής:  Μιλτιάδης Σταµπουλής 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 30/26-1-2011) 

1. Με την αρ. πρωτ. 575/011∆/30.03.2010 αίτησή του προς τον Ο.ΜΕ.∆. ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισµού, ζήτησε την 

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

απασχολούµενου στο Υπουργείο Πολιτισµού Εργατοτεχνικού Προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

2. Την 08-04-2010 αναδείχθηκα ως διαιτητής µε α’ κλήρωση  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισµούς του 

Ο.ΜΕ.∆. 

3. Την 13-04-2010 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και την 16-04-2010 έπειτα από 

έγγραφη πρόσκλησή µου (αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 674/16.04.2010), κάλεσα τα µέρη 

σε κοινή συνάντηση στις 21-04-2010 και ώρα 13:30 µ.µ. στα γραφεία του 

Ο.ΜΕ.∆. για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90. 
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4. Στην κοινή συνάντηση της 21-04-2010 παραστάθηκαν, νόµιµα, οι εκπρόσωποι 

του Πανελληνίου Συλλόγου Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισµού µε τους 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους κ.Τζανάκη και κ. Σπεντζάρη και ο 

εκρόσωπος του ∆ηµοσίου (ΓΛΚ) κ.Μαυρογιαννάκης. 

5. Η συλλογική διαφορά εντοπίστηκε στη διαµόρφωση των όρων αµοιβής και 

εργασίας του απασχολούµενου στο Υπουργείο Πολιτισµού Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

6. Κατά την κοινή συνάντηση, η εργατική πλευρά εξέφρασε τις απόψεις της 

σύµφωνα µε τις οποίες υποστήριξε σειρά αιτηµάτων µε έµφαση στην αναγνώριση 

κάθε προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα δεδοµένου ότι τα µέλη του Συλλόγου 

µόνον συναφή προϋπηρεσία έχουν σε αυτόν (εργατοτεχνίτες), αλλά αυτό δεν 

µπορεί πάντοτε να αποδειχθεί για διάφορους πρακτικούς λόγους.  

Ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου εξέφρασε την άποψη ότι το ∆ηµόσιο δεν µπορεί να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αύξηση αποδοχών πέραν της εισοδηµατικής πολιτικής 

2009, η οποία έχει ήδη καταβληθεί, ενώ επέµεινε στο θέµα αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τοµέα να υπάρχει η συνάφεια ειδικότητας ή 

θέσης απασχόλησης.  

Κατόπιν των ανωτέρω 

έλαβα υπόψη µου τα ακόλουθα : 

1. Την από 30-07-2009 καταγγελία της από 27-03-2009 σ.σ.ε. και την Πρόσκληση 

για διαπραγµατεύσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Εργατοτεχνιτών Υπουργείου 

Πολιτισµού προς το Υπουργείο Οικονοµικών (ΓΛΚ).  

2. Την µε αριθ. πρωτ. 135/15-12-2009 αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου 

Εργατοτεχνιτών Υπουργείου Πολιτισµού προς τον Ο.ΜΕ.∆. για παροχή 

υπηρεσιών µεσολάβησης. 

3. Τα Από 11-01-2010 Πρακτικό Μεσολάβησης. 

4. Την µε αριθ, πρωτ. 482/11-03-2010 Πρόταση Μεσολάβησης της Μεσολαβητού Ε. 

Κουτσιµπού. 

5. Τη µε αρ. πρωτ. 575/011∆/30.03.2010 Αίτηση ∆ιαιτησίας.  

6. Την από 27-03-2009 σ.σ.ε. για τους όρους και αµοιβής και εργασίας του 

απασχολούµενου στο Υπουργείο Πολιτισµού Εργατοτεχνικού Προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

7. Τις απόψεις των µερών όπως εκφράστηκαν στο από 21-4-2010 Πρακτικό 

∆ιαιτησίας. 
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8. Το άρθρο 17 του Ν. 3758 /2009  σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική έτους 

2009 

9. Τις ρυθµίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 2008-2009 για 

το έτος 2009 που προέβλεπε αύξηση επί των Β. Μ. 5,5% από 01-05-2009 

10. Το γεγονός ότι ο εναρµονισµένος ∆ΤΚ στις 31/12/2009 παρουσίασε αύξηση 

2,6% σε σχέση µε την 31/12/2008 

11. Τη διαπίστωση της αναγκαιότητας για αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον 

ιδιωτικό τοµέα χωρίς ανάγκη να προκύπτει ότι τα καθήκοντα ήταν συναφή και 

οµότιµα, δεδοµένου ότι στην παρούσα υπάγεται εργατοτεχνικό προσωπικό του 

οποίου η φύση της εργασίας δεν απαιτεί να προκύπτει συνάφεια των 

καθηκόντων µε τα καθήκοντα της προϋπηρεσίας ώστε να προσµετράται η 

προϋπηρεσία αυτή.    

