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Προς: 
1. Σωµατείο Πολιτικού Προσωπικού Πολεµικής Αεροπορίας « Ο ΙΚΑΡΟΣ», 

Σωκράτους 41 , 8ος όροφος ΑΘΗΝΑ 
2. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΑ), ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
3. Υπουργείο Οικονοµικών (Γ. Λ. Κ : υπόψιν κ. Σ. Παναγιώτου), 

Πανεπιστηµίου 37 ΑΘΗΝΑ 
 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

23/1999 

 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του πολιτικού προσωπικού που 

απασχολείται στην Πολεµική Αεροπορία µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου.» 

 

Σήµερα 8 Ιουνίου 1999, ο Κων/νος Παπαδηµητρίου που αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε 

κοινή επιλογή σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990, προκειµένου να 

επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας του 

Πολιτικού Προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας. 

 

Αφού έλαβα υπόψη µου και  

 

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο. 

β. Τα όσα συζητήθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των µερών στην 1 Ιουνίου 1999 

και στην οποία παρέστησαν οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κ.κ. Θ. Σάσσαρης εκ 

µέρους του Σωµατείου Προσωπικού Πολεµικής Αεροπορίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ» και ο κ. Σ. 

Παναγιώτου εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

γ. Την υπ΄αριθ πρωτ 029/99 αίτηση του Σωµατείου Προσωπικού  της Πολεµικής 

Αεροπορίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για προσφυγή στη ∆ιαιτησία που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.∆. 
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µετά την εµπρόθεσµη εκ µέρους του αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 800/26.4.1999 

πρότασης του Μεσολαβητή για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και τη µη 

αποδοχή της από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

δ. Την υπ΄αριθ πρωτ 801/26.4.1999 πρόταση του Μεσολαβητή που επιδόθηκε 

νόµιµα στα ενδιαφερόµενα µέρη. 

ε. Τα έγγραφα που προσκοµίσθηκαν από τα µέρη και όλα τα στοιχεία του φακέλλου 

που σχηµατίσθηκε κατά τη διάρκεια της Μεσολάβησης. 

στ. Την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης για τους απασχολουµένους στο 

∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. για το έτος 1999. 

ζ. Το ύψος του πληθωρισµού για το έτος 1999. 

η. Τα µε αριθµό Φ 844 32/Α∆ 926624/25.2.1999 και Φ 812.1 / Α∆ 927867-Σ543/7-4-

9 έγγραφα του ΓΕΑ προς το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως και το υπ΄αριθ 

2/18602/0022/12.3.1999 Γ.Λ.Κ., τα οποία αναφέρονται στην δυνατότητα  ή όχι 

ικανοποίησης των αιτηµάτων των εργαζοµένων. 

θ. Τη µε αριθµό 33/1998 ∆ιαιτητική απόφαση η οποία χορηγεί αυξηµένο επίδοµα 

τροφής σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων του ΓΕΑ. 

 

ΑΠΟΦΑΖΙΖΩ 

Άρθρο 1 

 

Στην παρούσα υπάγεται το µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό 

της Πολεµικής Αεροπορίας που ανήκει στη δύναµη του Σωµατείου Πολιτικού 

Προσωπικού Πολεµικής Αεροπορίας µε την επωνυµία «Ο ΙΚΑΡΟΣ» 

 

Άρθρο 2 

Οι συνολικές µηνιαίες τακτικές αποδοχές του προσωπικού που αναφέρεται στην 

προηγούµενη παράγραφο, όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 31.12.1998 αυξάνονται 

από 1.1.1999 κατά ποσοστό 2%  και από 5.2.1999 περαιτέρω κατά ποσοστό 

0,5%(και των δύο ποσοστών υπολογιζόµενων µε βάση τις αποδοχές της 31.12.1998).  

Αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί από 1.1.1999 κατά την εφαρµογή της εισοδηµατικής 

πολιτικής συµψηφίζονται µε την αύξηση που χορηγείται µε την παρούσα.  Ως 

τακτικές αποδοχές για τον υπολογισµό των παραπάνω αυξήσεων νοούνται οι 

αποδοχές εκείνες που λαµβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α. καθώς και οι 
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µετά την κατάργηση της χορηγηθείσες ποσοστιαίες  αυξήσεις, σε εφαρµογή των 

διατάξεων των νόµων περί εισοδηµατικής πολιτικής  

 

 

Άρθρο 3 

Το επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας που χορηγείται στους εκ των υπαγοµένων 

στην παρούσα µισθωτούς µε την ειδικότητα του οδηγού  αυτοκινήτων, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της από 28-5-1998 ΣΣΕ µε την οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ οι περί 

τούτου διατάξεις των συλλογικών ρυθµίσεων των περασµένων ετών, καταργείται από 

της ισχύος της παρούσης και αντί αυτού χορηγείται στους µισθωτούς µε την 

παραπάνω ειδικότητα, από 1.2.1999 επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% 

υπολογιζόµενο επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού µισθού τους, προσαυξηµένου 

µε το τυχόν χορηγούµενο επίδοµα τριετιών. 

 

 

Άρθρο 4 

Το χορηγούµενο µε βάση τις διατάξεις της από 28.5.1998 Σ.Σ.Ε., που διατήρησε τις 

αντίστοιχες διατάξεις των προηγουµένων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων, επίδοµα 

τροφής, αυξάνεται από 5.2.1999 σε δρχ 11.000 µηνιαίως . 

 

Άρθρο 5 

Στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς , χορηγείται από την 1η Μαϊου 1999 

ως συµπλήρωµα του χορηγουµένου σε είδος γάλακτος , ένα κιλό ζάχαρη κάθε µήνα. 

 

Άρθρο 6 

Όσοι από τους παραπάνω στην παρ. 1 αναφεροµένους µισθωτούς έχουν 

συµπληρώσει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας στο ΓΕΑ ή δεκατέσσερα (14) έτη υπηρεσία 

σε οποιοδήποτε εργοδότη, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δικαιούνται πρόσθετη 

κανονική άδεια αναπαύσεως κάθε χρόνο τριών (3) ηµερών µεν, αν εργάζονται 

πενθήµερο, τεσσάρων (4) δε ηµερών εάν εργάζονται εξαήµερο. 

 

Άρθρο 7 

Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ όλοι οι όροι της από 28.5.98 ΣΣΕ και των λοιπών 

οµοίων ρυθµίσεων των προηγουµένων ετών που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τη ΣΣΕ 

αυτή. 
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Τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές 

που ορίζονται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Άρθρο 8 

Η ισχύς της απόφασης αυτής  αρχίζει από την επόµενη της αίτησης για Μεσολάβηση, 

ήτοι 5.2.1999. 

 

Αθήνα  7.6.1999 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

 


