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Προς: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.), 

Κολοκοτρώνη 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ 

3. Ενιαία Οµοσπονδία Βιοτεχνών, Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανηµάτων, 

Μοτοσικλετών «ΕΟΒΕΑΜΜ», Κωνσταντινουπόλεως 183-185 (σταθµός 

Πελοποννήσου) ΑΘΗΝΑ  

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

57/1999 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται 

στις επιχειρήσεις επεξεργασίας Μετάλλου όλης της χώρας 

 

1. Με την αρ. πρωτ. 063/14-12-1999 αίτησή της, η Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.), νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας επειδή αποδέχθηκε την υπ’αριθ. Πρωτ. 1875/19-11-

1999 Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά 

(Ενιαία Οµοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανηµάτων, 

Μοτοσικλετών – ΕΟΒΕΑΜΜ – και Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, 

Εµπόρων Ελλάδος – ΓΣΕΒΕΕ), ώστε να υπάρξει εθνική κλαδική συλλογική ρύθµιση 

εργασίας, που να ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και 

υπαλλήλων µετάλλου των πάσης φύσεως µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

όλης της χώρας. 

2. Την 14/12/1999 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα µε κοινή συµφωνία των 

µερών ∆ιαιτητής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 
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και από τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, προκειµένου να 

επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας. 

3. Την 20/12/1999 ανέλαβα καθήκοντα ∆ιαιτητού. Προκειµένου να εξετάσω τις 

εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα 

ενεχόµενα µέρη, ήτοι τους εκπροσώπους της Πανελλήνια Οµοσπονδίας 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.), τους εκπροσώπους των εργοδοτικών 

οργανώσεων ΕΟΒΕΑΜΜ και ΓΣΕΒΕΕ, αφ’ ετέρου, σε κοινή συνάντηση στις 

22/12/1999.  Επειδή οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς, δεν µπορούσαν να 

προσέλθουν, λόγω έκτακτου κωλύµατος, στη συνάντηση αυτή, µετά από προφορική 

συνεννόηση, κάλεσα εγγράφως τα µέρη σε νέα συνάντηση, στις 28/12/1999. 

4. Στις 28/12/1999 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση, µε τους νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς, οι 

οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση συλλογική 

διαφορά.  Κατά τη συνάντηση αυτή µου δόθηκε από τα µέρη παράταση της 

προθεσµίας έκδοσης της ∆ιαιτητικής Απόφασης µέχρι τις 30/12/1999, προκειµένου 

να σταθµίσω κατάλληλα τα δεδοµένα και να εκδώσω την απόφασή µου σύµφωνα µε 

το νόµο. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ: 

• ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολάβησης 

για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90, 

• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά 

που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας και  

• ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα: 

α. Την υπ’αρ. πρωτ. 063/14.12.1999 αίτηση της εργατικής πλευράς για την παροχή 

υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, την υπ’ αριθ. 123/15.10.1999 αίτησή της για παροχή 

υπηρεσιών Μεσολάβησης, καθώς και την από 1.4.1999 Καταγγελία της από 6/7/1998 

ΣΣΕ (Π.Κ. 82/30-7-1998), που επιδόθηκε νόµιµα στην εργοδοτική οργάνωση και 

στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας 
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β. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1875/19.11.1999 Πρόταση Μεσολάβησης για τη ρύθµιση των 

όρων αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων µετάλλου των πάσης 

φύσεως µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. 

γ. Τις θέσεις των µερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 28/12/1999 

και καταγράφηκαν στο οικείο Πρακτικό ∆ιαιτησίας. 

 

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς δήλωσε: 

• ότι νόµιµα η εργατική πλευρά προσέφυγε στη µεσολάβηση µετά την αποτυχία 

των απευθείας διαπραγµατεύσεων 

• ότι τα αιτήµατά της είναι νόµιµα και εύλογα, 

• ότι αποδέχθηκε τη συµβιβαστική πρόταση του Μεσολαβητή προκειµένου να 

υπογραφεί ΣΣΕ, ενώ η πρόταση αυτή απερρίφθη από τους εκπροσώπους της 

εργοδοτικής πλευράς, 

• ότι νόµιµα κατόπιν τούτου προσέφυγε στη ∆ιαιτησία, προκειµένου να υπάρξει 

ρύθµιση για τα µέλη τους, 

• ότι κατόπιν αυτών, ως προς τα οικονοµικά αιτήµατα, η προς έκδοση ∆Α πρέπει να 

ακολουθήσει τους όρους της αρχικής συµφωνίας των µερών, που αναφέρονται 

στην πρόταση Μεσολάβησης, µε εξαίρεση το άρθρο 4 αυτής, και να έχει πλήρη 

αναδροµικότητα στις χορηγούµενες αυξήσεις (από 1-1-1999), ώστε να µην 

τιµωρηθούν οι εργαζόµενοι εξαιτίας της υπαναχώρησης και των καθυστερήσεων 

στις οποίες οδήγησε τη διαπραγµάτευση η εργοδοτική πλευρά. 

