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Προς: 

1. Σωµατείο ΠΥΤΕΣΤΕ όλης της χώρας, Γ΄ Σεπτεµβρίου 48, (2ος όροφος,  

γρ. 220), 104 33 Αθήνα 

2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 

Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα 

3. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα (Υπόψη 

κου Ευθυµίου Αποστολόπουλου) 

Κοινοποίηση: 
1. Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων, Κεντρική Υπηρεσία, ∆ραγατσανίου 4, 

105 59 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

13/2005 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού Κουζίνας µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων  

όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 4/23-05-2005) 

1.  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 016/13-4-2005 αίτησή του το Σωµατείο Προσωπικού 

Κουζίνας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών Τουριστικών 

Επαγγελµάτων όλης της χώρας, αφού αποδέχθηκε την πρόταση του Μεσολαβητή 

του Ο.ΜΕ.∆. που προηγήθηκε, η οποία απερρίφθη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

όπως εκπροσωπείται εν προκειµένω (ΥΠΕΘΟ και ΥΠ.ΤΟΥΡ.ΑΝ.), ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, ώστε να υπάρξει και για το έτος 2005 συλλογική 

ρύθµιση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων-µελών του.  

2.  Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1876/90 και από τον 

Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών, ο ∆ιαιτητής Κωνσταντίνος 

Κρεµαλής επιλέχθηκα µε κοινή επιλογή, από τους παριστάµενους και νόµιµα 
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εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των µερών, προκειµένου να επιλύσω την 

ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.  

3.  Προκειµένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην 

Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση 

∆ιαιτησίας στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. την Πέµπτη 12.05.05 και ώρα 10.00. 

4.  Κατά τη συζήτηση της παραπάνω αιτήσεως των εργαζοµένων προσήλθαν και 

εξέθεσαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι τόσο της εργατικής πλευράς, όσο και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν διαπιστώθηκε δυνατότητα 

σύγκλισης των εκατέρωθεν απόψεων, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη 

συµφωνίας για υπογραφή ΣΣΕ.  

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΦΟΥ:  

-  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της 

µεσολαβητικής προσπάθειας που προηγήθηκε για την κατάρτιση Συλλογικής 

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

Ν.1876/90,  

-  ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και 

πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της 

∆ιαιτησίας και 

-  ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα: 

α.  Την προσφυγή στη ∆ιαιτησία που έγινε µε πρωτοβουλία της εργατικής πλευράς 

αφού αυτή απεδέχθη την πρόταση του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Χρήστου 

Καρατζά, την οποία απέρριψε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

β.  Την πρόταση του παραπάνω Μεσολαβητή, µε αριθ. πρωτ. 724/29.05.05, για την 

υπό κρίση συλλογική διαφορά, τις προτεινόµενες από αυτόν ρυθµίσεις για 

υπογραφή ΣΣΕ µεταξύ των µερών και το ειδικότερο σκεπτικό του σε σχέση µε τα 

θέµατα, τυπικά και ουσιαστικά, που τέθηκαν για συζήτηση κατά τη διάρκεια της 

Μεσολάβησης και από τις δυο πλευρές. 

γ.  Την καταγγελθείσα συλλογική ρύθµιση (∆.Α. 14/2004), τις αµέσως προηγούµενες 

συλλογικές ρυθµίσεις (∆.Α. 34/2003 και ∆.Α. 6/24.05.02), καθώς και την από 

15.06.01 ΣΣΕ, που κωδικοποίησε όλες τις προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις 

για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς. 

δ.  Την Εξώδικη ∆ήλωση-Καταγγελία της ∆.Α. 14/2004 από την εργατική πλευρά  

(µε αριθµ. πρωτ. 469/20.12.04, αριθµ. πρωτ. εισ. Ο.ΜΕ.∆. 2506/20.12.04) και τις 

διεκδικήσεις της για το έτος 2005. 
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ε.  Όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν και τα πρακτικά που περιέχονται στους 

σχετικούς φακέλους της Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας και τα στοιχεία που 

προκύπτουν από αυτά. 