12. Την εντεινόµενη οικονοµική κρίση και την επιδείνωση της οικονοµικής 

κατάστασης των εργαζοµένων το έτος 2010 

13. Τη διαπιστωµένη αδυναµία των µερών να καταλήξουν σε συµφωνία, γεγονός 

που δικαιολογεί την έκδοση της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης σύµφωνα µε το 

α. 16 του Ν. 1876/1990. 

Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται το απασχολούµενο στο Υπουργείο Πολιτισµού, 

εργατοτεχνικό και µαρµαροτεχνικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, το οποίο ανήκει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργατοτεχνιτών 

Υπουργείου Πολιτισµού. 

Άρθρο 2 

Α) Τα βασικά ηµεροµίσθια του προσωπικού, που υπάγονται στην παρούσα είναι τα 

ακόλουθα : 
 Απλό Ηµεροµίσθιο Ηµεροµίσθιο Υπαίθρου 

Αρχιτεχνίτης 26,31 28,88 

Ειδικ. Τεχνίτης 25,17 27,77 

Τεχνίτης 23,51 25,56 

Ειδικ. Εργάτης και Βοηθός 

Τεχνητού 

21,86 24,08 
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Β) Η κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσας στις 

ανωτέρω κατηγορίες των Βασικών Μισθών γίνεται βάσει των διατάξεων των  

π.δ. 163/1985 (ΦΕΚ Α. 56/28-3-1985) και π.δ. 214/1989 (ΦΕΚ Α. 98/18-4-1989), 

καθώς επίσης και των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 2432/1996  

(ΦΕΚ Α. 180/12-8-1996). 

Γ)  Ειδικά, το µαρµαροτεχνικό προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα η αρχική του 

ένταξη γίνεται στην κατηγορία του τεχνίτη και εξελίσσεται σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω. 

∆)  Για τους υπαγόµενους στην παρούσα για το έτος 2009 έχει εφαρµογή το άρθρο 

17 «εισοδηµατική πολιτική» του Ν. 3758/2009 ΦΕΚ 68/Α/5-5-2009. Ποσά που 

ήδη έχουν χορηγηθεί σε εκτέλεση του πιο πάνω νόµου συµψηφίζονται µε τα 

ποσά που προκύπτουν µε την παρούσα διάταξη. 

Άρθρο 3 

Το πολιτιστικό επίδοµα, το οποίο ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 3 της από 

4/11/2005 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 107/4-11-2005), όπως τροποποιήθηκε µε την 

ρύθµιση του άρθρου 3 της από 21/12/2007 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 96/24-12-07) 

καθορίζεται στο ποσό των επτά ευρώ (7) ηµερησίως. 

Άρθρο 4 

Το επίδοµα της παρ. 22 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 επεκτείνεται και έχει 

ανάλογη εφαρµογή στους υπαγόµενους στην παρούσα. Το επίδοµα αυτό 

καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους 

αντίστοιχους µονίµους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού. Η ρύθµιση αυτή 

ισχύει από 1/1/2008. 

Άρθρο 5 

Το επίδοµα της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3606/2007, επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρµογή 

στους υπαγόµενους στην παρούσα. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους αντίστοιχους µονίµους υπαλλήλους 

του Υπουργείου Πολιτισµού. Η ρύθµιση αυτή ισχύει από 1/1/2008. 

Άρθρο 6 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31-12-2008 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας διατηρούνται ως προσωπική διαφορά µέχρι την κάλυψή της 

από οποιαδήποτε αύξηση νέων αποδοχών. 
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Για τους υπαγόµενους στην παρούσα ισχύουν και οι λοιπές ρυθµίσεις των από 

4/11/2005 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 107/4-11-2005), από 14/12/2006 ΣΣΕ  

(αριθµ. πράξης κατ. 137/15-12-2006), από 21/12/2007 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 

96/24-12-2007) και από 27/3/2009 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 13/27-3-2009), οι οποίες 

δε θίγονται µε αυτήν. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1-1-2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στις επί µέρους διατάξεις. 

 

Ο ∆ΙΑΤΗΤΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 