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς τόνισε ότι συµφωνεί να υπάρξει 

αναδροµικότητα των αυξήσεων από την 1-1-1999, υποστήριξε δε ότι το ποσοστό της 

αύξησης πρέπει να ισούται µε το άθροισµα των ποσοστών των 2 εξαµήνων της 

ΕΓΣΣΕ για το έτος 1999, χωρίς το διορθωτικό έτους 1998. 

δ. Την εξέλιξη του πληθωρισµού κατά το έτος 1999 (θα κινηθεί στο 2,5% σε µέσα 

επίπεδα) και του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή της εθνικής 

παραγωγικότητας, η οποία εκτιµάται να αυξηθεί κατά 1-1,5% για το έτος 1999).  

Επίσης, τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία, τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και 

του υπό συζήτηση κλάδου ειδικότερα. 
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ε. Το γεγονός ότι και κατά τη διάρκεια της Μεσολάβησης διαπιστώθηκε (Πρακτικό 

της 8-11-1999) σύγκλιση των µερών στα ακόλουθα θέµατα: 

• οι γενικές αυξήσεις να χορηγηθούν σε µία δόση για το έτος 1999 και 

• να χορηγηθούν από την 1.1.1999 

αλλά δεν θεωρήθηκε σκόπιµο, από την εργοδοτική πλευρά, ενόψει του Συνεδρίου 

της ΕΟΒΕΑΜΜ, να δεσµεύσει η απερχόµενη ηγεσία τη νέα, µε υπογραφή ΣΣΕ στη 

φάση της Μεσολάβησης.  Όµως, ούτε η νέα ηγεσία θέλησε να δεσµευθεί µε ΣΣΕ, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα καθυστέρησης στην ύπαρξη 

νέας συλλογικής ρύθµισης των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, µε 

αποτέλεσµα η υπό συζήτηση συλλογική διαφορά να καταλήξει στη ∆ιαιτησία. 

στ. Το γεγονός ότι η Απόφαση αυτή είναι εύλογο και σύννοµο (όπως έκρινε και η 

Απόφαση Εφετείου Αθηνών 877/99 σε ανάλογη περίπτωση) να ανατρέχει, ως προς 

τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, από την 1.1.1999, διότι: 

� αυτό απορρέει από τα µέχρι σήµερα σηµεία σύγκλισης αλλά και από ρητή 

συµφωνία των µερών κατά τη διαδικασία της ∆ιαιτησίας, 

� τυχούσα διαφορετική ρύθµιση θα έθιγε υπέρµετρα και αναίτια τους υπαγόµενους 

στην παρούσα εργαζόµενους, στο µέτρο που οι καθυστερήσεις στην ύπαρξη 

συλλογικής ρύθµισης οφείλονται κυρίως στην εργοδοτική πλευρά, για την 

επίλυση δικών της οργανωτικών προβληµάτων και όχι σε επί της ουσίας 

διαφωνίας της τελευταίας επί του ύψους, πολύ δε λιγότερο επί της 

αναδροµικότητας των αυξήσεων 

� µε τον τρόπο αυτό τηρείται η αρχή της διαδοχικότητας ρύθµισης των όρων και 

των συνθηκών εργασίας των υπαγόµενων στην παρούσα. 

Επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ 

της Πανελλήνιας Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ.), αφ’ 

ενός, και των εργοδοτικών οργανώσεων «Ενιαία Οµοσπονδία Βιοτεχνών 

Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανηµάτων, Μοτοσικλετών» – ΕΟΒΕΑΜΜ – 

και «Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων 

Ελλάδος» – ΓΣΕΒΕΕ -, η οποία αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων µετάλλου των πάσης φύσεως 

µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας, 

 



P:\ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\Σ.Σ.Ε.  1999\∆.Α.-1999\da-57-1999-poem.doc 5

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι µετάλλου 

των πάσης φύσεως µεταλλουργικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και των 

τµηµάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρµολόγησης, συσκευασίας, επισκευής 

κ.λ.π. µετάλλου όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Αύξηση Βασικών Μισθών & Ηµεροµισθίων 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην 

παρούσα, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως είχαν διαµορφωθεί την 

31.12.1998 µε βάση την από 6.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 82/30-7-1998), αυξάνονται από την 

1.1.1999 κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%). 

Άρθρο 3 

Θεσµικοί Όροι ΕΓΣΣΕ 

Όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ που ισχύουν σήµερα, εφαρµόζονται και στους 

υπαγόµενους στην παρούσα. 

Άρθρο 4 

Τελικές διατάξεις 

α. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ, 

∆Α, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν 

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν 

καταργούνται ή τροποποιούνται ρητώς από την παρούσα. 

β. Η Απόφαση αυτή ισχύει από τις 16-10-1999, µε εξαίρεση τους όρους του άρθρου 

2, για τους οποίους ρητώς προβλέπεται διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος. 

 

Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 1999 

 

Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 


