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«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που
εργάζεται σε τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις όλης της
χώρας»
(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:7/28.9.2011)
∆ιαιτητής: Λάµπρος Σέµπος
1.

Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών –
∆ιαιτητών, ανέλαβα την 12.9.2011, κατόπιν κληρώσεως, διαιτητής, προκειµένου
να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «Για τους όρους αµοιβής και
εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που εργάζεται σε τουριστικά και
ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις όλης της χώρας», µεταξύ αφενός µεν της
πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων «ΠΑΣΕΝΤ» και
αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων µε την επωνυµία «HATTA» και
«ΓΕΠΟΕΤ».

2.

Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε µε την από 23.3.2011 αίτηση της ως άνω
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων µετά την αποδοχή, εκ µέρους της,
της από 25.1.2011 πρόταση του µεσολαβητή κ. Ιωάννη Μαντούβαλου, την
οποία απέρριψαν οι ως άνω εργοδοτικές οργανώσεις.
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3.

Προκειµένου να καταλήξω στην απόφαση µου, κάλεσα την 13.9.2011 σε κοινή
συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., τους εκπροσώπους των
µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατά την συνάντηση αυτή
παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζοµένων και των εργοδοτικών οργανώσεων οι οποίοι και
διατύπωσαν προφορικά τις απόψεις τους.

4.

Έλαβα επίσης υπόψη µου:
α. Τα

έγγραφα

που

περιέχονται

στο

σχετικό

φάκελο

(κοινοποιήσεις,

εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά µεσολάβησης, έγγραφα και υποµνήµατα που
υποβλήθηκαν στη φάση της µεσολάβησης από τα µέρη κ.λπ.).
β. Την

από

23.3.2011

αίτηση

της

συνδικαλιστικής

οργάνωσης

των

εργαζοµένων για την προσφυγή στη διαιτησία.
γ.

Την από 4.2.2010 εξώδικη πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζοµένων προς τις προαναφερθείσες εργοδοτικές
οργανώσεις για διαπραγµάτευση, προκειµένου να υπογραφεί σ.σ.ε. για τους
όρους αµοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που εργάζεται σε
τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις όλης της χώρας για το
έτος 2010, στην οποία (εξώδικη καταγγελία – πρόσκληση) επισυνάπτεται και
το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύµβασης.

δ. Την από 24.6.2010 αίτηση παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης της ως άνω
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς τον Ο.ΜΕ.∆.
ε.

Την µε αριθµό 42/2008 δ.α. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του
υπαλληλικού προσωπικού των εργαζοµένων στα γραφεία ταξιδίων και
τουρισµού όλης της χώρας» των ετών 2008 – 2009 (µεταξύ ΠΑΣΕΝΤ και
ΗΑΤΤΑ) και την από 30.7.2008 σ.σ.ε. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας
του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζοµένων στα γραφεία ταξιδίων και
τουρισµού όλης της χώρας» των ετών 2008 -2009 (µεταξύ ΠΑΣΕΝΤ και
ΠΟΕΤ), µε όµοιο ακριβώς περιεχόµενο µεταξύ τους.

στ. Την από 13.9.2011 επιστολή µε το συνηµµένο σ’ αυτή δελτίο τύπου της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της εργοδοτικής οργάνωσης ΓΕΠΟΕΤ,
καθώς και το από 15.9.2011 υπόµνηµα της εργοδοτικής οργάνωσης ΗΑΤΤΑ,
τα οποία υποβλήθηκαν προς υποστήριξη των απόψεών τους.
ζ.

Το άρθρο 51 του ν. 3871/2010 σε συνδυασµό µε την από 15.7.2010
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., η οποία δεν προβλέπει αυξήσεις για το έτος 2010 και το πρώτο
εξάµηνο του 2011, λόγω της προαναφερθείσης διάταξης, λαµβανοµένου
υπόψη ότι η παρούσα συλλογική ρύθµιση αφορά µόνο το έτος 2010, αφού
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οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν έκαναν αποδεκτή την πρόταση της
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων για διετή συλλογική ρύθµιση
(2010-2011).
η. Τη

γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, σε συνδυασµό µε τη

δυσµενή οικονοµική συγκυρία στο χώρο του τουρισµού, η οποία δε
επιτρέπει στην παρούσα φάση την ικανοποίηση των σχετικών αιτηµάτων
των εργαζοµένων.
θ. Την από 25.1.2011 πρόταση του µεσολαβητή κ. Ιωάννη Μαντούβαλου για
την παρούσα συλλογική διαφορά.
ι.

