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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

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

 
Αθήνα, 24 Ιουνίου 1999 

 

Προς  

1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ .Σ.ΕΙ.∆. 

ΚΡΗΤΗΣ «ΑΕΤΟΣ» 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 37/1999 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου στην πολεµική αεροπορία και είναι µέλη του Σωµατείου Ερ-

γαζοµένων Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.∆. Κρήτης «Αετός» 

 

Σήµερα, την 24η Ιουνίου 1999, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά 

το άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Καταστάσεως Με-

σολαβητών-∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην 

πολεµική αεροπορία και είναι µέλη του Σωµατείου Εργαζοµένων Ελληνικής Αεροπορίας 

Σ.Ε.Ι.∆. Κρήτης «Αετός» 

 

Αφού έλαβε υπόψη του 

1. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο µεταξύ των οποίων και την πρόταση 

του Μεσολαβητή και τα στοιχεία που προκύπτουν απ’ αυτά. 

2. Τα όσα διαµείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των µερών που πραγµατοποιήθηκε 

στο κατάστηµα του Εργατικού Κέντρου Χανίων Κρήτης την 17.6.1999, κατά την οποία 

προσήλθαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι εκπρόσωποι του Σωµατείου Εργαζοµένων 

Ελληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.∆. Κρήτης «Αετός». 
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3. Τις απόψεις της εργοδοτικής πλευράς που εκτέθηκαν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση αυτής µε 

το Μεσολαβητή. 

4. Το γεγονός ότι η εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 1999, σύµφωνα µε την οποία αυ-

ξάνονται οι τακτικές µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο έχει ορισθεί στο 2%. 

5. Το γεγονός ότι για το έτος 1999 εκτιµάται αύξηση του Γ∆ΤΚ σε ποσοστό περίπου 2,5%. 

6. Το ύψος των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ για το τρέχον έτος που ανέρχεται σε ποσοστό 1,4% 

από 1.1.1999 και 1,4% από 1.7.1999. 

7. Το γεγονός ότι το αίτηµα για το επίδοµα αυξηµένου κινδύνου είχε ρυθµιστεί µε την πε-

ρίπτωση 12 του κωδικοποιηµένου «Πίνακα αποδοχών προσωπικού Σ.Ε.Ι.∆. Σωµατείου 

ΑΕΤΟΣ» που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της από 4.9.1997 Σ.Σ.Ε. 

(Πράξη Κατάθ. 98/4.9.1997). 

8. Το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου αποδέχθηκε η αύξηση που θα δοθεί να αρχίσει 

να καταβάλλεται από 1.1.1999, στο µέτρο που δεν ξεπερνά την εισοδηµατική πολιτική 

9. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16 § 3 Ν. 1876/1990, η απόφαση που θα εκδοθεί θα ι-

σχύει ως προς τους υπόλοιπους όρους της από της εποµένης της υποβολής της αίτησης 

για µεσολάβηση, δηλαδή, αφού η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.∆. την 

15.2.1999, η παρούσα διαιτητική απόφαση θα αρχίσει να ισχύει από 16.2.1999. 

 

Αποφασίζει ως εξής 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στην παρούσα συλλογική σύµβαση εργασίας υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου στην πολεµική αεροπορία και είναι µέλη του Σωµατείου Εργαζοµένων Ελ-

ληνικής Αεροπορίας Σ.Ε.Ι.∆. Κρήτης «Αετός». 

 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί 

1. Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της πα-

ρούσας, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί την 31.1.1998 αυξάνονται από 1.1.1999 κατά 

ποσοστό 2% και περαιτέρω αυξάνονται από 16.2.1999 πρόσθετα κατά 0,6%. 
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2. Aυξήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί από 1.1.1999 κατ’ εφαρµογή της εισοδηµατικής 

πολιτικής έτους 1999, συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις που χορηγούνται µε την παρού-

σα. 

3. Ως τακτικές αποδοχές για τον υπολογισµό των ανωτέρω αυξήσεων νοούνται οι αποδο-

χές εκείνες οι οποίες λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της A.T.A. σύµφωνα την 

παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1505/1984 και την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 

1810/1988, καθώς και οι µετά την κατάργηση της A.T.A. χορηγηθείσες ποσοστιαίες 

αυξήσεις σε εφαρµογή των διατάξεων περί εισοδηµατικής πολιτικής. 

 

Άρθρο 3 

Επίδοµα αυξηµένου κινδύνου 

Το επίδοµα αυξηµένου κινδύνου χορηγείται όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγρ. 3 της 

από 4.9.1997 Σ.Σ.Ε. (Πράξη Κατάθ. 98/4.9.1997), που παραπέµπει στον κωδικοποιηµένο 

«Πίνακα αποδοχών προσωπικού Σ.Ε.Ι.∆. Σωµατείου ΑΕΤΟΣ», ο οποίος επισυνάπτεται σ’ 

αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

 

Άρθρο 4 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, 

εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα σ.σ.ε. 

 Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµ-

βαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφά-

σεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθµίσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε. αρχίζει την 16.2.1999, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί 

µέρους διατάξεις. 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

 

 

Ιωάννης ∆. Ληξουριώτης 


