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Προς: 

1. Την Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών, Κάνιγγος 27 ΑΘΗΝΑ 

2. Την Ενωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Β. Σοφίας 102 ΑΘΗΝΑ 

3. Την Ενωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών- Περιχώρων, Κισσάβου 

10 Α. Βριλήσια. 

4. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Β. Σοφίας 102 ΑΘΗΝΑ 

5. Τον Σύνδεσµο Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Πειραιώς 37-39 ΑΘΗΝΑ 

6. Τον Σύνδεσµο Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, Οµήρου 15 ΑΘΗΝΑ 

 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

       38/1999 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών 

όλης της χώρας 

 

Με την από 17.12.1998 δήλωση, καταγγελία και πρόσκληση της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ) καταγγέλθηκε η ΣΣΕ 1998 (πράξη καταθέσεως 

116/28.2.1998) και η διαιτητική απόφαση 36/28.9.1998, µε τις οποίες ρυθµίσθηκαν 

οι όροι αµοιβής και εργασίας των Λογιστών και βοηθών Λογιστών βιοµηχανιών, 

βιοτεχνιών κ.λ.π. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας και προσκλήθηκαν οι 

εργοδοτικές οργανώσεις σε διαπραγµατεύσεις για να συναφθεί νέα ΣΣΕ. Η δήλωση 

απευθύνθηκε προς τις ακόλουθες εργοδοτικές οργανώσεις: 

1. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 

2. Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ 

3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών-Εµπόρων Ελλάδας 

4. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 

5. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων 

6. Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών 

7. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 
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8. Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών 

9. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων 

10. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων 

11. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών 

12. Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος 

13. Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος 

 

Με την υπ’αριθ.πρωτ.70/7.4.1999 αίτησή προς τον Ο.ΜΕ.∆., η Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ), νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή 

υπηρεσιών µεσολάβησης για την κατάρτιση ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των Λογιστών και βοηθών Λογιστών βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π. πάσης φύσεως 

επιχειρήσεων όλης της χώρας, µεταξύ αφενός αυτής της ιδίας και αφετέρου των ως 

άνω αναφερόµενων δέκα τριών (13) εργοδοτικών οργανώσεων. Μεσολαβητής 

αναδείχθηκε ο κ.Χρ.Καρατζάς. 

Η µεσολάβηση κατέληξε σε υπογραφή ΣΣΕ µεταξύ αφενός της ΠΟΛ και 

αφετέρου µέρους των ως άνω δέκα τριών (13) εργοδοτικών οργανώσεων. 

Συγκεκριµένα υπεγράφη η από 7.6.1999 ΣΣΕ µεταξύ της ΠΟΛ και των ακόλουθων 

εργοδοτικών οργανώσεων, που αναφέρονται µε την αρίθµηση που έχουν στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

(1)  Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών - 

(2) Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ- 

(3) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών-Εµπόρων Ελλάδας- 

(4). Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου - 

(5) Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(6) Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών - 

(7) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων - 

(10) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων - 

 Για τις εργοδοτικές οργανώσεις που δεν υπέγραψαν τη ΣΣΕ διαπιστώθηκε 

εγγράφως από τον µεσολαβητή κ. Χρ.Καρατζά ότι αρνήθηκαν τη µεσολάβηση. 

 Με την 1223/045/16.6.1999 αίτηση, η ΠΟΛ ζήτησε από τον Ο.ΜΕ.∆. την 

παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για να επιλυθεί η διαφορά µεταξύ αφενός αυτής της 

ιδίας και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων που αρνήθηκαν τη µεσολάβηση 

και δεν υπέγραψαν ΣΣΕ, δηλαδή των ακόλουθων εργοδοτικών οργανώσεων: 

1. Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών 

2. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων 



P:\ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\Σ.Σ.Ε.  1999\∆.Α.-1999\da-38-1999-logistes.doc 3

3. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών 

4. Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος 

5. Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος 

 

Την 23.6.1999 κληρώθηκα διαιτητής και ανέλαβα τα καθήκοντά µου εντός της 

νόµιµης προθεσµίας. 

