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Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 1120
Προς:
1. Σύνδεσµο

Εργατοτεχνικού

Προσωπικού

Χηµικής

Βιοµηχανίας

Ν. Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2. Σύνδεσµο

Βιοµηχανιών

Κρήτης,

οδός

Η,

ΒΙ.ΠΕ.

Ηρακλείου

Κρήτης

(Βιοµηχανία Ιωάννη Καβάλη)
3. ΠΑΣΕΓΕΣ, Αρκαδίας 26 και Μεσογείων, 115 20 Αθήνα
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
27/2010

«Για τη ρύθµιση των όρων 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:16/21.6.2010)
∆ιαιτητής: Φώτης Κλαουδάτος
Ι. Με την υπ’ αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 026/14.5.2010 αίτησή του ο Σύνδεσµος
Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Νοµού Ηρακλείου, ζήτησε την
παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας
που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτού και των εργοδοτικών οργανώσεων ΠΑΣΕΓΕΣ και
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Κρήτης, για τη σύναψη νέας ΣΣΕ έτους 2010, δεδοµένου ότι
οι ανωτέρω εργοδοτικές οργανώσεις δεν προσήλθαν στη µεσολαβητική διαδικασία και
έτσι µε το υπ’ αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 880/ 14.5.2010 ο οργανισµός διαπίστωσε άρνηση
µεσολάβησης εκ µέρους των εργοδοτικών αυτών οργανώσεων.
ΙΙ. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον
Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, στις 18.5.2010 επιλέχθηκα µε
κλήρωση ∆ιαιτητής, για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.
Aνέλαβα τα καθήκοντά µου στις 25.5.2010.
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ΙΙΙ. Προκειµένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην
Απόφασή µου, κάλεσα, µε την υπ’ αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 963/26.5.2010 πρόσκλησή µου,
τα µέρη σε κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας, στις 2.6.2010 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆.
στην Αθήνα.
IV. Στις 2.6.2010 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας, στην οποία
προσήλθαν οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς και
εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήµατά της για την υπό κρίση συλλογική διαφορά.
Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων δεν προσήλθαν, καίτοι
προσκλήθηκαν νοµίµως και εγγράφως.
Κατόπιν τούτου ανέβαλα την κοινή συνάντηση και µε την υπ’ αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆.
1024/2.6.2010 πρόσκλησή µου, κάλεσα πάλι τα µέρη σε κοινή συνάντηση διαιτησίας
στις 7.6.2010 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.
V. Στις 7.6.2010 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας, στην οποία
προσήλθαν οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς και
εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήµατά της για την υπό κρίση συλλογική διαφορά.
Εξουσιοδοτηµένοι

εκπρόσωποι

των

εργοδοτικών

οργανώσεων

και

πάλι

δεν

προσήλθαν, καίτοι προσκλήθηκαν νοµίµως και εγγράφως.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:
• ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της
Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µεταξύ των
ως άνω αναφεροµένων οργανώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
13, 14 και 15 του Ν. 1876/90,
• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και
πρακτικά που συγκεντρώθηκαν -και περιέχονται στους οικείους φακέλουςκατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας και
• ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα :
1. Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία νόµιµα έγινε από την εργατική πλευρά, αφού οι
εργοδοτικές οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ και

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Κρήτης δεν

προσήλθαν µε εκπροσώπους τους στην προηγηθείσα διαδικασία της Μεσολάβησης,
όπως εξάλλου και σε όλες τις κοινές συναντήσεις διαιτησίας που ορίστηκαν.
2. Τον φάκελο της εν λόγω συλλογικής διαφοράς εργασίας, η οποία εισήχθη στην
διαδικασία Μεσολάβησης του Ο.ΜΕ.∆. µε την αρ. πρωτ. 49/12.3.2010 αίτηση του
Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου, µετά
την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων.
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3. Την από 9.2.2010 Πρόσκληση-Καταγγελία της 13.3.2009 ΣΣΕ και της 10/2009
οµοίου περιεχοµένου ∆Α, που είχε απευθύνει η εργατική πλευρά προς τις ανωτέρω
εργοδοτικές οργανώσεις µαζί µε την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών &
Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου και στην οποία περιέχονται τα αιτήµατα και τα
επιχειρήµατά της.
4. Την απ ΟΜΕ∆ 26/14.5.2010 αίτηση του Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού
Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου, για παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας.
5. Ότι κάλεσα τα µέρη της συλλογικής διαφοράς εγκαίρως, εγγράφως και νοµίµως σε
κοινές Συναντήσεις ∆ιαιτησίας που έγιναν η πρώτη στις 2.6.2010 στα γραφεία του
ΟΜΕ∆ και η δεύτερη στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης στις
οποίες δεν προσήλθαν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ και Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών Κρήτης, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα πρακτικά.
6. Την από 7.5.2010 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που υπεγράφη κατά τη διάρκεια
της Μεσολάβησης µεταξύ του Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής
Βιοµηχανίας Νοµού Ηρακλείου και της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών &
Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου, (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης 4/19.5.2010), 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, καθώς και τα συµφωνηθέντα σε
αυτήν και ειδικότερα:
-

