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Προς: 

1. Σωµατείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.,  

Πλατεία ∆ιάκου 1, (Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, γραφείο 11), Λαµία 

2. NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

13/2011 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο εργοστάσιο 

Αγ. Μαρίνας της επιχείρησης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» 
 
 

Σας κοινοποιούµε την ∆ιαιτητική Απόφαση 13/2011 του ∆ιαιτητή Ανδρέα 

Νικολόπουλου, αναφορικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο 

εργοστάσιο Αγ. Μαρίνας της επιχείρησης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., η οποία κατατέθηκε 

στην Γραµµατεία του Ο.ΜΕ.∆. στις 21 Σεπτεµβρίου 2011, και παρακαλούµε για τις 

δικές σας ενέργειες. 

 

 

Γραµµατεία Μεσολάβησης – ∆ιαιτησίας 

 

 

 

Όλγα Κατηµερτζή 
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Προς: 

1. Σωµατείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.,  

Πλατεία ∆ιάκου 1, (Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, γραφείο 11), Λαµία 

2. NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

13/2011 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο εργοστάσιο 

Αγ. Μαρίνας της επιχείρησης NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» 

(Πράξη Κατάθεσης Επ. Εργασίας Φθιώτιδας: 1/30.9.2011) 

1. Με την αριθµ. 015/16-5-2011 αίτησή του το Σωµατείο Εργατοτεχνιτών και 

Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ζήτησε από τον ΟΜΕ∆ την παροχή υπηρεσιών 

διαιτησίας, µετά την αποδοχή της πρότασης της µεσολαβήτριας κας Ελένης 

Κουτσιµπού (αρ. πρωτ. ΟΜΕ∆: 349/1.4.2011), για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στο εργοστάσιο Αγίας Μαρίνας της επιχείρησης 

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.   

2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 όπως ισχύει και 

από τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, αναδείχθηκα µε Β’ 

κλήρωση ∆ιαιτητής την 2.9.2011, προκειµένου να επιλύσω την ανωτέρω 

συλλογική διαφορά εργασίας.  

3. Στις 7.9.2011 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και προκειµένου να εξετάσω τις 

απόψεις των µερών και να καταλήξω στην Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα 

εµπλεκόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας τη ∆ευτέρα 12.9.2011 στα 

γραφεία του ΟΜΕ∆ και ώρα 12.00 µ.µ.  

4. Στη συνάντηση αυτή συµµετείχαν από την εργοδοτική πλευρά οι κ.κ. Εγγλέζος 

∆ηµήτριος, Γεραλής Φρίξος και Βερβεσός ∆ηµήτριος και από την εργατική πλευρά 

η κ. Ελένη Βούλγαρη, οι κ.κ. Μαρίνος Μίχας, ∆ουβλέκας Αθανάσιος, Αντώνιος 

Παπαγεωργίου και η κ. Κουφοπούλου Μαρία. Στη συνάντηση αυτή, που διήρκεσε 

δύο ώρες, τα µέρη έλαβαν το λόγο και µετέφεραν τις απόψεις τους. Το 
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αντικείµενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στη συλλογική ρύθµιση των 

ετών 2010 – 2012. Η εργατική πλευρά υποστήριξε την πρόταση της 

Μεσολαβήτριας, ενώ η εργοδοτική πλευρά αναφέρθηκε στις διατάξεις του Ν. 

3871/2010 και δήλωσε ότι η πρόταση της Μεσολαβήτριας δεν την εκφράζει και 

σε πολλά σηµεία τυγχάνει µη νόµιµος. 

5. Στην προηγηθείσα συζήτηση, η εργοδοτική πλευρά δεν διαφώνησε για τη 

διάρκεια της συλλογικής ρύθµισης και προσφέρθηκε να επεκτείνει το 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο που καλύπτει τους υπαλλήλους και στους 

εργατοτεχνίτες, όπως αναφέρεται και στο σχετικό της υπόµνηµα προς τη 

Μεσολαβήτρια του ΟΜΕ∆ (αρ. πρωτ. ΟΜΕ∆: 6.12.2010). Αντιθέτως, διαφώνησε 

µε το άρθρο 3 της προτεινόµενης ΣΣΕ από την πλευρά της Μεσολαβήτριας που 

αφορά το άρθρο 3 της ∆.Α. 6/2010, αναφορικά µε την επιχειρησιακή 

προσαύξηση, ζητώντας την απαλοιφή του άρθρου από τη διαιτητική απόφαση. 

