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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, 22 Ιουλίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 2025 

Προς: 

1. Σωµατείο Εργαζοµένων Καζίνο Ξάνθης, Περιοχή Λατοµείου, , 67 100 Ξάνθη. 

2. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., Περιοχή 

Λατοµείου, 67 100 Ξάνθη. 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

28/2008 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων  

στο Καζίνο Ξάνθης της εταιρείας  

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ξάνθης: 1/28-7-2008) 

Στην Αθήνα σήµερα την 15η Ιουλίου 2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 5 Ιουνίου 2008 για την υπόθεση της 

συλλογικής διαπραγµάτευσης και της συλλογικής σύµβασης εργασίας για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στην VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (Καζίνο Ξάνθης), 

- συλλογικής διαπραγµάτευσης και συλλογικής σύµβασης εργασίας η οποία εισήχθη 

στον ΟΜΕ∆ µε την από 25 Ιανουαρίου 2008 και αριθµ. πρωτ. 33 αίτηση του 

Σωµατείου Εργαζοµένων Καζίνο Ξάνθης, 

- αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 10 Ιουνίου 2008, σε συνέχεια της από 27  Μαΐου 

2008 και αριθµ. πρωτ. 018/27-5-2008 αίτησης του Σωµατείου Εργαζοµένων Καζίνο 

Ξάνθης, 

κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την 

ακολουθεί, σε ∆ιαιτητική Απόφαση µε τις εξής ρυθµίσεις: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας ∆.Α. υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στο Καζίνο Ξάνθης της εταιρείας «VIVERE 

ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». 
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Άρθρο 2 

Μισθολόγιο παραγωγικών ειδικοτήτων 

2.1. Βασικοί µισθοί 

2.1.1. Οι βασικοί µισθοί της κατηγορίας αυτής των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2007 βάση της από 12.4.2007 

Επιχειρησιακής ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης στην Επιθεώρηση Ξάνθης 1/16-4-2007)  

αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 4%.  

2.1.2. Οι βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 αυξάνονται 

περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,1%.  

2.2. Επιδόµατα 

2.2.1. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας. Στους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους 

της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται επίδοµα χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 10% επί 

του βασικού µισθού για κάθε συµπληρωµένη τριετία απασχόλησης σε οποιονδήποτε 

εργοδότη και µέχρι 5 τριετίες. 

Άρθρο 3 

Μισθολόγιο Υποστηρικτικών Ειδικοτήτων 

3.1. Βασικοί µισθοί 

3.1.α.1. Οι βασικοί µισθοί, του προσωπικού ηλεκτρονικών παιγνίων, της κατηγορίας 

των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν 

διαµορφωθεί την 31-12-2007, µε βάση την από 12.4.2007 Επιχειρησιακή ΣΣΕ (πράξη 

κατάθεσης στην Επιθεώρηση Ξάνθης 1/16-4-2007)  αυξάνονται από 1-1-2008 κατά 

ποσοστό 4%. 

3.1.α.2. Οι ως άνω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008,  

αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,1%. 

3.1.β.1. Οι βασικοί µισθοί του προσωπικού που υπάγεται στις λοιπές υποστηρικτικές 

ειδικότητες της παρούσας, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2007, µε βάση την  

από 12.4.2007 Επιχειρησιακή ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης στην Επιθεώρηση Ξάνθης 1/16-

4-2007) αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 4%.  

3.1.β.2. Οι ως άνω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,1%.  

3.1.γ.1. Ο βασικός µισθός του προσωπικού εκ των λοιπών υποστηρικτικών 

ειδικοτήτων της παρούσας, που ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών όπως είχε 

διαµορφωθεί την 31-12-2007 αυξάνεται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 4%.  

3.1.γ.2.  Ο ως άνω βασικός µισθός, όπως θα έχει διαµορφωθεί την 31.8.2008,  

αυξάνεται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,1%.  
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3.1.γ.3. Ως προς τις λοιπές παροχές η κατηγορία αυτή των εργαζοµένων αµείβεται 

µε τη συλλογική ρύθµιση του 2008 των «πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, 

θερµαστών και ψυκτικών µέσων σχολών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της 

χώρας». 

