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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

54/1999 

 

1.1 Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.∆. (αριθ πρωτ: 057/10.9.1999) η πρωτοβάθµια 

συνδικαλιστική οργάνωση «Σύνδεσµος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής 

Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την 

επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτής 

και της εργοδοτικής οργάνωσης «Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισµών» (ΠΑΣΕΓΕΣ).  Η  διαφορά αφορά στη σύναψη 

τοπικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών, του 

Νοµού Ηρακλείου Κρήτης, µελών της ΠΑΣΕΓΕΣ. 

1.2 Στις 17.9.1999 αναδείχθηκα, µε πρώτη κλήρωση, διαιτητής για τη 

συγκεκριµένη υπόθεση. 

1.3 Στις 22.9.1999 ανέλαβα τα καθήκοντα µου. 

1.4 Μετά από πρόσκληση µου κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ακρόαση για 

συζήτηση της διαφοράς, στις 25.9.1999 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., τα οποία 

όµως δεν παραστάθηκαν αν και κλητεύθηκαν νόµιµα. 

 

2. Αφού έλαβα υπόψη: 

 

2.1 Ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε νόµιµα, µονοµερώς, από την ενδιαφερόµενη 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, µετά την άρνηση της 

εργοδοτικής πλευράς να συµµετάσχει στις διαδικασίες της µεσολάβησης (βλ. 

Από 1.7.1999 πρακτικό µεσολάβησης). 

2.2 Την από 26.4.1999 έγγραφη καταγγελία της υπό χρονολογία 3.3.1998 τοπικής 

Σ.Σ.Ε. (αριθ πράξης κατάθεσης στην Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου 

2/4.3.98) και της υπ΄αριθ 7/98 ∆Α του Ο.ΜΕ.∆. (αριθ πράξης κατάθεσης στην 
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Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου 2/98), µε την οποία καταγγέλλονται οι 

προηγούµενες  συλλογικές ρυθµίσεις και καλούνται οι εργοδοτικές 

επαγγελµατικές οργανώσεις, µεταξύ των οποίων και η ΠΑΣΕΓΕΣ, σε έναρξη 

διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. 

2.3 Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στις εργοδοτικές οργανώσεις και στην 

Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης και αναφέρει τα προς 

διαπραγµάτευση θέµατα. 

2.4 Όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελλο της συλλογικής 

διαφοράς και ιδιαίτερα την από 1 Ιουλίου 1999 Σ.Σ.Ε. από την οποία 

προκύπτει ότι, εκτός της ΠΑΣΕΓΕΣ, οι υπόλοιπες δύο εργοδοτικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις («Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Κρήτης» και 

«Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ηρακλείου» (ΟΕΒΝΗ), που 

συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις, συµφώνησαν για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας του «προσωπικού ποτοποιϊας, οξοποιϊας, οινοποιϊας, 

οινοπνευµατοποιϊας, ζυθοποιϊας και εµφιαλώσεως επιτραπεζίου νερού της 

περιφερείας του νοµού Ηρακλείου Κρήτης» και υπέγραψαν την προηγούµενη 

συλλογική σύµβαση εργασίας. 

2.5 Ότι για το ενιαίο των όρων αµοιβής και εργασίας, οι προηγούµενες ρυθµίσεις 

θα πρέπει να ισχύσουν και για τους εργαζόµενους των ίδιων ειδικοτήτων, που 

απασχολούνται στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών στη περιφέρεια του 

Νοµού Ηρακλείου Κρήτης, µέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ. 

 

   3. Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση 

εξηρτηµένης εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου, που είναι µέλη του Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου και απασχολούνται στις επιχειρήσεις 

(συνεταιρισµούς) Ποτοποιϊας, Οξοποιίας, Οινοποιϊας, Οινοπνευµατοποιϊας, Ζυθοποιϊας  

και εµφιαλώσεως Επιτραπεζίου νερού του Νοµού Ηρακλείου και είναι µέλη της 

«Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών» (ΠΑΣΕΓΕΣ). 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων, όλων των ειδικοτήτων, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στις ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις και ειδικότερα στον όρο 2 της 

∆ιαιτητικής Απόφασης 7/1998 (πράξη κατάθεσης Επιθεώρησης Εργασίας Νοµού 

Ηρακλείου αρ. 2/1998), όπως αυτά ίσχυαν την 19-5-1999, αναπροσαρµόζονται από 

20-5-1999 σε ποσοστό 2,5% και όπως αυτά θα ισχύουν την 19-11-1999 

αναπροσαρµόζονται από 20-11-1999 σε ποσοστό 2,5%. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Στους εργαζόµενους που είναι υπεύθυνοι τµήµατος χορηγείται δραχµικό επίδοµα 

υπευθυνότητας ποσού τριάντα δραχµών ανά ηµέρα εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την υπογραφή της ήτοι από   20-5-1999. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Προϊσχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις (Σ.Σ.Ε και ∆.Α.) διµερείς συµφωνίες  

επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις που αφορούν τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των εργαζοµένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή διατηρούνται σε ισχύ. 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που ορίζονται µε την απόφαση αυτή 

ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους Σ.Σ.Ε, ∆.Α., Υπουργικές 

Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν 

θίγονται από τους όρους της απόφασης  αυτής. 

Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από την παρούσα  σε καµµία περίπτωση 

δεν µπορεί να υπολείπονται από το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από την 

αντίστοιχη κλαδική Εθνική Σ.Σ.Ε.  
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Aθήνα 1 Οκτωβρίου 1999 

 

 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 


