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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, 22 Ιουλίου 2008 

Αριθ. πρωτ.: 2027 

 

Προς: 

1. Σύλλογο Εργατοϋπαλληλικού Προσωπικού ΒΙΣ Βόλου, Βουτζά 9, 38446 Βόλος  

2. ΒΙΣ – Βιοµηχανία Συσκευασιών Α.Ε., Λεωφ.Γεωργίου Γεννηµατά Μαγούλα, 

(Εργοστάσιο Κανάκι), Αθήνα  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

27/2008 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Μαγνησίας: 8/23-7-2008) 

Σας στέλνουµε σε ορθή επνάληψη την ∆ιαιτητική Απόφαση 27/2008, η οποία αφορά τους 

όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που εργάζεται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας στην επιχείρηση µε την επωνυµία ‘ΒΙΣ – Βιοµηχανία Συσκευασιών Α.Ε. στην 

περιοχή του Βόλου του Νοµού Μαγνησίας διότι εκ παραδροµής στο άρθρο 3 παρ. α 

(τριετιών) αναφέρθησαν και µέχρι 9 τριετίες αντί του ορθού και µέχρι 10 τριετίες. 
 
 

 
 

Γραµµατεία Ο.ΜΕ.∆. 
 
 
 

Όλγα Κατηµερτζή 
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Προς: 

3. Σύλλογο Εργατοϋπαλληλικού Προσωπικού ΒΙΣ Βόλου, Βουτζά 9, 38446 Βόλος  

4. ΒΙΣ – Βιοµηχανία Συσκευασιών Α.Ε., Λεωφ.Γεωργίου Γεννηµατά Μαγούλα, 

(Εργοστάσιο Κανάκι), Αθήνα  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

27/2008 

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

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση µε την επωνυµία ‘ΒΙΣ – 

Βιοµηχανία Συσκευασιών Α.Ε.’ στην περιοχή του Βόλου του Νοµού Μαγνησίας» 

∆ιαιτητής: Ανδρέας Νικολόπουλος  

1. Με την υπ’ αρ. 039/30.6.2008 αίτησή του ο Σύλλογος Εργατοϋπαλληλικού 

Προσωπικού ΒΙΣ Βόλου ζήτησε από τον Ο.ΜΕ.∆. την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας. 

Είχε προηγηθεί µεσολάβηση και πρόταση του µεσολαβητή που απεδέχθη η εργατική 

και απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.  

2. Την 4.7.2008 πραγµατοποιήθηκε η ανάδειξη διαιτητή µε την παρουσία και των δύο 

πλευρών.  

3. Με την τρίτη κλήρωση αναδείχθηκα διαιτητής, ενώ η κ. Ελένη Κουτσµπού αναδείχθηκε 

αναπληρωµατική διαιτήτρια µε την πρώτη κλήρωση. Την 7.7.08 ανέλαβα καθήκοντα 

και κάλεσα για µέρη σε κοινή συνάντηση για την Πέµπτη 10.7.08 και ώρα 13.30 στα 

γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. 

4. Στη συνάντηση αυτή, η εργατική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Γαλλιόπουλο, 

Αθανασίου και Κουτούζη, ενώ η εργοδοτική πλευρά από τον κ. Τσίντο και την κ. 

Καραχάλιου. 

5. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η εργοδοτική πλευρά επανέλαβε τα επιχειρήµατα 

που περιλαµβάνονται στην πρόταση του µεσολαβητή (βλ. σελ. 2, παρ. 4) και επιπλέον, 

ότι η συµµετοχή του εργατικού κόστους στο συνολικό κόστος παραγωγής και το 

συνολικό εργατικό κόστος ανέρχονται σε 43,53% και 7.324.376,02€ αντίστοιχα. Η 

εργατική πλευρά υποστήριξε το ποσοστό αύξησης που πρότεινε ο µεσολαβητής και 

επιπλέον ζήτησε τη χορήγηση της 10ης τριετίας, µε τον τρόπο που χορηγείται αυτή 

από την κλαδική ΣΣΕ των εργατοτεχνιτών – τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης 

της χώρας (Π.Κ. 38/13.6.08). Στο τέλος της συνάντησης αυτής ζητήθηκε η άµεση 

έκδοση ∆.Α. µε ηµεροµηνία έναρξης την 1.1.2008.    
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Ύστερα από τα παραπάνω, για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αµοιβής 

και εργασίας του προσωπικού που εργάζεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην 

επιχείρηση µε την επωνυµία ‘ΒΙΣ – Βιοµηχανία Συσκευασιών Α.Ε.’ στην περιοχή του Βόλου 

του Νοµού Μαγνησίας», 

Έλαβα υπόψη µου: 

1. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο µεσολάβησης Μ 93/14-4-2008. 

2. Τα όσα διαµείφθηκαν στην κοινή συνάντησή µας της 10.7.2008, καθώς και τα 

έγγραφα που κατέθεσαν τα µέρη. 

3. τον προσφάτως διαµορφούµενο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, για τον οποίο δεν 

προβλέπεται µείωση. 

4. την πρόταση του Μεσολαβητή µε αριθ. πρωτ. 1572/19.6.2008 όπως επίσης και τη 

∆.Α. 39/2007. 

5. Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008 και 2009. 

6. Την Εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. για τους εργατοτεχνίτες – τριες Κυτοποιίας (Π.Κ. 

38/13.6.08) 

7. Τη µικρή απόκλιση των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που 

υπάγονται στην απόφαση αυτή και αυτών που περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη 

Εθνική κλαδική.  

Μετά από αυτά, η απόφασή µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας ∆.Α. υπάγεται όλο το προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας που εργάζεται στην επιχείρηση µε την επωνυµία ‘ΒΙΣ – Βιοµηχανία Συσκευασιών 

Α.Ε.’ στην περιοχή Βόλου του Νοµού Μαγνησίας.  

