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Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 1883 

 

Προς: 

1. Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρη-

τών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών 

Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης, Εργατικό Κέντρο Ν. Ηρακλείου, Λεωφ. 

∆ηµοκρατίας, 713 06 Ηράκλειο Κρήτης 

2. Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, Αθηνάς 18, Ηράκλειο Κρήτης 

3. Σύνδεσµο Ξενοδόχων Νοµού Λασιθίου, Οµήρου 8, Άγιος Νικόλαος Κρήτης 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

46/2010 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών µηχανι-

κών, θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης» 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 5/15-11-2010) 

Στην Αθήνα σήµερα την 14 Οκτωβρίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως  την 1.10.2010 για την 

συλλογική ρύθµιση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων 

Πρακτικών µηχανικών, θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης, σε συνέ-

χεια της από 27.9.2010  και αριθµ. πρωτ. 052 αίτησης ∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης «Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρη-

τών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων 

Ανατολικής Κρήτης»,  

- συλλογικής ρύθµισης η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 2.2.2010 και αριθµ. 

πρωτ. 32 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ένωση Πτυχιούχων 

Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλ-

λου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης»,  
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- αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 6.10.2010 κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 

1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, στην ∆ιαιτητική Απόφαση 

46/2010 µε τις εξής ρυθµίσεις: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

1.1. Με την παρούσα ορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που 

είναι µέλη του Σωµατείου µε τη επωνυµία «Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχα-

νικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτρο-

συγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης» και εργάζονται µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Πτυχιούχοι Πρακτικοί µηχα-

νικοί, Εργοδηγοί Μηχανολόγοι, Συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συ-

ντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων και Θερµαστές στις Ξενοδοχειακές επιχει-

ρήσεις των Νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου. 

1.2. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται στα µέλη του ως άνω Σωµατείου των εργαζοµέ-

νων. Η ιδιότητα του µέλους του Σωµατείου αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 2 

Ειδικότητες 

Οι ειδικότητες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση έχουν ως εξής: 

α.  Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 

β.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α΄ 

γ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β΄ 

δ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ΄ 

ε.  Αρχιθερµαστές  

στ.  Θερµαστές 

ζ.  Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 

η.  Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 

Άρθρο 3 

Βασικοί Μισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν δια-

µορφωθεί ανά ειδικότητα την 31.12.2009 σύµφωνα µε την ∆Α 19/2009  (Πράξη Κα-

τάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 3/24-7-2009), παραµένουν στα ίδια ποσά. 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας 
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4.1. Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές απο-

δοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε κα-

θόλη 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 ∆εκεµ-

βρίου κάθε χρόνου. 

 Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµερο-

µίσθιο. 

 Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµε-

νους µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.  

 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων περιλαµ-

βάνονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλ-

λογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας 

και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υ-

πολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύ-

ουν και διατηρούνται σε ισχύ. 

4.2.  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 αποδο-

χές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.  

Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτι-

κών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερ-

βαίνει 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 προκαταβάλλε-

ται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές 

αδείας.  

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλ-

λογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας 

και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υ-

πολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν 

και διατηρούνται σε ισχύ. 

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε πε-

ρίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγρα-
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φοµένων των λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη 

δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης 

των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. 

Άρθρο 5 

Ειδικοί όροι καταβολής επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα 

5.1. Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρ-

κεσε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων 

επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:  

α) για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή 

δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκα-

εννιά µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και  

β) για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή 

ένα ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ 

µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.  

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των 

πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώ-

τερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο 

καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται 

από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργα-

σίας τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµα-

τα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων  το επίδοµα ά-

δειας, η αµοιβή για τακτική νόµιµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία 

την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν 

χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κλπ.  

5.2. Kατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 

1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και Ερ-

γασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως 

συµπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 

(ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρό-

πο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών στους µισθωτούς όλης της Χώρας που 

απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατη-

γορίες µισθωτών. 

Άρθρο 6 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων 
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Οι όροι των προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και των ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν και 

καταλαµβάνουν όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους. 

Άρθρο 7 

Ευνοϊκότερες Ρυθµίσεις 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την πα-

ρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Έναρξη ισχύος της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης ορίζεται η 1.1.2010.  

Αιτιολογία 

Στην Αθήνα σήµερα την 14 Οκτωβρίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως  την 1.10.2010 για την 

συλλογική ρύθµιση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων 

Πρακτικών µηχανικών, θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης, σε συνέ-

χεια της από 27.9.2010  και αριθµ. πρωτ. 052 αίτησης ∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης «Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρη-

τών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων 

Ανατολικής Κρήτης»,  

- συλλογικής ρύθµισης εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 2.2.2010 

και αριθµ. πρωτ. 32 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ένωση 

Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργα-

τών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης»,  

- αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 6.10.2010 προσεκάλεσα τα µέρη της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή και κατ’ ιδίαν συναντήσεις την 

11 Οκτωβρίου 2010 µε εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους  της Ένωσης Πτυχιούχων 

Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλ-

λου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης, της Ένωσης  

Ξενοδόχων Ηρακλείου και του Συνδέσµου Ξενοδόχων Νοµού Λασιθίου, οι οποίες έλα-

βαν χώρα στα γραφεία της Ένωσης  Ξενοδόχων Ηρακλείου (Αθηνάς 18, Ηράκλειο 

Κρήτης), κατά την διάρκεια των οποίων τα µέρη ανέπτυξαν τις θέσεις τους για την 



 6 

ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών µηχανικών, 

Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης. 

Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα, σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, στην ∆ιαι-

τητική Απόφαση 46/2010 αφού έλαβα υπόψη:  

1. Την από 2.2.2010 αίτηση Μεσολάβησης και την από 27.9.2010 αίτηση ∆ιαιτησί-

ας της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, 

Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυ-

γκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης»  και τα στοιχεία του 

φακέλου. 

2. Την από 15.7.2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τα έτη  

2010, 2011, 2012. 

3. Το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 σχετικά µε τις εκδοθησόµενες διαιτητι-

κές αποφάσεις.   

4. Το γεγονός ότι η παρούσα ∆Α ρυθµίζει τους µισθούς και τους λοιπούς όρους για 

το 2010 σύµφωνα µε την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ 2010, 2011, 2012, ενώ οι όροι 

του 2011 και του 2012 µπορούν να τύχουν νέας συλλογικής διαπραγµάτευσης. 

5. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 για 

την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα 

και την συµβολή της ∆ιαιτησίας στην εύρυθµη συνέχιση και λειτουργία των 

συλλογικών εργασιακών σχέσεων µεταξύ των µερών, των επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης:14 Οκτωβρίου 2010 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 


