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ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 36/1981
Το ∆ευτεροβάθµιον ∆ιοικητικόν ∆ιαιτητικόν ∆ικαστήριον Αθηνών συγκείµενον εκ των Θεοδώρου Μεκάλη, Εφέτου,
ως Προέδρου, Αποστόλου Μετζητάκου, ∆ιευθυντού του Υπουργείου Εργασίας, επι βαθµώ 2ω, Βασιλείου
Στεργιοπούλου αναπληρ. εκπροσώπου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, του τακτικού Κλεοβ. Μπεµπη, µη
παραστάντος λόγω κωλύµατος, Νικολάου Σαφαλή αναπληρωτού εκπροσώπου των µισθωτών, του τακτικού
Νικολάου Παπαγεωργίου, µη παραστάντος λόγω κωλύµατος, Σταυρούλας Πετράτου ............... Ενώσεως
Γυναικών Υπαλλήλων ∆ΕΗ, ως εναλασσόµενου εργατικού µέλους, απάντων ως µελών αυτού. ∆εν παρέστη ο
εκπρόσωπος εποπτεύοντος την ∆ΕΗ Υπουργείου Β/νίας και Ενεργείας και εναλλασσόµενον εργοδοτικόν µέλος Νικ.
Αρβανίτης ∆/ντής ιδίιου Υπουργείου καίτοι εκλήθη προς τούτο. Συνεδριάσαν δηµοσία εν των καταστήµατι του
Υπουργείου Εργασίας την 7ην Ιουλίου 1981 ηµέραν Τρίτην και ώραν 12:30 παρουσία του Γραµµατέως αυτού
Κων/νου Ρίζου και του βοηθού Γεωργίου Καλλιτέρη, υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, ίνα αποφανθή επί
εφέσεων υποβληθεισών υπό των 1) ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού και 2) της Ενώσεως Γυναικών
Υπαλλήλων ∆ΕΗ κατά της υπ' αριθ. 114/1981 αποφάσεως του Π∆∆∆ Αθηνών αφορώσης χορήγησιν επιδόµατος,
οικογενειακών βαρών εις τα γυναίκας υπαλλήλους της ∆ΕΗ, εκδοθείσης εις επίλυσιν διενέξεως µεταξύ της
∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) αφενός και αφετέρρου της Ενώσεως Γυναικών Υπαλλήλων ∆ΕΗ, ως
και των παρεµβάντων υπέρ των απόψεων της Ενώσεως Γυναικών Υπαλλήλων ∆ΕΗ 1) Γενικής Οµοσπονδίας
Προσωπικού ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ) 2) Συλλόγου Υπαλλήλων ∆ΕΗ Κατηγορίας ∆Ο2 3) Πανελληνίου Οµοσπονδίας
Προσωπικού ∆ΕΗ 4) Ενώσεως ∆ιοικητικού και Οικονοµικού προσωπικού ∆ΕΗ 5) Συλλόγου Υπαλλήλων και
Εργατοτεχνιτών ∆ΕΗ-ΠΑΠ 6) Οµοσπονδίας Τεχνιτών 7) Συλλόγου προσωπικού ∆ΕΗ - ΠΑΠ 8) Πανελ. Ενώσεως
Τεχνικού Προσωπικού ∆ΕΗ, των εκκαλούντων εφεσιβλήτων και των παρεµβάντων παραστάντων δια των νοµίµων
εκπροσώπων των και των πληρεξουσίων των δικηγόρων, ως εν τοις πρακτικοίς διαλαµβάνεται
Προκειµένης συζητήσεως
και διαπιστωθέντος υπό του Προέδρου του νοµίµου της συγκροτήσεως του ∆ικαστηρίου. Λαβόν γνώσιν των
υποβληθεισών εφέσεων και των λοιπών εν τω φακέλλω εγγράφων. Ακούσαν των εκπροσώπων των διαδίκων και
των πλκηρεξουσίων των δικηγόρων, αναπτυξάντων προφορικώνς τας απόψεις των και αναφερθέντων εις τα
υποµνήµατά των .
Λαβόν υπ' όψιν και τας απόψεις των εκπροσώπων των Υπουργείων Συντονισµού Γεωργίου Στειρόπουλου και
Βιοµηχανίας και Ενεργείας Παν. ∆ιαµαντοπούλου.
Ι∆ΟΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΚΕΦΘΕΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ
1. Επειδή αι υπό κρίσιν εφέσεις κατά της υπ' αριθ. 114/81 αποφάσεως του Π∆∆∆ Αθηνών, ησκήθησαν νοµοτύπως
και εµπροθέσµως τύποιις δεκταί είναι και περαιτέρω εξεταστέαι καθίστανται, συδεκδικαζόµενοι λόγω προδήλου
συναφείας.