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

1. Οι βασικοί µισθοί, τα βασικά ηµεροµίσθια, τα επιδόµατα και οι λοιπές παροχές των 

εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην ΑΕ ΒΙΣ – Βιοµηχανία Συσκευασιών, 

µε εξαίρεση τον υπεύθυνο παραγωγής και το εργατοτεχνικό προσωπικό του τµήµατος 

κυτιοποιίας, καθορίζονται µε τους ίδιους όρους, από τις ίδιες ηµεροµηνίες και µε τις 

ίδιες προϋποθέσεις, που ορίζονται µε την ανά ειδικότητα αντίστοιχη 

οµοιοεπαγγελµατική ή κλαδική συλλογική ρύθµιση του έτους 2008. 

2. Ο βασικός µισθός του υπεύθυνου παραγωγής και τα βασικά νόµιµα ηµεροµίσθια των 

εργατοτεχνιτών – τριών του τµήµατος κυτιοποιίας, όπως είχαν διαµορφωθεί την 
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31.12.2007 µε βάση τη ∆Α 39/07, διαµορφώνονται από 1.1.2008, όπως στον 

παρακάτω πίνακα.   

 Επάγγελµα Βασικός µισθός 

Από 1.1.2008 

Βασικό ηµεροµίσθιο 

Από 1.1.2008 

Α Υπεύθυνος παραγωγής  1.018,90€  

Β Χειριστές – τριες κυµατοειδούς χάρτου και 

τυπωτικών µηχανών, καλλιτεχνικό τµήµα 

κλισέ – µονταριστές (Σλόντερ κ.λπ.) 

  

35,75€ 

Γ Χειριστές – τριες κοπτικών, ριγωτικών και 

κολλητικών µηχανών 

 34,52€ 

∆ Παρασκευαστές – τριες κόλλας, χειριστές 

µελανιών 

 33,92€ 

Ε Χειριστές – τριες συρραπτικών µηχανών, 

κυψελοµηχανών, παλεττοδετικών µηχανών 

και χειριστές πρέσσας 

  

33,40€ 

ΣΤ Βοηθοί των παραπάνω κατηγοριών  33,12€ 

Ζ Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες γενικών 

καθηκόντων 

 32,40€ 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Ο βασικός µισθός του υπευθύνου παραγωγής και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργατ/των 

του τµήµατος κυτιοποιίας της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας προσαυξάνονται µε τα 

παρακάτω επιδόµατα: 

α. τριετιών, σε ποσοστό 5% για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες πραγµατικής εργασίας και σε 

ποσοστό 7% για τις υπόλοιπες και µέχρι δέκα (10) τριετίες υπηρεσίας στον κλάδο, που 

υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαµορφουµένων βασικών τους µισθών και 

ηµεροµισθίων. 

Ειδικά, στους υπαγόµενους στη Ζ κατηγορία (ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες γενικών 

καθηκόντων) χορηγείται το επίδοµα τριετιών ως εξής: 

Α. Για τις πέντε (5) πρώτες τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των δικαιούχων σε 

οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, σε ποσοστό 5% για κάθε 

συµπληρωµένη τριετία που υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαµορφουµένων βασικών 

τους ηµεροµισθίων.  
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Β. Σε όσους από τους παραπάνω µισθωτούς της κατηγορίας αυτής έχουν συµπληρώσει: 

   1. ∆έκα οκτώ (18) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα τρία 

(3) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας – χαρτοποιίας, χορηγείται µία ακόµη 

τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου. 

   2. Είκοσι ένα (21) χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των 

οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας – χαρτοποιίας, 

χορηγείται µία ακόµη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου.  

   3. Είκοσι τέσσερα (24) χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ 

των οποίων τα εννέα (9) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας – χαρτοποιίας, 

χορηγείται µία ακόµα τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου. 

   4. Είκοσι επτά (27) χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ 

των οποίων τα δώδεκα (12) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας – 

χαρτοποιίας, χορηγείται µία ακόµα τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους 

ηµεροµισθίου. 

   5. Τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των 

οποίων τα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας – χαρτοποιίας, 

χορηγείται από 1.1.2008 µία ακόµα τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους 

ηµεροµισθίου. 

β. Γάµου σε ποσοστό 10% επί των κάθε φορά διαµορφουµένων βασικών του µισθών και 

ηµεροµισθίων. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους εγγάµους µισθωτούς αµφοτέρων των 

φύλων, καθώς και στους χήρους – ρες, διαζευγµένους – νες και στους άγαµους γονείς, µε 

τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 20 του Ν. 1849/89. 

γ. Πολυετούς υπηρεσίας στην επιχείρηση: Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται 

στην παρούσα που έχουν συµπληρώσει πέντε (5) χρόνια συνεχούς εργασίας στην 

επιχείρηση χορηγείται επίδοµα πολυετίας δέκα (10) Ευρώ το µήνα. 

Άρθρο 4 

Γενική ρύθµιση  

1. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται και τους εργαζόµενους, που υπάγονται στη ρύθµιση 

αυτή, όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, εκτός εάν ισχύουν και εφαρµόζονται 

ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι που προβλέπονται από ΣΣΕ, ∆.Α. κ.λπ. 

2. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας 

που ισχύουν κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας δε θίγονται ούτε 

καταργούνται.   
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Άρθρο 5 

Συµπληρωµατικές διατάξεις 

Οι όροι της υπ’ αριθµ. 39/2007 και των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ και 

∆Α) που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 6 

Ισχύς 

Η ισχύς της παρούσας διαιτητικής απόφασης αρχίζει από 1.1.2008. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 14 Ιουλίου 2008 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 


