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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, 11/09/2008 
Αρ. Πρωτ.: 2279 

Προς: 

1. Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, Σολωµού 65 (6ος όροφος), 104 32 Αθήνα 

2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 

Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα 

3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Πεντάγωνο, 155 61 Αθήνα  

4. Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, (Γενική ∆/νση 

Κατάστασης Προσωπικού, ∆/νση Προσωπικού Ιδ. ∆ικαίου, Τµήµα Προσωπικού Ιδ. ∆ικαίου 

∆ηµόσιου Τοµέα), Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα  

5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 

6. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (∆/νση Αµοιβής Εργασίας, 

1ος όροφος, Υπόψη κ. Ευάγγελου Παππά), Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα 

7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα 

8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 101 27 Αθήνα 

9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 

Μαρούσι 

10. Υπουργείο Τουρισµού, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

11. Υπουργείο Πολιτισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 106 32 Αθήνα 

12. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς 

13. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Κανελλοπούλου 4, 101 77 Γουδί 

14. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, ∆ιοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη 

15. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φιλελλήνων 9, 105 57 Αθήνα 

16.  ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αµαλιάδος 19 Αθήνα 

17. Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

18. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2, 156 69 Αθήνα 

19. Υπουργείο Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας 5, 100 27 Αθήνα 

20. Υπουργείο Επικρατείας, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα 
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

38/2008 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών 

και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας». 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 23/18-9-2008) 

1. Η Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ) µε την 055/31.7.2008 αίτηση της 

ζήτησε από τον ΟΜΕ∆ την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τον καθορισµό των 

όρων αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και 

ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις 

δηµόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας. 

2. Στις 5-8-2008 αναδείχθηκα µε κλήρωση διαιτητής  σε αυτήν την υπόθεση και 

ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντα µου. 

3. Η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των µερών πραγµατοποιήθηκε µε µία (1) 

συναντήση (4.9.2008) στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στην Αθήνα στην οποία 

προσήλθαν εκπρόσωποι και των δύο µερών (της ΟΗΕ και του Ελληνικού 

∆ηµοσίου). 

4. Μετά τη διαπίστωση ότι η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των µερών δεν 

ήταν εφικτό να οδηγήσει στην επίτευξη συµφωνίας, σύµφωνα µε το Ν. 

1876/1990 και αφού προηγουµένως έλαβα υπόψη τα σχετικά στοιχεία του 

φακέλου, τις προτάσεις των µερών και ειδικότερα: 

α) την υπ. αριθ. πρωτ. ΟΜΕ∆ Μ72/2008 αίτηση παροχής υπηρεσιών 

µεσολάβησης της ΟΗΕ καθώς και τα αιτήµατα και τις προτάσεις της πλευράς των 

εργαζοµένων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο ίδιο έγγραφο της εργατικής 

πλευράς, που κατατέθηκε στον ΟΜΕ∆ καθώς και όπως αναπτύχθηκαν προφορικά 

από τους εκπροσώπους της στην παραπάνω συνάντηση και καταγράφηκαν στο 

σχετικό πρακτικό διαιτησίας. 

β) τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς (ελληνικό δηµόσιο), όπως αυτές 

αναπτύχθηκαν προφορικά από τον εκπρόσωπο της στην παραπάνω συνάντηση.  

γ) την προηγούµενη ρύθµιση και ειδικότερα την ∆ιαιτητική Απόφαση 30/2007 µε 

ηµεροµηνία για τη ρύθµιση όρων αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, 

ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ όλης της 

χώρας. 
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δ) Την πρόταση του µεσολαβητή του ΟΜΕ∆ που χειρίστηκε την ίδια υπόθεση στο 

στάδιο της µεσολάβησης (Μ72/2008) και που έγινε αποδεκτή από την εργατική 

πλευρά. 

