
P:\07_d_apo\D-Apo2011\da-3-2011-ERRIKOS-NTYNAN.doc 1

 
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, 20 Ιανουαρίου 2011 

Αρ. Πρωτ.: 68 

 

Προς: 

1. Σωµατείο Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν – ΣΕΝΕΝ, 

Λεωφόρος Μεσογείων 107 Αθήνα 

2. Νοσοκοµείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, Μεσογείων 107 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

3/2011 

Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο 

Νοσοκοµείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ανατ. Τοµέα Αθηνών: 5/2-2-2011) 

Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιανουαρίου 2011 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 29.12.2010 για 

την υπόθεση της συλλογικής διαφοράς εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ σε συνέχεια της από 

20.12.2010 και αριθµ. πρωτ. 063 αίτησης ∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

Σωµατείο Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν, 

- συλλογικής διαφοράς η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 1.10.2010 και αριθµ. 

πρωτ. 113 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης Σωµατείο 

Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν, 

 - αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 3.1.2011 κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 

1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, στην ∆ιαιτητική Απόφαση 

3/2011 µε τις εξής ρυθµίσεις: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας στο Νοσοκοµείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ». 
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Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί και Βασικά Ηµεροµίσθια 

2.1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των αναφεροµένων στο 

άρθρο 1 εργαζοµένων όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση την ∆.Α. 4/2010 (Πράξη 

Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ανατολικού Τοµέα Αθηνών: 8/4.2.2010) εξακολουθούν 

να ισχύουν ως έχουν έως 30.6.2011. 

2.2. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που 

υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται 

από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του 

ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.  

2.3. Για τους σκοπούς εφαρµογής των ανωτέρω αυξήσεων από 1.7.2011 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. 

2.4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ανωτέρω 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).  

Άρθρο 3 

Εφαρµογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα εφαρµόζονται και τα άρθρα 1 και 

2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τα έτη 

2010, 2011, 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 

14/16.7.2010) συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής. 

Άρθρο 4 

Προηγούµενες Συλλογικές Ρυθµίσεις και Ευνοϊκότερες ∆ιατάξεις. 

4.1. Οι όροι της ∆Α 4/2010 καθώς και των προηγούµενων ρυθµίσεων που δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.2. Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε 

την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, 

εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας δεν µειώνονται και δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις της παρούσας.  
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Άρθρο 5 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.9.2010. 

Αιτιολογία 

Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιανουαρίου 2011 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως  την 29.12.2010 για 

την υπόθεση της συλλογικής διαφοράς εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ σε συνέχεια της από 

20.12.2010 και αριθµ. πρωτ. 063 αίτησης ∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

Σωµατείο Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν, 

- συλλογικής διαφοράς η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 1.10.2010 και αριθµ. 

πρωτ. 113 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης Σωµατείο 

Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν, 

 - αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 3.1.2011, προσεκάλεσα τα µέρη της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε κατ’ ιδίαν και κοινές συναντήσεις. 

Στην κοινή συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στην Αθήνα  την 

10.1.2011 προσήλθαν µε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους και οι δύο πλευρές, 

ανέπτυξαν τις θέσεις τους και συνεφώνησαν στην παράταση της διαιτητικής 

διαδικασίας έως την 20.1.2011 ώστε να προηγηθεί η υποβολή υποµνηµάτων µε τις 

θέσεις τους, και υπέβαλαν το µεν Ίδρυµα  Ερρίκος Ντυνάν που λειτουργεί το 

οµώνυµο Νοσοκοµείο το από 17.1.2011 (Απ. Πρωτ. ΟΜΕ∆ 53/18.1.2011) υπόµνηµα, 

το δε Σωµατείο Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν το από 18.1.2011 (Αρ. 

Πρωτ. ΟΜΕ∆ 58/18.1.2011) υπόµνηµα. 

Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα, σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, στην 

∆ιαιτητική Απόφαση 3/2011 αφού έλαβα υπόψη:  

1. Την από 1.10.2010 αίτηση Μεσολάβησης και την από 20.12.2010 αίτηση 

∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης Σωµατείο Εργαζοµένων 

Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν και τα στοιχεία του φακέλου, µεταξύ των οποίων 

ειδικότερα: 

