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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, 22 ∆εκεµβρίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 3008 

 
Προς: 

1. Σωµατείο Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου ∆ιοικήσεως Ανατολικής 

Μεσογείου Σ.∆.Α.Μ., Οµηρίδου Σκυλίτση 19, 185 31 Πειραιά 

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

(Υπόψη κου Σωτήρη Βασιλάκου), Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα  
 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

65/2008 
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο ∆ιοικήσεως Ανατολικής 

Μεσογείου (Σ.∆.Α.Μ.), που είναι µέλη του Σωµατείου Πολιτικού 

προσωπικού Σ∆ΑΜ. 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 39/23-12-2008) 

1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – 

∆ιαιτητών, ανέλαβα κατόπιν κληρώσεως διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω τη 

συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο ∆ιοικήσεως 

Ανατολικής Μεσογείου (Σ.∆.Α.Μ.), που είναι µέλη του Σωµατείου Πολιτικού 

προσωπικού Σ∆ΑΜ για το έτος 2008, µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων µε την επωνυµία Σωµατείο Πολιτικού Προσωπικού Στρατηγείου 

∆ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου Σ.∆.Α.Μ και του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(Υπουργείο Οικονοµίας κλπ.). 

2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε µε την από 25.11.2008 αίτηση της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων η οποία είχε αποδεχθεί την 

πρόταση του Μεσολαβητή την οποία απέρριψε το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Υπουργείο 

Οικονοµίας κλπ.). 

3. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα στις 8.12.2008 και στις 

18.12.2008, σε συναντήσεις στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ∆. τους 

εκπροσώπους των µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατά τις 

συναντήσεις αυτές παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι οι εκπρόσωποι της 
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συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και  ο εκπρόσωπος του Ελληνικού 

∆ηµοσίου (Υπουργείο Οικονοµίας κλπ.) . 

4. Έλαβα επίσης υπόψη µου: 

α.  Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, 

εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά κλπ). 

β.  Την από 25-11-2008 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων για την προσφυγή στη διαιτησία. 

γ. Την από 22-2-2008 εξώδικη πρόσκληση – καταγγελία δ.α. της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων απευθυνόµενη στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµίας κλπ.) για διαπραγµάτευση, προς υπογραφή 

συλλογικής σύµβασης εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Στρατηγείο 

∆ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ.∆.Α.Μ.), που είναι µέλη του Σωµατείου 

Πολιτικού προσωπικού Σ∆ΑΜ στην οποία επισυνάπτεται και το σχετικό σχέδιο 

συλλογικής σύµβασης για το έτος 2008. 

δ. Την από 11.7.2007  συλλογική σύµβαση για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων για το έτος 2007. 

ε. Την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των 

κατωτάτων µισθών και ηµεροµισθίων των ανειδίκευτων εργαζοµένων για τα 

έτη 2008 και 2009. 

στ. Την εισοδηµατική πολιτική για το ∆ηµόσιο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 

του Υπουργείο Οικονοµικών 2/36028/0023 της 13.5.2008 και τον  

ν. 3670/2008. 

ζ. Τη διαµόρφωση, σε µέσα επίπεδα, του ∆.Τ.Κ. του έτους 2007 και του έτους 

2008 (µέχρι σήµερα), σε συνδυασµό µε τις εκτιµήσεις για το ρυθµό 

ανάπτυξης της Εθνικής Οικονοµίας κατά το έτος 2008 και την εξέλιξη του 

πληθωρισµού µέχρι σήµερα. 

η. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, η οποία δεν επιτρέπει µεν 

την ικανοποίηση όλων των αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά,  

αλλά δεν αποκλείει τη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων  

στις σηµερινές συνθήκες της αγοράς, µέσω της αναπροσαρµογής  

«των επιδοµάτων ειδικού σκοπού (αναδασώσεως, διαγράµµισης και χειρισµού 

µηχανηµάτων ιπποδύναµης έως 100 ίππων)» σε εύλογο ποσό. 

θ. Την από 11-11-2008 πρόταση του µεσολαβητή, την οποία αποδέχθηκε η 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων. 

5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: 
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Άρθρο 1 

Στην παρούσα  υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο 

Στρατηγείο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ∆ΑΜ) που είναι µέλη του Σωµατείου 

Πολιτικού Προσωπικού Σ.∆.Α.Μ. 

