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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

4/1999 

(∆ιαιτητής Θεοφάνης Αρχιµανδρίτης) 

 

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

φορτηγών αυτοκινήτων.» 

 

1.1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. πρωτ. 06/12.3.1999) η 

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, µε την επωνυµία 

«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» (ΟΥΠΑΕ), 

ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς 

εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτής και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων: 1. «Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος» 2. 

«Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών» (ΣΕΒ) 3. «Συνδικάτο Χερσαίων 
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Εµπορευµατικών Μεταφορών» 4. «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών 

Εταιρειών και ΕΠΕ» 5. ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 6. Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ 7. ΓΣΕΒΕΕ 8. Σύνδεσµος 

Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεπόµενων Αυτοκινήτων 9. ΠΑΣΕΓΕΣ 10. 

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος 11. Σύνδεσµος Ελλήνων 

Αλευροβιοµηχάνων Ελλάδας» 

Η διαφορά αφορά τη σύναψη εθνικής οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας, που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών 

αυτοκινήτων που απασχολούνται, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, στις κάθε 

είδους επιχειρήσεις όλης της Χώρας. 

 1.2. Την 18/3/1999, µε κοινή συµφωνία, επιλέχθηκα ως ∆ιαιτητής. 

 1.3. Την 19/3/1999 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. 

 1.4. Με πρόσκλησή µου κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ακρόαση για 

συζήτηση της διαφοράς, την 23.3.1999 ηµέρα Τρίτη και ώρα 1 µ.µ. , στα Γραφεία 

του ΟΜΕ∆ (Πλατεία Βικτωρίας 7). 

Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν τα µέρη µε τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους 

τους, εκτός από τις εργοδοτικές οργανώσεις ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, Σύνδεσµος ΑΕ & ΕΠΕ, 

Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Φορτηγών Ανατρεπόµενων Αυτοκινήτων, 

ΠΑΣΕΓΕΣ, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος και Σύνδεσµος Ελλήνων 

Αλευροβιοµηχάνων που δεν παραστάθηκαν, αν και κλητεύθηκαν νόµιµα. 

 1.5. Υπέρ των απόψεων της εργατικής πλευράς άσκησαν παρεµβάσεις και 

παραστάθηκαν, µε τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, οι εργατικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις «Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού 

Αυτοκινήτων» (ΠΟΥΠΑ) και «Πανελλαδική Οµοσπονδία Συνδικάτων 

Εργατοϋπαλλήλων Μεταφορών (ΠΟΣΕΜ). 

 2. Αφού έλαβα υπόψη: 

 2.1. Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία νόµιµα έγινε, µονοµερώς, από τη 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση του 

Μεσολαβητή, που απέρριψαν οι εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

 2.2. Την από 10/11/1998, νόµιµη καταγγελία, από τη συνδικαλιστική 

οργάνωση των εργαζοµένων, της προηγούµενης συλλογικής ρύθµισης (από 12 

Ιουνίου 1998 σ.σ.ε.), µε πρόσκληση προς τις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις, για 

έναρξη διαπραγµατεύσεων, µε σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας σ.σ.ε. 

 2.3. Ότι η καταγγελία – πρόσκληση, που περιέχει και τα προς 

διαπραγµάτευση θέµατα, κοινοποιήθηκε στις εργοδοτικές οργανώσεις και στο 

Υπουργείο Εργασίας. 
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 2.4. Την µε αριθµ. πρωτ. 369/11.3.1999 πρόταση του Μεσολαβητή, που 

επιδόθηκε νόµιµα στα µέρη. 

 2.5. Όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της συλλογικής 

διαφοράς και τους ισχυρισµούς των µερών. 

 Και ακόµα: 

 2.6. Ότι για τον καθορισµό των αποδοχών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, 

µεταξύ άλλων: α. η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και η ικανότητα 

πληρωµής, β. οι όροι αµοιβής και εργασίας εργαζοµένων του ιδίου ή συναφούς 

επαγγέλµατος, του ίδιου ή συναφούς κλάδου επιχειρηµατικής δραστηριότητας, γ. οι 

απώλειες του εισοδήµατος των εργαζοµένων, κατά το χρόνο που πέρασε, από την 

προηγούµενη συλλογική ρύθµιση και ο ρυθµός µείωσης του εισοδήµατός τους από 

τον πληθωρισµό κατά το τρέχον έτος, ούτως ώστε, µε την εξασφάλιση πραγµατικών 

αυξήσεων, να διατηρείται η αγοραστική τους δύναµη. 

