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Προς:
1. Σωµατείο Αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθµου Κρήτης, Μ.
Μπότσαρη 68 ΧΑΝΙΑ
2. Υπουργείο

Οικονοµικών,

(Γενικό

Λογιστήριο

του

Κράτους),

Πανεπιστηµίου 37 ΑΘΗΝΑ

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
29/99
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών
που απασχολούνται στο Ναύσταθµο Κρήτης

1. Με βάση το Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών –
∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κοινή συµφωνία των µερών ∆ιαιτητής, προκειµένου να
επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας
των αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών που απασχολούνται στο Ναύσταθµο Κρήτης
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µελών του «Σωµατείου Αδειούχων
Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθµου Κρήτης»

µεταξύ της συνδικαλιστικής

οργάνωσης των εργαζοµένων «Σωµατείο Αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών
Ναυστάθµου Κρήτης» αφενός και του «Ελληνικού ∆ηµοσίου» αφετέρου.
Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζοµένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του µεσολαβητή την οποία
απέρριψε το «Ελληνικό ∆ηµόσιο».
2. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε χωριστές συναντήσεις
στην Αθήνα και στην Κρήτη. τους εκπροσώπους αµφοτέρων των µερών για να
διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι
των µερών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.
3. Έλαβα επίσης υπόψη µου:
α.

Τα

έγγραφα

που

περιέχονται

στο

σχετικό

φάκελο

(κοινοποιήσεις,

εξουσιοδοτήσεις, κλπ.)
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β. Την αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς τον
Ο.ΜΕ.∆. για προσφυγή στη διαιτησία.
γ. Την από 25.2.1999 έγγραφη καταγγελία της υπ΄αριθµόν 21/1998 ∆Α για τους
όρους

αµοιβής

και

εργασίας

των

αδειούχων

ηλεκτροσυγκολλητών

που

απασχολούνται στο Ναύσταθµο Κρήτης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
µελών του «Σωµατείου Αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθµου Κρήτης».
δ. Την υπ΄αριθµόν 21/98 ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των των
αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών που απασχολούνται στο Ναύσταθµο Κρήτης µε
σχέση

εργασίας

ιδιωτικού

δικαίου,

µελών

του

«Σωµατείου

Αδειούχων

Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθµου Κρήτης»
ε. Το ύψος των αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το τρέχον έτος που ανέρχεται σε
διορθωτικό ποσοστό 0,4% συν ποσοστό 1,4% από 1-1-1999 συν 1,4% από 1-71999 καθώς και τις θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπει.
στ. Το ύψος του πληθωρισµού όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 1998 (3,9%
από ∆εκέµβριο 1997 σε ∆εκέµβριο 1998) καθώς και το προβλεπόµενο ύψος του
πληθωρισµού για το έτος 1999 (επίσηµη πρόβλεψη ΥΠΕΘΟ για 2% από
∆εκέµβριο 1998 σε ∆εκέµβριο 1999 σε συνδυασµό µε το ότι ο πληθωρισµός
έκλεισε το Μάρτιο του 1999 στο 3,7%).
ζ. Τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία στη χώρα µας (ενόψει της εισόδου στην
Ο.Ν.Ε.) που αφενός µας επιβάλλει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των
εργαζοµένων από τον πληθωρισµό, αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη και άµεση
ικανοποίηση των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική
πλευρά.
η. Το γεγονός ότι η ισχύς της ∆.Α. θα αρχίζει, λόγω σύµφωνης γνώµης
αµφοτέρων των µερών από 1-1-1999 για το ποσοστό αύξησης 2% και από 3-41999 για το υπόλοιπο ποσοστό αύξησης που χορηγείται και για το οποίο δεν
υπάρχει συµφωνία

των µερών, µε βάση το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.1876/90

(ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης προς τον Ο.ΜΕ.∆.

2-4-1999).

θ. Την από 5-5-1999 πρόταση του Μεσολαβητή.
4. Με βάση όσα εκτέθηκαν, η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής:
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Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας διαιτητικής απόφασης υπάγονται οι αδειούχοι
ηλεκτροσυγκολλητές που απασχολούνται στο Ναύσταθµο Κρήτης µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού

δικαίου,

µέλη

του

«Σωµατείου

Αδειούχων

Ηλεκτροσυγκολλητών

Ναυστάθµου Κρήτης»

Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
1. Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της
παρούσας, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί την 31.12.1998 αυξάνονται

από

1.1.1999 κατά ποσοστό 2%.
2. Αυξήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από 1.1.1999 κατ΄εφαρµογή της
εισοδηµατικής πολιτικής έτους 1999, συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις που
χορηγούνται µε την παρούσα.
3. Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται

αυτές

που λαµβάνονται υπόψη για

του

υπολογισµό της Α.Τ.Α. και οι µετά την κατάργησή της χορηγηθείσες ποσοστιαίες
αυξήσεις σε εφαρµογή των νόµων περί εισοδηµατικής πολιτικής.

Άρθρο 3
Τεχνικό Επίδοµα
Το χορηγούµενο εκ ποσοστού 6% δυνάµει της ∆Α53/1997 τεχνικό επίδοµα αυξάνεται
από 3.4.1999 σε ποσοστό 10%.

Άρθρο 4
Ωράριο Εργασίας
Το ωράριο εργασίας καθορίζεται στις 7:30 ώρες ηµερησίως όπως ισχύει και για τους
λοιπούς εργαζόµενους και οι ηλεκτροσυγκολλητές θα απασχολούνται σε εργασίες της
ειδικότητας τους 5 ώρες ηµερησίως. Ο χρόνος των 2:30 ωρών σε εργασίες της
ειδικότητας τους και µέχρι τη συµπλήρωση 7:30 ωρών θα λογίζεται και θα αµείβεται
ως υπερεργασία, υπολογιζοµένου του ωροµισθίου δια 37:30 ωρών.

Η ισχύς του

άρθρου αυτού αρχίζει από 1.6.1999.
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Άρθρο 5ο
Γενικές ∆ιατάξεις
α. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς,
έθιµα, διµερείς συµφωνίες ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται µε την
παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Οι διατάξεις της υπ΄αριθµόν 21/1998 ∆Α και των προηγουµένων ΣΣΕ ή ∆Α που
ρυθµίζουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών που υπάγονται στην
παρούσα και οι οποίες δεν θίγονται µε αυτήν εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6ο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας µε τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1-1-1999.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1999

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
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