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Βιογραφικό Σηµείωµα 

 

Προσωπικά Στοιχεία 

Ονοµατεπώνυµο: Ανδρέας Νικολόπουλος 
Έτος Γέννησης: 1949 
Τόπος Γέννησης: Αθήνα 
Υπηκοότητα: Ελληνική 
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος 
∆ιεύθυνση e-mail anikol@aueb.gr 

 

Α. Εκπαίδευση 

Α.1 Freie Universität,  1976 - 1980 
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (Ph.D.) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  
Τίτλος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής: “∆υνατότητες µιας Βιοµηχανικής ∆ηµοκρατίας στην 
Ελλάδα” 

 Α.2 Tübingen Universität , 1976 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

 Α.3 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), 1968 - 1972 
Πτυχίο Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

 

B. Ακαδηµαϊκές Θέσεις 

Φεβρουάριος 2002- Σήµερα: Καθηγητής στην διοικητική επιχειρήσεων 

Φεβρουάριος 1997 – Φεβρουάριος 2002: Αναπληρωτής  Καθηγητής στην διοικητική 

επιχειρήσεων 

Μάρτιος 1989 - Φεβρουάριος 1997: Επίκουρος Καθηγητής στην διοικητική επιχειρήσεων 

Ιούλιος 1982 - Μάρτιος    1989: Λέκτορας της διοικητικής των επιχειρήσεων στο Τµήµα 

Οργάνωσης και   ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων. 

Οκτώβριος 1981-Ιούλιος 1982:  Επιµελητής στην Γ' έδρα ∆ιοικητικής των Επιχειρήσεων 

στην        Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών &   Εµπορικών Επιστηµών. 

 

 

Γ. ∆ιδακτικό Έργο  

Προπτυχιακά Μαθήµατα στο τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

- Οικονοµική των Επιχείρησεων  

- Βιοµηχανικές Σχεσεις 

- ∆ιαχείριση Συγκρούσεων και ∆ιαπραγµατεύσεις 

Μεταπτυχιακά Μαθήµατα  στα ΜΠΣ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (MBA 

πλήρους φοίτησης, MBA µερικής φοίτησης, ∆ιοίκησης Υπηρεσιών πλήρους φοίτησης (MSM), 

∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM), καθώς και στο ΜΠΣ του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
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(MBA πλήρους φοίτησης) 

- Βιοµηχανικές Σχέσεις 

- ∆ιαχείριση Συγκρούσεων και ∆ιαπραγµατεύσεις 

  

   

∆. Επίβλεψη ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών  

Καπουτσής Ηλίας: "Justice and Politics at the Workplace: Their Role in Determining 
Individual and Organizational Outcomes" 
 
Κωνσταντακόπουλου ∆ήµητρα: "Προσδιορισµός των Πηγών Αναποτελεσµατικότητας στο 
οικονοµικό τµήµα των Επιχειρήσεων" 
 
Μπλάτσος Ιωάννης: "Μελέτη των Πολιτικών και ∆υνάµεων που συντελλούν στην αλλαγή 
των δοµών των οργανισµών και ο ρόλος των ελίτ στελεχών σε αυτή την διαδικασία" 
 
Πιτταούλης ∆ηµήτριος: "Negotiation Styles, Control & Performance: The role of decision 
making and political skills" 
 
ΠολυχρονίουΠαναγιώτης: "Το τµήµα πωλήσεων ως πεδίο συγκρούσεων στις επιχειρήσεις: 
Προσδιοριστικοί παράγοντες, µετρήσεις συγκρούσεων, στρατηγικές" 
 

Ε. ∆ιοικητικό Έργο 

Ε.1 Πρόεδρος του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών  (Σεπτέµβριος 2000 – Αύγουστος  2002)  

Ε2.       Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Σεπτέµβριος 2009 – Σήµερα) 

ΣΤ. ∆ραστηριότητες Μεσολαβητή / ∆ιαιτητή 

∆.1 Από το 1992 µέχρι σήµερα έχω διεκπεραιώσει 196 υποθέσεις µεσολάβησης ή 

διαιτησίας σε εργασιακές διαφορές, σε πολλές από τις οποίες υπεγράφη Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας 
 
 

Ζ. Επαγγελµατική Εµπειρία 

- Σεµινάρια στους οργανισµούς (ΕΕ∆Ε, ΕΛΚΕΠΑ, ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΚΟΕ, ∆ΕΗ, SIEMENS - NIXDORF, KODAK, ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΗΛΟΙ 
ΛΟΥΛΗ, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, ΕΟΤ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, ΧΡΩΤΕΧ,  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 

∆ΕΠΑ, APIVITA, ΕΛΤΑ κλπ.) 

- Μάρτιος – Μάιος 1980: Ειδικός σύµβουλος για επιλογή προσωπικού σε θυγατρική της 
Volkswagen στο Βερολίνο.  

- Νοέµβριος 1973- Αύγουστος 1975: Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήµιο της 
Τυβίγγης. 

- Μάιος 1970 – Μάιος 1971: Λογιστήριο της "Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη Α.Ε." 
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Η. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1. ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Βιοµηχανικών Σχέσεων και ∆ιαπραγµατεύσεων του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

2. Οργάνωση του 8ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της International Conference On Advances 

in Management 11-14 Ιουλίου 2001 στο Ο.Π.Α.  

3. Υπεύθυνος διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου (Industrial Relations Europe Conference - 

IREC 2007 µε τίτλο: "New Europe - New Challenges: The changing contours of Industrial 

Relations". Αθήνα, 26-28 Ιουλίου 07).   

4. Υπεύθυνος διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου (Consequences and Implications for the 

National States and the EU". Αθήνα, 12-14 Ιουλίου 06). 

5. Επιστηµονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραµµα «ΠΕΝΕ∆ 2003», µε τίτλο 

«Πολιτικοί στόχοι και αποτελεσµατικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων».  

6. Επιστηµονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραµµα «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση». 

7. Επιστηµονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραµµα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ», µε τίτλο «Οι 

επιδράσεις από την εφαρµογή της 5ης οδηγίας της ΕΕ και στρατηγικές προσαρµογής της 

Ελλάδας».  

8. Επιστηµονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο «Ηράκλειτος» µε τίτλο «Πηγές 

αναποτελεσµατικότητας στα χρηµατοοικονοµικά τµήµατα των επιχειρήσεων». 

3. Τακτικός Σύµβουλος Σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άµυνας (Σ.ΕΘ.Α.) στο αντικείµενο: 

∆ιευθυντική - Επιχειρησιακή Έρευνα και Τεχνολογία. 