 Με την από 25 Ιουνίου 1999 πρόσκλησή µου κλήθηκαν τα δύο µέρη σε 

συνάντηση την 1.7.1999 στα γραφεία του ΟΜΕ∆, προκειµένου να ακούσω τις 

απόψεις τόσο της αιτούσας εργατικής όσο και της εργοδοτικής πλευράς για την 

κρινόµενη συλλογική διαφορά. Στη συνάντηση προσήλθαν µόνον οι εκπρόσωποι της 

ΠΟΛ κ.κ. Βαρελάς, πρόεδρος και Σωτήρχου-Κανάκη, αντιπρόεδρος της ΠΟΛ. Ηδη δε 

µε το από 1.7.1999 έγγραφο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης 

Ελλάδας (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.), µε αριθ.πρωτ. ΟΜΕ∆ 1332/1.7.99 δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει 

λόγος να συµµετάσχουµε στην ως άνω συζήτηση για τους λόγους που σας έχουµε 

εκθέσει στα προαναφερθέντα έγγραφά µας».  

Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς που προσήλθαν 

- ζήτησαν να εκδοθεί διαιτητική απόφαση για όσες εργοδοτικές οργανώσεις δεν 

υπέγραψαν  την από 7.6.1999 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας, δεδοµένου ότι οι οργανώσεις 

αυτές αν και προσκλήθηκαν δεν προσήλθαν καθόλου στις διαπραγµατεύσεις και 

αρνήθηκαν τη µεσολάβηση,  

- υποστήριξαν ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε νόµιµα διότι οι εργοδοτικές 

οργανώσεις που δεν υπέγραψαν τη ΣΣΕ αρνήθηκαν τη µεσολάβηση και 

- ζήτησαν να εκδοθεί διαιτητική απόφαση µε περιεχόµενο ίδιο µε αυτό της 

υπογραφείσης από 7.6.1999 Σ.Σ.Ε.. Υποστήριξαν ακόµη ότι η ∆Α µπορεί να έχει 

ηµεροµηνία έναρξης της 1.1.1999, δεδοµένου ότι οι σχετικές διαπραγµατεύσεις 

είχαν αρχίσει από τον ∆εκέµβριο 1998. 

 Για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης έλαβα υπόψη τα ακόλουθα: 

• Το γεγονός ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε νόµιµα µονοµερώς από την 

ενδιαφερόµενη οργάνωση, δεδοµένου ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν 

αρνηθεί τη µεσολάβηση, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1 του ν.1876/1990, 

• την από 17.12.1998 δήλωση, καταγγελία και πρόσκληση της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Λογιστών (ΠΟΛ) µε την οποία καταγγέλθηκε η ΣΣΕ 1998 (πράξη 

καταθέσεως 116/28.2.1998) και η διαιτητική απόφαση 56/28.9.1998, µε τις 

οποίες ρυθµίσθηκαν οι όροι αµοιβής και εργασίας των Λογιστών και βοηθών 
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Λογιστών βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της 

χώρας 

• την υπ’αριθ.πρωτ.70/7.4.1999 αίτησή προς τον Ο.ΜΕ.∆. της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ) για την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης για την 

κατάρτιση ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Λογιστών και βοηθών 

Λογιστών βιοµηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της 

χώρας 

• την από 7.6.1999 ΣΣΕ µεταξύ της ΠΟΛ και των εργοδοτικών οργανώσεων   

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ, 

Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών-Εµπόρων Ελλάδας, Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Πανελλήνια Ενωση ∆ιπλωµατούχων 

Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών 

Εταιρειών, Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων. 

• Την έγγραφη διαπίστωση του µεσολαβητή κ.Χρ.Καρατζά ότι οι εργοδοτικές 

οργανώσεις που δεν υπέγραψαν τη ΣΣΕ αρνήθηκαν τη µεσολάβηση. 