6. Η πιο πάνω προσαύξηση κυµαίνεται από 0,6 – 0,75 € και 15 – 18,75€ για του 

αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο ή µε µηνιαίο µισθό αντίστοιχα, ανάλογα µε το εάν 

οι εργαζόµενοι αµείβονται µε αποδοχές υπέρτερες ή όχι των προβλεποµένων από 

τις εφαρµοστέες κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές ΣΣΕ αντίστοιχα. Μετά τους 

πρόχειρους υπολογισµούς στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, η ετήσια 

επιβάρυνση της εταιρίας από την προσαύξηση αυτή ανέρχεται σε περίπου 

22.000€ για συνολικά 300 εργαζόµενους. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ: 

���� ∆ιαπίστωσα την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων, της µεσολαβητικής προσπάθειας 

και της προσπάθειας στο στάδιο της ∆ιαιτησίας για την κατάρτιση Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 

1876/90 όπως ισχύει, και 

���� Μελέτησα όλα τα έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που 

συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας  

���� Έλαβα υπόψη µου και τα ακόλουθα: 

1. Την από 29-4-2010 µε αρ. πρωτ. 94 πρόσκληση από το Σωµατείο Εργατοτεχνιτών 

και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ προς την NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, για την 

έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή επιχειρησιακής 

ΣΣΕ. 

2. Την µε αριθµ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 1846/118Μ/7-10-2010 αίτηση του Σωµατείου 

Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ για παροχή υπηρεσιών 

µεσολάβησης. 
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3. Την µε αρ. πρωτ. 330/29-3-2011 πρόταση µεσολάβησης. 

4. Το µε αριθµ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 357/7-4-2011 έγγραφο της Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. 

προς τα µέρη της συλλογικής διαφοράς µε το οποίο ενηµερώνονται ότι η πρόταση 

του Μεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από 

την πλευρά των εργοδοτών. 

5. Την µε αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 414/015∆/16-5-2011 αίτηση του Σωµατείου 

Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ για προσφυγή στη ∆ιαιτησία. 

6. Τη ρύθµιση του άρθρου 51 του ν.3871/2010, που ορίζει τα ακόλουθα: «1. Οι 

εκδοθησόµενες από τη δηµοσίευση του παρόντος µε τη διαδικασία του 

Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) διαιτητικές αποφάσεις, προς 

επίλυση συλλογικών διαφορών .... δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νοµικό 

αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ` οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για 

το διάστηµα από 1.7.2011 έως 31.12.2012, πέραν των κατωτέρω: (α) Από 1ης 

Ιουλίου 2011, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως 

αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-

2009, κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού 

πληθωρισµού για το έτος 2010,  (β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των 

κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 

1η Ιουλίου 2011 µε βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό 

της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. Για τους 

σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» 

λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου 

έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of 

consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την 

Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων 

γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο 

εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)...3. Οι 

µεσολαβητικές συµφωνίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα στην 

παράγραφο 1 όρια για την τριετία 2010-2011-2012» 

7. Την από 14-5-2010 ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012. 

8. Την προηγούµενη ∆.Α. 6/2010. 

9. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

10.  Το ότι η διατύπωση διάταξης στη ∆Α η οποία διατηρεί τις προηγούµενες 

συλλογικές ρυθµίσεις που δεν αλλάζουν, ως έχουν, δεν συνιστά υπέρβαση της 

κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3899/2010 εξουσίας του ∆ιαιτητή, και τούτο διότι 

µε τη διατήρηση στη νέα ∆Α των διατάξεων των προηγουµένων συλλογικών 
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ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή ∆Α) οι οποίες παραµένουν ως έχουν, δεν έχουµε ρύθµιση αλλά 

επιβεβαίωση της ισχύος των προϋφισταµένων και µη τροποποιηθεισών 

διατάξεων. 

Για τους λόγους αυτούς,  

Επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ του 

Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., και της NEXANS 

ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου και 

ορισµένου χρόνου στο εργοστάσιο Αγίας Μαρίνας της επιχείρησης NEXANS ΕΛΛΑΣ 

Α.Β.Ε. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι µισθωτοί που εργάζονται µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας, αορίστου ή ορισµένου χρόνου, στο εργοστάσιο Αγίας Μαρίνας  

της επιχείρησης ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.  

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα όπως 

έχουν διαµορφωθεί µε την 6/2010 ∆ιαιτητική Απόφαση αυξάνονται από 1-7-2011 

κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού 

πληθωρισµού για το έτος 2010. 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα όπως 

έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά 

ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού 

για το έτος 2011. 

Για τους σκοπούς εφαρµογής των ανωτέρω αυξήσεων, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised 

index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται 

από την Eurostat. 

Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου 

γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο 

εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5). 
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Τυχόν αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί για το ίδιο χρονικό διάστηµα, συµψηφίζονται µε τις 

αυξήσεις της παρούσας. 

Άρθρο 3 

Προηγούµενες και Ευνοϊκότερες Ρυθµίσεις 

∆ιατηρούνται σε ισχύ οι όροι των προηγούµενων ∆.Α., ΕΣΣΕ, Πρακτικών Συµφωνίας και 

της ∆.Α. 6/2010 καθώς και οι ευνοϊκότεροι όροι ατοµικών συµβάσεων εργασίας. 

Άρθρο 4 

∆ιάρκεια Ισχύος 

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει την 8η Οκτωβρίου 2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 

επι µέρους διατάξεις. 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

  