Αύξηση των βασικών ηµεροµισθίων, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-122009, µε βάση την από 13.3.2009 Σ.Σ.Ε., κατά 1,5% από 1-1-2010 και όπως
θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2010, περαιτέρω αύξηση κατά 1% από
1.7.2010.

-

Ισχύ της ΣΣΕ από την 1.1.2010.

7. Τις θέσεις τις οποίες εξέθεσε η εργατική πλευρά κατά τη διαδικασία της ∆ιαιτησίας,
όπως καταγράφηκαν στο οικείο Πρακτικό της 7.6.2010 και συγκεκριµένα ότι
υποστηρίζουν το περιεχόµενο της υπογραφείσας σσε µεταξύ της εργατικής πλευράς
και της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών & Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου.
8. 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 τη
συµβολή της στην εύρυθµη λειτουργία των ατοµικών και των συλλογικών
εργασιακών σχέσεων µεταξύ των µερών της παρούσας συλλογικής διαφοράς, µε την
υιοθέτηση ενιαίων ελαχίστων τοπικών ρυθµίσεων µέσω της παρούσας Απόφασης:
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ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας
των

εργαζοµένων

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

που

είναι

µέλη

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

του

σωµατείου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

µε

ΧΗΜΙΚΗΣ

την

επωνυµία

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 των
εργοδοτικών οργανώσεων «ΠΑΣΕΓΕΣ» και «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Κρήτης».
Άρθρο 2
Ειδικότητες
Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην Απόφαση αυτή διακρίνονται σε δύο κατηγορίες
ανάλογα µε την ειδικότητά τους ως εξής:
Κατηγορία Α: Οινοποιοί,
(ζυθοβράστες,

εργάτες

οξοποιοί,
υπογείου

ποτοποιοί,
φίλτρου,

εργατοτεχνίτες

ζύµωσης,

πλύσης

και

ζυθοποιίας
πλήρωσης

βαρελιών), εκζαχαρωτές, ζυµωτές, διϋλιστές, χειριστές αυτοµάτων µηχανηµάτων,
αρχιεργάτες γενικά, υπεύθυνοι τµηµάτων παραγωγής, εµπειροτέχνες υπάλληλοι
χηµείου, εργάτες θαλάµων ψύξης κάτω των 0ο, εµφιαλωτές (κρασιού, λαδιού,
µπύρας, οινοπνεύµατος, όξους, οινοπνευµατωδών ποτών γενικά και νερού).
Κατηγορία Β: Εργάτες αποθήκης, φορτοεκφορτωτές, εργάτες γενικών καθηκόντων,
φύλακες, καθαριστές – καθαρίστριες και όλοι γενικά οι υπόλοιποι µη ειδικά
κατονοµαζόµενοι µισθωτοί.
Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών ηµεροµισθίων
Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 31/12/2009 µε βάση την 10/2009 ∆.Α. αυξάνονται από 1/1/2010
κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30/6/2010 σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω από 1/7/2010 κατά ποσοστό 1%.
Άρθρο 4
Λοιπές ισχύουσες διατάξεις
1. Οι διατάξεις της 10/2009 ∆.Α. όπως και κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ, ∆Α ή
διµερούς συµφωνίας ή επιχειρησιακής συµβάσεως για τους όρους αµοιβής και
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εργασίας των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετη
µε αυτήν ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές, που ορίζονται µε την παρούσα ή
ευνοϊκότεροι
συµβάσεις,

όροι

εργασίας

διατάγµατα,

που

προβλέπονται

υπουργικές

αποφάσεις,

από

νόµους,

διαιτητικές

συλλογικές
αποφάσεις,

εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται
από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 9
∆ιάρκεια Ισχύος
Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από 1/1/2010.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 10 Ιουνίου 2010

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ
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