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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, 3 ∆εκεµβρίου 2009  

Αρ. Πρωτ.: 2255 

 

Προς: 

1. Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών ∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης 

(Π.Ε.Ε.∆.Ν.Ε.), Α. Φλέµινγκ 43, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντη. 

2. Υπουργείο Οικονοµικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πανεπιστηµίου 

37, 101 82 Αθήνα. 

 

Αναφορά: Υπόθεση ∆ιαιτησίας µε αριθ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 064/12.11.2009 

Θέµα: Συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου 

εργαζοµένων εκπαιδευτικών στη ∆ηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση. 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

54/2009 

 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου εργαζοµένων 

εκπαιδευτικών στη ∆ηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 34/8.12.2009)  

Σήµερα, την 27/11/2009, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής 

κατά το άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική 

διαφορά εργασίας µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνια Ένωση 

Εκπαιδευτικών δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.∆.Ν.Ε.)» και του ελληνικού 

δηµοσίου, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Αφού έλαβε υπόψη του 
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• Την από 02.01.2009 εξώδικη καταγγελία της ∆.Α. 64/2008. 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 69/12.05.2009 αίτηση παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ε.Ε.∆.Ν.Ε. 

• Τα όσα διαλαµβάνονται στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 048/24.07.2008 αίτηση προσφυγής 
στη διαιτησία της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2066/03.11.2009 µεσολαβητική πρόταση επί της παρούσας 
διαφοράς. 

• Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας 
υπόθεσης. 

• Το γεγονός ότι κατά την προηγηθείσα µεσολαβητική διαδικασία υποβλήθηκε 
πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή µόνο από την πλευρά των εργαζοµένων, ενώ 

απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά. 

• Tα όσα διαµείφθησαν την κατά την ενώπιον µου πραγµατοποιηθείσα κοινή 
συνάντηση µεταξύ των µερών την 25.11.2009. 

• Τις διατάξεις του άρθρο 17 § 1 Ν. 3758/2009 για την εισοδηµατική πολιτική 
έτους 2009, που προβλέπουν για τους υπαλλήλους και λειτουργούς του 

∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ αντί αυξήσεων τη χορήγηση ενός εφάπαξ ποσού 

έκτακτης οικονοµικής παροχής µε βάση το ύψος των συνολικών µηνιαίων 

αποδοχών τους. 

• Ότι ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Πληθωρισµός) και ο Εναρµονισµένος ∆είκτης 
Τιµών Καταναλωτή (Εν. ∆ΤΚ) για την περίοδο Οκτώβριος 2009/Οκτώβριος 2008 

έχουν αµφότεροι διαµορφωθεί στο 1,2% (ΕΣΥΕ Νοέµβριος 2009). 

• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται µε την από Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και αφορούν 
στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 5,1% από 01.05.2009. 

 

Αποφασίζει ως εξής 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι ιδιώτες ωροµίσθιοι καθηγητές της ∆ηµόσιας 

Ναυτικής Εκπαίδευσης, που είναι µέλη της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών 

∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης» (ΠΕΕ∆ΝΕ). 
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Άρθρο 2 

Οι τακτικές µηνιαίες αποδοχές των υπαγοµένων στο άρθρο 1 της παρούσας 

Εκπαιδευτικών της ∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  

δικαίου αορίστου χρόνου, αυξάνονται από 01.01.2009 κατά 2,5%.  

Ως βάση υπολογισµού, για την αύξηση των τακτικών µηνιαίων αποδοχών, 

λαµβάνεται υπόψη ο βασικός µισθός και το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και 

εξωδιδακτικής απασχόλησης, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί, κατά κατηγορία, µε 

βάση την 64/2008 ∆.Α. στις 31.12.2008.  

Άρθρο 3 

α. Το ωροµίσθιο, κατά κατηγορία εργαζοµένων που προβλέπεται από την αριθ. 

2009558/1177/0022/4.4.1997 Κ.Υ.Α., όπως αυτό διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

64/2008 ∆.Α., αυξάνεται από την 01.01.2009 κατά ποσοστό 4%. 

β. Από την 01.01.2009 αυξάνεται κατά 4% και η ωριαία αποζηµίωση των ιδιωτών 

ωροµισθίων καθηγητών, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί, βάσει της υπ’ αριθµ. 64/2008 

∆.Α. στις 31.12.2008. 

Άρθρο 4 

Ποσά αυξήσεων που τυχόν έχουν χορηγηθεί για το ίδιο χρονικό διάστηµα 

συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις της παρούσας ρύθµισης. 

Άρθρο 5 

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

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν 

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Οι διατάξεις της ∆.Α. 64/2008 και των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε. 

ή ∆.Α.) των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και οι οποίες δεν θίγονται µε 

αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.01.2009. 

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 27 Νοεµβρίου 2009 

 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 