3.1.δ.1. Σε περίπτωση που, µε την αντίστοιχη κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική 

συλλογική ρύθµιση του 2008, χορηγηθεί αύξηση σε οποιαδήποτε από τις ως άνω 

λοιπές υποστηρικτικές ειδικότητες, µεγαλύτερη της προαναφερθείσας για το έτος 

2008, τότε η εταιρεία θα καταβάλλει στους εργαζόµενους το µεγαλύτερο ποσοστό 

αύξησης, όπως ορίζεται στην κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική συλλογική ρύθµιση. 

3.2. Επιδόµατα 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους εκ της κατηγορίας των λοιπών 

υποστηρικτικών ειδικοτήτων που ανήκουν στις ειδικότητες σερβιτόρων και βοηθών 

σερβιτόρων, οι οποίοι αµείβονται µε την εθνική κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις όλης της Χώρας» χορηγείται επίδοµα πολυετίας εκ ποσοστού 5% επί 

του βασικού µισθού για κάθε συµπληρωµένη τριετία σε οποιοδήποτε εργοδότη και 

µέχρι 5 τριετίες στις ως άνω ειδικότητες. 

Άρθρο 4 

Μετατροπή Συµβάσεων Μερικής Απασχόλησης σε Πλήρους Απασχόλησης 

4.1. Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα µέρη δύνανται να διαπραγµατευθούν  

περαιτέρω το θέµα της µετατροπής  των συµβάσεων εργασίας 6 (έξη) εργαζοµένων 

εκ των ήδη απασχολουµένων στο τµήµα επιτραπέζιων παιγνίων της επιχείρησης µε 

συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης, για όσους 

εκ των εργαζοµένων  τυχόν επιθυµούν την µετατροπή των συµβάσεων τους  από 

µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου σε πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, 

µε σκοπό την µετατροπή συµβάσεων στην διάρκεια του 2008. 

4.2.  Κριτήριο για την µετατροπή των συµβάσεων των 6 εργαζοµένων παραµένει (το  

ισχύον βάσει της ∆Α 51/2006 και της από 12.4.2007 ΣΣΕ) ήτοι η  αρχαιότητα και 

ειδικότερα η προϋπηρεσία στο Καζίνο Ξάνθης. Τα µέρη δύνανται να εµπλουτίσουν 

περαιτέρω τα ενλόγω κριτήρια, τηρώντας τις αρχές της ισότητας, της ίσης 

µεταχείρισης και της καταπολέµησης των διακρίσεων. 

4.3. Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού από την εταιρεία µε συµβάσεις 

εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, προηγούνται σε 

ποσοστό 2/3 των νέων θέσεων, οι ήδη µερικώς απασχολούµενοι µε σύµβαση 

αορίστου χρόνου σ’ αυτή,  µε κριτήρια την αρχαιότητα και την απόδοση τους, στα 

πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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Άρθρο 5 

∆ιάφορες παροχές και λοιπές ρυθµίσεις για όλες τις κατηγορίες 

του προσωπικού 

5.1. Σε κάθε εργαζόµενο στην επιχείρηση καταβάλλεται µαζί µε το επίδοµα αδείας 

επίδοµα 250 ευρώ κατ’ έτος ως έξοδα φύλαξης κάθε ανήλικου τέκνου και µέχρι την 

ηλικία των 5 ετών συµπληρωµένων. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης έτους 

υπηρεσίας, το παραπάνω επίδοµα των 250 ευρώ θα καταβάλλεται αναλογικά.   

5.2. Χορηγούνται δύο (2) ηµέρες, αµειβόµενη άδεια κάθε χρόνο για όσους εκ των 

υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων συµµετέχουν στα εθελοντικά προγράµµατα 

αιµοδοσίας που προτείνει το σωµατείο ή η εταιρεία. Σε όσους από τους εργαζόµενους 

συµµετέχουν, στο πρόγραµµα αυτό, για δεύτερη φορά κατά το ίδιο έτος χορηγείται 

µια επιπλέον αµειβόµενη άδεια. 

5.3. Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα θα καταβάλλεται 

διατακτική ποσού 160 ευρώ µαζί µε το ∆ώρο Χριστουγέννων ως ειδική ετήσια 

οικονοµική παροχή. 

5.4. Στους υπαγοµένους στην παρούσα που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν 

µαθήµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια απουσίας 

µε αποδοχές µέχρι τη συµπλήρωση επτά (7) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό 

έτος, προκειµένου ο γονέας να επισκεφθεί το σχολείο των παιδιών του. Η άδεια 

ισχύει µόνο για τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των σχολείων. Η άδεια αυτή 

χορηγείται στον εργαζόµενο έστω και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Όταν και οι 

δυο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν από κοινού ποιος από τους δυο θα κάνει 

χρήση της αδείας.  