στ.  Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά την προαναφερόµενη συνάντηση 

∆ιαιτησίας από την εργατική πλευρά και από τους εκπροσώπους του ελληνικού 

∆ηµοσίου, όπως αυτά καταγράφηκαν στο Πρακτικό ∆ιαιτησίας, ειδικότερα δε ότι: 

Κατά την άποψη της εργατικής πλευράς: 

1. Νοµίµως προσέφυγε στη ∆ιαιτησία, εφόσον αποδέχθηκε, ως ύστατη λύση 

προκειµένου να υπογραφεί ΣΣΕ, την πρόταση του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆., 

η οποία απορρίφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

2.  Επανέρχεται επί του συνόλου των αιτηµάτων που έθεσε στην από 20.12.04 

πρόσκλησή της προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο για διαπραγµατεύσεις και σύναψη 

ΣΣΕ έτους 2005. 

3.  Το αίτηµα της αποτίµησης της αξίας της τροφής σε χρήµα πρέπει να 

προσαυξηθεί σε 4,50 ευρώ ηµερησίως, γιατί στο ίδιο ύψος αποτιµάται ως 

µισθός και από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ βάσει ειδικών κανόνων αναγκαστικού 

δικαίου που δεν µπορούν να παρακαµφθούν από γενικές διατάξεις του 

κρατικού προϋπολογισµού. 

4.  Το αίτηµα της έκτακτης παροχής λόγω εποχικής εργασίας δικαιολογείται 

προκειµένου να αντιµετωπισθεί η γενική απαγόρευση επαναπρόσληψης που 

τίθεται από το Π.∆. 164/2004 (άρθρ. 4 και 5). 

5.  Σε εκτέλεση προηγούµενης πάγιας πρακτικής η ∆ιαιτητική Απόφαση πρέπει 

να έχει αναδροµικότητα από 01.01.05, όπως ορίζεται και στο Σχέδιο Σ.Σ.Ε. 

που περιλαµβάνεται στη Μεσολαβητική Πρόταση. 

Κατά την άποψη των εκπροσώπων του Ελληνικού ∆ηµοσίου: 

1.  Ο µεν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών πρότεινε να 

ακολουθηθεί η εισοδηµατική πολιτική µε αύξηση 3,6%. Αντίθετα, ο 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι, µολονότι η 

µεσοσταθµική αύξηση των αποδοχών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ήταν 3,6% 

από 01.01.05 και η βάση υπολογισµού της αύξησης είναι µεγαλύτερη για 

 τα µέλη της ΠΥΤΕΣΤΕ, αφού συνυπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία 

και όχι µόνο η προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, δεν υπάρχει αντίρρηση σε µια 

αύξηση 3,7%. 

2.  Σε σχέση µε την αύξηση της αξίας τροφής ο µεν εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών δε συµφώνησε, γιατί βρίσκεται 
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εκτός των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισµού, ενώ ο εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δεν είχε αντίρρηση να δοθεί µε το 

σκεπτικό ότι εθιµικά εφαρµόζεται από το 1981 αντίστοιχα µε τις σχετικές 

αυξήσεις του ΙΚΑ. 

3.  Ως προς το επίδοµα εποχικότητας κοινή αρνητική ήταν η θέση και των δύο 

εκπροσώπων του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε αποκλίνουσες αιτιολογίες. Κατά τον 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών θα δηµιουργούσε 

σοβαρές ανακλαστικές συνέπειες, αποτελώντας προηγούµενο και για άλλες 

κατηγορίες εποχικού προσωπικού. Κατά τον εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει δυνατότητα να καταβληθεί από τον 

Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεδοµένου ότι οι 

προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού διενεργούνται αποκλειστικά βάσει του 

Ν.2190/94 και η µισθοδοσία τους ρυθµίζεται από συγκεκριµένη Υπουργική 

Απόφαση (Κ.Υ.Α. 2/7093/022/ΦΕΚ Β’ 215/05.02.04). Περαιτέρω, οι 

καθηγητές του ΟΤΕΚ (άρθρ. 23 και 34 Ν.3105/03) αµείβονται αποκλειστικά 

µε Κοινή Υπουργική Απόφαση. Τυχόν θέσπιση επιδόµατος 5% εποχικής 

απασχόλησης θα επέφερε άνιση µεταχείριση µεταξύ συµβασιούχων του 

στενού δηµόσιου τοµέα. Τέλος, οι σχετικές συµβάσεις εργασίας αναφέρονται 

σε επίπεδο Περιφερειακών Σχολών, σε συγκεκριµένες ειδικότητες και για 

κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών µε δεδοµένο ύψος προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης κατά την εγκριτική Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. 

