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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
6/1998
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται
στο δηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ όλης της χώρας.
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κοινή συµφωνία των µερών ∆ιαιτητής στις 13.4.98 και
ανέλαβα καθήκοντα στις 21.4.1998, προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική
διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών κάθε κατηγορίας και ειδικότητας που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που
δηµιουργήθηκε

µεταξύ

της

“ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ” και του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ”.
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ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

H συζήτηση της συλλογικής διαφοράς πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία

του

Ο.ΜΕ.∆ (Πατησίων 89, ΑΘΗΝΑ) στις 22.4.1998, όπου παρέστησαν οι νόµιµα
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των µερών και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις
τους.
2. Αφού έλαβα επίσης υπόψη µου ότι, η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα,
µονοµερώς από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία
αποδέχθηκε

εµπρόθεσµα

την

πρόταση

της

µεσολαβήτριας

κας

Β.

Γεωργακοπούλου, την οποία απέρριψε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ και
συνεκτίµησα:
α.

Την από 11.2.1998 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων
(“ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”) προς τον Ο.ΜΕ.∆. για
την ανάληψη της µεσολαβητικής προσπάθειας και τα αιτήµατα που
διατυπώνονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Σ.Σ.Ε.

β. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (καταγγελία, κοινοποιήσεις
κ.λ.π.) και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά.
γ. Την από 23.3.1998 πρόταση της µεσολαβήτριας κας Β. Γεωργακοπούλου προς τα
µέρη για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς.
δ. Την υπ΄αριθ 46/97 ∆.Α που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των
εργαζοµένων που καλύπτει η παρούσα για το έτος 1997.
ε. Την άποψη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ για την εισοδηµατική πολιτική της
κυβέρνησης για το έτος 1998, που προτείνει αυξήσεις, 2,5% από 1.1.1998 επί των
αποδοχών που λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α. και των αυξήσεων
που έχουν χορηγηθεί µε βάση την εισοδηµατική πολιτική.
στ. Την ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ (Ιανουάριος 1998) ότι ο Γενικός ∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 4,7% για το έτος 1997 (Ιανουάριος-∆εκέµβριος)
σε συνδυασµό µε τις µέχρι σήµερα επιδόσεις της Ελληνικής Οικονοµίας
(πληθωρισµός στο 4,3% το Μάρτιο, µε επίσηµη πρόβλεψη ΥΠΕΘΟ για 2,5% από
∆εκέµβριο σε ∆εκέµβριο έτους 1998 ή 3,7% σε ετήσια βάση) και τα νέα δεδοµένα
που δηµιούργησε η πρόσφατη υποτίµηση της δραχµής κατά 14%, η οποία στο
µέτρο που επιδρά κατά τουλάχιστον 25% στη διαµόρφωση του ∆.Τ.Κ., µας
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υποχρεώνει να επανεξετάσουµε τα Εθνικά Οικονοµικά δεδοµένα και τις επίσηµες
εκτιµήσεις για την πορεία του πληθωρισµού του έτους 1998.
ζ. Τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία στη χώρα µας που αφενός µεν 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 παρούσα απόφαση θα ισχύσει από την επόµενη της υποβολής της
αίτησης για µεσολάβηση στον Ο.ΜΕ.∆ (άρθρο 16§3 ν. 1876/90) δηλαδή από
12.2.1998.
3. Κατέληξα στην ακόλουθη ΑΠΟΦΑΣΗ.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες-περιελιγκτές,
ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι
επίβλεψης, καθώς και οι ραδιοτεχνίτες (Ρ/Τ), ραδιοηλεκτροτεχνίτες (Ρ/Γ) απόφοιτοι
µέσης και κατώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης µέλη της Οµοσπονδίας
Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος που εργάζονται µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, ήτοι στα Υπουργεία Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Γεωργίας, Πολιτισµού και Επιστηµών, Ανάπτυξης, Εµπορίου,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ∆ηµοσίων Εργων, Εµπορικής Ναυτιλίας,
Συγκοινωνιών, Χωροταξίας-Οικισµού και Περιβάλλοντος, εν γένει σε κάθε
Υπουργείο

