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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, 28 ∆εκεµβρίου 2006 

Αρ. Πρωτ.: 2696 

Προς: 

1. Σύλλογο Προσωπικού Ελεήµονος Εταιρείας Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 

137, Αθήνα 

2. Ελεήµων Εταιρεία Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας 137, Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική απόφαση, µε την οποία καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην Ελεήµονα Εταιρεία Αθηνών.  

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

59/2006 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Αν. Τοµέα Αθηνών: 1/3-1-2007) 

Στις 12.12.2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 1µµ στα γραφεία του ΟΜΕ∆, ο επιλεγείς µε κλήρω-

ση, σύµφωνα µε το άρθρό 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό Καταστάσεως 

Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Φώτης Σ. Κλαουδάτος, µετά από πρόσκληση των µε-

ρών, σύµφωνα µε τον νόµο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφεροµένων µερών, 

για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός 

του Συλλόγου Προσωπικού Ελεήµονος Εταιρείας Αθηνών και αφετέρου της Ελεήµονος Ε-

ταιρείας Αθηνών.  

Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής 

απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που απα-

σχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην Ελεήµονα Εταιρεία Αθηνών (ΕΕΑ).   

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 12.12.2006 στα γραφεία του ΟΜΕ∆, 

παρέστησαν, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, οι κ. Βασίλειος Τουµπέλης, Ελένη Σιώτα, Αλεξάν-

δρα Τσαβάλου, Μιχάλης Πρακτικίδης, Κλεάνθης Καλαµπαλίκης, ως εκπρόσωποι της εργατι-

κής πλευράς, καθώς και ο κ. Αντώνιος Μαθιουδάκης,  Νοµικός Σύµβουλος του ∆Σ του Συλ-

λόγου και η κ. Γεωργία Κεραµίδα ως εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς, καθώς και ο κ. 

Στυλιανός Γρηγορίου, Νοµικός Σύµβουλος του ∆Σ της Ελεήµονος Εταιρείας.  
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Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους για 

την υπό κρίση διαφορά, τους οποίους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.  

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:  

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

β) Την µε αριθµ. πρωτ. 070/24.11.2006 αίτηση για προσφυγή στην ∆ιαιτησία που υπεβλή-

θη στον ΟΜΕ∆ από το Σύλλογο Προσωπικού Ελεήµονος Εταιρείας Αθηνών, µετά την 

εµπρόθεσµη αποδοχή (αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 2404/21.11.2006) από την ως άνω συνδικαλι-

στική οργάνωση, της υπ' αριθµ. πρωτ. 2391/17.11.2006 πρότασης του Μεσολαβητή κ. Ι-

ωάννη Μαντούβαλου για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και την µη αποδοχή της εν 

λόγω πρότασης εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς.  

γ) Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2554/7.12.2006 πρόσκληση κοινής συνάντησης των µερών, µε 

σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης.  

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 δια-

τυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας.  

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η µεσολαβητική προσπάθεια αναβλήθηκε τρεις φορές 

προκειµένου τα µέρη να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή 

σσε. Οι απευθείας διαπραγµατεύσεις τελικά δεν οδήγησαν σε αποτέλεσµα. 

Επίσης, από το φάκελο προκύπτει ότι η εργοδοτική πλευρά κατέθεσε, κατά το στάδιο της 

µεσολάβησης, το απ ΟΜΕ∆ 2316/8.11.2006 υπόµνηµα, στο οποίο, εν συντοµία, αρνείται 

το σχέδιο σσε που είχε υποβάλλει η εργατική πλευρά λόγω κακής οικονοµικής κατάστασης 

της Ελεήµονος Εταιρείας. Προς απόδειξη αυτού του ισχυρισµού κατέθεσε τον ισολογισµό 

του έτους 2005 και οικονοµική κατάσταση του µηνός Σεπτεµβρίου 2006. 

Κατά τη διαδικασία της διαιτησίας η εργοδοτική πλευρά κατέθεσε το απ ΟΜΕ∆ 

2660/18.12.2006 υπόµνηµα στο οποίο αρνείται τη µεσολαβητική πρόταση και µε λεπτοµε-

ρέστερο τρόπο αναλύεται η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Από το υπόµνηµα αυτό 

προκύπτει ότι λόγω κυρίως του προσωρινού χαρακτήρα των διοικήσεων της ΕΕΑ για µεγά-

λο χρονικό διάστηµα, δεν έγινε δυνατή η σωστή οικονοµική διαχείριση, έτσι ώστε σήµερα 

να έχει προσωρινή οικονοµική δυσχέρεια η ΕΕΑ. 

β) Την πρόταση της εργοδοτικής πλευράς προς την εργατική για ποσοστό αύξησης 5% 

από 1.1.2006, όπως αυτή αναφέρεται από τους εκπροσώπους της εργατικής πλευράς στο 

από 19.10.2006 πρακτικό µεσολάβησης, χωρίς να διαψεύδεται από τους εκπροσώπους της 

ΕΕΑ. 
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γ) Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση, που 

έλαβε χώρα στις 12.12.2006. Κατά τη συνάντηση αυτή τα µέρη ανέπτυξαν τα ίδια αιτήµα-

τα και τους ισχυρισµούς που διατύπωσαν στη διαδικασία της µεσολάβησης. 

δ) Την από 19.12.2005 καταγγελία εκ µέρους της εργατικής πλευράς της αριθµ. 58/2005 

διαιτητικής απόφασης, που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που 

απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην Ελεήµονα Εταιρεία Αθηνών, καθώς και 

την αριθµ. 38/31.1.2006 αίτηση της εργατικής πλευράς προς τον ΟΜΕ∆ για παροχή υπη-

ρεσιών µεσολάβησης.  

ε) Τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2006 - 2007, οι οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώ-

τατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη την χώρα.  

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Με την παρούσα διαιτητική απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές και οι λοιποί όροι εργασίας 

όλων όσων απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην Ελεήµονα Εταιρεία Αθη-

νών. 

Άρθρο 2 

Αυξήσεις έτους 2006 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων, που υπάγονται στην πα-

ρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2005, µε την υπ’ αριθµ. 58/2005 ∆ιαιτητική 

Απόφαση, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 5,5%. Αυξήσεις που τυχόν έχουν χο-

ρηγηθεί από την εταιρεία κατά το 2006, συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις της παρούσας.  

Άρθρο 3 

Θεσπίζεται ως ηµέρα αργίας, η Καθαρή ∆ευτέρα κάθε έτους, για την οποία θα έχουν ε-

φαρµογή οι διατάξεις του Β.∆/γµατος 748/66 που αφορούν την, κατά Κυριακή και λοιπές 

ηµέρες υποχρεωτικής αργίας, εργασία.  

Άρθρο 4 

Εφαρµογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

∆ιευκρινίζεται ότι στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρµόζονται όλες 

οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που 

ρυθµίζουν θεσµικά θέµατα.  

Άρθρο 5 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 
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Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες 

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

σεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, Συλλογικές 

Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της πα-

ρούσας. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 58/2005 ∆ιαιτητι-

κής Απόφασης και των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν 

τροποποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα διαιτητική απόφαση. 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος – ∆ιάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας ∆Α αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 27 ∆εκεµβρίου 2006 
 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ 