Θ. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά µε Σύστηµα 
Κριτών 

Θ.1 Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I., Nikolopoulos, A. (in press). “The Role of 

Political Tactics on the Organizational Context - Career Success Relationship”. 

International Journal of Human Resource Management. 

[SSCI Impact Factor 10: 0.869 (5year: 1.610); ABS Journal Quality Guide 2010: 3; 

Financial Times’ Journals Listed] 

 Θ.2 Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Nikolopoulos, A., Hochwarter, W., Ferris, G. (2011). 

“Politics Perceptions as Moderator of the Political Skill - Job Performance Relationship: 

A Two-Study, Cross-National, Constructive Replication”. Journal of Vocational 

Behavior. Vol 78(1). pp. 123-135.   

[SSCI Impact Factor 10: 2.604 (5year: 3.928); ABS Journal Quality Guide 2010: 4]  

 Θ.3 Nikolopoulos, A. (1995). Planning the use of power: an episodic model. International 

Journal of Conflict Management, 6 (1995), 257-272. 

 Θ.4 Nikolopoulos, A. (1993). Conflict relationship in organizations: A concept of 

measurement, in: G.   Dlugos, W. Dorow, D. Farrel (Eds.), Organizational politics (pp. 

111-124). Wiesbaden:  Gabler. 
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Ι. Βιβλία 

Ι.1 Nikolopoulos, A. (2011). "Negotiating Strategically: One Versus All", Houndmills: 

Palgrave MacMillan. 

 Ι.2 Νικολόπουλος, Α., (2009). "Η στρατηγική των διαπραγµατεύσεων: Μόνος εναντίον 

όλων", Αθήνα: Πατάκης.  

 Ι.3 Gold, M., Nikolopoulos, A., Kluge, N. [eds]. (2008). “The European Company Statute: 

A New Approach to Corporate Governance”, Berlin: Peter Lang. 

 Ι.4 Νικολόπουλος, Α., (1987). Ο συνδικαλισµός στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Προσδιοριστικοί παράγοντες, διεθνείς συγκρίσεις, εξελικτικές τάσεις, 

στρατηγικές. Αθήνα. 

 

Κ. Παρουσιάσεις-Ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια µε 
Σύστηµα Κριτών 

Κ.1 Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I., Nikolopoulos, A. (2011). “The Effect of 

Political Tactics on the Organizational Context - Subjective Career Success 

Relationship”. Academy of Management Conference, San Antonio - Texas, August 

12-16. 

 Κ.2 Volkema, R., Kapoutsis, I., Nikolopoulos, A. (2011). “Initiation Behavior in 

Negotiations:  The Moderating Role of Motivation on the Ability-Intentionality 

Relationship”. International Association for Conflict Management Conference, 

Istanbul, Turkey, July 3-6. 

 Κ.3 
 

Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Nikolopoulos, A. (2010). “Influence Tactic 

Ambidexterity for Achieving Performance: The Moderating Role of Political Skill”. 

Academy of Management Conference, Montreal - Canada, August 6-10. 

 Κ.4 Kapoutsis I., Nikolopoulos, A. (2008). “Political Decision Making: Development of an 

Integrative Framework”. European Group for Organisational Studies Conference, 

Amsterdam - the Netherlands, July 10-12. 

 

Λ. ∆ηµοσιεύσεις σε Νοµικά Περιοδικά 

1. Κώδικας Επιθεωρήσεως Εργατικού ∆ικαίου (1992), Τόµος 51
ος

 , σελ.       302-6: Όροι 
αµοιβής και εργασίας στον Ιµατισµό. 

2. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 49/1993, Τεύχος 1179, σελ. 528: Συλλογική 

Σύµβαςη Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού χονδρικής 

και λιανικής πωλήσεως κρέατος, σφαγµένων πουλερικών και κουνελιών όλης της 
χώρας’ (Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 11/9.4.93) 

3. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 49/1993, Τεύχος 1186, σελ. 1017, σελ. 1017-8: 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων 
επιχειρήσεων ρυµουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων’ (Πράξη Καταθέσεως Υπ. 

Εργασίας 97/10.8.93) 

4. Επιθεώρηση Ασφαλιστικού και Εργατικού ∆ικαίου (1993), Τόµος 27
ος

 , σελ. 979: 

∆ιαιτητική Απόφαση ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των απασχολουµένων στην 
εταιρεία ΕΛΒΙΠΥ Α.Ε. (Πράξη καταθέσεως στην Υποδ/ση Επιθ/σης Εργασίας Πειραιά 

2/27.5.1993 
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5. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 49/1993, Τεύχος 1184, σελ. 869-70: ∆ιαιτητική 

Απόφαση, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών 

αργυροχρυσοχοίας όλης της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 13/20.7.1993) 

6. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 49/1993, Τεύχος 1188, σελ. 1131: Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών Αθηνών’ 

(Πράξη καταθέσεως Επιθ/σεως Εργασίας ∆υτικού Τοµέως Αθηνών 14/21.7.93) 

7. Ειδικό ∆ελτίο ∆ηµοσιεύσεως Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, ∆ιεύθυνση Αµοιβής Εργασίας, Νοέµβριος 1993), 

σελ. 665-6, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών, µελών του σωµατείου 

‘Ένωση Μαγείρων και Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας Β. 

Ελλάδος ‘Ή αναγέννησις’ που απασχολούνται στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά εναγή 

Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆ (Πράξη Κατάθεσης Επιθ/σης εργασίας Θες/κης ΠΚ 

18/3.1.93) 

8. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 50/1994, Τεύχος 1206, σελ. 879 επ., Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης 

της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 100/29.6.94) 

9. Επιθεώρηση Ασφαλιστικού & Εργατικού ∆ικαίου (1994), Τεύχος 324
ο
 (έτος 28

ο
), σελ. 

979-80, Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ’ (Πράξη καταθέσεως στην Υποδ/ση Επιθ/σης Εργασίας 
Ανατολ. Τοµέα Αθηνών 13/4.7.1994) 

10. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 50/1994, Τεύχος 1205, σελ. 793-4, ∆ιαιτητική 

Απόφαση, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού ξενοδοχείων κ.λπ. 