και στα υπ΄αυτών εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και Οργανισµούς ∆ηµοσίου

∆ικαίου και ΟΤΑ όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
1. Τα κατώτατα όρια των µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που υπάγονται
στην παρούσα καθορίζονται ως εξής :
α) Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες-περιελιγκτές, καθώς και οι βοηθοί, κάτοχοι
αδείας ή όχι, λαµβάνουν το κάθε φορά προσδιοριζόµενο σύνολο αποδοχών του
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ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της
οικογενειακής κατάστασης.
β) Οι βοηθοί κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτου µετά τη συµπλήρωση 8 ετών
υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη θεωρούνται ηλεκτροτεχνίτες και λαµβάνουν τις
αποδοχές αυτών, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή µη θέσεως.
γ)

Οι

κάτοχοι

αδείας

ραδιοηλεκτροτεχνίτες

ηλεκτροτεχνίτου
απόφοιτοι,

(Ρ/Γ)

και

οι

ραδιοτεχνίτες

κατώτερης

(Ρ/Τ),

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης λαµβάνουν από την 12-2-1998 µηνιαίο µισθό 107.356 δραχµές.
δ) Οι κάτοχοι αδείας αρχιτεχνίτου λαµβάνουν από την 12-2-1998 µηνιαίο µισθό
111.520 δραχµές.
ε) Οι κάτοχοι αδείας εργοδηγού λαµβάνουν από την 12-2-1998 µηνιαίο µισθό
118.146 δραχµές.
στ) Οι κάτοχοι αδείας ή πτυχίου επίβλεψης και θέσης ή αδείας εγκαταστάτουσυντηρητού, καθώς και οι ραδιοτεχνίτες (Ρ/Τ) και ραδιοηλεκτροτεχνίτες (Ρ/Γ)
απόφοιτοι µέσης επαγγελµατικής εκπαίδευσης λαµβάνουν από την 12-2-1998
µηνιαίο µισθό 121.314 δραχµές.
Άρθρο 3
Επιδόµατα
Οι βασικοί µισθοί του άρθρου 2 της απόφασης αυτής των ηλεκτροτεχνιτών,
ραδιοτεχνιτών,

ραδιοηλεκτροτεχνιτών,

αρχιτεχνών,

εργοδηγών,

πτυχιούχων

επίβλεψης ή εγκαταστατών-συντηρητών προσαυξάνονται ως εξής :
α) Με επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ποσοστού 10% για την πρώτη και δεύτερη
τριετία και 5% για τις υπόλοιπες οκτώ (8) τριετίες, του χρόνου υπολογιζοµένου
από της εισόδου στον ηλεκτροτεχνικό κλάδο.
β) Επί των βασικών µηνιαίων µισθών αυξηµένων µε το τυχόν επίδοµα πολυετούς
υπηρεσίας, χορηγείται επίδοµα οικογενειακών βαρών ποσοστού 10% ανεξαρτήτως
φύλου και 5% για κάθε τέκνο µη εργαζόµενο, στα µεν άρρενα εφόσον δεν
συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, στα δε θήλεα ανεξαρτήτως ηλικίας,
εφόσον τα τελευταία τυγχάνουν άγαµα.
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Σε περίπτωση όµως κατά την οποία τα τέκνα, άρρενα ή θήλεα, σπουδάζουν σε
ανώτερες ή ανώτατες σχολές ηµεδαπής ή αλλοδαπής, η χορήγηση του επιδόµατος
παρατείνεται τόσα χρόνια όσα τα απαιτούµενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση
των σπουδών. Τα απαιτούµενα χρόνια αποδεικνύονται µε βεβαίωση της οικείας
σχολής.
Για τα ανάπηρα τέκνα, σωµατικά ή πνευµατικά, η αναπηρία των οποίων κρίθηκε µε
τελεσίδικη απόφαση της οικείας υγειονοµικής επιτροπής, η παραπάνω χορήγηση
του επιδόµατος παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
γ) Στους εργαζόµενους (περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. 1β-στ) που υπάγονται στην
παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται στο Πολεµικό Ναυτικό και στον Οργανισµό
Λιµένος Πειραιώς και σε εργασίες της ειδικότητάς τους σε πλοία και εν γένει
πλωτά µέσα, υποβρύχια, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή εξαρτηµάτων αυτών
είτε επί αυτών είτε σε συνεργεία επί ή υπό τη γη ανεξαρτήτως του χρόνου που
εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, χορηγείται επίδοµα ελλιµενισµένων µέσων εκ
ποσοστού 10%, υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών.
δ) Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες (περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. 1 β-στ) οι οποίοι
εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους ή χώρους ειδικών συνθηκών όπου χορηγείται
επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών στους λοιπούς εργαζόµενους,
θα χορηγείται το αυτό επίδοµα ανεξαρτήτως του χρόνου παραµονής τους στους
χώρους αυτούς. Σε περίπτωση συρροής των παραπάνω επιδοµάτων, χορηγείται το
ευνοϊκότερο για τους εργαζόµενους.
ε) Οσοι εργαζόµενοι λαµβάνουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα και άλλα
επιδόµατα (επικινδύνου εργασίας κλπ) που καθορίζονται µε άλλες διατάξεις θα
συνεχίσουν να τα λαµβάνουν. Το χορηγούµενο επίδοµα επικινδύνου εργασίας εκ
ποσοστού 18% µε βάση την υπ΄ αριθµ. 46/97 ∆.Α. αυξάνεται από 12-2-1998 σε
19%.
στ) Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες

(περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. 1 β-στ)

χορηγείται επίσης η ειδική αποζηµίωση του άρθρου 7 του Ν.2019/92, η οποία
ονοµάστηκε ειδικό επίδοµα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του
Ν.2065/92.
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Άρθρο 4
Ατοµικά µέσα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων
1. Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες εφόσον εργάζονται σε χώρους ανθυγιεινούς,
δηλαδή χρησιµοποιούν οξέα, εργάζονται στη φόρτιση µπαταριών, τήξη µολύβδου,
υπόγειες στοές µεταλλείων, κλπ, χορηγούνται ηµερησίως αποκλειστικά σε είδος
640 γρ. Γάλακτος, απαγορευµένης της καταβολής του αντιτίµου αυτού.
2. Στο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό, από τον βοηθό και άνω, χορηγούνται κατ΄έτος για
τις ανάγκες της εργασίας 2 φόρµες, 1 ζευγάρια υποδήµατα από βακέττα και
καλύµµατα από ελαστικό, 1 ζευγάρι ελαστικά γάντια, καθώς και ένας επενδύτης.
Τα ανωτέρω παραµένουν στην κυριότητα του εργοδότη.

Άρθρο 5
Προϋπηρεσία
Η προϋπηρεσία των µαθητευοµένων, βοηθών, ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών,
ραδιοηλεκτροτεχνιτών,

αρχιτεχνιτών,

εργοδηγών,

πτυχιούχων

επίβλεψης

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των εργοδοτών που απασχόλησαν αυτούς,
θεωρηµένα από την πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση των µισθωτών, εφόσον
υπάρχει, άλλως από την Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος.

Άρθρο 6
Άδεια γάµου
Εργαζόµενοι οι οποίοι συνάπτουν γάµο, δικαιούνται αδείας πέντε (5) εργασίµων
ηµερών µε αποδοχές, η οποία δεν συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια.

Άρθρο 7
Αδεία πατρότητας
Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ή τέκνων, ο πατέρας δικαιούται µία ηµέρα άδεια µε
αποδοχές για το γεγονός της απόκτησης τέκνου ή τέκνων.
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Άρθρο 8
Άδεια λόγω θανάτου
Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς Α΄βαθµού, οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην
παρούσα δικαιούνται άδειας µίας (1) ηµέρας µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν
συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια, την άδεια γάµου ή γέννηση τέκνου που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και από προηγούµενες συλλογικές
ρυθµίσιες του επαγγέλµατος.

Άρθρο 9
∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της υπ΄αριθ 46/97 ∆.Α.
καθώς και όλων των προηγουµένων ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις,
∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές ρυθµίσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, ή
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 12.2.1998.
Αθήνα 28.4.1998
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
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