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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθµ. 47/1999 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών 

χαρτοποιίας 

 

Στην Αθήνα σήµερα στις 9 Ιουλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.µ., στα επί 

της οδού Πλατείας Βικτωρίας αριθ. 7, Αθήνα, γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., ο επιλεγείς µε 

κλήρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό 

Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, µετά 

από πρόσκληση σύµφωνα µε το νόµο, εξέτασα την υπόθεση της συλλογικής 

διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα και 

αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Αθήνα και 

εκπροσωπούνται νόµιµα µε την επωνυµία: α) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), και β) «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΑΡΤΟΥ». 

Η διαφορά αφορά τη σύναψη κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση 

διαιτητικής απόφαση που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών Χαρτοποιϊας, Χαρτονοποιϊας, Χαρτοβιοµηχανίας 

και Πολτού όλης της χώρας. 

Κατά τη συζήτηση παρέστησαν από µεν την εργατική πλευρά µε την επωνυµία 

«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ», οι νόµιµοι 
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εκπρόσωποι αυτής κ.κ. ∆ηµήτρης ∆ρακόπουλος, Σπύρους Θεοδώρου και Παναγιώτης 

Τράπαλης, Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας και Αντιπρόεδρος του ∆Σ της 

Οµοσπονδίας, αντιστοίχως, από δε την εργοδοτική πλευρά για την οργάνωση µε την 

επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΗΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)», ο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένος δικηγόρος της κ. Λάµπρος Παπαϊωάννου και για την οργάνωση µε 

την επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΑΡΤΟΥ», ο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόεδρος του ∆Σ αυτής κ. Θεόδωρος Θανόπουλος. 

Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους 

και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί: 

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε: 

 α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990. 

 β) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 052/30.6.1999 αίτηση για προσφυγή στη ∆ιαιτησία 

που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από την «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ», µετά την εκ µέρους της εµπρόθεσµη αποδοχή της 

υπ’ αριθµ. πρω.τ 1196/14.6.1999 πρότασης του Μεσολαβητή για επίλυση της 

συλλογικής διαφοράς και τη µη αποδοχή της εν λόγω πρότασης εκ µέρους 

των ως άνω εργοδοτικών οργανώσεων. 

 γ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1352/5.7.1999 πρόσκληση ακρόασης των µερών µε 

σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης. Και 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ 

α) Τις απόψεις των εν διενέξει µερών, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του 

φακέλου που σχηµατίσθηκε κατά τη διαδικασία µεσολάβησης. 

β) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1196/14.6.1999 πρόταση του Μεσολαβητή, που επιδόθηκε 

νόµιµα προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

γ) Τα αιτήµατα που διατυπώνονται στην από 15.2.1999 καταγγελία-πρόσκληση της 

«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ», σε συνδυασµό 

µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 72/21.4.1999 αίτηση για έναρξη των διαδικασιών 

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας που υπέβαλε προς τον ΟΜΕ∆ η ως άνω Οµοσπονδία. 

δ) Τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία στη χώρα, που αφενός µεν επιβάλλει τη 

στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων από τον πληθωρισµό, 

αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη και άµεση ικανοποίηση των οικονοµικών και 

θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά. 

ε) Τα υποβληθέντα από τα ενδιαφερόµενα µέρη έγγραφα, καθώς και τα εκτεθέντα 

επιχειρήµατα που αφορούν την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, την 



P:\ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\Σ.Σ.Ε.  1999\∆.Α.-1999\da-47-1999-xartopiia.doc 3

απώλεια του εισοδήµατος των εργαζοµένων κατά το χρόνο που πέρασε µετά την 

επισήµως ανακοινωθείσα αύξηση του πληθωρισµού κατά το έτος 1998, την πορεία 

του δείκτη τιµών καταναλωτή του έτους 1999, τις επιδιώξεις της µακροοικονοµικής 

πολιτικής για το 1999 στον τοµέα του πληθωρισµού, αλλά και τις εκτιµήσεις των 

∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών (ΟΟΣΑ) για τις εθνικές επιδόσεις στον τοµέα του 

πληθωρισµού κατά τη διάρκεια του 1999. 

στ) Την υπ’ αριθµ. 673/1997 απόφαση του ΣτΕ, µε την οποία ακυρώθηκε η 

αντίστοιχη ∆Α, βάσει της οποίας είχε χορηγηθεί το ανθυγιεινό επίδοµα σε ορισµένες 

κατηγορίες εργαζοµένων, ως ανεπαρκώς αιτιολογηµένη, καθώς και ότι παρά το 

γεγονός ότι σε καµία ειδικότητα στον κλάδο της Χαρτοποιϊας γενικώς δεν υπάρχουν 

ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, ώστε να δικαιολογείται η χορήγηση αντιστοίχου 

επιδόµατος, κρίνεται ότι δεν πρέπει να υπάρξει µείωση του συνόλου των αποδοχών 

των εργαζοµένων. 

