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1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ,, Σωνιέρου 18 & Κ.

Παλαιολόγου , ΑΘΗΝΑ

2. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, Ξενοφώντος 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ

∆ Ι Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Η     Α Π Ο Φ Α Σ Η

48/27.11.00

«Για τους όρους αµοιβής και  εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται

στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, µελετών και διύλισης αργού

πετρελαίου».

Σήµερα, την 27η Νοεµβρίου 2000, ο  αναδειχθείς διαιτητής κατά το άρθρο 16 παρ. 4 του

Ν. 1876/1990 και τον κανονισµό καταστάσεως Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών,  Ανδρέας Γ.

Νικολόπουλος,  προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους

αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας,

εξόρυξης, µελετών και διύλισης αργού πετρελαίου.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥ

α. τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία περιλαµβάνουν την έκθεση του

Μεσολαβητή, κ. Θεοφάνη Αρχιµανδρίτη, µε την οποία περιγράφεται η προηγηθείσα

µεσολαβητική διαδικασία και οι αιτιάσεις του, σχετικά µε την µεσολαβητική του

πρόταση,

β.τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησης µε τα µέρη, η οποία   

πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. την 22α Νοεµβρίου 2000, κατά την

οποία διαπιστώθηκε αδυναµία υπογραφής Σ.Σ.Ε.
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γ. την επιθυµία της εργοδοτικής πλευράς για µη υπογραφή Σ.Σ.Ε., ισχυριζόµενη, ότι όλα

τα µέλη της (τρεις επιχειρήσεις)  διαθέτουν επιχειρησιακές συµβάσεις, που καλύπτουν

τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων τους

δ. το νοµικά αβάσιµο πιο πάνω ισχυρισµό, αφού από τον Ν. 1876/1990 (άρθρο 3, παρ.

1, εδ. γ), η ύπαρξη επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε. δεν αποκλείει τη δυνατότητα σύναψης και

σχετικής κλαδικής, η οποία όµως από τη φύση της δεν µπορεί παρά να θέτει ελάχιστα

όρια αµοιβών και όρων εργασίας για τους εργαζόµενους στον κλάδο. Τούτο συµβαίνει

και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων κλαδικών συµβάσεων.

ε. την προηγούµενη σχετική ρύθµιση (11/1999), κατά την οποία η εργοδοτική πλευρά

εξέφρασε τους ίδιους ισχυρισµούς για την µη υπογραφή Σ.Σ.Ε.

στ. την πορεία του ∆.Τ.Κ. κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο, και τις σχετικές προβλέψεις

για το 2000.

ζ. τις ρυθµίσεις της  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το 2000

η. τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συνάντηση των µερών. Σ’ αυτή τη

συνάντηση τόσο η εργοδοτική όσο και η εργατική πλευρά δεν αµφισβήτησαν το

περιεχόµενο της προηγηθείσας µεσολαβητικής πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΓΙΑ ΤΑ  ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Άρθρο 1

 Πεδίο εφαρµογής

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στις

επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, µελετών και διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Αναπροσαρµογή βασικών µισθών

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων, που υπάγονται στην

παρούσα απόφαση, όπως είχαν διαµορφωθεί την 29.9.2000, αυξάνονται από 30.9.2000

κατά ποσοστό 4%.
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Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1. ∆ιατάξεις προηγουµένων Σ.Σ.Ε. και ∆.Α., που δεν καταργούνται ή δεν

τροποποιούνται από την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή πρακτική, ατοµικές ή συλλογικές συµβάσεις

εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθµίσεις αυτής της απόφασης.

3. Η ισχύς της  παρούσας  ∆.Α. αρχίζει  από 30.9.2000.

Αθήνα, την 27.11.2000

                                                                                               Ο   ∆ Ι Α Ι Τ Η Τ Η Σ

                                                                                        Ανδρέας Γ. Νικολόπουλος