Ν. Ηρακλείου Κρήτης’ (Πρακτικό καταθέσεως Επιθ/σεως Εργασίας Ν. Ηρακλείου 

1/3.6.94) 

11. Κώδικας Επιθεωρήσεως Εργατικού ∆ικαίου, Τόµος 53
ος

 (1994), σελ. 283-4, ∆ιαιτητική 

Απόφαση ‘Όροι αµοιβής και εργασίας του προσωπικού ΣΕΙ∆ Πολεµικής Αεροπορίας 

περιοχής Κρήτης µελών Σωµατείου “Αετός” 

12. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 50/1994, Τεύχος 1207, σελ. 935-6, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 14/94 ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων 

εκδοροτεµαχιστών κ.λπ. όλης της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 8/1.7.94) 

13. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 50/1994, Τεύχος 1212, σελ. 1285, σελ. 1284-5, 

∆ιαιτητική Απόφαση 31/94, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών 

επιχειρήσεων εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 
22/30.9.94) 

14. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 50/1994, Τεύχος 1212, σελ. 1285-1290, 

∆ιαιτητική Απόφαση 33/94 ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 
ατµοπλοϊκών και πρακτορειακών επιχειρήσεων ακτοπλοίας όλης της χώρας’ 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 25/6.10.94). 

15. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 50/1994, Τεύχος 1207, σελ. 927-8, Συλλογικής 
Σύµβαση Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αισθητικών συµβούλων 

βιοµηχανιών και αντιπροσωπειών καλλυντικών και αρωµάτων όλης της χώρας’ 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 118/28.7.94). 

16. Ειδικό ∆ελτίο ∆ηµοσιεύσεως Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, ∆ιεύθυνση Αµοιβής Εργασίας, Απρίλιος 1995), σελ. 
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198, ∆ιαιτητική Απόφαση 5/95, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 
Ηλεκτροσυγκολλητών στο Ναύσταθµο Κρήτης (Πράξη κατάθεσης 2/14.4.95 ∆/νση 

Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων’. 

17. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 51/1995, Τεύχος 1228, σελ. 951, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας ‘Υπαλλήλων επιχειρήσεων 
Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της Χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 

31/12.7.95). 

18. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 51/1995, Τεύχος 1227, σελ. 875-877, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 30/95, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού τουριστικών 

και επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της χώρας (εστιατόρια, καφενεία, κ.λπ.) 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 21/4.7.95 

19. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 51/1995, Τεύχος 1231, σελ. 1145-1151, 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού 

των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας 

(Πράξη καταθέσεων Υπ. Εργασίας 94/21.9.95) 

20. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 51/1995, Τεύχος 1229, σελ. 1021-1025, 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας  ‘Προσωπικού Πρακτορειακών Επιχειρήσεων όλης 

της χώρας (πλόων εξωτερικού) (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 89/10.8.95). 

21. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 51/1995, Τεύχος 1214, σελ. 37, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 35/94, ΄Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων 

επιχειρήσεων ποτοποιίας – οξοποιίας – οινοποιίας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου (Πράξη 

καταθέσεως Υπ. Εργασίας Ν. Ηρακλείου 3 / 4.11.94). 

22. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 52/1996, Τεύχος 1248, σελ. 693-699, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού 

των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας’ 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 48/23.5.1996). 

23. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 52/1996, Τεύχος 1253, σελ. 1038-1040, 

∆ιαιτητική Απόφαση 24/96, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 
επιχειρήσεις Γουνοποιίας όλης της Χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 
13/17.7.96). 

24. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 52/1996, Τεύχος 1251, σελ. 894επ., Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ‘Υπαλλήλων 
επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της χώρας’ (Πράξη 

καταθέσεως Υπ. Εργασίας 78/9.7.96) 

25. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 53/1997, Τεύχος 1273, σελ. 772-778, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού 

των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 56/8.6.97). 

26. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 53/1997, Τεύχος 1274, σελ. 1006-1016, 

∆ιαιτητική Απόφαση 36/97, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 
Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και 

Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών’ (Πράξη 

καταθέσεως Υπ. Εργασίας 21/26.6.97). 
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27. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 53/1997, Τεύχος 1272, σελ. 859-860, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 40/97, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 
επιχειρήσεις Γουνοποιίας όλης της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 

26/2.7.97) 

28. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 53/1997, Τεύχος 1272, σελ. 861-3, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 43/97, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών 

Γαντοποιίας κιβωτοποιίας, δερµατίνων ειδών και πλαστικών ενδυµάτων, 

δερµατίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίου όλης της χώρας (Πράξη καταθέσεως Υπ. 

Εργασίας 27/9.7.97). 

29. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 54/1998, Τεύχος 1302, σελ. 1611-17, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Γραφείων 
Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της χώρας (Πράξη καταθέσεως Υπ. 

Εργασίας 134/2.12.98). 

30. . ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 54/1998, Τεύχος 1298, σελ. 1257-63, Εθνική 

Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του 

υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών 

Επιχειρήσεων όλης της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 102/13.8.98). 

31. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 54/1998, Τεύχος 1298, σελ. 1297-1300, 

∆ιαιτητική Απόφαση, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πάσης φύσεως 
εργαζοµένων όλης της χώρας, µε σύµβαση µισθώσεως εξηρτηµένης εργασίας στις 
πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία και 

Γραφεία Ταξιδίων’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 30/13.8.98) 

32. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 55/1999, Τεύχος 1316, σελ. 942-4, ∆ιαιτητική 

Απόφαση, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των διπλωµατούχων 

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών που απασχολούνται στη Βιοµηχανία’ (Πράξη 

Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 24/6.7.99) 

33. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56/2000, Τεύχος 1336, σελ. 653-5, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών φορτηγών 

αυτοκινήτων, οδηγών – χειριστών και βοηθών χειριστών Αντλιών Σκυροδέµατος 

περιοχής Αττικής’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 28/16.5.2000). 

34. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56/2000, Τεύχος 1335, σελ. 579-81, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 3/2000, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των διπλωµατούχων 

Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών µελών του ΣΤΕΒ που απασχολούνται στη 

Βιοµηχανία’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 6/14.4.2000). 

35. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56/2000, Τεύχος 1348, σελ. 1533-6, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ‘Οδηγών Τουριστικών 

Λεωφορείων Κρήτης’ (Πράξη καταθέσεως Επιθ. Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 
2/30.6.2000) 

36. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56/2000, Τεύχος 1342, σελ. 1121-1122, 

∆ιαιτητική Απόφαση ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αισθητικών όλης της 

Χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 20/28.7.2000). 

37. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56/2000, Τεύχος 1342, σελ. 1117-8, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα 

Συµβολαιογραφεία’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 113/4.8.2000) 
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38. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 57/2001, Τεύχος 1349, σελ. 28, ∆ιαιτητική 

Απόφαση ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται 
στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, µελετών και ∆ιύλισης αργού πετρελαίου’ 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 34/5.12.2000) 

39. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 57/2001, Τεύχος 1349, σελ. 28, ∆ιαιτητική 

Απόφαση ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που απασχολούνται 

στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, µελετών και ∆ιύλισης αργού πετρελαίου’ 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 34/5.12.2000) 

40. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56/2000, Τεύχος 1345, σελ. 1316-1321, 

‘Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 
στα Γραφεία Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 
129/4.10.2000). 

