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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 0310 517 128 � 0310 517 119 
 

Αθήνα, 14 Σεπτεµβρίου 1998 
 

ΠΡΟΣ 
1) ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
2) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
3) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
4) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
5) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Αναφορά : Υπόθεση µε αριθµ. πρωτ. 058/11.8.1998 
 
Θέµα : Συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των 
εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερµατίνων ειδών και πλαστικών ενδυµάτων, 
δερµατίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίων όλης της χώρας (εθνική κλαδική συλλογική ρύθµιση) 
 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθµ. 50/1998 

 
Σήµερα, την 14η Σεπτεµβρίου 1988, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκα διαιτητής κατά το 
άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-
∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και 
εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερµατίνων ειδών και πλαστικών 
ενδυµάτων, δερµατίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίου όλης της χώρας, η οποία δηµιουργήθηκε 
µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και αφετέρου των εργοδοτικών 
οργανώσεων 1) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, 2) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 3) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, και 4) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
 

Αφού έλαβε υπόψη του 
 
1. Την αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο καθώς και τα 

στοιχεία που προκύπτουν απ’ αυτά. 

2. Ειδικότερα την πρόταση του Μεσολαβητή καθώς και τις αιτιολογίες αυτής. 

3. Τα όσα διαµείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των µερών που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία 
του Ο.ΜΕ.∆. την 11.9.1998, κατά την οποία παραβρέθηκαν και ανέπτυξαν τις απόψεις και τους 
ισχυρισµούς τους οι εκπρόσωποι της ΟΕΚΙ∆Ε, της ΓΣΕΒΕΕ, του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

4. Τα έγγραφα και τα στοιχεία που κατέθεσαν στο στάδιο της ∆ιαιτησίας οι δύο πλευρές. 

5. Ειδικότερα ελήφθη υπόψη η από 2.9.1998 αίτηση της ΓΣΕΒΕΕ και του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (αριθ. Πρωτ. ΟΜΕ∆ 
1450/3.9.1998) στην οποία αιτείται η ορθή επανάληψη της ∆Α 43/1997 µε το αιτιολογικό ότι 
κατά την διατύπωση του σχετικού µε τη χορήγηση επιδόµατος πρώτης τριετίας στους τεχνίτες του 
κλάδου όρου παραλείφθηκε εκ παραδροµής µία λέξη (η λέξη «δεν»), δηµιουργώντας µε τον τρόπο 
αυτό ζήτηµα εφαρµογής του όρου αυτού. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί στο πλαίσιο 
της παρούσας διαδικασίας ∆ιαιτησίας η εν λόγω αίτηση, δεδοµένου ότι µόνος αρµόδιος να 
απαντήσει και να επιλύσει το σχετικό ζήτηµα είναι ο ίδιος ο κ. ∆ιαιτητής που εξέδωσε την ως άνω 
∆Α 43/1997 (κατ’ αναλογία εφαρµογή του άρθρου 315 ΚΠολ∆). 

6. Το ότι για το τρέχον έτος 1998 είχε µεν προβλεφθεί αρχικώς πληθωρισµός (αρχή-τέλος) 2,5%, 
χωρίς όµως να έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις σ’ αυτόν της πρόσφατης υποτίµησης της 
δραχµής, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει πρόσθετο ποσοστό αύξησης του 
πληθωρισµού, έτσι ώστε η ίδια η κυβέρνηση αναπροσάρµοσε ήδη το εν λόγω ποσοστό 
τουλάχιστον στο ύψος του 4,5% (βλ. δηλώσεις ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ εκτιµάται 
ότι θα κλείσει το 1998 στο 4,8%, σε µέσα επίπεδα και 4,4% σε ετήσια βάση. 

