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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

 
Αθήνα, 8 Μαΐου 2007 

Αρ. Πρωτ.: 918 
 

Προς: 

1. Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL POSEIDON RESORT,  

Ελ. Βενιζέλου 16 (Εργατικό Κέντρο), Λουτράκι Κορινθίας 

2. ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL POSEIDON RESORT, Καρύτση 10, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική απόφαση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT» 

(Ξενοδοχοϋπαλλήλων).  

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

20/2007 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:  1/17-5-2007) 

Στις  2 Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.µ. στα επί της Πλ. Βικτωρίας αριθ. 

7 – Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕ∆, ο επιλεγείς µε κοινή συµφωνία, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – 

∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, µετά από πρόσκληση σύµφωνα µε 

τον νόµο, εξέτασα την υπόθεση των πιό κάτω αναφεροµένων διαδίκων µερών, για 

την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός 

του Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT και αφετέρου 

της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT.  

Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση 

διαιτητικής απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT» 

(Ξενοδοχοϋπαλλήλων).  

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 2.5.2007 στα γραφεία του 

ΟΜΕ∆, παρέστησαν, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, αφενός οι κ.κ. Μαρία Μελέτη, 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Βασίλειος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Γεν. Γραµµατέας 

και Νοµικός Σύµβουλος, αντιστοίχως, του Σωµατείου Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ 
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HOTEL POSEIDON RESORT και αφετέρου ο κ. Ιωάννης Αργυρός, ως εκπρόσωπος της 

εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT.   

Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους 

και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:  

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.  

β) Την µε αριθµ. πρωτ. 683/012∆/3.4.2007 αίτηση – προσφυγή σε διαιτησία, που 

υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από το Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL 

POSEIDON RESORT, µετά το πέρας της διαδικασίας µεσολάβησης και µετά την 

εµπρόθεσµη αποδοχή (µε αριθµ. πρωτ. 612/27.3.2007) από την ως άνω 

συνδικαλιστική οργάνωση της (µε αριθµ. πρωτ. 573/21.3.2007) πρότασης του 

Μεσολαβητή κ. Λάµπρου Σέµπου για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και την µη 

αποδοχή της εν λόγω πρότασης εκ µέρους της επιχείρησης.  

γ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 822/25.4.2007 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης 

των ενδιαφεροµένων µερών, µε σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Αποφάσεως, που 

εστάλη στα ενδιαφερόµενα µέρη. Και  

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ  

α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις, 

αντιπροτάσεις των µερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν 

προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών 

µεσολάβησης και διαιτησίας.  

β) Την υπ’ αριθµ. 21/22.1.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων προς τον ΟΜΕ∆ για την ανάληψη της µεσολαβητικής προσπάθειας, 

καθώς και τα αιτήµατα που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη σ’ αυτή από 

5.12.2006 εξώδικη πρόσκληση προς την εταιρεία για έναρξη διαπραγµατεύσεων, 

προκειµένου να υπογραφεί για το έτος 2007 επιχειρησιακή ΣΣΕ.  

γ) Την συναφή µε την παρούσα από 16.5.2006 κλαδική ΣΣΕ, που έχει συναφθεί 

µεταξύ της Π.Ο.Ε.Ε. – Υ.Τ.Ε. και της ΠΟΞ, που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πράξη 

Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης: 25/23.5.2006).  

δ) Την από 29.3.2006 επιχειρησιακή ΣΣΕ, που ρυθµίζει για το έτος 2006 τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στην επιχείρηση ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL 

POSEIDON RESORT, καθώς και τις από 29.10.2004 και 6.5.2005 ΣΣΕ, από τις οποίες 



 

\\Odysseas\Public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo-2007\da-20-2007-poseidon-resort.doc 3 

προκύπτουν οι χορηγηθείσες στους εργαζόµενους αυξήσεις και λοιπές παροχές κατά 

τα έτη 2004 και 2005.  

ε) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 573/21.3.2007 πρόταση του µεσολαβητή, για σύναψη ΣΣΕ 

που να ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων 

µερών.   

στ) Την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των κατωτάτων 

µισθών και ηµεροµισθίων των ανειδίκευτων εργαζοµένων για τα έτη 2006 – 2007.  

ζ) Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της χώρας, το ύψος του 

πληθωρισµού και τις διαγραφόµενες προοπτικές του.  

η) Την αδυναµία πλήρους σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή 

συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 2.5.2007.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής  

Στις διατάξεις της παρούσας ∆Α υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση 

«ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT».  

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί  

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 

διαµορφωθεί στις 31.12.2006, σύµφωνα µε την από 29 Μαρτίου 2006 

επιχειρησιακή ΣΣΕ, αυξάνονται µε τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες 

ηµεροχρονολογίες, σύµφωνα µε την από 16.5.2006 κλαδική ΣΣΕ (Πράξη 

Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης: 25/23.5.2006), η οποία έχει υπογραφεί µεταξύ της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών 

Επαγγελµάτων (Π.Ο.Ε.Ε. – Υ.Τ.Ε.) και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων 

(ΠΟΞ), προσαυξηµένα κατά ποσοστό 0,3%, το οποίο επίσης θα δοθεί από τις ίδιες 

ηµεροχρονολογίες, σε δύο ισόποσες δόσεις. 

Άρθρο 3  

Αργίες  

Οι υπαγόµενοι στην παρούσα που θα απασχολούνται κατά την ηµέρα του Αγίου 

Πνεύµατος, θα λαµβάνουν το νόµιµο ηµεροµίσθιό τους ή το 1/25 του συνόλου των 

νοµίµων αποδοχών τους, προσαυξηµένο κατά 75%. 
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Άρθρο 4 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ∆Α ή τυχόν ευνοϊκότερες 

ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή Υπουργικές 

Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, διµερείς συµφωνίες, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την 

ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.  

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 29.3.2006 ΣΣΕ, των 

προηγουµένων ΣΣΕ και όλες οι ρυθµίσεις, που αφορούν τους εργαζόµενους στην 

επιχείρηση «ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT».  

Άρθρο 5  

Έναρξη ισχύος  

Η ισχύς της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης, µε εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις 

αυτής, όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 

2007.  

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 4 Μαΐου 2007 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ  