5.5. Η εταιρεία υποχρεούται να αναρτήσει στο χώρο του ξενοδοχείου πίνακα 

ανακοινώσεων του Σωµατείου. 

Άρθρο 6 

∆ιατήρηση προϊσχυουσών ρυθµίσεων και ευνοϊκότερων όρων εργασίας 

6.1. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες της παρούσης ∆.Α. ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που ισχύουν βάσει νόµου, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών 

αποφάσεων, συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α.), Κανονισµού Εργασίας, 

επιχειρησιακού εθίµου και πρακτικών, ατοµικών συµβάσεων εργασίας, δεν θίγονται 

από τις ρυθµίσεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν. 

6.2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 12.4.2007 

Επιχειρησιακής ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης στην Επιθεώρηση Ξάνθης 1/16-4-2007) και 

των προηγούµενων ΣΣΕ και ∆Α, εφόσον ρητώς δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 
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Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2008, εφαρµοζόµενη όπως ορίζεται στα 

επιµέρους άρθρα αυτής. 

 

Αιτιολογία 

Στην Αθήνα σήµερα την 15η Ιουλίου 2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 5 Ιουνίου 2008 

για την υπόθεση της συλλογικής διαπραγµάτευσης και της συλλογικής σύµβασης 

εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο Καζίνο Ξάνθης 

της εταιρείας VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., η οποία 

εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 25 Ιανουαρίου 2008 και αριθµ. πρωτ. 33 αίτηση του 

Σωµατείου Εργαζοµένων Καζίνο Ξάνθης, αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 10 Ιουνίου 

2008, σε συνέχεια της από 27  Μαΐου 2008 και αριθµ. πρωτ. 018/27-5-2008 αίτησης 

του Σωµατείου Εργαζοµένων Καζίνο Ξάνθης, προσεκάλεσα τα µέρη της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινές συναντήσεις στα γραφεία του 

ΟΜΕ∆ στην Αθήνα την 25η Ιουνίου 2008 και την 3 Ιουλίου 2008. 

Στις κοινές συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να εξετασθεί η συλλογική 

σύµβαση εργασίας και να συνεχισθεί, κατά το δυνατόν, και µε συµφωνία  των µερών, 

η συλλογική διαπραγµάτευση, προσήλθαν εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των µερών 

και ανέπτυξαν τις απόψεις και τις θέσεις τους για το περιεχόµενο της Επιχειρησιακής 

ΣΣΕ. Είχαν δε συµφωνήσει σε παρατάσεις της διαιτητικής διαδικασίας,  αφενός µε το 

Πρακτικό Ανάδειξης του ∆ιαιτητή την 5η Ιουνίου 2008 (για παράταση της διαδικασίας 

∆ιαιτησίας για 30 ηµέρες, εάν δεν υπήρχε δυνατότητα κοινής συνάντησης πριν την 24 

Ιουνίου 2008), αφετέρου µε το Πρακτικό ∆ιαιτησίας της 3ης Ιουλίου 2008 (για 

υποβολή πρόσθετων στοιχείων έως 14 Ιουλίου 2008 και παράταση της διαδικασίας 

έως την υποβολή αυτών).  

Με τα µέρη που συµµετείχαν στην διαπραγµάτευση για  την διαιτητική ρύθµιση της 

συλλογικής διαφοράς πραγµατοποιήθηκαν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις όπου, όπως και 

στις κοινές συναντήσεις,  εξετάσθηκαν και οι δυνατότητες οικειοθελούς σύναψης 

Επιχειρησιακής ΣΣΕ έστω κατά το στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας,  όµως αυτό στα 

πλαίσια και των υφιστάµενων παρατάσεων της ∆ιαιτητικής διαδικασίας, δεν κατέστη 

δυνατόν να εξελιχθεί περαιτέρω η συλλογική διαπραγµάτευση και να οδηγηθεί σε 

συναίνεση και συµφωνία των µερών για την σύναψη ΕΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο 

της ∆ιαιτησίας.  
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Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη ∆ιαιτητική Απόφαση 28/2008 για την ρύθµιση 

των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο Καζίνο Ξάνθης της εταιρείας 

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.,  αφού έλαβα υπόψη 

µου και τα εξής: 

1. Την από 27.05.2008 αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται 

στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα 

που αφορούν την  εξέλιξη της από 25.01.2008 Αίτησης Μεσολάβησης. 