7. Το ότι ήδη συνάφθηκε η ΕΓΣΣΕ που προβλέπει, πλέον το ποσοστού 0,2% που αφορά την κάλυψη 
της υπέρβασης του επίσηµου τιµαρίθµου ∆εκεµβρίου 1996 µε ∆εκέµβριο 1997 σύµφωνα µε το 
άρθρο παρ. 2 της ΕΓΣΣΕ ετών 1996-1997, για το τρέχον έτος αυξήσεις του ύψους του 4,5% σε 
δύο δόσεις (2,5%+2%). 

8. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16 § 3 Ν. 1876/1990, η απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύει από της 
εποµένης της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, δηλαδή, αφού η σχετική αίτηση 
υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.∆. την 15.6.1998, η παρούσα διαιτητική απόφαση θα αρχίσει να ισχύει 
από 16.6.1998. 

 
Αποφασίζει ως εξής 

 
Άρθρο 1 

 
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, 
δερµατίνων ειδών και πλαστικών ενδυµάτων, δερµατίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίου όλης της 
χώρας. 
 

Άρθρο 2 
 
1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων όπως είχαν διαµορφωθεί 

την 30.6.1998, αυξάνονται από 1.7.1998 κατά ποσοστό 4,5%. 

2. Εάν ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή αυξηθεί από τον ∆εκέµβριο 1997 µέχρι τον ∆εκέµβριο 1998 
κατά ποσοστό υψηλότερο του 4,5%, τα βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 
31.12.1998, θα αυξηθούν από 1ης Ιανουαρίου 1999 κατά το υπερβάλλον. 

3. Σε όσους έχουν απασχοληθεί για όλο το χρονικό διάστηµα από 1.1.1998 µέχρι 30.6.1998 (πρώτο 
εξάµηνο 1988) χορηγείται την 30.10.1998 εφάπαξ ποσό εκ δραχµών 40.000 και αναλογία του  
ποσού αυτού σε όσους έχουν εργασθεί εντός της ίδιας χρονικής περιόδου λιγότερο χρόνο. Το 
ποσό αυτό δεν προσαυξάνει τις βασικές αποδοχές, δεν αποτελεί τακτικές αποδοχές και δεν 
συµµετέχει στον υπολογισµό κανενός επιδόµατος, προσαύξησης ή αποζηµίωσης νοµοθετικώς ή 
συµβατικώς χορηγούµενων. 

4. Όλα τα χορηγούµενα, βάσει ισχυουσών ΣΣΕ και ∆Α επιδόµατα θα υπολογίζονται επί των νέων 
βασικών ηµεροµισθίων, όπως αυτά θα διαµορφώνονται κάθε φορά. 
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Άρθρο 3 

Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περίπτωση α’ άρθρου 3 του Β.∆. της 16/18.7.1920 στην περίπτωση 

καταγγελίας σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται µε βάση την υπηρεσία του 

εργαζόµενου ως εξής: 

Από 2 µήνες έως 1 έτος      5 ηµεροµίσθια 

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη   7 ηµεροµίσθια 

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη   15 ηµεροµίσθια 

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη   30 ηµεροµίσθια 

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη   60 ηµεροµίσθια 

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη   90 ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα και άνω   105 ηµεροµίσθια 

Άρθρο 4 

1. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 15 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δέκα 

επτά (17) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, 

δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος 

εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο. 

2. Από 1.1.1999, εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία δέκα τεσσάρων (14) ετών σε οποιοδήποτε  και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων 

ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο. 

Άρθρο 5 
Χορηγείται άδεια συµµετοχής σε εξετάσεις σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 

1346/1983, όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της από 12.4.1996 ΕΓΣΣΕ και το άρθρο 6 της από 

18.5.1998 ΕΓΣΣΕ. 

Άρθρο 6 
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, στο µέτρο που 

δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

2. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις, µε 

οποιοδήποτε τρόπο κι αν έχουν αυτές καθορισθεί. 

 

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 16.6.1998, εκτός εάν σε επί µέρους όρους ορίζεται διαφορετικά. 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

Ιωάννης Ληξουριώτης 


