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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
1/2004
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις Οξοποιίας, Ποτοποιίας, Οινοποιίας,
Οινοπνευµατοποιίας, Ζυθοποιίας και Εµφιαλώσεως Επιτραπέζιου Νερού
στο Νοµό Ηρακλείου Κρήτης
(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηρακλείου Κρήτης: 2/17-02-2004)

Στην Αθήνα σήµερα την 6 Φεβρουαρίου 2004 ο κατά το νόµο 1876/90 Μεσολαβητής∆ιαιτητής του Ο.ΜΕ.∆. Χρήστος Καρατζάς, που αναδείχθηκα ∆ιαιτητής στην
κρινοµένη υπόθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του παραπάνω νόµου,
ύστερα

από

την

αριθµ.

Πρωτ.

36/01/12-1-2004

αίτηση

του

Συνδέσµου

Εργατοτεχνικού προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Νοµού Ηρακλείου, προκειµένου να
επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτού και της
Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και
που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται
σε επιχειρήσεις οξοποιίας, ποτοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευµατοποιίας, ζυθοποιίας και
εµφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού στο νοµό Ηρακλείου Κρήτης, κάλεσα τα
ενδιαφερόµενα µέρη µε την αριθµ. πρωτ. 202/2-2-2004 Πρόσκλησή µου, που
επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, να προσέλθουν στα Γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην
Αθήνα προκειµένου να συζητήσουµε επί της παραπάνω αιτήσεως του Συνδέσµου των
εργαζοµένων για τη δυνατότητα υπογραφής ΣΣΕ ή την έκδοση, σε περίπτωση
αποτυχίας της διαπραγµατεύσεως για υπογραφή ΣΣΕ, της ∆ιαιτητικής Αποφάσεως
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που ζήτησε η πλευρά των εργαζοµένων.
Η προσφυγή των εργαζοµένων στην παρούσα διαδικασία της ∆ιαιτησίας επιλύσεως
της συλλογικής τους διαφοράς επειδή η εργοδοτική πλευρά απέρριψε την κατά το
άρθρο 15 του Ν.1876/90 Πρόταση του Μεσολαβητού που προηγήθηκε, την οποία
αποδέχθηκε η πλευρά των εργαζοµένων.
Κατά την παραπάνω ηµέρα τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν προσήλθαν στον ορισθέντα
µε την πρόσκλησή µου τόπο συναντήσεως και έτσι καταδείχθηκε η ανάγκη εκδόσεως
∆ιαιτητικής Αποφάσεως για την επίλυση της συλλογικής αυτής διαφοράς εργασίας.
Την 4-2-2004 ο εν διενέξει Σύνδεσµος των εργαζοµένων απέστειλε προς τον Ο.ΜΕ.∆.
και τον υποφαινόµενο ∆ιαιτητή το από 2-2-2004 Υπόµνηµά του µε το οποίο, αφού
αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν στην υποβολή της παραπάνω αιτήσεως,
ζητά την έκδοση ∆ιαιτητικής Αποφάσεως µε ικανοποίηση των αιτηµάτων του στο
µέτρο που αυτά ικανοποιήθηκαν µε την υπογραφή ΣΣΕ µε τις λοιπές εργοδοτικές
οργανώσεις

στο

Νοµό

Ηρακλείου,

µέλη

των

οποίων

απασχολούν

επίσης

εργαζοµένους-µέλη του.
Ύστερα από τα παραπάνω
∆ιαπίστωσα την αποτυχία τόσο των απ΄ ευθείας διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
ενδιαφεροµένων µερών για την υπογραφή της ΣΣΕ που ζητήθηκε από την πλευρά
των εργαζοµένων, όσο και της µεσολαβητικής προσπάθειας του Μεσολαβητού του
Ο.ΜΕ.∆. που προηγήθηκε.
Μελέτησα τα στοιχεία του φακέλου που δηµιουργήθηκε τόσο στο στάδιο της
διαδικασίας της Μεσολαβήσεως όσο και στην παρούσα διαδικασία.
Έλαβα υπόψη µου τα αιτήµατα των εργαζοµένων µόνο, όπως αυτά διατυπώνονται
στο αρχικό σχέδιο της ΣΣΕ που υπέβαλαν και την Πρόταση του Μεσολαβητού για την
υπογραφή ΣΣΕ αφού η εργοδοτική πλευρά δεν υπέβαλε προτάσεις ούτε µε υπόµνηµα
και σκέφθηκα ως εξής:
Ο Σύνδεσµος των εργαζοµένων που υπέβαλε την παραπάνω αίτηση για την έκδοση
της ∆ιαιτητικής αυτής Αποφάσεως, σχεδόν κάθε έτος ζητά από τις εργοδοτικές
οργανώσεις του Ν. Ηρακλείου, µέλη των οποίων απασχολούν στις επιχειρήσεις τους
εργαζοµένους - µέλη του καθώς και από την εδρεύουσα στην Αθήνα Πανελλήνια
Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), συνεταιρισµοί - µέλη
της οποίας διατηρούν στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Ηρακλείου Κρήτης διάφορες
επιχειρήσεις, συνεταιριστικού χαρακτήρα παραγωγής ειδών ποτοποιίας, οξοποιίας
κ.λπ., την υπογραφή τοπικής ισχύος συλλογικής συµβάσεως, επειδή πιστεύει και
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αποδεικνύει µε τα στοιχεία που υπέβαλε, ότι στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου
υπάρχουν ειδικότερες συνθήκες, οικονοµικές και παραγωγικές, που δικαιολογούν την
έκδοση τοπικής ισχύος κλαδικής ΣΣΕ.
Όµως η προσκαλούµενη να συµµετάσχει στην διαδικασία αυτή ΠΑΣΕΓΕΣ δεν
παραστάθηκε ούτε κατά τα προηγούµενα έτη, ούτε και εφέτος, στις συζητήσεις για
την υπογραφή της ΣΣΕ που ζητήθηκε από την πλευρά των εργαζοµένων ούτε στη
διαδικασία της ∆ιαιτησίας για να υποστηρίξει τις θέσεις της και να ενηµερώσει τα
όργανα του Ο.ΜΕ.∆. για τους λόγους για τους οποίους διαφωνεί και δεν επιθυµεί την
υπογραφή της ΣΣΕ αυτής ή εν πάση περιπτώσει γιατί δεν εκπροσωπείται στις νόµιµες
αυτές διαδικασίες της διαπραγµατεύσεως.
Εξ αφορµής αυτής της συµπεριφοράς των οργάνων της ΠΑΣΕΓΕΣ καθίσταται
επιβεβληµένη η έκδοση της ∆ιαιτητικής αυτής Αποφάσεως µε την οποία επιλύεται η
συλλογική