Το γεγονός ότι τίθενται προς διερεύνηση δύο ζητήµατα, αφενός µε την
διεξαγωγή και ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας (διαιτησίας) στην υπό
κρίση συλλογική διαφορά, αφετέρου δε µε το χρόνο έναρξης ισχύος της
δ.α., τα οποία ετέθησαν από την εργοδοτική οργάνωση HATTA µε το υπ’
αριθµ. πρωτ. 564/1.9.2011 έγγραφο της

προς τον Ο.ΜΕ.∆. κατά τη

διαδικασία ανάδειξης του διαιτητή.
Συγκεκριµένα ετέθησαν τα ζητήµατα:
1. Εάν έχει εφαρµογή ο ν. 3899/2010 και στις εκκρεµείς στον Ο.ΜΕ.∆.
συλλογικές διαφορές συµφερόντων ή θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του
ν. 1876/1990 (θέµα που τίθεται από την ισχύ του ν. 3899/2010) και
2. Εάν ο διαιτητής µπορεί να προσδώσει αναδροµική ισχύ στη διαιτητική
απόφαση, πέραν του χρόνου κατάθεσης αίτησης µεσολάβησης στον
Ο.ΜΕ.∆.
Α.

Για το πρώτο θέµα η γνώµη µου είναι:
Με το άρθρο 19 παρ. 1 και 2 του ν. 3899/2010 ορίζεται η έναρξη ισχύος των
ρυθµίσεων του νέου νόµου για τη µεσολάβηση – διαιτησία από τη
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (17.12.2010) εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. ∆ιαφορετικός ορισµός για
την έναρξη ισχύος των διατάξεων που µας ενδιαφέρουν (άρθρο 14) δεν
υπάρχει. Για τις εκκρεµείς δηλαδή υποθέσεις, ο ν. 3899/2010 δεν λαµβάνει
καµιά πρόνοια, ούτε υπάρχει στο νόµο διάταξη που να του προσδιορίζει ρητά
ή σιωπηρά (γνήσια) αναδροµικότητα, ούτε ρύθµιση διαχρονικού δικαίου που
να καταλαµβάνει τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του υποθέσεις. Στις
εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόµου συλλογικές διαφορές
συµφερόντων (µεσολαβήσεις και διαιτησίες) το δικαίωµα για επίλυση της
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διαφοράς µε µεσολάβηση ή διαιτησία, αντίστοιχα, όχι µόνο έχει ασκηθεί αλλά
και γεννηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου.
Εποµένως το δικαίωµα που έχει ήδη γεννηθεί υπό το προϊσχύσαν δίκαιο
συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που το συγκροτούν, όπως αυτά ρυθµίζονται
από το παλαιό δίκαιο (ν. 1876/90): υποκείµενο του δικαιώµατος, πεδίο-είδος
διαπραγµάτευσης, ικανότητα και κυρίως αντικείµενο ρύθµισης. Το τελευταίο
είναι ίσως και το πιο κρίσιµο στοιχείο, αφού ως προς αυτό ο νέος νόµος
επιφέρει µια ριζική ανατροπή. Το νέο άρθρο 16 παρ. 3 ορίζει ότι «η προσφυγή
στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή και
βασικού µισθού. Για τα λοιπά θέµατα µπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η
συλλογική διαπραγµάτευση προκειµένου να συναφθεί συλλογική σύµβαση
εργασίας». Εποµένως ιδιαίτερα κρίσιµο εδώ είναι το αντικείµενο της
διαπραγµάτευσης – συλλογικής διαφοράς. Η διαπραγµάτευση των µερών που
έχει αρχίσει µε την πρόσκληση του ενός προς το άλλο, η οποία έχει
κοινοποιηθεί και στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, αν έχει ως αντικείµενο
και τη ρύθµιση µη µισθολογικών όρων προσδιορίζει και το περιεχόµενο του
δικαιώµατος προσφυγής στη µεσολάβηση και τη διαιτησία. Όταν έχουν γίνει
διαπραγµατεύσεις των µερών για µισθολογικά αλλά και θεσµικά ζητήµατα, η
υποβολή της διαφοράς στη µεσολάβηση-διαιτησία µεταφέρει και όλα τα
στοιχεία του δικαιώµατος και της εξουσίας των µερών, στα οποία
συµπεριλαµβάνεται και το αντικείµενο ρύθµισης. Όταν λοιπόν, το δικαίωµα
προσφυγής στη µεσολάβηση – διαιτησία έχει ήδη ασκηθεί (πριν από την
έναρξη ισχύος του νέου νόµου) η άσκηση αυτή έχει επιφέρει ως έννοµη
συνέπεια την υποβολή στη µεσολάβηση – διαιτησία και των λοιπών, πλην των
µισθολογικών όρων του άρθρου 2 του Ν. 1876/1990, γιατί στη νέα ρύθµιση
(ν. 3899/2010) δεν υπάρχει καν ρήτρα αναδροµικής ισχύος, ανεξάρτητα από
το ζήτηµα αν ο νοµοθέτης θα µπορούσε να ανατρέψει αναδροµικά τα
επελθόντα έννοµα αποτελέσµατα.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε για το χρόνο γέννησης του δικαιώµατος
προσφυγής, την ταυτότητα και το αντικείµενο του καθίσταται φανερό ότι η
συλλογική διαφορά συµφερόντων που άγεται, ενώπιον του Ο.ΜΕ.∆., δεν
µπορεί να κατατµηθεί ούτε σε σχέση µε το αντικείµενο της, ούτε σε σχέση µε
την ικανότητα των µερών ή οποιαδήποτε άλλο στοιχείο της, ούτε σε σχέση µε
το διαδικαστικό και το ουσιαστικό µέρος.
Γι΄ αυτό η διαπραγµάτευση των µερών και η έγερση συλλογικής διαφοράς
ενώπιον του Ο.ΜΕ.∆., αποτελούν ένα ενιαίο όλο.
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Εξαιτίας αυτού του ενιαίου χαρακτήρα, άλλωστε, ο νέος νόµος δεν µπορεί να
καταλάβει τις ήδη εκκρεµείς συλλογικές διαφορές συµφερόντων ούτε για τον
εφεξής χρόνο (στο πλαίσιο της µη γνήσιας αναδροµής) και µάλιστα ούτε σε
σχέση µε την διαδικασία ούτε σε σχέση µε την ουσία [βλ. σχετικά: Καζάκος,
εφαρµογή του ν. 3899/2010 στις εκκρεµείς στον Ο.ΜΕ.∆. µεσολαβήσεις και
διαιτησίες σε συλλογικές διαφορές συµφερόντων;