Άρθρο 2 

Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της 

παρούσας, ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής: 

 Από1-1-2008 Από1-10-2008 

1)  Τεχνικό προσωπικό:   

Πρακτικοί µηχανικοί γενικά άνευ αδείας καθώς και οι 
κατέχοντες άδεια Β! & Γ! τάξεως, Ηλεκτροτεχνίτες – 
Αρχιτεχνίτες 1.192,7 € 1.221,88 € 

2)  Πρακτικοί µηχανικοί κάτοχοι πτυχίου ή αδείας Α! 

Τάξεως του Υπουργείου Βιοµηχανίας ή του Υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας 1.216,67 € 1.247,09 € 

3)  Ηλεκτροτεχνίτες:   

α)  κάτοχοι αδείας Εργοδηγού 1.196,17€ 1.226,07 € 

β)  κάτοχοι αδείας Εγκαταστάτου - Συν/τος -

Επιβλέψεως. 1.206,42€ 1.236,58 € 

4)  Εργοδηγοί µέσης τεχνικής σχολής, Ασυρµατιστές, 

Απόφοιτοι πτυχιούχοι µέσων τεχνικών σχολών 

 

912,25 € 935,10 € 

5)  Ψυκτικοί, Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων της 

παραγράφου (1) που κατέχουν πτυχίο µέσης τεχνικής 

σχολής 1.219,75 € 1.250,24 € 

6)  Τεχνίτες Ηλεκτρονικών Συσκευών & Τεχνίτες 

Τηλεπικοινωνιών   

α)  Από 0-12 έτη υπηρεσίας στο Πολεµικό Ναυτικό 1.192,00 € 1.222,2 € 

β)  Από 13-35 έτη υπηρεσίας στο Πολεµικό Ναυτικό 

καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕ-

ΚΑΤΕΕ) και ισοτίµων ανεγνωρισµένων σχολών 

(ανάλογα τα έτη υπηρεσίας) 1.296,62 € 1.329,04 € 
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7)  Πτυχιούχοι ΤΕΙ και των ισοτίµων προς αυτά ανωτέρων 

σχολών των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί, 

Ηλεκτρολόγοι, που µετονοµάστηκαν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν.3174/2003 σε Μηχανικούς ΤΕ 

αντιστοίχων ειδικοτήτων και οι οποίοι µετετάχθησαν σε 

προσωποπαγείς θέσεις Μηχανικών ΤΕ βάσει των 

διατάξεων του ν.3230/2004 

 

1.302,00 € 

 

 

 

 

1.334,29 € 

8)  Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ) και 

ισοτίµων ανεγνωρισµένων σχολών των ειδικοτήτων: ι) 

Μηχανικοί, ιι) Ηλεκτρολόγοι, ιιι) Ψυκτικοί 1296,62 € 1.329,04 € 

9)  Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ-ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ) ή 

ισοτίµων αναγνωρισµένων όλων των άλλων 

ειδικοτήτων εκτός των παραγράφων (6), (7), και (8) 

και εκτός διοικητικού προσωπικού 1.014,75 € 1.040,19 € 

Στην κατηγορία των πτυχιούχων µέσων τεχνικών σχολών των περιπτώσεων 4 και 5 του 

παρόντος άρθρου, εντάσσονται οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως ειδικότητος που κατά την 

αρχική πρόσληψη τους ή κατά τη µετάταξή τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι 

ενταγµένοι, κατείχαν πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτείτο ως προσόν 

διορισµού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις. 

Άρθρο 3 

Το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

της παρούσης ορίζεται σε 7,5 ώρες ηµερησίως. 

Άρθρο 4 

Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα πέρα από το Βασικό Μισθό 

της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο χορηγούνται και 

τα εξής τακτικά επιδόµατα και παροχές κατά µήνα: 

Α)  Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα: 

ΕΤΗ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 4% 
3 8% 
5 12% 
7 16% 
9 20% 
11 24% 
13 28% 
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15 32% 
17 36% 
19 40% 
21 44% 
23 48% 
25 52% 
27 56% 
29 60% 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης. 

Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο 

ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ. Για τους υπηρετούντες κατά την 31 - 12 - 1999, πέραν του ανωτέρω 

χρόνου, λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονταν για 

µισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. 

