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Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 1874 

Προς: 

1. Ένωση Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. 

Συντηρητών 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. Σύνδεσµος Ξενοδόχων Νοµού Λασιθίου, Οµήρου 8, Άγιος Νικόλαος Κρήτης 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

26/2008 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων 

Πρακτικών µηχανικών, θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης» 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 3/22-7-2008) 

Σήµερα, την 10.07.2008, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά 

το άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική 

διαφορά εργασίας µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ένωση Πτυχιούχων 

Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, Εργατών 

Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης» και 

των εργοδοτικών οργανώσεων µε την επωνυµία «Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου», 

και «Σύνδεσµος Ξενοδόχων Νοµού Λασιθίου» (τοπική οµοιοεπαγγελµατική συλλογική 

ρύθµιση) σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων 

Πρακτικών µηχανικών, θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης. 

Αφού έλαβε υπόψη του 

 

• Την από 10.01.2008 καταγγελία της από 29.06.2007 σ.σ.ε. (αρ. κατάθ. 

9/27.08.2007 Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου). 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 289/42Μ/07.02.2008 αίτηση µεσολάβησης της «Ένωσης 

Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, 
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Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής 

Κρήτης». 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1199/26.05.2008 µεσολαβητική πρόταση. 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1573/032∆/19.06.2008 αίτηση διαιτησίας της «Ένωσης 

Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, 

Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής 

Κρήτης». 

• Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας 

υπόθεσης. 

• Το γεγονός ότι κατά την προηγηθείσα µεσολαβητική διαδικασία υποβλήθηκε 

πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή µόνο από την πλευρά των εργαζοµένων, ενώ 

απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά.  

• Το γεγονός ότι κατά τη διαιτητική διαδικασία (και ειδικότερα κατά τη συνάντηση 

που ορίστηκε και πραγµατοποιήθηκε την 09.07.2008 µετά από εµπρόθεσµη 

πρόσκληση προς τα µέρη σε χώρο του ξενοδοχείου ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο Ηράκλειο 

Κρήτης) παραστάθηκε και εξέφρασε τις απόψεις της η πλευρά των εργαζοµένων, 

ενώ από τις εργοδοτικές οργανώσεις προσήλθε και ανέπτυξε τις απόψεις της 

µόνο η «Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου». Ο «Σύνδεσµος Ξενοδόχων Νοµού 

Λασιθίου» µολονότι προσκλήθηκε νοµίµως και δεόντως δεν παραστάθηκε κατά 

την ως άνω συνάντηση. 

• Ότι ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (ποσοστιαία ετήσια µεταβολή) για την περίοδο 

Ιουν 2008/Ιουν 2007 έχει διαµορφωθεί στο 4,9%, ενώ η ετήσια µεταβολή του 

εναρµ. ∆ΤΚ για την ίδια περίοδο έχει οµοίως διαµορφωθεί στο 4,9% (ΕΣΥΕ 

Ιούνιος 2008). 

• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται µε την από 02.04.2008 ΕΓΣΣΕ και αφορούν 

στο έτος 2008 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 3,45% από 01.01.2008 και σε 

ποσοστό 3,0% από 01.09.2008. 

• Ότι ο αυξήσεις που προβλέφθηκαν από την σ.σ.ε. που αφορά στους όρους 

αµοιβής και εργασίας των πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, θερµαστών κ.λπ. 

που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας 

προβλέφθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 3,5% από 01.01.2008 και 3,1% από 

01.07.2008. 

• Ότι τα ίδια ως άνω ποσοστά (3,5% από 01.01.2008 και 3,1% από 01.07.2008) 

έχουν προβλεφθεί και στην από 26.05.2008 σ.σ.ε. που αφορά στο προσωπικό 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας. 
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• Ότι µε την υπογραφείσα τον µήνα Απρίλιο 2008 σ.σ.ε. µεταξύ της Ένωσης 

Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών Καυστήρων, 

Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών Ειδικοτήτων Ανατολικής 

Κρήτης και της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ν. 

Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) προβλέφθηκαν αυξήσεις 4% από 1.1.2008 και 4% από 

1.6.2008. 

• Ότι στην από 19.05.208 σ.σ.ε. που αφορά στους όρους εργασίας και αµοιβής 

των πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, θερµαστών κ.λπ. όλης της χώρας 

προβλέφθηκαν αυξήσεις 3,45% από 01.01.2008 και 3% από 01.09.2008. 

• Ότι αφενός µεν οι δαπάνες διαβίωσης των εργαζοµένων στην Κρήτη είναι 

αισθητώς αυξηµένες σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας, αφετέρου όµως η 

τουριστική κίνηση γενικότερα και ειδικότερα στην περιοχή της Κρήτης εµφανίζει 

κάµψη σε σχέση µε πέρυσι.  

Αποφασίζει ως εξής 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Με αυτή τη ∆ιαιτητική Απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και 

οι λοιποί όροι απασχόλησης για τα µέλη του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, Α∆. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Πτυχιούχοι Πρακτικοί µηχανικοί, Μηχανοδηγοί, 

Συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητές καυστήρων υγρών 

καυσίµων και Θερµαστές στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των Νοµών Ηρακλείου και 

Λασιθίου. 

Η ρύθµιση αυτή έχει εφαρµογή αποκλειστικά για τα µέλη του συµβαλλόµενου 

σωµατείου των εργαζοµένων. Η ιδιότητα του µέλους του σωµατείου αποδεικνύεται 

µε έγγραφη βεβαίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 2 

Ειδικότητες 

Οι ειδικότητες που υπάγονται σε αυτή τη συλλογική ρύθµιση έχουν ως εξής: 

α.  Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 

β.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α΄ 

γ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β΄ 
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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 

1. Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα διαµορφώνονται από 1-1-2008 

ανά ειδικότητα ως εξής: 

 

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 770,71 

β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α 751,42 

γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β 716,27 

δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ 676,69 

ε. Αρχιθερµαστές 716,27 

στ. Θερµαστές 660,33 

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 652,55 

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 676,69 

 

2. Περαιτέρω, οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων όπως θα έχουν διαµορφωθεί ανά 

ειδικότητα την 30.06.2008 αυξάνονται από 01.07.2008 κατά ποσοστό 3,5 % και 

διαµορφώνονται ανά ειδικότητα ως εξής: 

 

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 797,68 

β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α 777,72 

γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β 741,34 

δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ 700,37 

ε. Αρχιθερµαστές 741.34 

στ. Θερµαστές 683,44 

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 675,39 

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 700,37 
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Άρθρο 8 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων 

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 9 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις 

της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτει από τη παρούσα ∆.Α. σε καµία περίπτωση 

δεν θα υπολείπεται του συνόλου των αποδοχών σύµφωνα µε τους όρους της 

αντίστοιχης ισχύουσας Εθνικής Οµοιοεπαγγελµατικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

"για τους όρους αµοιβής και εργασίας πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, 

θερµαστών και ψυκτικών µέσων και κατωτέρων σχολών όλης της χώρας". 

Άρθρο 10 

Έναρξη Ισχύος  

Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2008. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 10 Ιουλίου 2008 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 