• την 1223/045/16.6.1999 αίτηση της ΠΟΛ προς τον Ο.ΜΕ.∆. για την παροχή 

υπηρεσιών διαιτησίας µεταξύ αφενός αυτής της ιδίας και αφετέρου των 

ακόλουθων εργοδοτικών οργανώσεων: Ένωση Σύγχρονων Γενικών Κλινικών, 

Ενωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, Πανελλήνια Ενωση 

Ιδιωτικών Κλινικών, Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Σύνδεσµος 

Εµπόρων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος 

• το από 1.7.1999 πρακτικό διαιτησίας  

• το από 1.7.1999 έγγραφο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης 

Ελλάδας (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.), µε αριθ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 1332/1.7.99 προς τον ΟΜΕ∆  

• Την από 7.6.1999 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής 

και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών κλπ 

πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας 

• το αίτηµα της εργατικής πλευράς να εκδοθεί διαιτητική απόφαση για όσες 

εργοδοτικές οργανώσεις δεν υπέγραψαν  την από 7.6.1999 ΣΣΕ για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας µε 

περιεχόµενο ίδιο µε αυτό της υπογραφείσης από 7.6.1999 Σ.Σ.Ε. και µε 

ηµεροµηνία έναρξης την 1.1.1999. 
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• το γεγονός ότι η ηµεροµηνία έναρξης της καταγγελθείσας ∆Α είναι η 18.6.1998 

και κατά συνέπεια η καταγγελία της ∆Α έχει την έννοια ότι γίνεται από 19.6.1999 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.1 του ν.1876/1999. 

• Το γεγονός ότι η ρύθµιση του άρθρου 2 της καταγγελθείσας ∆Α αρχίζει να ισχύει 

από 1.1.1998. Κατά συνέπεια, η αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 2 της παρούσας, 

µπορεί να αρχίσει να ισχύει από 1.1.1999, δεδοµένου µάλιστα ότι  

- η εργατική πλευρά κάλεσε την εργοδοτική πλευρά σε διαπραγµατεύσεις ήδη 

από τον ∆εκέµβριο 1998 και ότι  

- αυτή είναι η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αντίστοιχης ρύθµισης της από 

7.6.1999 Σ.Σ.Ε. 

Αν γινόταν δεκτό να αρχίσει η ισχύς των ρυθµίσεων για τις αυξήσεις των 

αποδοχών αργότερα από την 1.1.1999, τότε οι εργοδότες που ουδόλως 

προσήλθαν στις διαπραγµατεύσεις θα εµφανίζονταν να «κερδίζουν» τα ποσά των 

αναδροµικών αυξήσεων έναντι των υπολοίπων εργοδοτών που προσήλθαν και 

διαπραγµατεύθηκαν, οι δε εργαζόµενοι  που αµείβονται σύµφωνα µε την 

παρούσα θα είχαν απώλεια της αναδροµικότητας των αυξήσεων χωρίς κανένα 

ουσιαστικό λόγο που να δικαιολογεί αυτή τη διαφοροποίηση, δεδοµένου ότι οι 

εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα επέλεξαν να µην προβάλουν ή 

υποστηρίξουν θέσεις και επιχειρήµατα. 

• Την ανάγκη να υπάρχουν για τη ρύθµιση των όρων εργασίας των λογιστών 

ενιαίοι κανόνες, είτε πρόκειται για επιχείρηση που καλύπτεται από την από 

7.6.1999 ΣΣΕ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και 

βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών κ.λ.π. φύσεως επιχειρήσεις όλης της 

χώρας, είτε πρόκειται για επιχείρηση που καλύπτεται από την παρούσα ∆Α. Τούτο 

αναδεικνύεται σε ιδιαίτερης σηµασίας στοιχείο, δεδοµένου ότι η εργοδοτική 

πλευρά απείχε πλήρως από τις διαπραγµατεύσεις και δεν ακούσθηκαν θέσεις και 

επιχειρήµατα εκ µέρους της. 