41. Ειδικό ∆ελτίο ∆ηµοσιεύσεως Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, ∆ιεύθυνση Αµοιβής Εργασίας, Μάιος 2002), σελ. 

196-7. Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των εργαζοµένων στο Ταµείο Υγείας 

Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) (Πράξη κατάθεσης Επιθ. Εργασίας ∆υτ. 
Τοµέα Αθηνών 5/12.4.2001) 

42. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 57/2001, Τεύχος 1361, σελ. 913-6, Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας (1.6.01), ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών 

/τριών στις επιχειρήσεις Πλεκτού ενδύµατος όλης της Χώρας για το 2001’ (Πράξη 

Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 50/13.6.2001). 

43. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 57/2001, Τεύχος 1364, σελ. 1122-5, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 28/2001, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 
Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρικών εργαστηρίων, ∆ιαγνωστικών Κέντρων κ.λπ., όλης 

της χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 19/12.7.2001) 

44. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 58/2002, Τεύχος 1383, σελ. 756-7, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 6/2002, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της 

χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 2/29.5.2002). 

45. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 58/2002, Τεύχος 1394, σελ. 1723-5, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 41/2002, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που 

απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς 
και Περιχώρων’ (Πράξη καταθέσεως Τµ. Κοιν. Επιθεώρησης Ανατολικού Τοµέα Αθηνών 

27/31.10.2002). 

46. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 58/2002, Τεύχος 1388, σελ. 1264-5, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 23/2002, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εκπαιδευτικών, 

εργαζοµένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) όλης της 
Χώρας’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 16/22.7.2002). 

47. ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, Τόµος 58/2002, Τεύχος 1388, σελ. 1259-60, ∆ιαιτητική 

Απόφαση 17/2002, ‘Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ενδροανθοκηπουρών 

του ∆ηµοσίου ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ’ (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 8/2.7.02). 
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Μ. Βραβεία 

Βραβείο Erasmus 1990 στο ∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Συνεργασίας 89-D-0265,  ως 
υπεύθυνος του Ο.Π.Α.. Στην σχετική κριτική επιτροπή προήδρευσε ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Baron Crespo. 

 

Ν. Τακτικό Μέλος σε ∆ιεθνείς Επιστηµονικές Εταιρείες   

α.   ∆ιεθνής Ένωση Βιοµηχανικών Σχέσεων (International Industrial Relations Associations) 

β. ∆ιεθνής Ένωση ∆ιοικητικής Συγκρούσεων (International Association for Conflict 

Management) 

γ. Ένωση (Γερµανών) Καθηγητών της Οικονοµικής Επιχειρήσεων (Verband der  

   Hochschullehrer für Betriebswirtschaft) 
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Ξ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ / ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

Από το 1992 μέχρι σήμερα έχω διεκπεραιώσει 180 υποθέσεις μεσολάβησης ή διαιτησίας 

σε εργασιακές διαφορές, σε πολλές από τις οποίες υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, ενώ εκκρεμούν δύο ακόμα. Ο κατάλογος των υποθέσεων, που ανέλαβα και 

διεκπεραίωσα,  έχει ως εξής:  

1 9 9 2 

 

1.Μεσολάβηση (αρ.πρωτ. 8/27.1.1992): ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Εθνική 

Κλαδική) 

2.  Μεσολάβηση, (αρ.πρωτ.9/27.1.1992): Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στη 

δύναμη του: ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΕΘΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΑΞΟΥ (Επιχειρησιακή) 

3. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ. 40/4.3.1992): Προσωπικό ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ και ΛΙΑΝΙΚΗΣ πωλήσεως 

κρέατος, σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών όλης της χώρας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

4. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ.50/14.4.1992): ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ που απασχολείται στις 

Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της  χώρας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

5. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ. 51/14.4.1992): ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία 

(Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 

6. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ.52/14.4.1992): ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ -ΘΥΡΩΡΟΙ στη 

Βιομηχανία και Βιοτεχνία (Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 

7. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ.53/14.4.1992): ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ στη Βιομηχανία και 

τη Βιοτεχνία (Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 

8.Μεσολάβηση, αρ.πρωτ.54/14.4.1992): ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ λειτουργοί 

Θεσσαλονίκης (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

9. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ.64/27.5.1992): ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ της NORTH 

AEGEAN PERTOLEUM COMPANY (NAPC) - Ο ΠΡΙΝΟΣ  (Επιχειρησιακή) 
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10. Μεσολάβηση, αρ.πρωτ.65/28.5.1992): ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπ. Πο.           

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μακεδονίας-Θράκης & Θεσσαλίας (Τοπική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

11. Διαιτησία, αρ.πρωτ.017/28.5.1992): ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΦΑΣΟΝ (Εθνική Κλαδική) 

 12. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 68/10.6.1992: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ MULTI FOAM ΑΒΕΕ (Επιχειρησιακή). 

13. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 71/29.6.1992: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

1 9 9 3 

14. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 24/2.2.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

ΟΔΗΓΩΝ των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων των εκπαιδευτηρίων και παιδικών 

σταθμών (κλπ.) που εργάζονται στην περιοχή του Ν. Χανίων (Τοπική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

15. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 26/3.2.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ εταιρείες όλης της χώρας 

(Εθνική Κλαδική) 

16. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 35/26.2.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του 

προσωπικού των καταστημάτων ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ και ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, 

ΣΦΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ όλης της χώρας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

17. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 36Α/2.3.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ και ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ όλης της χώρας 

(Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 

18. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 53/29.3.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού που ανήκει στη δύναμη του: 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΕΘΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΑΞΟΥ (Επιχειρησιακή) 

19. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 07/30.3.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στην ΕΛΒΙΠΥ Α Ε (τ. ΧΡΩΠΕΙ Α Ε) (Επιχειρησιακή). 
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20. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 017/14.5.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

απασχολουμένων στη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ και λοιπών ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική). 

21. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 87/5.6.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

22. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 99/22.6.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού που ανήκει στη δύναμη του 

σωματείου: Ένωση Μαγείρων & Λοιπού Τεχνικού & Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας 

Βορείου Ελλάδας και απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ και ΕΥΑΓΗ 

ιδρύματα του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 

23. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 117/30.7.1993: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων ως Παιδαγωγών και Βοηθών Παιδαγωγών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων (Τοπική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

1 9 9 4 

24. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 40/9.3.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της χώρας 

(Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 

25. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 58/7.4.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

Οδοντοτεχνιτών και των Βοηθών Οδοντοτεχνιτών που απασχολούνται σε 

οδοντοτεχνικά εργαστήρια περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων (Τοπική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

26. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 62/12.4.1994: Για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των 

Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών, Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

Αρχιθερμαστών, Θερμαστών, Ψυκτικών μέσων, τεχνικών σχολών και Ψυκτικών 

κατωτέρων τεχνικών σχολών, που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 

27. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 65/15.4.1994: Για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των 

εργατοτεχνιτών σε επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος, Βαφείων, Τυποβαφίων, 

Φινιριστηρίων  όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική) 
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28. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 77/21.4.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του 

προσωπικού στην επιχείρηση Ι.B.M. ΕΛΛΑΣ Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών  Α 

Ε (Επιχειρησιακή) 

29. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 09/6.5.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων σε Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Οικοτροφεία, Επιχειρήσεις Επιπλωμένων 

Διαμερισμάτων  (κλπ.), που λειτουργούν  στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου (Τοπική 

Κλαδική) 

30. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 86/8.6.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια  (Επιχειρησιακή) 

31. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 019/27.6.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του 

προσωπικού Σ.Ε.Ι.Δ. Πολεμικής Αεροπορίας περιοχής Κρήτης (Τοπική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

32. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 023/5.7.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ όλης της χώρας (Εθνική Ομοιοεπαγγελματική). 

33. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 012/13.5.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

Εκδοροσφαγέων, Εκδοροτεμαχιστών κ.λπ. όλης της χώρας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική). 

34. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 035/12.9.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του 

Υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτικών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική). 

35. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 033/18.9.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις      Κλωστοϋφαντουργίας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική). 

36. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 036/26.9.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

Αναλυτών, Προγραμματιστών & Χειριστών - Διατρητών των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις - μέλη των εργοδοτικών 

οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή Ν. Θεσσαλονίκης (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

1 9 9 5 

37. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 34/14.2.1995: Για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των 

Βυρσοδεψεργατών -τριών όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική) 
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38. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 06/15.2.1995: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων 

Ηλεκτροσυγκολλητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στο 

Ναύσταθμο Κρήτης (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

 39. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 55/23.3.1995: Για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των 

Εκδοροσφαγέων Αγρινίου και Περιχώρων (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική). 

40. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 68/22.5.1994: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις Ρυμουλκών όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική) 

41. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 029/31.5.1995: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στα Επισιτιστικά Καταστήματα όλης της χώρας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

42. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 039/1.8.1995: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική). 

43. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 040/1.8.1995: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για το 

προσωπικό στις Ατμοπλοϊκές και Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Εθνική 

Κλαδική). 

44. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 94/11.9.1995: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του 

Προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

στις επιχειρήσεις Ποτοποιίας, Οξοποιίας, Οινοποιίας, Οινοπνευματοποιίας και 

Ζυθοποιίας της Περιφέρειας του Νομού Ηρακλείου (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική). 

45. Προσωπικό Ασφαλείας,  αριθ. πρωτ. 14 ΠΑ/4.12.1995:  Κρατικό Ωδείο                      

Θεσσαλονίκης,    κατ'  εφαρμογή  των  διατάξεων του Ν.2224/1994. 

46. Μεσολάβηση για Προσωπικό ασφαλείας στην North Aegean Petroleum Company, αρ. 

πρωτ. 13/1995   

1 9 9 6 

47 Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 116/19.2.1996, επίλυση συλλογικής διαφοράς για   τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των Καπνεργατών όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική) 

48. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 23/23.1.1996, επίλυση  συλλογικής  διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Ναυτιλιακών  Πρακτορείων  και  των  

Ναυτιλιακών  Επιχειρήσεων όλης  της χώρας (Εθνική Κλαδική) 
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49. Διαιτησία,  αρ. πρωτ. 020/22.5.1996,  επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των μισθωτών, μελών του Σωματείου, οι οποίοι απασχολούνται 

στο εργοστάσιο της NESTLE ΕΛΛΑΣ  που βρίσκεται στο Πλατύ Ημαθίας. (Επιχειρησιακή) 

50.  Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 77/29.5.1996, επίλυση  συλλογικής  διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που αποτελούν το τεχνικό και διοικητικό 

προσωπικό των Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όλης της 

χώρας (Εθνική Κλαδική) 

51. Διαιτησία: Επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και      εργασίας 

των εργαζομένων στις επιχειρήσεις γουνοποιίας όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική) 

52.Προσωπικό Ασφαλείας, αρ. πρωτ.15ΠΑ/11.12.1996, Καθορισμός Προσωπικού 

Ασφαλείας για τους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού Κέντρου Παιδιού Δήμου 

Βόλου, κατ' εφαρμογή  των  διατάξεων του Ν.2224/1994. 

53. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και  εργασίας εργατοτεχνιτών βαφέων, 

τυποβαφέων, καθαριστών, Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων. 

54. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ρυμουλκά 

(Εθνική Κλαδική) 

1 9 9 7 

55. Δημόσιος Διάλογος, αρ. πρωτ. 323/2ΔΔ/21.2.1997 βάσει αιτήσεως του Συλλόγου 

Υπαλλήλων Μηχανογράφησης Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που υπεβλήθη 

στον Ο.ΜΕ.Δ.  

56  Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 36/10.2.1997, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Αθήνα-Πειραιά και Περίχωρα  στα 

Βαφεία, Καθαριστήρια,  Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια,  Φινιστήρια, 

Στεγνωτήρια και  Σιδερωτήρια Ενδυμάτων και  κάθε είδους ρουχισμού και εκτελούν τις 

εργασίες: βαφής,  καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σούρωμα  με  κύλινδρο,  

υδραυλική  πρέσσα  ή  οτιδήποτε άλλο μηχάνημα  σιδερώματος και τελειοποίησης   ή  

επεξεργασίας ειδών  ιματισμού καθώς και  με την  παραλαβή,  διαλογή και  μεταφορά 

του ακάθαρτου ιματισμού. (Τοπική Κλαδική) 

57   Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 49/26.2.1997, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των διακοσμητών - τριών που απασχολούνται στις Εμπορικές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 
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58. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 17/97, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και 

Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας στα Ιδρύματα: α) Εθνικό 

Ίδρυμα Νεότητος, β) Μέριμνα Ποντίων Κυριών, γ) Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου 

Ελλάδος, δ) Οικοτροφείο αρρένων Απόστολος Παύλος Θεσσαλονίκης. (Τοπική 

Ομοιοεπαγγελματική).  

59. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 45/19.2.1997, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων υπαλλήλων  στις επιχειρήσεις των ρυμουλκών 

όλης της χώρας (Εθνική Κλαδική) 

60. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 19/20.1.1997, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των πάσης φύσεως εργαζομένων όλης της χώρας, με σύμβαση 

μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές 

Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω Εργοδοτικών και 

Εργατικών Οργανώσεων (Εθνική Κλαδική) 

61. Διαιτησία, αρ. πρωτ.  029/18.4.1997, επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους 

αμοιβής και  εργασίας των  διπλωματούχων μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι των  

ειδικοτήτων: Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και των προς αυτές εξομοιουμένων ειδικοτήτων ναυπηγών και ηλεκτρονικών 

μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται στη βιομηχανία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με 

αντικείμενο τον σχεδιασμό, την επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

και διαδικασιών, ανεξάρτητα αν επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω απασχολούνται και με 

διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα και είναι μέλη του ΣΤΕΒ (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

62. Διαιτησία, επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και                

εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις γουνοποιίας όλης της χώρας (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

63. Διαιτησία,  επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και                

εργασίας των εργατοτεχνιτών  -τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερματίνων ειδών και 

πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων και πλαστικών ειδών ταξειδίου όλης της χώρας 

(Εθνική Ομοιοεπαγγελματική) 

64. Διαιτησία, επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και                

εργασίας των εργαζομένων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις - μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών 
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Πωλήσεων και του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ σε όλη τη χώρα. (Εθνική 

Ομοιοεπαγγελματική) 

65. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 068/20.10.1997, επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Υφαντουργίας Α Ε 

(Επιχειρησιακή) 

66. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 047/4.6.1997, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των πάσης φύσεως εργαζομένων όλης της χώρας, με σύμβαση 

μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές 

Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω Εργοδοτικών και 

Εργατικών Οργανώσεων (Εθνική Κλαδική) 

67. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των Ηλεκτρονικών της Πολεμικής 

Αεροπορίας (επιχειρησιακή) 

1 9 9 8 

68. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 129/9.9.1998, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα Ρυμουλκά 

και Ναυαγοσωστικά γραφεία, όλης της χώρας, που απασχολούνται σε αυτές με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Εθνική Κλαδική) 

69. Μεσολάβηση  αρ. πρωτ. 130/14.9.1998, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τις 

αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας και τους λοιπούς όρους απασχόλησης των μελών του 

Σωματείου με την επωνυμία Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερμαστών ΚΑΙ 

Αδειούχων Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων Ανατολικής Κρήτης και εργάζονται 

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Αδειούχοι Εργοδηγοί 

Μηχανολόγοι, Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί, Συντηρητές μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και θερμαστές στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των Νομών Ηρακλείου 

και Λασιθίου Κρήτης (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

70. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, 

επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς 

οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και 

ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, 

στις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους της περιοχής του Νομού 

Ηρακλείου (Τοπική Κλαδική) 
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71. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 19/20.1.1998, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των πάσης φύσεως εργαζομένων όλης της χώρας, με σύμβαση 

μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές 

Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω Εργοδοτικών και 

Εργατικών Οργανώσεων (Εθνική Κλαδική) 

72. Διαιτησία, επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

μαγείρων και Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας στα Ιδρύματα: α) 

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος και  β) Άσυλο του Παιδιού (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

73. Μεσολάβηση, για τους  όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, που 

απασχολείται στα Συμβολαιογραφικά Γραφεία όλης της χώρας.  Αυτή η Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι 

μέλη πρωτοβάθμιων Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.)  

74. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 052/27.7.1998,  επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των πάσης φύσεως εργαζομένων όλης της χώρας, με σύμβαση 

μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές 

Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω Εργοδοτικών και 

Εργατικών Οργανώσεων (εθνική κλαδική). 

75. Δημόσιος Διάλογος, αρ. πρωτ. 3ΔΔ/26.6.1998, επί της αιτήσεως της  Πανελλήνιας 

Ένωσης Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε) για το Δημόσιο Διάλογο βάσει του Ν. 2224/94 

(επιχειρησιακή) 

76. Διαιτησία, αρ. πρωτ. 025/19.5.1998, για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των 

αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν 

στο Ναύσταθμο Κρήτης (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

77. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 139/3.12.1998, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών και λοιπών  αυτοκινήτων περιοχής Νομού 

Χανίων (Τοπική Ομοιοεπαγγελματική) 

78. Προσωπικό Ασφαλείας,  αριθ. πρωτ. 4 ΠΑ/21.1.1998 μετά από σχετική αίτηση  προς τον 

Ο.ΜΕ.Δ της Εταιρείας Deutsche Lufthansa A.E, προκειμένου να διακανονισθεί το  

προσωπικό ασφαλείας, σε περίπτωση απεργιών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 

2224/1994 (επιχειρησιακή) 
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79. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων ως αδειούχοι 

Ηλεκτροσυγκολλητών Ναυστάθμου (τοπική ομοιοεπαγγελματική) 

80. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού 

Ηρακλείου (τοπική κλαδική) 

81. Μεσολάβηση, αρ. πρωτ. 136/10.11.1998, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους 

όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. 

(επιχειρησιακή) 

1 9 9 9 

82. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφεία (εθνική ομοιοεπαγγελματική) 

83. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων  στην   Πολεμική 

Αεροπορία στον Αραξο (επιχειρησιακή) 

84. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών Μέσης 

Εκπαίδευσης (εθνική ομοιοεπαγγελματική) 

85. Μεσολάβηση για τους  όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων  στην  Σισσερ 

Παλλάς-ΕΠΕ (επιχειρησιακή) 

86. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον 

Προμηθευτικό Συνεταιρισμό της ΔΕΗ (επιχειρησιακή) 

87. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων μεταλλειολόγων – 

μεταλλουργών στην Βιομηχανία (εθνική ομοιοεπαγγελματική) 

88. Προσωπικό Ασφαλείας για τα ελληνικά πετρέλαια Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. 

9ΠΑ/17.12.1999) (επιχειρησιακή) 

2 0 0 0 

89. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Πολεμική 

Αεροπορία Ν. Αττικής (αρ. πρωτ. 63/1.3.2000) (επιχειρησιακή) 

90. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Άσυλο του 

Παιδιού (74/17.3.2000) (επιχειρησιακή) 

91.  Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε εταιρείας 

παραγωγής σκυροδέματος (εθνική ομοιοεπαγγελματική) 

92.  Προσωπικό Ασφαλείας για την εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ (αρ. πρωτ. 1ΠΑ/5.1.2000) 

(επιχειρησιακή) 

93.  Διαιτησία για τους διπλωματούχους μεταλλουργούς – μεταλλειολόγους στην 

Βιομηχανία (αρ. πρωτ. 02/3.2.2000) (εθνική ομοιοεπαγγελματική) 
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94.  Δημόσιος Διάλογος ΣΥΕΤ – Ο.Α., για την κήρυξη 48ωρης απεργίας (αρ. πρωτ. 