2. Επειδή η εκαλούµενη απόφασις ορθώς επεξέτεινεν δια της πρώτης παραγράφου, την χορήγησιν του υπό του
άρθρου 8 του ΚΚΠ της ∆ΕΗ, προβλεποµένου επιδόµατος οικογενειακών βαρών εις τας θήλει υπαλλήλους των
οποίων οι σύζυγοι απασχολούνται εις την ∆ΕΗ, το ∆ηµόσιον, τους ∆ηµοσίους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, τα
ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ, καθ' όσον δια της πρωτοβαθµίου αποφάσεως, δηµιουργείται άνισος µεταχείρισις τούτων,
έναντι των γυναικών υπαλλήλων της ∆ΕΗ των οποίων οι σύζυγοι απασχολούνται εις τον ιδιωτικόν τοµέα, µε
συνέπειαν αύται να απολαύσουν δύο επιδοµάτων εις το επίδοµα του συζύγου των.
Ουχ ήττον όµως η άνευ περιορισµού χορηγήσις του επιδόµατος τούτου εις τας θήλεις υπαλλήλους της ∆ΕΗ, θα
εβάρυνε υπερµέτρως την οικονοµικήςν αντοχήν της εργοδότιδος (∆ΕΗ) µε απωτέρας οικονοµικάς επιπτώσεις δια
το κοινωνικόν σύνολον τω λόγω τούτω, το ∆ικαστήριον άγεται, κατά πλειοψηφίαν, εις την κρίσιν όπως χοηρηγηθή
το επίδοµα οικογενειακών βαρών εις τα εν λόγω πρόσωπα, ως εν τω διατακτικώ της παρούσης ορίζεται.
Οθεν, απορριπτέοι τυγχάνουν οι αντίθετοι περί των ανωτέρω σχετικοί λόγοι εφέσεων των εν διενέξει µερών.
∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
Επιλύον την µεταξύ της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) αφενός και αφετέρου της Ενώσεως Γυναικών
Υπαλλήλων ∆ΕΗ ως και των παρεµβάντων 1) Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ) 2) Συλλόγου
Υπαλλήλων ∆ΕΗ Κατηγορίας ∆Ο2 3) Πανελληνίου Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ 4) Ενώσεως ∆ιοικητικού και
Οικονοµικού προσωπικού ∆ΕΗ 5) Συλλόγου Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών ∆ΕΗ-ΠΑΠ 6) Οµοσπονδίας Τεχνιτών
7) Συλλόγου προσωπικού ∆ΕΗ - ΠΑΠ 8) Πανελ. Ενώσεως Τεχνικού Προσωπικού ∆ΕΗ, υφισταµένην διένεξιν.
∆έχεται τύποις τας υποβληθείσας εφέσεις κατά της υπ' αριθµ. 114/81 αποφάσεως του Π∆∆∆ Αθηνών, και
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απορρίπτει κατ΄ουσίαν ταύτας.
Απορρίπτει τα ως απορριπτέα εν τω σκεπτικώ κριθέντα.
Μεταρρυθµίζον, εν µέρει, την υπ' αριθµ. 114/81 αποφασιν του Π∆∆∆ Αθηνών, αποφασίζει ως κατωτέρω:
1. Εις τας εργαζόµενας θήλεις υπαλλήλους της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), χορηγείται, από της
ισχύος της παρούσης, το, υπό του άρθρου 8 του ΚΚΠ δια τους αρρένας µισθωτούς επίδοµα οικογενειακών βαρών,
ήτοι ποσοστόν 10% επί του βασικού µισθού δια τον σύζυγον και 5% δι' έκαστον τέκνον. Το επίδοµα τέκνων δεν
δύναται να είναι δι' έκαστον τούτων έλασσον του 1/10 του µισθού του κατ' άρθρον 3 του ΚΚΠ (∆ΕΗ) κατωτέρου
µισθολογικού κλιµακίου.
2. Το ως άνω επίδοµα οικογενειακών βαρών χορηγείιται εφ' όσον ο σύζυγος δεν εργάζεται εις την ∆ΕΗ και το
∆ηµόσιον.
3. Η καταβολή του επιδόµατος οικογενειακών βαρών παύει, δια µέν τον σύζυγον, εν περιπτώσει λύσεως του
γάµου, δια δε τα τέκνα, εφόσον εργάζονται ή ετέλεσαν γάµον ή συνεπλήρωσα, τα µεν άρρενα το 18ον έτος της
ηλικίας των, τα δε θήλεα το 20ον. Εις την περίπτωσιν τα τέκνα σπουδάζουν επιτυχώς εν τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή
το επίδοµα τέκνων καταβάλλεται µέχρι συµπληρώσεως του 22ου έτους.
4. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Μαίου 1981.
Εκρίθη, απεφασίσθη και εγένετο.
Εν Αθήναις τη 15η Ιουλίου 1981.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΕΚΑΛΗΣ
Η παρούσα εκοινοποιήθη εις Υπουργείον Εργασίας την 23/7/81
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Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΕΦΕΤΗΣ

