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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, 29 Ιουλίου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 1544 

 

Προς: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων 

Τουριστικών Επαγγελµάτων, Σόλωνος 87-89, 106 79 Αθήνα 

2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος, 

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα 

3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελµάτων, 

Σταδίου 51 (8ος όροφος), 105 59 Αθήνα 

4. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών- Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Εµµ. Μπενάκη 16, 

Αθήνα 

5. Οµοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος, Βουλής 16, Αθήνα 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

36/2010 

«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 

πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της 

χώρας» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 19/2-8-2010) 

 

Κοινοποιείται Ορθή Επανάληψη της ∆ιαιτητικής Απόφασης 36/2010, για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και 

επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της χώρας, διότι εκ παραδροµής κατά την 

δακτυλογράφηση παρελήφθη το άρθρο 5 αυτής το οποίο αναφέρεται στο επίδοµα 

αδείας. 

 

Η ∆ιευθύντρια του Ο.ΜΕ.∆. 

 

 

 

∆έσποινα Βελισσαρίου 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

36/2010 

«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των 

πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων όλης της 

χώρας» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:19/2.8.2010) 

∆ιαιτητής: Ανδρέας Νικολόπουλος 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 034/24.6.2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆., η  

«Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών 

Επαγγελµάτων», νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών 

διαιτησίας, για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των µελών της, αφού 

είχε αποδεχθεί την πρόταση του Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτική 

πλευρά, προκειµένου να υπογραφεί συλλογική σύµβαση εργασίας στο στάδιο της 

Μεσολάβησης. 

2. Στις 14.7.2010 αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε δεύτερη κλήρωση, ενώ ο 

αναπληρωµατικός ∆ιαιτητής ο κ. Λ. Σέµπος ανεδείχθη µε πρώτη κλήρωση.  

3. Την 15.7.2010 ανέλαβα τα καθήκοντά µου και µε γραπτή πρόσκλησή µου κάλεσα 

τα µέρη για πρώτη συνάντηση την 21.7.2010 και ώρα 13.00 στα γραφεία του 

ΟΜΕ∆ στην Αθήνα.  

4. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν εκ µέρους, αφενός, της εργατικής πλευράς οι 

κ.κ. Καραθανάσης, Προύντζος και Κουρίνος και, αφετέρου, της εργοδοτικής οι 

κ.κ. Κουζούπης  (ΠΟΕΣΕ), Κατσόγιαννης (Οµοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος) και 

η κ. Κωνσταντινοπούλου (ΓΣΕΒΕΕ).  

5. Με την έναρξη της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς κατέθεσαν 

πρόταση για υπογραφή ΣΣΕ µε το ίδιο περιεχόµενο της συµφωνίας που είχε 

επιτευχθεί για υπογραφή της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό βιοµηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών 

εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Το περιεχόµενο της 

συµφωνίας αυτής περιελάµβανε: 

(α) ∆ιετή διάρκεια της ΣΣΕ για 2010 και 2011 

(β) Μηδενική αύξηση για το 2010 (λόγω οικονοµικής κρίσης και ότι 

επακολούθησε) 

(γ) Αύξηση 1,2% από 1.4.2011 στους διαµορφωµένους µισθούς 31.12.2009 

(δ) Ρήτρα καταβολής δώρου Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόµατος αδείας (όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 1,2 και προσάρτηµα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). 
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6. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς συµφώνησαν µε την πρόταση της 

εργατικής πλευράς, ωστόσο ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΣΕ έθεσε τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στο υπόµνηµα της οργάνωσής του 1099/10.6.2010, µε το οποίο 

ζητά να εξετασθούν τα ακόλουθα αιτήµατα της οργάνωσής του:  

(α) Μεταφορά των ρεπό µε την απόλυτη συµφωνία εργαζοµένων – εργοδοτών 

η οποία θα κατατίθεται στην ∆ιεύθυνση Εργασίας, και µόνο για δύο µήνες 

ετησίως. Το αιτιολογικό του αιτήµατος αυτού αναφέρεται στην αδυναµία 

πρόσληψης προσωπικού σε πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. Αράχοβα, 