Κατέληξα στην απόφαση οι όροι της παρούσας να είναι όµοιοι µε τους όρους της από 

7.6.1999 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών κλπ πάσης 

φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας και υπεγράφη µεταξύ των προαναφερθεισών 

εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η διαιτητική απόφαση έχει ως εξής:  
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Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας λογιστές 

και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, 

εµπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες όλης 

της χώρας, που είναι µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων 1) Ένωση Συγχρόνων 

Γενικών Κλινικών 2) Ένωση Νευροψυχιατρικών  Κλινικών , 3) Πανελλήνια Ένωση 

Ιδιωτικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, 3) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, 

4) Σύνδεσµος Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και 5) Σύνδεσµος Εµπόρων Λιανικής 

Πώλησης Ελλάδος.   

Άρθρο 2 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του  άρθρου 1, 

καθορίζονται από 1-1-1999 και από 1-7-1999 όπως στον παρακάτω πίνακα : 

Λογιστές : 

 

Έτη Υπηρεσίας Από 1-1-1999 Από 1-7-1999 

0-2 193.500 196.100 

2-4 203.700 206.500 

4-6 210.700 213.500 

6-8 220.400 223.400 

8-10 228.900 232.000 

10-12 233.800 237.000 

12-14 241.800 245.100 

14-16 248.800 252.300 

16-18 256.400 259.900 

18-20 263.800 267.500 

21 266.500 270.200 

22 268.200 271.900 

23 270.300 274.000 

24 273.000 276.800 

25 275.700 279.500 

26 278.400 282.200 

27 281.000 285.000 
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28 284.300 288.200 

29 285.900 289.800 

30 288.000 292.000 

31 291.300 295.300 

32 294.500 298.600 

33 298.800 302.900 

34 303.100 307.300 

35 306.900 311.100 

 

Μετά τη συµπλήρωση 35 πραγµατικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-1999 

δραχµική αύξηση 2.800 δραχµών και από 1-7-1999 δραχµική αύξηση 2.840 δραχµές 

για κάθε συµπληρωµένο έτος εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση του 38ου έτους 

εργασίας. 

Βοηθοί Λογιστές: 

 

Έτη Υπηρεσίας Από 1-1-1999 Από 1-7-1999 

0-2 175.200 177.600 

2-4 180.000 182.500 

4-6 184.900 187.400 

6-8 191.300 194.000 

8-10 198.300 201.000 

10-12 205.300 208.100 

12-14 214.500 217.400 

14-16 222.000 225.000 

16-17 227.400 230.400 

 

Μετά τη συµπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστού, οι 

βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο µισθολογικό κλιµάκιο 16-18 ετών υπηρεσίας των 

λογιστών και λαµβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές. 
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Άρθρο 3 

Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες συλλογικές 

ρυθµίσεις, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 3 της από 9-5-1995 ΣΣΕ και το άρθρο 4 

της από 17-7-1997  ΣΣΕ, από 1-1-1999 ορίζεται σε ποσοστό 60% και υπολογίζεται 

στο σύνολο των νοµίµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός. 

Άρθρο 4 

Οι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα και έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών 

στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 14 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε 

οποιαδήποτε ειδικότητα υπό σχέση εξηρτηµένης εργασίας δικαιούνται άδεια 30 

εργασίµων ηµερών αν εργάζονται µε εξαήµερη εβδοµαδιαία εργασία ή 25 εργασίµων 

ηµερών αν εργάζονται µε πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία. 

 

Άρθρο 5 

Όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, 

µε εξαίρεση το επίδοµα ισολογισµού για το οποίο  ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 3 της παρούσας, υπολογίζονται επί των νοµίµων βασικών τους µισθών, όπως 

αυτοί διαµορφώνονται κάθε φορά. 

 

Άρθρο 6 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη αντικείµενοι στην παρούσα όροι 

των συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ και ∆Α) των προηγουµένων ετών. 

 

Άρθρο 7 

Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, 

δεν µειώνονται ούτε τροποποιούνται µε την παρούσα. 

 

Άρθρο 8 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 19.6.1999, εκτός από τις διατάξεις στις οποίες 

ορίζεται άλλη ηµεροµηνία έναρξης. 

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1999 

 

      Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ 