6ΔΔ/22.6.2000) (επιχειρησιακή) 

95. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων 

Κρήτης (αρ. πρωτ. 019/29.5.2000) (τοπική ομοιοεπαγγελματική) 

96.  Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών Πολεμικής 

Αεροπορίας (αρ. πρωτ. 112/15.6.2000) (επιχειρησιακή) 

97. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αισθητικών όλης της χώρας (αρ. 

πρωτ. 030/29.6.2000) (εθνική ομοιοεπαγγελματική) 

98. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία – 

καθαριστήρια – πλυντήρια όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 105/.6.6.2000) (εθνική κλαδική) 

99. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφεία όλης της χώρας (αρ.  πρωτ. 64/1.3.2000) (εθνική 

ομοιοεπαγγελματική) 

100. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

(Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) (αρ. πρωτ. 039/20.7.2000) 

(επιχειρησιακή) 

101. Μεσολάβηση στις επιχειρήσεις παροχής Ασφαλείας (αρ. πρωτ. 62/2000) (εθνική 

κλαδική) 

102. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

έρευνας, διύλισης  πετρελαίου (αρ. πρωτ. 058/2000) (εθνική κλαδική) 

103. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

ρυμουλκά & ναυαγοσωστικά γραφεία (αρ. πρωτ. 149/2000) 

2 0 0 1   

104. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

(Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας) (αρ. πρωτ. 39/7.2.2001) (επιχειρησιακή) 

105. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Ολυμπιακή 

Αεροπλοΐα Α.Ε. (αρ. πρωτ. 06/16.03.2001) (επιχειρησιακή) 

106. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο  

          ‘Άσυλο του Παιδιού’ (αρ. πρωτ. 59/12.3.2001) (επιχειρησιακή) 

107. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφεία όλης της χώρας (αρ.  πρωτ. 26/25.1.2001) (εθνική διατοπική - 

ομοιοεπαγγελματική) 

108. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο πλεκτό 

ένδυμα (αρ. πρωτ. 73/24.4.2001) (εθνική κλαδική) 
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109. Μεσολάβηση: 92/5.7.2001: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων 

στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (επιχειρησιακή) 

110. Διαιτησία 031/21.06.2001: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού 

των ιδιωτικών κλινικών, ιατρικών εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων κλπ., όλης της 

χώρας 

111. Διαιτησία, Υπόθεση: 040/17.07.01: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων στην εκμετάλλευση (εργοστάσιο) της  NESTLE  στο Πλατύ Ημαθίας 

112. Διαιτησία: 048/2001: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – 

τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες, 

σε όλη τη χώρα 

2 0 0 2  

113. Μεσολάβηση 19/2002,  επίλυση της συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής 

και  εργασίας των εργαζομένων στο  Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

114. Διαιτησία 06/24.5.2002, επίλυση συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και 

εργασίας του προσωπικού κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές 

Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας». 

115. Μεσολάβηση  101/2002, επίλυση συλλογικής διαφοράς  για τους όρους αμοιβής 

και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας 

μετάλλων όλης της χώρας  

116. Διαιτησία 020/2002, επίλυση συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και 

εργασίας των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη 

τη χώρα.  

117. Διαιτησία 041/2002, επίλυση συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και 

εργασίας των ξεναγών που απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία την 

περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων 

118. Διαιτητική απόφαση 047/2002, επίλυση συλλογικής διαφοράς για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου 

Χρόνου στην επιχείρηση ‘Καζίνο Ρόδου Α.Ε.,’ πλην των Διευθυντικών Στελεχών  

119. Διαιτητική απόφαση 027/2002, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 

δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. » 

120. Δημόσιος Διάλογος 27ΔΔ/2002, επί της αιτήσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ι.Κ.Α. (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ), βάσει του 

Ν. 2224/94 και ενόψει της κηρυχθείσας πανελλαδικής απεργίας για 25 και 26 

Νοεμβρίου 2002  
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2 0 0 3 

121. Δημόσιος Διάλογος 3ΔΔ/3.3.2003, επί της αιτήσεως της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Ι.Κ.Α. (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.ΙΚΑ), βάσει του 

Ν. 2224/94 και ενόψει της κηρυχθείσας πανελλαδικής απεργίας για 6 και 7 Μαρτίου 

2003  

122. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφεία όλης της χώρας (αρ.  πρωτ. 53/17.3.2003) (εθνική κλαδική).  

123. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (αρ. Πρωτ. 55/18-3-2003). 

124. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών 

Αυτοκινήτων πάσης φύσεως (αρ. Πρωτ. 012/27.3.2003). 

125. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών στις επιχειρήσεις  

κλωστοϋφαντουργίας και στα βαφεία – τυποβαφία – φινιριστήρια αυτών, των 

εργαζομένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος και των εργατών σε επιχειρήσεις 

εριοϋφαντουργίας και εριοβιομηχανίας και στα βαφεία – τυποβαφία και φινιριστήρια 

αυτών, όλης της χώρας.  (αρ. Πρωτ. 68/7.4.2003) 

126.  Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών 

του Ν. Κερκύρας (αρ. Πρωτ. 70/18.4.2003) 

127. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών 

λεωφορείων όλης της χώρας (αρ. Πρωτ. 76/24.4.03) 

128. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών 

λεωφορείων όλης της χώρας (αρ. Πρωτ. 042./25.6.03) 

129. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που 

απασχολείται στις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις ΒΑΡΝΙΜΑ Α.Ε. (Athens 

Plaza) (αρ. Πρωτ. 71/21.4.03).  

130. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Ελεήμονα 

Εταιρεία Αθηνών (αρ. Πρωτ. 023/8.5.03)  

131. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας στα ναυτικά πρακτορεία και 

στα γραφεία Ταξιδίων (αρ. Πρωτ. 30/10.2.2003).  

132. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων –συντακτών 

μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. (Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων) (αρ. 

πρωτ. 057/6.8.2003). 

133. Διαιτησία,  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών όλης της χώρας (αρ. 

πρωτ. 059/12.9.03).    
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2004 

134. Δημόσιος Διάλογος, μετά από αίτηση του Σωματείου Υπαλλήλων – Εργατών – 

Τεχνικών Ολυμπιακής Αεροπλοΐας (Σ.Υ.Ε.Τ. – Ο.Α.), (αριθ. Πρωτ. 121/3ΔΔ/23.1.2004).  