2. Την από 16 Μαΐου 2008 Πρόταση του Μεσολαβητού, η οποία έγινε αποδεκτή 

από την εργατική πλευρά.  

3. Την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και το περιεχόµενο 

αυτής  σύµφωνα µε το οποίο τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των 

εργαζοµένων όλης της χώρας όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε 

βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007, αυξάνονται την 1.1.2008 κατά 

ποσοστό 3,45%, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 αυξάνονται από 

1.9.2008 κατά ποσοστό 3,0%. 

4. Τις νεότερες εξελίξεις και προβλέψεις για το πληθωρισµό του 2008 και του 

2009, που ακολούθησαν την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ 2008-

2009, και ειδικότερα τις πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισµού 

καθώς από την  σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ) του 

µηνός Απριλίου 2008, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2007, προκύπτει 

αύξηση 4,4%, έναντι αύξησης 2,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση 

του έτους 2007 προς το 2006.  

5. Το γεγονός ότι οι πληθωριστικές τάσεις διαχέονται πέρα από µηνιαίες εξάρσεις 

σε ευρύτερη διάρκεια του δωδεκαµήνου, καθώς και ο µέσος ∆είκτης του 

δωδεκαµήνου Μαΐου 07 – Απριλίου 08, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του 

δωδεκαµήνου Μαΐου 06 – Απριλίου 07, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι 

αύξησης 3,0%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα 

δωδεκάµηνα1.  

6. Το ότι  τα µέρη της συλλογικής διαπραγµάτευσης  κατέθεσαν τόσο στην 

διάρκεια της Μεσολάβησης όσο και  στην διάρκεια της ∆ιαιτησίας αναλυτικά 

υποµνήµατα και εκτιµήσεις  για  το κόστος των αιτηµάτων της εργατικής 

πλευράς και των θέσεων της εργοδοτικής πλευράς, και διαπραγµατεύθηκαν κατ’ 

ουσίαν µέσω αυτών των γραπτών υποµνηµάτων για τους όρους της 

Επιχειρησιακής ΣΣΕ του 2008, αλλά και για τα ζητήµατα των εργασιακών 

σχέσεων στην επιχείρηση.  

                                                 
1 Βλ. αναλυτικά στοιχεία σε ανακοίνωση ΕΣΥΕ για την διαµόρφωση του δείκτη τιµών 
καταναλωτή της 8ης Μαΐου 2008. 
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7. Ειδικότερα τα µέρη κατέθεσαν µε υποµνήµατα αναλυτικές  θέσεις, η µεν 

εργατική πλευρά την 27.03.2008 (ΑΠ 661), την 29.04.2008 (ΑΠ 946), την 

11.07.2008 (ΑΠ 1895), η δε εργοδοτική πλευρά την 28.03.2008 (ΑΠ 662), την 

30.04.2008 (ΑΠ 949), την 01.07.2008 (ΑΠ 1738), την δε 14.07.2008 έθεσε 

υπόψη του ∆ιαιτητή οικονοµικά στοιχεία από το µηνιαίο αναλυτικό report της 

εταιρίας µε την πλήρη απεικόνιση του εξαµηνιαίου ισοζυγίου,  σχετικά µε το 

αποτέλεσµα του 1ου εξαµήνου 2008, την πρόβλεψη του2ου εξαµήνου 2008 και 

του συνόλου της χρήσης, καθώς και σύγκριση των αντιστοίχων περιόδων 2008  

και 2007. 

8. Το ότι ευρύτερα ο κλάδος των καζίνο στην Ελλάδα, κατά το πρώτο πεντάµηνο 

του 2008, παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα, σε διαφορά  µε τα 

προηγούµενα χρόνια που υπήρξε συνεχής  τάση αύξησης του µεγέθους της 

αγοράς, ως προς τα εισιτήρια, το «Drop» δηλαδή τον στοιχηµατισµό των 

πελατών, και το «Win» δηλαδή τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια, ενώ η εταιρεία 

καζίνο Ξάνθης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 παρουσιάζει µείωση εσόδων 

έναντι του 2007, η οποία επιδρά  αρνητικά  στην σχετικά υψηλότερη 

κερδοφορία των παρελθόντων ετών,  αλλά και τα φιλοδωρήµατα των πελατών 

του Καζίνο που διανέµονται  στις  παραγωγικές ειδικότητες της Επιχειρησιακής 

ΣΣΕ.  