 2.7. Ότι η ποσοστιαία µεταβολή του πληθωρισµού, κατά το έτος 1998, σε 

12µηνη βάση (µέσα επίπεδα), ήταν 4,8% (3,9% αρχή-τέλος), ενώ για το έτος 1999 

προβλέπεται να κυµανθεί, κατά το «αναθεωρηµένο πρόγραµµα σύγκλισης», της 

Κυβέρνησης, σε ποσοστό 2,5%, ενώ κατά τις προβλέψεις: του κρατικού 

προϋπολογισµού σε ποσοστό 2%, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ποσοστό 2,9%, του 

ΟΟΣΑ σε ποσοστό 3,1% και του ∆ΝΤ σε ποσοστό 2,6%. 

 2.8. Ότι µε την εγσσε της 18 Μαίου 1998 συνοµολογήθηκαν αυξήσεις των 

κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, για το έτος 1999, µε πρόβλεψη 

πληθωρισµού 2%, σε συνολικό ποσοστό (µαζί µε το «διορθωτικό» ποσοστό, για το 

έτος 1998) 3,2% σε δύο δόσεις (1,8% + 1,4%), ενώ µε την προηγούµενη από 12 

Ιουνίου 1998 σσε, των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, χορηγήθηκαν αυξήσεις, για 

το έτος 1998, σε συνολικό ποσοστό 5% (σε δύο δόσεις). 

 

 3. Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση 

 

Αρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

 Στις διατάξεις αυτής της απόφασης υπάγονται οι οδηγοί των πάσης φύσεως 

φορτηγών 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 ασθενών ιδιωτικών κλινικών 

όλης της χώρας. 
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Άρθρο 2ο 

Κατώτατα όρια αποδοχών 

 1. Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των παραπάνω µισθωτών, όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 31.12.1998, µε βάση την από 12 Ιουνίου 1998 σ.σ.ε., αυξάνονται, 

από 1.1.1999, κατά ποσοστό 2% και όπως αυτές θα διαµορφωθούν την 30 Ιουνίου 

1999, αυξάνονται περαιτέρω, από 1.7.1999, κατά ποσοστό 1,5%.  

 2. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται τα 

δραχµικά επιδόµατα: ανθυγιεινής εργασίας, ειδικών συνθηκών, επικίνδυνης εργασίας, 

αυτοκινήτων SECURITY, αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος, που χορηγούνται 

στους παραπάνω µισθωτούς, µε βάση προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, όπως 

αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1998, στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη 

εκατοντάδα δραχµών. 

 3. Τα διορθωτικά ποσά που χορηγούνται στους υπαγόµενους στην παρούσα 

µισθωτούς, µε βάση την υπ’ αριθµ. 107/82 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών, παραµένουν 

στο ίδιο ύψος που έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1998 και δεν µειώνονται, παρά τη 

διαφοροποίηση των αποδοχών τους, µε την παρούσα απόφαση. 

 

Αρθρο 3ο 

Επίδοµα ειδικών συνθηκών 

 Στους οδηγούς που απασχολούνται σε φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου 

φορτίου άνω των έξι (6) τόννων, χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 

22% επί του βασικού µισθού, όπως διαµορφώνεται µε την απόφαση αυτή. 

 Το προηγούµενο επίδοµα διαµορφώνεται σε δραχµ. 17.500, από 1.1.1999, για 

τους οδηγούς που απασχολούνται σε φορτηγά αυτοκίνητα βαρέως τύπου, άνω των 

δέκα τριών (13) τόννων ωφελίµου φορτίου. 

 

Άρθρο 4ο 

∆ιατηρούµενες διατάξεις 

 1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα 

απόφαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν 

να ισχύουν. 
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 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 12 Ιουνίου 

1998 σ.σ.ε. και των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν έρχονται σε 

αντίθεση ή δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

 

Άρθρο 5ο 

Έναρξη ισχύος 

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1999. 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1999 

 

Ο ∆ιαιτητής 

 

Θεοφάνης Αρχιµανδρίτης 

 

 

 

 