ζ) Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα ισχύσει από την εποµένη της υποβολής της 

αίτησης για µεσολάβηση στον ΟΜΕ∆ (άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/1990), δηλ. από 

22.4.1999. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Στις διατάξεις της απόφαση αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-εργατοτεχνίτριες 

Χαρτοποιίας, Χαρτοβιοµηχανίας και Πολτού Χάρτου όλης της χώρρας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων του άρθρου 1 της απόφασης 

αυτής, όπως είχαν διαµορφωθεί την 21.4.41999, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 62/1998 

∆Α, αυξάνονται από 22.4.1999 κατά ποσοστό 2,4% και όπως αυτά διαµορφώνονται 

µε την αύξηση αυτή την 30.6.1999, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.1999 κατά 

ποσοστό 2%. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η παρ. 2 της ∆Α 54/84 (ΦΕΚ 666 τ. Β της 20.9.84), µε την οποία χορηγήθηκε 

προσαύξηση 5% υπολογιζόµενη στο τελευταίο µισθολογικό κλιµάκιο (18ετή 

υπηρεσία) όλων των εργαζοµένων του κλάδου της χαρτοποιϊας κ.λ.π. εξακολουθεί να 

ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς του άρθρου 1 της απόφασης αυτής χορηγείται 

επίδοµα γάµου 10% υπολογιζόµενο επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών τους 

µισθών ή ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται µε βάση τα έτη υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους γονείς, καθώς και 

στους χήρους – χήρες και διαζευγµένους – διαζευγµένες εφόσον έχουν την επιµέλεια 

ενός τουλάχιστον παιδιού. 

Με βάση τα παραπάνω τα κατώτατα όρια αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα 

µισθωτών, πλην του διορθωτικού ποσού που προβλέπεται στο επόµενο άρθρο 5, 

καθορίζονται όπως στους συνηµµένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

της αποφάσεως αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Για όσες κατηγορίες εργαζοµένων προβλεπόταν από την ∆Α 45/91 του Π∆∆∆ 

Αθηνών, που ακυρώθηκε µε την αριθµ. 673/97 απόφαση του ΣτΕ, η χορήγηση 

επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και µέχρι 

επαναπροσδιορισµού του µε οποιοδήποτε τρόπο, καταβάλλεται διορθωτικό ποσό, 

λογιζόµενο ως δραχµικό επίδοµα, στο ίδιο ύψος που αντιστοιχούσε το παραπάνω 

επίδοµα την 31.12.1997. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περ. α’ του άρθρου 3 του Β∆ της 16/18.7.20 σε 

περίπτωση καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας των εργατοτεχνιτών – 

εργατοτεχνιτριών καθορίζονται ως εξής: 

Για υπηρεσία από 2 µήνες έως 1 έτος    5 ηµεροµίσθια 

Για υπηρεσία από 1 έτος έως 2 έτη    7 ηµεροµίσθια 

Για υπηρεσία από 2 έτη έως 5 έτη    15 ηµεροµίσθια 

Για υπηρεσία από 5 έτη έως 10 έτη    30 ηµεροµίσθια 

Για υπηρεσία από 10 έτη έως 15 έτη    60 ηµεροµίσθια 

Για υπηρεσία από 15 έτη έως 20 έτη    90 ηµεροµίσθια και 

Για υπηρεσία από 20 έτη και άνω    105 ηµεροµίσθια 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ορίζεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για τη 

συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών κ.λ.π. που δεν έχουν 
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συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε όσους 

έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη 

διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθούν προσαυξηµένη κατά 2 έτη, 

ανεξαρτήτως αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Εργαζόµενοι που υπάγονται στην απόφαση αυτή που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 

15 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 17 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται αδείας πέντε εβδοµάδων, δηλαδή 30 

εργασίµων ηµερών. Από 1.1.1999 την αυξηµένη αυτή άδεια αναπαύσεως δικαιούνται 

εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει 12 έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή 14 έτη 

σε οποιοδήποτε εργοδότη µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη τροποποιούµενοι µε την παρούσα 

όροι αµοιβής και εργασίας των προηγουµένων ΣΣΕ και ∆Α του κλάδου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την 

παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για παροχή 

υπηρεσιών µεσολάβησης (αριθµ. πρωτ. 1460/21.4.1999), σύµφωνα µε το άρθρο 16 

παρ. 3 του Ν. 1876/1990. 

 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 1999 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ 


