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Προς: 

1. O.Ι.Υ.Ε, ∆εληγιώργη 26 ΑΘΗΝΑ 

2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ 

3. Σύνδεσµο Α.Ε & Ε.Π.Ε, Πανεπιστηµίου 16 ΑΘΗΝΑ 

4. Σύνδεσµο  Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Λαγουµιτζή 23 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

5. Ενωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Υπερείδου 7 ΠΛΑΚΑ 

6. Σύνδεσµο ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων Ελλάδος, Λ. Συγγρού 137 Ν. Σµύρνη, 

7. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς, Ξενοφώντος 15α ΑΘΗΝΑ 

8. Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων COURIER, Aφροδίτης 1-3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

9. Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 

Συβρυσαρίου 4 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

10. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, Στουρνάρη 53 ΑΘΗΝΑ 

11. Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών ΑΠΠ, Ελπίδος 4 & Τατοϊου ΚΗΦΙΣΙΑ 

12. Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών, Θεµιστοκλέους 42 ΑΘΗΝΑ 

13. Σύνδεσµο Εταιριών Καθαρισµού, Αµαρουσίου- Χαλανδρίου 4 ΜΑΡΟΥΣΙ 

14. Σύλλογο Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς(ΣΕ∆ΕΑ), 

Λ.Συγγρού 190 ΑΘΗΝΑ 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

20/1999 

 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων όλων των 

ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

γραφεία και στους παιδικούς σταθµούς όλης της χώρας. 

 

 

1. Μετά τη συζήτηση της διαφοράς σε κοινή συνάντηση  που έγινε στις 20 Μαίου 

1999 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα µε εκπροσώπους αφενός µεν της 
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συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων «Οµοσπονδία Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος» που εκπροσωπήθηκε νόµιµα, και αφ ετέρου της «Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας» που 

εκπροσωπήθηκε επίσης νόµιµα, ενώ δε οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

δηλαδή:  

1. Σύνδεσµο Α.Ε & Ε.Π.Ε 

2. Σύνδεσµο  Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος 

3. Ενωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδος 

4. Σύνδεσµο ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων Ελλάδος 

5. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς 

6. Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων COURIER 

7. Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης,  

8. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης,  

9. Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών ΑΠΠ 

10. Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών 

11. Σύνδεσµο Εταιριών Καθαρισµού 

12. Σύλλογο Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς(ΣΕ∆ΕΑ) 

παρά το ότι εκλήθησαν νόµιµα δεν εµφανίσθηκαν, υποβάλλω σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 την ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ.  

2. Ειδικότερα έλαβα υπόψη µου για να καταλήξω στην απόφαση µου εκτός από όσα 

διατυπώθηκαν προφορικά και  

α Την από 4.5.1999 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς 

τον Ο.ΜΕ.∆. για την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας και τα αιτήµατα που 

διατυπώνονται σ΄ αυτήν. 

β. Τις προτάσεις των µερών κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων στο στάδιο της 

∆ιαιτησίας και το φάκελλο που διαµορφώθηκε στη Μεσολάβηση 

γ. Την µε αριθ πρωτ: 757/1999 Πρόταση του Μεσολαβητή 

δ. Το ύψος του πληθωρισµού όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 1999. 

ε. Την από 12.5.1999 κοινή συµφωνία των µερών για την επιλογή µου και ως 

∆ιαιτητή.  

στ. Το ύψος των αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το τρέχον έτος που ανέρχεται σε 

ποσοστό 1,4% από 1.1.1999 και 1,4% από 1.7.1999. 
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ζ. Τελικά η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ διαµορφώθηκε ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

1. Στους όρους της παρούσας διαιτητικής απόφασης υπάγονται οι εργαζόµενοι 

που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας  και 

έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες: 

α. Γραµµατείς- Υπάλληλοι γραφείου 

β. Λογιστές –βοηθοί λογιστών 

γ. Βοηθητικό-τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητος-εισπράκτορες-

αποθηκάριοι-κλητήρες –διανοµείς) 

δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί) 

ε.Προσωπικό Η/Υ(χειριστές–τριες, προγραµµατιστές-τριες, αναλυτές-αναλύτριες,και 

λοιπές ειδικότητες χρήσης και λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). 

ζ. Οδηγοί (αυτοκινήτων, φορτηγών, επιβατηγών και άλλης φύσεως ) 

2. Η ∆ιαιτητική αυτή απόφαση ισχύει για όλους τους εργαζόµενους των ανωτέρω 

ειδικοτήτων που είναι µέλη πρωτοβαθµίων σωµατείων και ανήκουν στην 

Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε) που απασχολούνται στις 

εργοδοτικές οργανώσεις, που δεσµεύονται  από την απόφαση.  Η ιδιότητα του 

µέλους πρωτοβαθµίου σωµατείου, που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε. πιστοποιείται µε 

βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια σωµατεία για 

λογαριασµό της Ο.Υ.Ι.Ε. στην οποία ανήκουν. 

 

Άρθρο 2 

Αναπροσαρµογές αποδοχών 

1. Οι αποδοχές όλων των ειδικοτήτων των εργαζοµένων που υπάγονται στην 

απόφαση αυτή αναπροσαρµόζονται ως εξής: 

α. Οι αποδοχές ανά ειδικότητα και µισθολογική κατηγορία, όπως ίσχυαν την 

31.12.1998, µετά την εφαρµογή και του άρθρου 2 παρ 1β της ∆Α44/98, δηλαδή 

και την προσαύξηση τους κατά 0.4%, αυξάνονται από 1.1.1999 κατά ποσοστό 

1,5%, όπως δε αυτές ισχύουν την 30.6.1999 αναπροσαρµόζονται από 1.7.1999 

κατά ποσοστό 1,5%. 
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β. Εάν ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξηθεί από το ∆εκέµβριο του 1998 µέχρι το 

∆εκέµβριο του 1999 κατά ποσοστό υψηλότερο του 2% οι βασικοί µισθοί που 

αναλογούν σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο ανά µισθολογική κατηγορία και 

ειδικότητα όπως θα ισχύουν την 31.12.1999 προσαυξάνονται από 1.1.2000 κατά 

το υπερβάλλον του 2% ποσοστό. 

2. Ως αποδοχές για τον υπολογισµό των αυξήσεων της παραγράφου 1 αυτού του 

άρθρου νοούνται οι βασικοί µισθοί ή οι συνολικές αποδοχές που αναλογούν σε 

κάθε µισθολογικό κλιµάκιο των ειδικοτήτων των οδηγών, φυλάκων-

νυκτοφυλάκων–θυρωρών, για τις οποίες δεν έχει ενσωµάτωση της Α.Τ.Α. στους 

βασικούς µισθούς και για τις οποίες ο υπολογισµός των αυξήσεων µε την 

κατάργηση της ΑΤΑ το 1990 γίνεται στο σύνολο των αποδοχών. 

Άρθρο 3 

Γενική µεταβατική ρύθµιση 

1. Οι ρυθµίσεις που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται  ρητά µε την απόφαση 

αυτή διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι, Προεδρικά 

διατάγµατα υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικές 

συµβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις) καθώς και κανονισµοί εργασίας, 

επιχειρησιακή συνήθεια, έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται µε την παρούσα και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 7 

Ισχύς-∆ιάρκεια 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1.1.1999, εκτός εάν σε επί µέρους 

διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. 

Αθήνα, 24 Μαίου 1999 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 