•     Το από 17.1.2011 (Απ. Πρωτ. ΟΜΕ∆ 53/18.1.2011) υπόµνηµα του 

Ιδρύµατος Ερρίκος Ντυνάν που λειτουργεί το οµώνυµο Νοσοκοµείο όπου 

υποστηρίζεται, µεταξύ άλλων, για την υπό διαπραγµάτευση συλλογική 

ρύθµιση, ότι «… 2. Κάθε τυχόν επί πλέον αναζητούµενη παροχή στηρίζεται 

υποχρεωτικά στις ήδη αµφισβητούµενες αµέσως δύο προηγούµενες διαιτητικές 



P:\07_d_apo\D-Apo2011\da-3-2011-ERRIKOS-NTYNAN.doc 4

αποφάσεις των διαιτητών του ΟΜΕ∆ µε αριθ. 2/2009 και 4/2010 το κύρος των 

οποίων ήδη αµφισβητείται µε αγωγές µας που εκκρεµούν στα αρµόδια πολιτικά 

δικαστήρια και για τη µεν πρώτη κατά σειρά ∆.Α. η οποία βρίσκεται στο 

δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας µε επικείµενη και την εκδίκαση της δεύτερης στο 

Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών). Βάση της 

αµφισβήτησης είναι η αντίθεση τους µε κανόνες υπερνοµοθετικού 

περιεχοµένου και συγκεκριµένα µε διατάξεις της ΕΣ∆Α, όπως αυθεντικά έχουν 

ερµηνευθεί από τη νοµολογία του δικαστηρίου αυτού, σε συνδυασµό και µε 

την επαυξηµένη ισχύ της συµβάσεως της Ρώµης, ως µέρος του κοινοτικού 

δικαίου µετά και την προσχώρηση της ΕΕ σ’ αυτήν. 

3/ Κατ' ακολουθίαν αυτονόητο ότι (παρά τους ήδη υφιστάµενους νοµοθετικούς 

περιορισµούς στις αυξήσεις των αποδοχών των εργαζοµένων σε εφαρµογή της 

γενικότερης νοµοθετικής πρωτοβουλίας), µε την έλλειψη όλων των νοµίµων 

προϋποθέσεων για την αποδοχή τους, δεν είναι δυνατό, εν όψει και του 

διεξαγοµένου δικαστικού ελέγχου, παρά να διατυπώσουµε την πλήρη αντίθεση 

του Ιδρύµατος στις προτάσεις των εργαζοµένων, ρητά επιφυλασσόµενοι των 

νοµίµων δικαιωµάτων ενώπιον των αρµοδίων πολιτικών δικαστηρίων.  …»  

•     Το από 18.1.2011 (Αρ. Πρωτ. ΟΜΕ∆ 58/18.1.2011) υπόµνηµα του 

Σωµατείου Εργαζοµένων Νοσοκοµείου Ερρίκος Ντυνάν όπου υποστηρίζεται 

µεταξύ άλλων η νοµική ισχύς και εγκυρότητα των προγενέστερων ∆Α 2/2009 

και 4/2010  καθώς και η ανάγκη ικανοποίησης αιτηµάτων που έθεσε µε την από 

8.9.2010 πρόσκληση του σε συλλογική διαπραγµάτευση προς το Νοσοκοµείο 

Ερρίκος Ντυνάν.  

3. Το ότι η ∆ιαιτησία του Ν. 1876/90 δεν είναι αρµόδια να κρίνει επί των νοµικών 

ζητηµάτων που έχουν εγερθεί ενώπιον των δικαστηρίων και αφορούν τις ∆Α 

2/2009 και 4/2010. 

4. Το ότι κατά την διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας δεν ετέθησαν από την 

εργοδοτική πλευρά (ούτε  είχαν τεθεί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

φακέλου, κατά την διάρκεια της µεσολαβητικής διαδικασίας) πραγµατικά 

ζητήµατα ως προς τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στο 

Νοσοκοµείο Ερρίκος Ντυνάν. 

5. Την από 15.7.2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τα έτη 

2010, 2011, 2012. 

6. Το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 σχετικά µε τις εκδοθησόµενες 

διαιτητικές αποφάσεις σύµφωνα µε το οποίο «οι εκδοθησόµενες µε την 

διαδικασία του Ο.ΜΕ.∆. διαιτητικές αποφάσεις, προς επίλυση συλλογικών 

διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον 
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χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για το 2010 και το 

πρώτο εξάµηνο του 2011. Επίσης 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 …» εκείνων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 της από 15.7.2010  Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας για τα έτη 2010, 2011, 2012. 

7. Το ότι η παρούσα ∆Α ρυθµίζει τους βασικούς µισθούς και τα βασικά 

ηµεροµίσθια των υπαγοµένων σε αυτήν σύµφωνα µε τις αυξήσεις που 

προβλέπονται στην από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ 2010, 2011, 2012.  

8. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990  

όπως ισχύει.  

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 20 Ιανουαρίου 2011 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 