χιονοδροµικά κέντρα, νησιώτικες περιοχές), όπου ο κύκλος εργασιών περιορίζεται 

στο µικρό χρονικό διάστηµα από 30 έως 60 ηµέρες (εξαιρουµένων κάποιων 

περιοχών που φτάνει τους έξι µήνες). Ο λόγος της αδυναµίας αυτής οφείλεται 

στο γεγονός, ότι δεν προσφέρεται προσωπικό για να καλύψει τα (δύο 

εβδοµαδιαία) ρεπό των απασχολουµένων. Επιπλέον, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι δεν 

επιθυµούν να λαµβάνουν  ρεπό, λόγω της χρονικά περιορισµένης απασχόλησής 

τους, και επιπλέον διότι, εφόσον εργάζονται και τις ηµέρες των ρεπό τους, 

συµπληρώνουν ευκολότερα τα απαιτούµενα ένσηµα, ως εποχικό προσωπικό, για 

να λάβουν στη συνέχεια το επίδοµα ανεργίας.  

(β) Προσδιορισµός αµοιβής για τους σερβιτόρους και τους βοηθούς 

τους. Συγκεκριµένα, η εργοδοτική πλευρά ζητά να αλλάξει ο σηµερινός τρόπος 

αµοιβής των προαναφερθέντων επαγγελµάτων, ο οποίος συνίσταται σε ποσοστά, 

και να αντικατασταθεί µε βασικούς µισθούς, όπως συµβαίνει µε τους σερβιτόρους 

και τους βοηθούς τους στα Ξενοδοχεία, βάσει της σχετικής ΣΣΕ, την οποία 

υπογράφουν οι ίδιοι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που συµµετέχουν στις 

παρούσες διαπραγµατεύσεις. Η εργοδοτική πλευρά επικαλείται κατά πρώτο λόγο 

τον «αθέµιτο» ανταγωνισµό που δέχονται από τις οµοειδείς επιχειρήσεις εντός 

των Ξενοδοχείων και κατά δεύτερο λόγο τη δυσκολία τους να προσλάβουν 

προσωπικό, διότι πολλά νέα άτοµα που απασχολούνται στις επιχειρήσεις εστίασης 

και αναψυχής δεν αποδέχονται την αµοιβή µε ποσοστά, µε αποτέλεσµα οι 

επιχειρήσεις να είναι εκτεθειµένες προς τις διευθύνσεις εργασίας. Προφορικά, η 

εργοδοτική πλευρά έθεσε και θέµα δεοντολογίας, σχετικά µε τις αµοιβές των 

σερβιτόρων και των βοηθών τους, οι οποίοι αµείβονται µε το σηµερινό καθεστώς 

κατά µέσον όρο µε 1.200€ περίπου, ενώ οι µάγειροι Α’, οι οποίοι επιβαρύνονται 

περισσότερο και έχουν βασικό µισθό µόλις 900€.  

7.  Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΣΕ συµφώνησε ότι το 

(α) - προαναφερθέν αίτηµα µπορεί να καλυφθεί µόνο µε νοµοθετική ρύθµιση, 

ενώ το (β) µπορεί να ικανοποιηθεί, µετά από συµφωνία µε την εργατική πλευρά, 

η οποία θα περιλαµβάνει και το σαφή προσδιορισµό των αποδοχών των 

προαναφερθέντων επαγγελµάτων. Για το λόγο αυτό, τα µέρη συµφώνησαν να 

συναντηθούν κατ’ ιδίαν και να ανακοινώσουν στο ∆ιαιτητή µέχρι την 26.7.2010 
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τη θετική έκβαση της συνάντησής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ∆ιαιτητής  θα 

εκδώσει άµεσα απόφαση.  