135. Μεσολάβηση,  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων 

Ανωτάτων Σχολών, που παρέχουν εξηρτημένη εργασία με αμοιβή στις Βιοτεχνικές και 

Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 167/2.11.2004).   

136. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών 

αποφοίτων ΑΕΙ, της ειδικότητας Χημικού Μηχανικού που απασχολούνται στη 

Βιομηχανία  (αρ. πρωτ. 63/24.2.2004).  

137. Διαιτησία  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μελών του ‘Μουσικού Συλλόγου 

Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου’ (αρ. πρωτ. 026Δ/24.6.2004). 

138. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 

09/21.4.04). 

 

2005 

139. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφία όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 11/5.1.2005).  

140. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

καταστήματα της εταιρείας «Praktiker Hellas Εμπορική Α.Ε.» σε όλη τη χώρα (αρ. πρωτ. 

58/21.2.2005).     

141. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην 

Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. (αρ. πρωτ. 85/12.4.2005)  

142.  Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της «Α.Ε. Αχαϊκά 

Πλαστικά – Θανασούλια Αφοί» (αρ. πρωτ. 031/25.5.2005). 

143. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και 

βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της 

περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων (αρ. πρωτ. 06Δ/3.3.2005). 

144. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται 

στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής (αρ. πρωτ. 055/13.9.2005).  
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2006 

145. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφεία Αθηνών – Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου (αρ. πρωτ. 

70/13.3.2006).  

146. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών 

Κονσερβοποιίας και Αλιπάστων όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 61/23.2.2006).  

147. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες 

Αεροπορικές Εταιρείες (αρ. πρωτ. 107/29.5.2006). 

148. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο 

Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν (αρ. πρωτ. 119/28.6.2006). 

149. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Καζίνο 

Αιγαίου (αρ. πρωτ. 144/21.9.2006). 

150. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Γενικό 

Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (αριθμ. πρωτ. 033/20.6.2006). 

151. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων  στην Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα (αρ. πρωτ. 072/1.12.2006). 

152. Διαιτησία για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 

συμβολαιογραφεία όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 076/15.12.2006). 

153. Δημόσιος Διάλογος, μετά από αίτηση του «Συλλόγου Εργαζομένων στο Κέντρο 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» για Δημόσιο Διάλογο βάσει του Ν. 2224/94 (αριθ. 

Πρωτ. 1498/6ΔΔ/22.6.2006).    

154. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού του Νομικού 

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας» (αρ. πρωτ. 160/21.12.2006)  

 

2007 

155. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρία 

Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Α.Ε.  (αρ. πρωτ. 59/21.3.2007). 

156. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών του 

Ν. Κέρκυρας  (αρ. πρωτ. 79/23.5.2007). 

157. Μεσολάβηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών 

τεντοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 69/4.5.2007). 
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158. Μεσολάβηση για την ερμηνεία των άρθρων 5, 7, 9 της Δ.Α. 47/2005, για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. (αρ. πρωτ. 81/24-5-2007).  

159. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών 

μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και 

Νήσων, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, που είναι μέλη της 

Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων και του Συνδέσμου Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων (αρ. πρωτ. 020/30.4.2007). 

 

2008 

160. Μεσολάβηση,  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών 

μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου (αρ. πρωτ. 61/6.3.2008).   

161.  Μεσολάβηση  82/1-4-2008: για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών 

φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστών αντλιών σκυροδέματος και των βοηθών τους καθώς 

και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος που απασχολούνται στην εταιρία  Express 

Beton Ε.Π.Ε.  

162. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών 

αυτοκινήτων, χειριστών αντλιών σκυροδέματος και των βοηθών τους καθώς και των 

εργατών παραγωγής σκυροδέματος που απασχολούνται στην εταιρία  ΑΓΓΕΛΟΣ Β. 

ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕ. (αρ. πρωτ. 85/1.4.08).  

163. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον ΗΛΠΑΠ, 

μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων 

ΗΛΠΑΠ» (88Α/3.4.2008).  

164. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην Ελεήμονα 

Εταιρεία Αθηνών (αρ. πρωτ. 126/9.6.2008). 

165. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση 

με την επωνυμία ‘ΒΙΣ – Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.’ στην περιοχή του Βόλου του 

Νομού Μαγνησίας (αρ. πρωτ. 039/30.6.2008).  

166. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον Ο.Β.Ι. που 

υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού αυτού (αρ. πρωτ. 049/24.7.08). 

167. Διαιτησία: Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας – μελών πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και 

απασχολούνται σε Τράπεζες – μέλη των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών 



26 

(ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσμος 

επιχειρήσεων και βιομηχανιών» (αρ. πρωτ. 053Δ/30.7.2008) 

 

2009 

 

168. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στη Στάνλεϋ 

Α.Ε. – Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις  (αρ. πρωτ. 25/18.2.2009). 

169. Μεσολάβηση,   για τους όρους αμοιβής και εργασίας των για τους όρους αμοιβής και 

εργασίας των εργαζομένων στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) (αρ. 

πρωτ. 42/30-3-2009). 

170. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων – μελών 

της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - μελών του 

ΣΕΠΤ, με αντισυμβαλλόμενο τον ΣΕΠΤ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (αρ. 

πρωτ. 71/14.5.2009).  

171. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Νηπιαγωγών που εργάζονται 

σε Νηπιαγωγεία συστεγαζόμενα με βρεφονηπιακούς σταθμούς (αρ. πρωτ. 

75/15.5.2009). 

172. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων 

Σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις 

όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 98/3.7.2009). 

173. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της «Κ/Ξ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ. 110/5.8.2009). 

174. Μεσολάβηση, για  τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Καζίνο 

Αιγαίου Α.Ε. (αρ. πρωτ. 129/24.11.2009) 

175. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας αμοιβής και εργασίας των 

εργαζομένων ως παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγοί στους ιδιωτικούς παιδικούς 

σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που 

λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία (αρ. 

πρωτ. 05/23.2.2009).  

176. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών 

εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 

024/4.6.09).  
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177. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως 

αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα 

ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.  (αρ. πρωτ. 029/17.6.2009) 

178. Διαιτησία, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών βιομηχανικών, 

βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας (αρ. πρωτ. 

053/13.10.2009). 

179. Δημόσιος Διάλογος, μετά από αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. απέναντι στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (αρ. 

πρωτ. 8ΔΔ/4.5.2009).  

 

2010 

180. Μεσολάβηση, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που 

απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της 

χώρας (αρ. πρωτ. 18/21.1.2010). 

 


