
 

 1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που 

απασχολούνται σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, 

οινοπνευµατοποιίας, ζυθοποιίας και εµφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, 

λαδιού, κρασιού και ποτών στον Νοµό Ηρακλείου Κρήτης» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:35/24.10.2011) 

Σήµερα την 3 Οκτωβρίου 2011 στo Ηράκλειο Κρήτης, µεταξύ: 

1. του Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Νοµού 

Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Κωνσταντίνο Μεταξάκη, Πρόεδρο 

και  

2. της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών & Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου, 

όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γεώργιο Χατζηδάκη, αναπληρωτή Γραµµατέα  

συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας 

των εργαζοµένων που είναι µέλη του σωµατείου µε την επωνυµία  

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στις επιχειρήσεις 

ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευµατοποιίας, ζυθοποιίας και εµφιάλωσης 

επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών γενικά Νοµού Ηρακλείου, µελών της 

εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒΝΗ.  

Άρθρο 2 

Βασικά ηµεροµίσθια και πάσης φύσεως επιδόµατα 

Τα βασικά ηµεροµίσθια και τα πάσης φύσεως επιδόµατα των εργαζοµένων, που 

υπάγονται στην παρούσα και έχουν συµφωνηθεί µε προϊσχύουσες ΣΣΕ, ∆.Α ή 

διµερείς συµφωνίες διατηρούνται στο επίπεδο που είχαν διαµορφωθεί την 

31/12/2010. 

Άρθρο 3 

Λοιπές ισχύουσες διατάξεις 

1. Κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ, ∆Α ή διµερούς συµφωνίας ή επιχειρησιακής 

συµβάσεως για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων, που 

υπάγονται στην παρούσα εξακολουθεί να ισχύει. 
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2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές, που ορίζονται µε την παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, συλλογικές 

συµβάσεις, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, 

εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται 

από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 4 

∆ιάρκεια Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από την 1/1/2011 µέχρι 

31/12/2012. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την εργατική πλευρά Για την εργοδοτική πλευρά 

 

 

 

Κων/νος Μεταξάκης 

Πρόεδρος 

 

 

 

Γεώργιος Χατζηδάκης 

Αναπληρωτής Γραµµατέας  

 
 