διαφορά

ικανοποιούνται

τα

εργασίας
αιτήµατα

που
των

δηµιουργήθηκε
εργαζοµένων

στο

κατά
ίδιο

τα

ανωτέρω

µέτρο

που

και
αυτά

ικανοποιήθηκαν µε την υπογραφή της από 17-12-2003 ΣΣΕ µε τις λοιπές εργοδοτικές
οργανώσεις.
Εξ άλλου µε την υπογραφή της παραπάνω ΣΣΕ εκτιµάται ότι χορηγήθηκαν αυξήσεις
και διαφοροποιήθηκαν οι λοιπές παροχές των εργαζοµένων µέσα στα πλαίσια των
δυνατοτήτων των συναφών επιχειρήσεων της περιοχής του Ν. Ηρακλείου Κρήτης και
εποµένως η υποχρέωση εφαρµογής των όρων της από τις συνεταιριστικού
χαρακτήρα

επιχειρήσεις

του

νοµού

κρίνεται

ότι

δε

θα

επηρεάσει

την

ανταγωνιστικότητά τους στην τοπική αγορά εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς
Για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ του
Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Νοµού Ηρακλείου αφενός
και της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
αφετέρου και που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων σε
επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας κ.λπ. στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης, η απόφασή
µου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας
όλων εκείνων που είναι µέλη του σωµατείου µε την επωνυµία "Σύνδεσµος
Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου" και εργάζονται µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν
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στο

Νοµό

ζυθοποιίας

Ηρακλείου,
και

ποτοποιίας,

εµφιάλωσης

οξοποιίας,

επιτραπέζιου

οινοποιίας,

νερού

και

οινοπνευµατοποιίας,

ανήκουν

στη

δύναµη

συνεταιριστικών οργανώσεων του Ν. Ηρακλείου - µελών της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Άρθρο 2
Ειδικότητες
Οι ανωτέρω εργαζόµενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την ειδικότητά
τους ως εξής:
Κατηγορία Α:

Οινοποιοί, οξοποιοί, ποτοποιοί, εργατοτεχνίτες ζυθοποιίας (ζυθοβράστες,
εργάτες υπογείου φίλτρου, ζύµωσης, πλύσης και 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
Βασικά Ηµεροµίσθια

Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά
έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2003, αυξάνονται από 1-9-2003 κατά ποσοστό 4%
(Α κατηγορία 26,38 ευρώ και Β κατηγορία 24,01 ευρώ).
Άρθρο 4
Επιδόµατα
Α) Από 1-9-2003 το ποσοστό της δεύτερης τριετίας αυξάνεται από 7% σε 10% επί
του βασικού ηµεροµισθίου.
Β) Στους εργαζοµένους στα οινοποιεία και απασχολουµένους µε τη χρήση θειώδους
για τη συντήρηση του κρασιού, το άνοιγµα και το πλύσιµο των δεξαµενών
κρασιού και τη συντήρηση αυτών, καταβάλλεται επίδοµα εξ ενός (1) ευρώ
ηµερησίως.
Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από την παρούσα σε καµία περίπτωση
δεν θα υπολείπεται του συνόλου των αντιστοίχων αποδοχών σύµφωνα µε τους όρους
της αντίστοιχης ισχύουσας Εθνικής κλαδικής συλλογικής ρύθµισης εργατ/τών
επιχειρήσεων ποτοποιίας, οξοποιίας ζυθοποιίας κ.λπ.
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Άρθρο 5
∆ιατήρηση των Ρυθµίσεων που δε θίγονται µε τις παραπάνω ∆ιατάξεις
Κάθε διάταξη προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε., ∆Α ή διµερούς συµφωνίας ή επιχειρησιακής
συµβάσεως για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών που υπάγονται στην
παρούσα και δεν είναι αντίθετη µε αυτήν ή δεν έχει ρητά τροποποιηθεί εξακολουθεί
να ισχύει.
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 δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 6
∆ιάρκεια
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται για ένα έτος δηλαδή από 1-9-2003 µέχρι 31-8-2004.

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης:
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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