Ζητήµατα διαχρονικού

δικαίου / ΕΕργ∆ 70, (2011), 65].
Σε κάθε περίπτωση η διατύπωση διάταξης στη δ.α. η οποία διατηρε,ί τις
προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις που δεν αλλάζουν, ως έχουν, δεν συνιστά
υπέρβαση της κατά το άρθρο 16 §3 του ν. 3899/2010 εξουσίας του διαιτητή,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο περιορισµός του αντικειµένου των
διαιτητικών αποφάσεων µόνο στα µισθολογικά ζητήµατα, πλήττει καίρια,
εκτός των άλλων, τη συλλογική αυτονοµία και τον υποστηρικτικό θεσµό της,
τη διαιτησία, που έχει, οµοίως, συνταγµατική προστασία (άρθρο 22 παρ.2 Σ).
Και τούτο διότι µε τη διατήρηση στη νέα δ.α. των διατάξεων των
προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων (σ.σ.ε. ή δ.α.), οι οποίες παραµένουν
ως έχουν, δεν έχουµε ρύθµιση αλλά επιβεβαίωση της ισχύος των
προϋφισταµένων και µη τροποποιηθέντων διατάξεων, ενώ αντιθέτως θα
έχουµε ρύθµιση και σε µη µισθολογικά ζητήµατα, επί τα χείρω, αν δεν υπάρξει
διάταξη διατήρησής τους, αφού ουσιαστικά δεν θα ισχύουν στο µέλλον.
Β.