9. Το ότι στην διάρκεια των κοινών συναντήσεων και των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων στην φάση της ∆ιαιτησίας διατυπώθηκαν από την 

εργοδοτική πλευρά ενστάσεις ως προς την συνδροµή των προϋποθέσεων  για 

την προσφυγή στην διαδικασία µεσολάβησης και διαιτησίας κατά τους όρους 

του νόµου 1876/90, και την µη τήρηση της διαδικασίας  για την υποβολή της 

συλλογικής διαφοράς σε µεσολάβηση και/η διαιτησία, και ως προς το αίτηµα για 

µετατροπή συµβάσεων µερικής απασχόλησης  σε πλήρους απασχόλησης.  

10. Το ότι κατά την διάρκεια της Μεσολάβησης, και ιδιαίτερα στην από 16 Μαΐου 

2008 Πρόταση του Μεσολαβητού, έχει αιτιολογηθεί το γιατί δεν θεωρηθείται ότι 

η προσφυγή του σωµατείου στη Μεσολάβηση έγινε παράνοµα και 

καταχρηστικά, καθώς έχει ήδη δε επισηµανθεί ότι, «σε κάθε περίπτωση, η 

εργοδοτική πλευρά προσήλθε στη µεσολαβητική διαδικασία κατά τρόπο 

ουσιαστικό, κατέθεσε και υπόµνηµα για την οικονοµική κατάσταση της 

εταιρείας, όπως επίσης και τις τελικές της προτάσεις κατά την τελευταία κατ’ 

ιδίαν συνάντηση µε τον µεσολαβητή. Εποµένως, έχουν πληρωθεί και οι τυπικές 

και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόµου για την περαίωση της 

µεσολάβησης».  

11. Το ότι και κατά την διάρκεια της ∆ιαιτησίας η εργοδοτική πλευρά προσήλθε, 

όπως και η εργατική πλευρά, στη  διαδικασία κατά τρόπο ουσιαστικό, κατέθεσε  

θέσεις, στοιχεία και υπόµνηµα για την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, 

όπως επίσης και τις προτάσεις της. 
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12. Το ότι από τις κοινές συναντήσεις, τα υποµνήµατα και τις κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις ανεδείχθη ως κρίσιµο στοιχείο  στις σχέσεις µεταξύ των µερών της 

συλλογικής διαπραγµάτευσης και για την οµαλή  εξέλιξη των εργασιακών 

σχέσεων στην επιχείρηση το ζήτηµα της µετατροπής συµβάσεων εργασίας 6 

(έξη) εργαζοµένων εκ των ήδη απασχολουµένων στην επιχείρηση µε συµβάσεις 

εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης στο τµήµα 

επιτραπέζιων παιγνίων σε πλήρους απασχόλησης. 

13. Το ότι στην συλλογική διαπραγµάτευση για την Επιχειρησιακή ΣΣΕ του 2006 η  

εργοδοτική πλευρά είχε υποστηρίξει αντί της υιοθέτησης ελάχιστου αριθµού 

ηµερών απασχόλησης κατά µήνα, των ήδη µερικώς απασχολουµένων µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου στο τµήµα επιτραπέζιων 

παιγνίων, να µετατραπούν οι συµβάσεις εργασίας 4 εργαζοµένων εκ των 

µερικώς απασχολουµένων στο τµήµα επιτραπεζίων παιγνίων σε συµβάσεις 

εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου µε κριτήριο για 

την επιλογή των εργαζοµένων αυτών την αρχαιότητα (προϋπηρεσία στο Καζίνο 

Ξάνθης).  

14. Το ότι  έχει ήδη εφαρµοσθεί  η ∆Α 51/2006 και ειδικότερα το άρθρο της  4. ε.

  σύµφωνα µε το οποίο «Οι συµβάσεις εργασίας 6 εργαζοµένων εκ των ήδη 

απασχολουµένων στην επιχείρηση µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, 

αορίστου χρόνου, µερικής απασχόλησης, στο τµήµα επιτραπέζιων παιγνίων, 

µετατρέπονται από 17-10-2006 σε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 

χρόνου πλήρους απασχόλησης. Κριτήριο για την µετατροπή των συµβάσεων 

των 6 εργαζοµένων είναι η αρχαιότητα και ειδικότερα η προϋπηρεσία στο 

Καζίνο Ξάνθης», καθώς και το άρθρο 4 παρ. ε της από 12.4.2007 

Επιχειρησιακής ΣΣΕ που επαναλάµβανε τον ανωτέρω όρο της ∆Α 51/2006.    