Αφού έλαβα επίσης υπόψη µου: 

1.  Το γεγονός ότι δεν υπήρξε διάσταση απόψεων ως προς το πεδίο εφαρµογής της 

προταθείσας από τη µεσολαβητική πρόταση συλλογικής ρύθµισης. 

2.  Το ύψος του πληθωρισµού, όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 2004, καθώς 

και τον προβλεπόµενο από την Τράπεζα Ελλάδος πληθωρισµό για το έτος 2005, 

που θα κυµανθεί στο 4%, σε µέσα επίπεδα, σε συνδυασµό µε την ανάγκη 

στοιχειώδους διαφύλαξης του πραγµατικού εισοδήµατος των εργαζοµένων και 

της τήρησης της εισοδηµατικής πολιτικής στο στενό δηµόσιο τοµέα. 

3.  Τις Εγκυκλίους του ΙΚΑ για την αποτίµηση των παροχών σε είδος και ειδικότερα 

την Εγκύκλιο ΙΚΑ 15/2004, που αποτίµησε την πλήρη τροφή σε € 7,26 και την 

Εγκύκλιο ΙΚΑ 21/2005, που αποτίµησε την πλήρη τροφή σε € 8,00, προβαίνοντας 

δηλαδή σε ποσοστιαία αύξηση 9,25% για το έτος 2005. Αυτή η αύξηση επιβάλλει 

αντίστοιχα την αναπροσαρµογή της αξίας τροφής που προβλέπεται για το 

προσωπικού κουζίνας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Σχολών 

Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας, ως εξής: Από € 4,00 την ηµέρα 
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κατά το έτος 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ∆.Α. 14/2004, σε € 4,37 την 

ηµέρα κατά το έτος 2005, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.  

4.  Την αρχή της εµπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης που δε δικαιολογούν την 

επίκληση τυπικών δηµοσιονοµικών επιχειρηµάτων για τη µονοµερή άρση µακράς 

πρακτικής να αποτιµάται και να αναπροσαρµόζεται η αξία της τροφής σε χρήµα 

ανάλογα µε την κοινωνικοασφαλιστική αποτίµηση από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ για 

όλες αδιακρίτως τις κατηγορίες των µισθωτών-ασφαλισµένων του. 

5.  Τις διατάξεις N.3105/2003 “Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθµίσεις για 

τον τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’, 29/10-2-2003). 

6.  Κάθε άλλο ισχυρισµό, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της Μεσολάβησης και 

της ∆ιαιτησίας, καθώς και όλα τα έγγραφα των αντίστοιχων φακέλων και 

7.  Ότι η παρούσα ∆.Α. πρέπει να ισχύσει, από 01.01.05 κατ΄ αναλογία των 

διατάξεων για τις αυξήσεις που χορηγήθηκαν στους δηµοσίους υπαλλήλους  

το 2005, στο καθεστώς των οποίων αναφέρθηκε η εργοδοτική πλευρά. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός του 

Σωµατείου Εργαζοµένων ΠΥΤΕΣΤΕ όλης της χώρας, αφετέρου του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, και που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως προσωπικό κουζίνας και λοιπών χώρων εργασίας 

στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων και είναι µέλη του Σωµατείου ΠΥΤΕΣΤΕ όλης 

της χώρας, 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι, που απασχολούνται µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως προσωπικό κουζίνας και λοιπών χώρων εργασίας στις 

Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων και είναι µέλη του Σωµατείου ΠΥΤΕΣΤΕ όλης της 

χώρας. 

Άρθρο 2 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ∆.Α. αυτή 

µισθωτών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.04 µε βάση τη ∆.Α. 14/2004, 

αυξάνονται από 01.01.05 κατά ποσοστό 3,7%. 
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Άρθρο 3 

Η αξία της τροφής που προβλέπεται από το άρθρο 12 της από 15-6-2001 ΣΣΕ, όπως 

ισχύει σήµερα βάσει της ∆.Α. 14/2004, ορίζεται από 01.01.05 σε 4,37 ευρώ 

ηµερησίως. 

Άρθρο 4 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις της ∆ιαιτητικής Απόφασης 

14/2004, καθώς και των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 5 

Οι θεσµικοί όροι όλων των ΕΓΣΣΕ, όπως συµπληρώθηκαν µε την από 24.05.04 

ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρµόζονται και για τους εργαζοµένους που υπάγονται στη ∆Α 

αυτή. 

Άρθρο 6 

Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που προκύπτουν από την 

παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

Άρθρο 7 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2005 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΛΗΣ 