8. Την 26.7.2010 η εργατική πλευρά επικοινώνησε µε τον ∆ιαιτητή και ανακοίνωσε 

την αποτυχία των διαπραγµατεύσεων µε τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΣΕ και  

Μετά από τα παραπάνω 

επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ των µερών, 

Λαµβάνοντας υπόψη µου: 

1. Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα από την εργατική πλευρά, η οποία 

αποδέχθηκε την πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία απορρίφθηκε από την 

εργοδοτική πλευρά.  

2. Την υπ’ αριθ. 1141/17.6.2010  πρόταση του µεσολαβητή και την αναλυτική 

έκθεσή του.  

3. Τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησής µας,  

4. Τα υποµνήµατα των µερών,  

5. Τη συµφωνία των µερών ως προς το περιεχόµενο της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για 

τις βιοµηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις και των εργαστηρίων ζαχαρωδών 

προϊόντων και 

6. Τη διαφωνία των µερών για τον ορισµό των αποδοχών του σερβιτόρου και του 

βοηθού σερβιτόρου. 

7. Την αδυναµία ενός διαιτητή να αποφασίζει για µείωση αποδοχών των 

εργαζοµένων κατά 30% περίπου, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων 

τους, η οποία θα συνέβαινε εάν υιοθετείτο το αίτηµα της ΠΟΕΣΕ. 

8. Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 15.7.2010 για τα έτη 2010, 2011 και 2012 και τη σχετική 

αιτιολογία της. 

Η απόφασή µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

 Πεδίο Ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά 

καταστήµατα όλης της χώρας.  

Ειδικότερα υπάγεται: 

περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπάρ, 

νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευµάτων (catering), 

οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήµατος στο οποίο λειτουργεί αµιγές 

τµήµα εστιατορίου. 
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περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ µπάρ, ουζερί, 

αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-

ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, µπουάτ, 

µπυραριών και καφετεριών, πάµπς (pubs), πιάνο µπάρ, καταστηµάτων χορτοφαγίας 

και ποικίλων εδεσµάτων και κάθε εν γένει καταστήµατος όπου λειτουργεί τµήµα 

καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών µικτών ή συναφών τοιούτων, 

ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µηνιαίοι µισθοί 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και των ηµεροµισθίων των 

εργαζοµένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2009 

µε βάση την 16/2009 ∆Α (ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/25-6-

2009) αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας 

µεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010. 

Άρθρο 3 

Αύξηση επιδοµάτων που υπολογίζονται σε απόλυτες τιµές 

Τα επιδόµατα που υπολογίζονται σε απόλυτες τιµές, όπως είχαν διαµορφωθεί την  

31-12-2009 προσαυξάνονται κατά το ποσοστό της αύξησης του άρθρου 2 της 

παρούσας, από την ίδια ηµεροµηνία. 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

1. Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές 

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε 

καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών 

Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του 

επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.  

2. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο. 

3. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο  

4. Σχετικά µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των 

επιδοµάτων αυτών, ισχύει το προσάρτηµα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 15.7.2010. 

5. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας 
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και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους 

υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών 

υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.  

Άρθρο 5 

Επίδοµα άδειας 

Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε 

χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές 

αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές 

άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές. 

Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών 

συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµερών γι 

αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και 

µε άλλο τρόπο. 

Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή 

τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών 

κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού, 

καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται 

σε ισχύ. 

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε 

περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, 

διαγραφοµένων των λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη 

δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των 

προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. 

Άρθρο 6 

Υιοθέτηση των θεσµικών ρυθµίσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 - 2012 

Υιοθετούνται όλοι οι θεσµικοί όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012, εφόσον υπερτερούν 

των αντίστοιχων όρων της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης.   

Άρθρο 7 

Ισχύς προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων 

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ∆.Α. 

16/2009 καθώς και οι προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις εφόσον δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα. 
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2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την παρούσα 

ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, σ.σ.ε. ή 

δ.α., κανονισµούς, ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 15-1-2010, εκτός  εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί 

µέρους διατάξεις. 

 

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 