Για το δεύτερο θέµα η γνώµη µου είναι:
Ο Άρειος Πάγος µε την υπ΄αριθµ. 223/2001 απόφασή του (ΕΕργ∆ 60,1198)
απεφάνθη επί της αναδροµικής ισχύος της διαιτητικής απόφασης.
Η ως άνω απόφαση αναφέρει στο σκεπτικό της ότι «…….. το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 («ισχύει από την εποµένη της
υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση») θεσπίσθηκε για να αποτρέψει
ενέργειες ή συµπεριφορές ιδιαίτερα της εργοδοτικής πλευράς (ενόψει
προοδευτικής, συνήθως, βελτιώσεως των όρων και συνθηκών εργασίας µε τις
νεότερες ρυθµίσεις), που θα οδηγούσαν σε παρέλκυση µε τελικό στόχο την
αποτυχία των διαπραγµατεύσεων, ώστε η συλλογική διαφορά να λύνεται το
αργότερο δυνατό από τη διαιτησία, αποσκοπεί στη ρύθµιση του θέµατος της
ισχύος της διαιτητικής απόφασης εφόσον δεν ορίστηκε άλλως, ενόψει του
ενδοτικού χαρακτήρα της εν λόγω διάταξης, και δεν έχει την έννοια ότι
αποστερεί τον διαιτητή της δυνατότητας να προσδώσει αναδροµική ισχύ στην
απόφαση του πέραν του άνω χρονικού ορίου, εκτός αν µια τέτοια διάταξη της
διαιτητικής απόφασης ανατρέπει αντίθετη επ’ αυτού συµφωνία των µερών της
συλλογικής διαφοράς………»
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Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο διαιτητής είναι σε θέση να
προσδώσει αναδροµική ισχύ στη διαιτητική του απόφαση πέραν του χρόνου
καταθέσεως της αιτήσεως για µεσολάβηση, η οποία φθάνει σύµφωνα µε το
άρθρο 9 §3 του ν. 1876/1990 έως την ηµέρα λήξης ή της καταγγελίας της
προηγούµενης συλλογικής ρύθµισης, από την οποία αρχίζει να υπολογίζεται η
διάρκεια της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη συλλογική
ρύθµιση (σ.σ.ε. ή δ.α.) από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων.
5.

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν η απόφασή µου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των τουριστικών
και ταξιδιωτικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας, όπως το προσωπικό
που ασχολείται µεταξύ άλλων (ενδεικτική απαρίθµηση):
1.

Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή µε την κατάρτιση και εκτέλεση
προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε
ιδιόκτητα, µισθωµένα ή δηµοσίας χρήσης αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια
µεταφορικά µέσα, αναλαµβάνοντας προς τούτο, µεταξύ άλλων, την ενηµέρωση
και εξυπηρέτηση των πελατών.

2.

Με τη µεσολάβηση προς εύρεση καταλυµάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας,
αναψυχής και µέσων διακίνησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3.

Με τη µεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός µεταφορικού µέσου,
(αεροπορικού, χερσαίου ή θαλάσσιου) στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

4.

Με τη διαµεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσης συνεδρίων και
εκθέσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

5.

Με τη διαµεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.

6.

Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τον
τουρισµό όπως η µε κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών
προγραµµάτων ή µονάδων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

7.

Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

8.

Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συµβάσεων συνεργασίας.

9.

Με τη συνοδεία οµάδων ή µεµονωµένων πελατών, κατά τη διάρκεια των
ταξιδιών τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό, καθώς και µε τη συνοδεία αυτών κατά τη µεταφορά τους από και
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προς τα αεροδρόµια, τους σταθµούς τρένων, τα λιµάνια, αλλά και τους τόπους
διαµονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.
10.

Με τη µέριµνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους
ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβληµάτων αυτών,
στους χώρους διαµονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού
προγράµµατος βάσει των οδηγιών του εργοδότη.

11.

Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ηµεδαπών
ταξιδιωτών, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

12.

Με το Handling αεροπορικών εταιρειών.

13.

Με κάθε άλλο συναφές µε το έργο των Τουριστικών Γραφείων αντικείµενο.
Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί
στις 31.12.2009 σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 42/2008 ∆.Α. του Ο.ΜΕ.∆. (Π.Κ. Υπ.
Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 26/2.10.2008) και την από 30.7.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.
Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 113/5.9.2008) διατηρούνται στα ίδια ποσά.
Άρθρο 3
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης και διατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αµοιβές, που προβλέπονται από νόµους, προεδρικά
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια,
πρακτικά συµφωνίας καθώς και ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται µε την
παρούσα.
Όροι των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων (σ.σ.ε. και δ.α.) που δεν
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 4.2.2010.

Ηµεροµηνία κατάθεσης: 19.9.2011
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

