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Αθήνα, 25 Ιουλίου 2005
Αρ. Πρωτ: 1893
Προς:
1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Ψαρών 2,
Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα
2. ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Ακαδηµίας 60, 106 79 Αθήνα
3. ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 185 35
Πειραιάς
4. ∆ικηγορικό

Σύλλογο

Θεσσαλονίκης,

∆ικαστικό

Μέγαρο,

26ης

Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική απόφαση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του
προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία των
∆ικηγόρων µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθµ. 34/2005
Στις

18 Ιουλίου 2005, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ. στα επί της οδού Πλ.

Βικτωρίας αριθ. 7 – Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕ∆, ο επιλεγείς µε κοινή συµφωνία των
µερών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό
Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, µετά
από πρόσκληση σύµφωνα µε τον νόµο, εξέτασα την υπόθεση των πιό κάτω
αναφεροµένων διαδίκων µερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας,
που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
(Ο.Ι.Υ.Ε.) και αφετέρου των ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης.
Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση
διαιτητικής απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας του
προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία των
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∆ικηγόρων µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 18.7.2005 στα γραφεία του
ΟΜΕ∆, παρέστησαν, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, οι κ.κ. Θάνος Βασιλόπουλος και Λία
Φράγκου, Γεν. Γραµµατέας και Ταµίας αντιστοίχως της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) και ο κ. Θωµάς Καµενόπουλος, ως εκπρόσωπος του
∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και µέλος του ∆Σ αυτού. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος
Πειραιώς και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αν και κλητεύθηκαν νοµίµως,
όπως προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις επιδόσεως, δεν παρέστησαν κατά την
συζήτηση της υπόθεσης.
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους
και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:
Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την µε αριθµ. πρωτ. 1638/037/27.6.2005 αίτηση για προσφυγή στην ∆ιαιτησία
που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
(Ο.Ι.Υ.Ε.), µετά την εµπρόθεσµη αποδοχή (αριθµ. πρωτ. 1566/17.6.2005) από την
ως άνω συνδικαλιστική οργάνωση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1483/9.6.2005 πρότασης της
Μεσολαβήτριας κ. Μαρίας Ντότσικα για επίλυση της συλλογικής διαφοράς, την µη
αποδοχή της εν λόγω πρότασης εκ µέρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και
την διαπιστωθείσα από την Μεσολαβήτρια άρνηση µεσολάβησης του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
γ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1779/12.7.2005 πρόσκληση κοινής συνάντησης και
ακρόασης των µερών, µε σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Αποφάσεως. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις,
αντιπροτάσεις των µερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν
προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών
µεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση,
που έλαβε χώρα στις 18.7.2005, αλλά και την εκτίµηση, ότι για τα ποσοστά των
αυξήσεων των βασικών µισθών, είναι εύλογο, σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στην
κρινόµενη υπόθεση, να λαµβάνονται υπόψη και οι αυξήσεις που χορηγούνται από την
ΕΓΣΣΕ.
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γ) Την εκτίµηση ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση ορισµένων εκ, των επί τη βάσει των
ετών υπηρεσίας, προβλεποµένων, βασικών µισθών, έτσι ώστε να µην υπάρχει
κλιµάκιο µισθολογικό, στο οποίο οι καταβαλλόµενοι βασικοί µισθοί να υπολείπονται
των αντιστοίχων που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ.
δ) Την από 16.12.2004 καταγγελία εκ µέρους της Ο.Ι.Υ.Ε. της σχετικά πρόσφατης,
υπ’ αριθµ. 45/2004 (Πρ. Κατ. Υπουργείο Εργασίας 32/15.10.2004) διαιτητικής
απόφασης, που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που
απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στα Γραφεία των ∆ικηγόρων µελών
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και την εκτίµηση ότι έκτοτε δεν υπήρξαν
σηµαντικές αλλαγές, που να δικαιολογούν µεγάλες αυξήσεις, καθώς και την προς τον
ΟΜΕ∆ υπ’ αριθµ. 10/5.1.2005 αίτηση της Ο.Ι.Υ.Ε. για παροχή υπηρεσιών
µεσολάβησης.
ε) Την µη ύπαρξη στοιχείων που να αποδεικνύουν την οικονοµική κατάσταση των
∆ικηγορικών Γραφείων που απασχολούν εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας.
στ) Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της χώρας, το ύψος του
πληθωρισµού και τις διαγραφόµενες προοπτικές του.
ζ) Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2004 – 2005, οι
οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη την
χώρα. Βάσει της ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005, προβλέπονται για το 2005 αυξήσεις σε δύο
δόσεις, ήτοι αύξηση 2,2% από 1.1.2005 και επιπλέον αύξηση 3,3% από 1.9.2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Με την παρούσα διαιτητική απόφαση ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας του
προσωπικού που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, στα γραφεία των
δικηγόρων µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα ∆Α
αυξάνονται από 6.1.2005 και από 1.9.2005 και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους
συνηµµένους πίνακες Α και Β, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας.
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Για τον καθορισµό των βασικών µηνιαίων µισθών λαµβάνεται υπόψη και η διανυθείσα
πραγµατική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε όµοια ή συναφή καθήκοντα.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόµενη µε τα
απαραίτητα πιστοποιητικά εργασίας.
Άρθρο 3
Επιδόµατα
Χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα, που υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους
µισθούς, των εκάστοτε µισθολογικών κλιµακίων.
α. Γάµου, σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα γάµου χορηγείται στους έγγαµους
εργαζόµενους και ακόµα στους χήρους/ρες, διαζευγµένους/νες και στους άγαµους
γονείς, εφόσον αυτοί έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών.
β. Οθόνης, σε ποσοστό 15%, για όσους χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
γ. Επιστηµονικό, σε ποσοστό 18%, στους πτυχιούχους ΑΕΙ και σε ποσοστό 14%
στους πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλης ισότιµης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
δ. Ξένης γλώσσας, σε ποσοστό 5%, σε όσους, κατά την εκτέλεση της εργασίας
τους, κάνουν χρήση των γνώσεών τους, σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η γνώση της
ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε την προσκόµιση τίτλου σπουδών, επιπέδου
Proficiency ή αντίστοιχου. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση τέτοιου τίτλου προκειµένου
για πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού, µέσης, ανώτερης ή ανωτάτης εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
Εφαρµογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
∆ιευκρινίζεται ότι στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην ∆Α, εφαρµόζονται όλες οι
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας,
που ρυθµίζουν θεσµικά θέµατα.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ∆Α ή τυχόν ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή Υπουργικές
Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 45/2004 ∆Α,
καθώς και όλοι οι όροι των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων κατά το µέρος
που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα διαιτητική απόφαση.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος – ∆ιάρκεια
Η ισχύς της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης, µε εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις
αυτής, όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 6 Ιανουαρίου
2005, δηλ. από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, σύµφωνα µε
το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/1990.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 22 Ιουλίου 2005
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ
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