ε) Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας που καταγράφουν 

αύξηση του ∆ΤΚ κατά 4,9% στο διάστηµα Ιούν.2008-Ιουν. 2007, την αύξηση του 

εναρµονισµένου ∆ΤΚ κατά 4,9% στο διάστηµα Ιούν. 2008-Ιουν. 2007 καθώς και 

τον ρυθµό αύξησης του Ακαθ. Εγχ. Προϊόντος κατά 3,6% (Α΄τριµ. 2008) σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι όποιες µισθολογικές βελτιώσεις που προβλέπει η 

παρούσα ρυθυµιση δε θα καταβληθούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της αλλά 

τουλάχιστον µε χρονική υστέρηση 8 µηνών, µε ότι αυτό συνεπάγεται για το 

διαθέσιµο εισόδηµα των µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα  

(www.mnec.gr/el/economics/teleftaia_statistika_stoixeia/).     

στ) Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2008-2009, η οποία 

προβλέπει ότι οι µισθοί και ηµεροµίσθια των εργαζοµένων θα αυξηθούν από 

1.1.2008 κατά ποσοστό 3,45% και από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%, σε 

συνδυασµό µε την εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2008. 

ζ) Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη 

προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων εν µέσω σηµαντικών 

πληθωριστικών πιέσεων αλλά δεν επιτρέπει την πλήρη και άµεση ικανοποίηση 

όλων των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά. 

η) την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού της εν γένει οικονοµικής κατάστασης 

της χώρας, της συµπίεσης της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών εξαιτίας της 

αύξησης του  ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και της συµµετοχής του συντελεστή 

παραγωγής «εργασία» στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ κατά τον 

καθορισµό των ετήσιων αναπροσαρµογών των αµοιβών των εργαζοµένων. 

θ) κάθε άλλο ισχυρισµό που εκφράστηκε από τα δύο µέρη κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης. 

 

 

Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΕΞΗΣ: 
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Άρθρο 1 

 Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης, υπάγονται οι ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές 

όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών εργασίας, 

ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι 

επιβλέψεως, καθώς και οι απόφοιτοι τµηµάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων και οι 

ραδιοτεχνίτες και ραδιοηλεκτρολόγοι που είναι απόφοιτοι ανωτάτων, ανωτέρων, 

µέσων και κατωτέρων επαγγελµατικών σχολών και είναι µέλη πρωτοβάθµίων 

οργανώσεων εργαζοµένων, που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας 

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ) και απασχολούνται σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, 

τα Ν.Π.∆.∆., τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

 Αυξήσεις βασικών µισθών και ηµεροµισθίων 

      Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων, που υπάγονται στην 

ρύθµιση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση τη ∆.Α. 30/2007 

αυξάνονται από 1-1-2008 σε ποσοστό 5%. 

Άρθρο 3 

 Επίδοµα τριετιών 

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην ρύθµιση αυτή 

προσαυξάνονται µε επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη 

τριετία, 8% την τρίτη τριετία, 4% την τέταρτη, πέµπτη και έκτη τριετία και 5% για 

την έβδοµη, όγδοη, ένατη και δέκατη τριετία, του χρόνου υπολογιζόµενου για µεν 

τους ηλεκτροτεχνίτες από της εισόδου τους στον ηλεκτροτεχνικό κλάδο για δε τους 

ραδιοτεχνίτες – ραδιοηλεκτρολόγους και τους αποφοίτους τµηµάτων ΤΕΙ 

ηλεκτρολόγων από τις ηµεροµηνίες της πρώτης ασκήσεως καθηκόντων της 

ειδικότητας αυτής σε οποιοδήποτε εργοδότη που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 

Άρθρο 4 

 Ειδικά επιδόµατα  

Τα ειδικά επιδόµατα των άρθρων 4 και 5 της ∆ιαιτητικής Απόφασης 30/2007 

διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν.  
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Άρθρο 5 

      ∆ιατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

1. Όσες διατάξεις προγενέστερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ή διαιτητικών 

αποφάσεων που αφορούν στους όρους εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα 

µισθωτών δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους 

όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. 

2. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

ΣΣΕ, ∆Α, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 

δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6 

 Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης αρχίζει από 1-1-2008. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 10 Σεπτεµβρίου 2008 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ 

 

 


