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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2010 
Αρ. Πρωτ.: 2289 

 

Προς: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα Πετρελαιοειδή ∆ιυλιστήρια 

και Χηµική Βιοµηχανία, Σωνιέρου 18 & Κ. Παλαιολόγου, 104 38 Αθήνα  

2. Πανελλαδική Οµοσπονδία Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων, Ηφαίστου 12 & 

Φωτοπούλου 6, Σκαραµαγκάς 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

56/2010 

«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων 

και φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως που απασχολούνται σε 

επιχειρήσεις µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της 

χώρας». 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 29/7-1-2011) 

1.  Με την αριθµό 060/1.12.2010 αίτησή της η Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εργαζοµένων στα Πετρελαιοειδή ∆ιυλιστήρια και Χηµική Βιοµηχανία ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των 

µελών πρωτοβάθµιων οργανώσεων της, επειδή κατά τη διαδικασία µεσολάβησης 

µε την Πανελλαδική Οµοσπονδία Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων δεν κατέστη 

δυνατή η κατάρτιση ΣΣΕ.  

2.  Την 8.12.2010 αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε κλήρωση και µε τον ίδιο τρόπο 

αναδείχθηκε ως αναπληρωµατικός ∆ιαιτητής ο κ. ∆. Τσακίρης. Την 13.12.2010 

ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Η συνάντηση της διαδικασίας της διαιτησίας 

πραγµατοποιήθηκε την 22.12.2010 στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στην Αθήνα και σε 

αυτήν προσήλθε εκπρόσωπος µόνο της εργατικής πλευράς.   
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3.  Μετά τη διαπίστωση ότι η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των µερών δεν 

ήταν εφικτό να οδηγήσει στην επίτευξη συµφωνίας, σύµφωνα µε το Ν. 

1876/1990 και αφού προηγουµένως έλαβα υπόψη τα σχετικά στοιχεία του 

φακέλου, τις προτάσεις των µερών και ειδικότερα: 

α) Την από 85/23.6.2010 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών 

µεσολάβησης και την από 1.12.2010 αίτηση για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.  

β) Την από 31.7.2009 Καταγγελία της ∆Α 44/2007 και Πρόσκληση για 

διαπραγµατεύσεις της εργατικής  πλευράς για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και 

εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως 

που απασχολούνται σε επιχειρήσεις µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και 

υγραερίων όλης της χώρας και τα εκεί αναφερόµενα θέµατα προς 

διαπραγµάτευση 

γ) Την από ∆Α 44/2007 για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των 

οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως που 

απασχολούνται σε επιχειρήσεις µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και 

υγραερίων όλης της χώρας, σε συνδυασµό µε τις προϊσχύουσες συλλογικές 

ρυθµίσεις, όπως αναφέρονται στην κωδικοποιηµένα στον Τόµο Γ, σελ 2543-2549  

Κωδικοποίηση ∆ιατάξεων Συλλογικών Ρυθµίσεων του ΟΜΕ∆) . 

δ) Τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα IV, που προσαρτάται στο άρθρο πρώτο του 

Ν.3845/2010 για τις προϋποθέσεις οικονοµικής πολιτικής, όπου µεταξύ των 

µέτρων, που πρέπει να λάβει η Κυβέρνηση είναι και η «διασφάλιση ότι οι 

κατώτατοι µισθοί θα παραµείνουν αµετάβλητοι σε ονοµαστική αξία για 3 χρόνια».  

ε) Την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012 (Πρ. Κατάθεσης Υπ. 

Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010), η οποία στο άρθρο 3 δεν 

προβλέπει αυξήσεις για το έτος 2010, αλλά προβλέπει αυξήσεις από 1.7.2011 και 

από 1.7.2012 σε ποσοστό ίσο µε το µέσο ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του 

ευρωπαϊκού πληθωρισµού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα και µε επιµέρους 

ρυθµίσεις της θεσπίζει την χορήγηση, του δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και 

του επιδόµατος αδείας, ώστε να αποκλεισθεί η µείωση των τακτικών ετησίων 

αποδοχών των εργαζοµένων, όπως ίσχυαν την 31.12.2009.  

στ) Τα αιτήµατα και τις προτάσεις της πλευράς των εργαζοµένων, όπως αυτές 

διατυπώθηκαν στα σχετικά έγγραφα της εργατικής πλευράς, που κατατέθηκαν 

στον ΟΜΕ∆ και όπως αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους της στην 

παραπάνω συνάντηση και καταγράφηκαν στο σχετικό πρακτικό διαιτησίας 

(πρακτικό διαιτησίας της 22.10.2010). 
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ζ) Την πρόταση του µεσολαβητή του ΟΜΕ∆ που χειρίστηκε την ίδια υπόθεση στο 

στάδιο της µεσολάβησης (Μ 85/2010) και που έγινε αποδεκτή από την εργατική 

πλευρά καθώς και τις απόψεις των µερών, όπως αυτές καταγράφηκαν στο 

πρακτικό µεσολάβησης. 

η) τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις καθώς και τις προβλέψεις της ΕΣΥΕ για τον 

∆είκτη τιµών Καταναλωτή (5,4%) και τον εναρµονισµένο ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (5,3%) κατά το έτος 2010 (Μάιος 2009-Μάιος 2010). 

θ) την πρόσφατα δηµοσιευµένη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη των 

οικονοµικών δεικτών της ελληνικής οικονοµίας για το έτος 2010 και ιδίως τον 

προβλεπόµενο ρυθµό πληθωρισµού (3%) και την προβλεπόµενη ετήσια µεταβολή 

του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (-3,7%). 

ι) τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη 

προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων εν µέσω της οικονοµικής κρίσης 

και των ήπιων πληθωριστικών πιέσεων, αλλά δεν επιτρέπει την άµεση 

ικανοποίηση όλων των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η 

εργατική πλευρά. 

κ) την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού της εν γένει οικονοµικής κατάστασης 

της χώρας, της συµπίεσης της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών εξαιτίας της 

αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και της συµµετοχής του συντελεστή 

παραγωγής «εργασία» στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ κατά τον 

καθορισµό των ετήσιων αναπροσαρµογών των αµοιβών των εργαζοµένων. 

λ) κάθε άλλο ισχυρισµό, που εκφράστηκε από τα δύο µέρη κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΩΣ  ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγονται οι Οδηγοί Βυτιοφόρων και Φορτηγών 

αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσεως, σύµφωνα µε τις νόµιµες προϋποθέσεις, οι 

απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις µεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων 

όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί 
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Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ∆.Α. αυτή, όπως ίσχυαν την 

30.6.2010, διατηρούνται αµετάβλητοι για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 

παρούσας.  

Άρθρο 3 

Εφαρµογή των όρων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

1. Οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που υπάγονται 

στην παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι από τους ήδη ισχύοντες. 

2. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδοµα αδείας: Για τους 

εργαζοµένους που καλύπτονται από το πεδίο ισχύος της απόφασης αυτής ισχύουν 

και οι  ρυθµίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΠΚ Υπ. Εργασίας 

και Κοιν. Ασφάλισης 14/16-7-2010), σχετικά µε τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων 

και Πάσχα, συµπεριλαµβανοµένου του προσαρτήµατος αυτής, καθώς και το επίδοµα 

άδειας.   

Άρθρο 4 

Γενικοί όροι 

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ατοµικών συµβάσεων εργασίας, περιλαµβανοµένων και 

των αποδοχών, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Οι ρυθµίσεις της 44/2007 ∆.Α. καθώς και των προηγούµενων αυτής συλλογικών 

ρυθµίσεων που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται µε τους όρους της παρούσας 

∆.Α. εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.7.2010.  

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 23 ∆εκεµβρίου 2010 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ 


