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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, 29 Σεπτεµβρίου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 1784 

 

Προς: 

1. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.), Μενάνδρου 51, 

104 37 Αθήνα 

2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, 

Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα 

3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, Πειραιώς 

4,  

104 31 Αθήνα 

4. ΣΕΒ - σύνδεσµο επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 

Αθήνα 

5. Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας, Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 

Θεσσαλονίκη 

6. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος, Οµήρου 45, 

106 72 Κολωνάκι, Αθήνα 

7. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), Μητροπόλεως 42, 105 

34 Αθήνα 

8. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων, (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

9. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, Φειδίου 

14-16,  106 78 Αθήνα 

10. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας, 

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα  

11. Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, 

Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 115 20 Αθήνα 

12. Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ,  Πανεπιστηµίου 16, 106 72 Αθήνα 

13. Σύνδεσµο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Γ' Σεπτεµβρίου 

75, Αθήνα 

Κοινοποίηση: 

14. Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων, 

∆εληγιώργη 26 (2ος όροφος), 104 37 Αθήνα 

15. Π.Ο.Σ.Ε.Μ., Σαπφούς 18, Αθήνα 
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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

37/2010 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως 

φορτηγών κ.λ.π αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε 

εργοδότη όλης της χώρας» 

∆ιαιτητής:  Αναστάσιος Πετρόπουλος 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 24/7-10-2010) 

 

1. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ: 042∆/26.7.2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆., η 

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «Οµοσπονδία 

Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)», νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε 

την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία µεσολάβησης δεν 

επιτεύχθηκε κατάρτιση οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας «για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών 

κ.λ.π αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της 

χώρας». 

2. Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, µετά από δεύτερη 

κλήρωση, αναδείχθηκα ∆ιαιτητής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 

1876/1990 και τους Κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆. 

3. Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και κατόπιν 

συνεννοήσεως µε τα µέρη κάλεσα, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1579/18.8.2010 

έγγραφη πρόσκλησή µου, σε κοινή συνάντηση την Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου 2010, 

ώρα 10:00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή, τα 

µέρη παραστάθηκαν νόµιµα µε τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους.  

4. Το αντικείµενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέµατα που αποτελούν 

περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 1/ 4-.1-2010 αίτησης µεσολάβησης που υπέβαλε η 

εργατική πλευρά στον Ο.ΜΕ.∆., καθώς και στο περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 

1411/13.7.2010 Πρότασης Μεσολάβησης, που η εργοδοτική πλευρά απέρριψε.  

5. Πραγµατοποίησα µε τα µέρη δύο κοινές συναντήσεις. Κατά την πρώτη 

συνάντηση, την Τρίτη 3 Αυγούστου 2010, µε τη συναίνεση των παρισταµένων 

µερών, ορίστηκε ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας ∆ιαιτησίας η 7 Σεπτεµβρίου 

2010 ηµέρα Τρίτη, λόγω επικράτησης εθιµικής διακοπής διαδικασιών 

µεσολάβησης και διαιτησίας κατά τον µήνα Αύγουστο. Κατά τη συνάντηση της 7 

Σεπτεµβρίου 2010, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι πρέπει 

να συµπεριληφθεί αυτούσιο το άρθρο 1 της ΕΓΣΣΕ αναφορικά µε τα επιδόµατα 

εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και η µεσολαβητική πρόταση της παρ. 2 
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του άρθρου 3, ενώ οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν ότι 

πρέπει να υπογραφεί Σ.Ε.Ε µε όσα έχουν συµπεριληφθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 042/∆/26.7.2010 αίτηση της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης µε την επωνυµία «Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας 

(Ο.Σ.Μ.Ε.)» προς τον Ο.ΜΕ.∆ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας. 

2. Την πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την εργοδοτική πλευρά για 

απευθείας  διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ έτους 2010.  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π, 

αυτοκινήτων, των αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων για τη µεταφορά των µαθητών 

και νηπίων, των αυτοκινήτων για τη µεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, 

εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενικά, καθώς και των οδηγών – πωλητών όλης της 

χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικός µισθός 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως είχε 

διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση το άρθρο 2 της ∆Α 11/2009 (ΠΚ 5/27.5.2009), 

εξακολουθεί να καταβάλλεται. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

Τα  επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές  

και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη  τη  

χρονική περίοδο,  για µεν  την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την 

1η Ιανουαρίου  µέχρι την 30ή  Απριλίου   για  δε  την  περίπτωση  του  επιδόµατος  

των  εορτών  Χριστουγέννων  από την 1η Μαΐου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε 

έτους. 
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Το  επίδοµα  εορτών Χριστουγέννων  ανέρχεται  σε  έναν µηνιαίο  µισθό  για  τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια  για  τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο. 

Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται  σε µισό µηνιαίο  µισθό για τους αµειβόµενους 

µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για  τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. 

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων  

περιλαµβάνονται  στο  προσάρτηµα  της  ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012 (Π.Κ. Υπ. 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16-7-2010). 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών 

κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους  τρόπους  υπολογισµού,  

καταβολής  και  γενικά  παροχής  των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και 

διατηρούνται σε  ισχύ. 

Άρθρο 4 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούµενων 

οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 5 

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν µε την 

εφαρµογή της παρούσας δεν µειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 20 Σεπτεµβρίου 2010 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 


