
P:\07_d_apo\D-Apo2011\da-5-2010-kathigites-kentron-xenon-glosson.rtf 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, 10 Φεβρουαρίου 2011 

Αρ. πρωτ.: 128 

 

Προς: 

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), 

Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα 

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), 

Ακαδηµίας και Λυκαβηττού 2, Αθήνα 

3. Οµοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλά-

δος, Πρεβέζης 87, Αθήνα 

4. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Ακαδηµίας 

98, 106 77 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

5/2011 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 3/14.2.2011) 

Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.∆. η  Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λει-

τουργών Ελλάδος  ζήτησε στις 20.12.2010 την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, ε-

πειδή αποδέχθηκε την πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από τις εργοδο-

τικές οργανώσεις, ώστε να υπάρξει και για το 2010 συλλογική ρύθµιση εργασίας για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών στα  κέντρα ξένων γλωσσών όλης 

της χώρας. 

1. Στις 5.01.2011 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 

και από τον Κανονισµό Καταστάσεως  Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών επιλέχθηκα µε 

κλήρωση για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.  

2. Στις 10.0.2011 ανέλαβα τα καθήκοντα µου ως ∆ιαιτητής και απέστειλα πρό-

σκληση προς τα µέρη. Στη συνάντηση της 31ης Ιανουαρίου 2011 παρέστησαν  

µε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδας και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών και ανέπτυξαν τις απόψεις τους. Οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις 

δεν παρέστησαν 
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3. Αφού έλαβα υπόψη:  

Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία νόµιµα έγινε µονοµερώς από την εργατική πλευ-

ρά, η οποία απεδέχθη την πρόταση του Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτι-

κή πλευρά. 

Την από 27.9.2010 έγγραφη καταγγελία των προηγούµενων συλλογικών ρυθµί-

σεων (ΣΣΕ και ∆.Α.) µε πρόσκληση προς την εργοδοτική πλευρά για έναρξη δι-

απραγµατεύσεων µε σκοπό την υπογραφή νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική πλευρά και στο Υπουργείο 

Εργασίας και αναφέρει τα προς διαπραγµάτευση θέµατα. 

Τα αιτήµατα της εργατικής πλευράς, όπως αυτά εκφράσθηκαν στο κείµενο της 

καταγγελίας – πρόσκλησης σε διαπραγµάτευσης,  στο στάδιο της διαιτησίας και 

στο στάδιο της µεσολάβησης. 

Τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς που εκφράσθηκαν τόσο στο στάδιο της δι-

αιτησίας, όσο και στο στάδιο της µεσολάβησης και στο σχετικό υποµνήµά της  

Τις διατάξεις του ν. 3871/2010 και του ν. 3899/2010 

Το ύψος του πληθωρισµού όπως έχει διαµορφωθεί για το έτος 2010 και τον α-

ναµενόµενο για το έτος 2011 

Τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της µιας κοινής συναντήσεως 

Το υπόµνηµα της εργατικής πλευράς 

Τη µε αριθµό 2190/2010 πρόταση του µεσολαβητή Μ. Σταµπουλή 

Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα του φακέλου. 

5. Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση 

Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων 

γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται 

µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Καθορισµός βασικού µισθού και ωροµίσθιου 
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O βασικός µηνιαίος µισθός και το βασικό ωροµίσθιο, των υπαγοµένων στην παρούσα 

όπως έχουν διαµορφωθεί µε βάση την από 18-12-2009 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Υπ. Εργασίας. & 

Κοιν. Ασφάλισης 61/28-12-2009) και την ∆ιαιτητική Απόφαση 58/2009 (Π.Κ. Υπ. Ερ-

γασίας. & Κοιν. Ασφάλισης 36/31-12-2009), διατηρούνται στο ίδιο ύψος δηλαδή στο 

ποσό των 683, 78 Ευρώ και των 9,48 Ευρώ αντίστοιχα µέχρι 30.06.2011. Από 

01.07.2011 ο βασικός µηνιαίος µισθός και το βασικό ωροµίσθιο αυξάνονται κατά πο-

σοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για 

το έτος 2010. Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» νοείται το ποσοστό µέσης ετήσιας µε-

ταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Κατανα-

λωτή της Ευρωζώνης όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. 

Άρθρο 3 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθµιση ή τυχόν ευνοϊ-

κότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Συλλογικές Ρυθ-

µίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανο-

νισµούς, έθιµα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της 

παρούσας. 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν η από 18-12-2009 Σ.Σ.Ε. και η 58/2009 

∆.Α., που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρµογής κατά το µέρος που δεν τροποποι-

ούνται µε την παρούσα. 

 

Η ισχύς των όρων της παρούσας αυτής αρχίζει από 27-9-2010 και είναι αόριστης 

διάρκειας.  

O ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 


