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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, 1 Oκτωβρίου 2009 
Αρ. Πρωτ.: 1888 

 
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 στους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT» 

(Ξενοδοχοϋπαλλήλων).  

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

40/2009 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Κορίνθου: 1/22-10-2009) 

1. Με αίτησή του προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθµ. πρωτ. 048/28.08.2009) το Σωµατείο 

Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL POSEIDON RESORT, ζήτησε την παροχή 

υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, 

που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτού και της εταιρίας µε την επωνυµία 

ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL POSEIDON RESORT. 

Η διαφορά αφορά στη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας, που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 

στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT» 

(Ξενοδοχοϋπαλλήλων).  

2. Την 04.09.2009 αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε τη δεύτερη κλήρωση και ανέλαβα 

τα καθήκοντά µου την 09.09.2009. 

3. Με πρόσκλησή µου κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη για συζήτηση της 

διαφοράς, στις 24.09.2009 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην 

Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7). Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, µε τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. 

4. Αφού έλαβα υπόψη: 
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• Την από 28.08.09 (Αρ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 1687/048∆ της 28.08.2009) 

αίτηση προσφυγής στη ∆ιαιτησία του Σωµατείου Εργαζοµένων 

ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL POSEIDON RESORT και το ότι η προσφυγή 

στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα, από την ενδιαφερόµενη συνδικαλιστική 

οργάνωση των εργαζοµένων 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1507/ 16.07.2009 Πρόταση του Μεσολαβητή του 

Ο.ΜΕ.∆. Ιωάννη Μαντούβαλου 

• Την από 20.02.2009 καταγγελία της προηγούµενης ρύθµισης (∆Α 

20/2007) από το Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL 

POSEIDON RESORT  

• Την από 08.05.2009 Αίτηση Μεσολάβησης του Σωµατείου 

Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL POSEIDON RESORT προς τον 

Ο.ΜΕ.∆. (Αρ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 818/68Μ/08.05.2009) 

• Το από 11.06.2009 Πρακτικό Μεσολάβησης στο οποίο καταγράφεται 

ότι η εργατική πλευρά θεωρεί τα αιτήµατά της βάσιµα και 

ανταποκρινόµενα στην πραγµατικότητα, η δε εργοδοτική πλευρά 

(επιχείρηση) δηλώνει ότι χορηγεί τις αυξήσεις που προβλέπονται από 

την κλαδική ΣΣΕ που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων (υπογραφείσα την 26.05.2008) 

• Το από 29.06.2009 Υπόµνηµα της εταιρίας προς τον Μεσολαβητή στο 

οποίο παρατίθενται στοιχεία για την οικονοµική πορεία της εταιρίας 

(συγκριτικά αποτελέσµατα τριετίας, διανυκτερεύσεις, συγκριτικά 

αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ανά µήνα και δείκτη κόστους 

προσωπικού ανά έτος καθώς και τελευταίο ισολογισµό της εταιρίας) 

• Την προηγούµενη ∆ιαιτητική Απόφαση 20/2007 (Αρ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 

918/08.05.2007)  

• Το από 24.09.2009 Πρακτικό ∆ιαιτησίας στο οποίο καταγράφεται ότι η 

µεν εργατική πλευρά (Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. HOTEL 

POSEIDON RESORT) συµφωνεί µε την πρόταση του Μεσολαβητή 

Ιωάννη Μαντούβαλου, η δε εργοδοτική πλευρά («ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ 

HOTEL POSEIDON RESORT») διαφωνεί µε αυτήν επικαλούµενη την 

οικονοµική κρίση και τη µείωση των οικονοµικών µεγεθών της 

επιχείρησης 

• Το από 24.09.09 Υπόµνηµα της εταιρίας προς τον ∆ιαιτητή σχετικά µε 

τις απόψεις της ιδιοκτησίας για το κόστος εργασίας στην εταιρία καθώς 

και συνηµµένα υποστηρικτικά έγγραφα 
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Κατόπιν αυτών κατέληξα στην παρακάτω απόφαση, για την οποία εκτός από τα 

παραπάνω, έλαβα υπόψη και τα εξής:  

• Το γεγονός ότι η ∆.Α. 20/2007 ίσχυε από 01.01.2007 και 

καταγγέλθηκε στις 20.02.2009 

• Τη ΣΣΕ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη κατάθεσης 

ΥΠΑΚΠ: ΠΚ 33/10-06-08) 

• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται µε την από 02.04.08 ΕΓΣΣΕ και 

αφορούν στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί από 01.05.09 σε 

ποσοστό 5,5% 

• Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της χώρα, το 

ύψος του πληθωρισµού και τις διαγραφόµενες προοπτικές του για το 

2009 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής  

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

«ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΑΕ HOTEL POSEIDON RESORT» (ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ).  

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί  

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 

διαµορφωθεί στις 20.2.2009, σύµφωνα µε τα χορηγηθέντα ποσοστά αυξήσεων της 

από 26.5.2008 κλαδικής Σ.Σ.Ε. των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

όλης της χώρας (ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 33/10.6.2008) που 

έχει συναφθεί µεταξύ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού και 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), αυξάνονται περαιτέρω από 09.05.2009 κατά ποσοστό 0,3%. 

Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως διαµορφώνονται στις 30.6.2009 σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, αυξάνονται από 1.7.2009 µε το ποσοστό αύξησης της από 26.5.2008 

κλαδικής Σ.Σ.Ε. των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, 

ήτοι µε ποσοστό 3,9% προσαυξηµένο από την ίδια ηµεροχρονολογία κατά ποσοστό 

0,2%.   
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Άρθρο 3  

∆ιάλειµµα 

Από 1.11.2009 παρέχεται από την επιχείρηση στους εργαζόµενους, µε πλήρες ωράριο 

εντός του ωραρίου εργασίας, διάλειµµα δεκαπέντε (15΄) λεπτών µε αποδοχές. 

Άρθρο 4 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ∆.Α 20/2007, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την 

παρούσα.  

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. 

ή ∆.Α, Κανονισµούς Εργασίας, Έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

Άρθρο 5  

Έναρξη ισχύος  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 09.05.2009, εκτός από τις επιµέρους διατάξεις της, 

όπου ρητώς ορίζεται διαφορετικά.  

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 30 Σεπτεµβρίου 2009 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  