Β) Ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών Πολεµικού Ναυτικού οριζόµενο σε 

ποσοστό 22% επί των βασικών µισθών για όλους τους εργαζοµένους στο Σ.∆.Α.Μ. 

 Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους Βασικούς Μισθούς του άρθρου 2 της παρούσης 

και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόµατα που καταβάλλονταν µέχρι 31-12-1999, όπως 

επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας τα οποία αµφότερα υπολογίζονταν 

στους Βασικούς Μισθούς ή ηµεροµίσθια προσαυξηµένα µε την πολυετία και τα 

οικογενειακά βάρη, ευδόκιµου παραµονής, κ.λ.π. επιδόµατα που προβλέπονταν από 

προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές 

υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2019/92 όπως 

τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 41 του ν. 2065/92. 

Γ) Οικογενειακή παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3205/03, 

όπως ισχύει. 

∆) Επίδοµα πληροφορικής το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 

του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 όπως ισχύει. 

Ε) Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών το οποίο χορηγείται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3205/2003 όπως ισχύει. 

Άρθρο 5 

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι 

ακόλουθες παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως εφαρµοζόµενης Σ.Σ.Ε η διαιτητικής 

απόφασης. 

Α)  2 (δυο) παντελόνια και 2 (δυο) πουκάµισα κατ΄έτος 

Β)  1 (ένα) ελαφρύ µπουφάν κατ΄έτος 

Γ)  1 (ένα) ζεύγος υποδηµάτων ασφαλείας κατ΄έτος 

∆)  1 (ένα) ισχυροψύχιο κάθε 2 (δυο) έτη 

Ε)  1 (ένα) κουτί γάλα εβαπορέ 410γραµ. και 20 γραµ. ζάχαρη ηµερησίως 
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Άρθρο 6 

Στο προσωπικό που υπάγεται στη παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη 

εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 και οι διατάξεις των 

παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004. Το επίδοµα αδείας του προσωπικού 

που υπάγεται στις ρυθµίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., θα καταβάλλεται µε τη µισθοδοσία 

του µηνός Ιουνίου κάθε έτους. 

Άρθρο 7 

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της 

ειδικότητας τους σε χρόνο τουλάχιστον κατά το ήµισυ του νοµίµου ωραρίου 

δικαιούνται µηνιαίο επίδοµα 44,02 ΕΥΡΩ. 

Άρθρο 8 

Χορηγείται επίδοµα πτυχίου, στο ποσό των 17,61 € µηνιαίως το οποίο καταβάλλεται 

µόνο στους απόφοιτους ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ η ΤΕΙ) και το οποίο 

απαιτείται ως προσόν διορισµού. 

Άρθρο 9 

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται στους εκ των ανωτέρω 

µισθωτούς που εργάζονται σε οχτάωρες εναλλασσόµενες βάρδιες επί εικοσιτετραώρου 

βάσεως σε υπηρεσίες 24ώρου λειτουργίας του Στρατηγείου ∆ιοικήσεως Ανατολικής 

Μεσογείου (Σ∆ΑΜ) εντός του υποχρεωτικού νοµίµου ωραρίου εργασίας, 

συµπεριλαµβάνονται και οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 

προσαυξήσεις για εργασία κατά Κυριακές και λοιπές ηµέρες αργίας καθώς επίσης και 

για παροχή εργασίας κατά τη νύκτα. 

Άρθρο 10 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε ή 

∆ιαιτητική απόφαση, ή διάταξη νόµου, ή Προεδρικό ∆ιάταγµα, ή Κοινή Υπουργική 

απόφαση που ρυθµίζει τις αποδοχές ή το ωράριο του προσωπικού του άρθρου 1 της 

παρούσης. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του 

Ν.2346/1995, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 

2439/1996, καθώς επίσης και η αριθµ.Φ.845/1/127392/Σ.474/26-2-2007 ∆ιαταγή του 

Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. 
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Άρθρο 11 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά τη 31/12/2007 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας  διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται µε 

οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω σύγκριση δεν 

συµπεριλαµβάνεται το πριµ παραγωγικότητας. 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1.1.2008, εκτός αν άλλως ορίζεται στις 

επιµέρους διατάξεις. 

 

 

 

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ  ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 