Έκτοτε  δε δεν έχει µετατραπεί σε πλήρους απασχόληση άλλη σύµβαση µερικής 

απασχόλησης στο τµήµα επιτραπέζιων παιγνίων.  

15. Το ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία το µίγµα του κύκλου 

εργασιών και του συστηµατικού «απουσιασµού» που παρατηρείται στην 

εταιρεία και ειδικότερα στα επιτραπέζια παιγνίδια έχει σαν αποτέλεσµα  αφενός 

µεν εκ των 18 εργαζοµένων µερικής απασχόλησης να απασχολούνται κατά µέσο 

όρο ηµεροµισθίων 20,24 µηνιαίως, µε ανώτατο µέσο όρο 22,40 και κατώτατο 

18,40 ηµεροµισθίων µηνιαίως, ενώ αναλυτικά παρατηρούνται και µηνιαίες 

απασχολήσεις µε 25 και 24 ηµεροµίσθια, ήτοι σηµαντικό µέρος των µε σύµβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης ήδη απασχολείται κατ’ ουσίαν 

σε χρόνους ισότιµους της πλήρους απασχόλησης.  

16. Το ότι στα πλαίσια της καλόπιστης διαπραγµάτευσης, αλλά και της  

στοιχειώδους τήρησης των προϋποθέσεων άσκησης των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεων ενηµέρωσης και διαβούλευσης, το ζήτηµα της µετατροπής σε 

πλήρους απασχόλησης των συµβάσεων εργασίας 6 (έξη) εργαζοµένων εκ των 



 

\\Odysseas\public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo2008\da-28-2008-kazino-xanthis.doc 

 

9 

ήδη απασχολουµένων στην επιχείρηση µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας 

αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης στο τµήµα επιτραπέζιων παιγνίων, οι 

οποίοι ενδεχοµένως επιθυµούν αυτήν την µετατροπή, πρέπει  να εξετασθεί 

περαιτέρω από τα µέρη, και ει δυνατόν να αποσαφηνισθεί, εάν τυχόν οι 

επιλογές µη-µετατροπής  συνδέονται κυρίως µε παράγοντες της οργάνωσης της 

εργασίας και του κύκλου εργασιών και όχι µε παράγοντες διακρίσεων (π.χ. λόγω  

συνδικαλιστικής ιδιότητας των υποψηφίων).  

17. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για 

την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα 

και την συµβολή της στην εύρυθµη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών 

σχέσεων µεταξύ των µερών, µε την διατύπωση όρων και ρυθµίσεων που 

αποσκοπούν στην εξοµάλυνση των διαφορών, λαµβανοµένου υπόψη του 

κόστους και του οφέλους για τα µέρη της συλλογικής διαπραγµάτευσης, καθώς 

και των προϋποθέσεων καλόπιστης διαπραγµάτευσης. 

18. Το ότι η συµβολή της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 στην 

εύρυθµη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων µεταξύ των µερών, 

µε την διατύπωση όρων που τέµνουν τις διαφορές των µερών εξαρτάται και 

από τα εάν τα µέρη µετατρέπουν τις υπαρκτές διαφορές συµφερόντων σε  

συλλογικές διαφορές και εν συνεχεία σε νοµικές διαφορές, «απορρίπτοντας» 

κατ’ ουσίαν την δυνατότητα της διαιτησίας να συµβάλλει στην εξοµάλυνση των 

εργασιακών σχέσεων µε στάθµιση των πιθανών ουσιαστικών και διαδικαστικών 

λύσεων για τις διαφορές της συλλογικής διαπραγµάτευσης που έλαβε χώρα  

κατά  το στάδιο της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας.  

19. Το ότι η ρύθµιση των όρων εργασίας για την περίοδο 2008  υπό τους όρους της 

παρούσας ∆Α µπορεί να συµβάλλει στην διατήρηση της εργασιακής ειρήνης 

κατά την περίοδο εφαρµογής αυτής, στον οικονοµικό προγραµµατισµό και στον 

προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας ενόψει αποσαφήνισης 

των τάσεων της αγοράς ευρύτερα στον κλάδο των καζίνο στην Ελλάδα, αλλά 

και ειδικότερα στην εταιρεία Καζίνο Ξάνθης και στους εργαζόµενους αυτής.  

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 15 Ιουλίου 2008 
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