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Προς: 

1. Σύνδεσµο Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας  

Ν. Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 

2. Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Κρήτης, οδός Η, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 

(Βιοµηχανία Ιωάννη Καβάλη) 

3. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΝΗ), 

Βλαστών 10 και 1770, 71 202 Ηράκλειο Κρήτης 

4. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

7/2005 

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 στο Νοµό Ηρακλείου Κρήτης 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 3/22-04-2005) 

Στην Αθήνα σήµερα την 12 Απριλίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής-

∆ιαιτητής του Ο.ΜΕ.∆.,  

-  που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 την 17 Μαρτίου 2005 για την επίλυση 

της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργατοτεχνιτών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, 

οινοποιίας, οινοπνευµατοποιίας, ζυθοποιίας, και εµφιάλωσης της περιφέρειας του 

Ν. Ηρακλείου Κρήτης. 

-  συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον Ο.ΜΕ.∆. µε την από  

2 ∆εκεµβρίου 2004 και αριθµ. πρωτ. 173/2-12-2004 αίτηση του Συνδέσµου 

Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου,  

αφού ανέλαβα τη ∆ιαιτησία την 22 Μαρτίου 2005, σε συνέχεια της από  
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9 Μαρτίου 2005 αίτησης προσφυγής στη ∆ιαιτησία του Συνδέσµου 

Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου για την επίλυση 

της εν λόγω συλλογικής διαφοράς,  

κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την 

ακολουθεί, σε ∆ιαιτητική Απόφαση µε τις εξής ρυθµίσεις: 

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 επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, 

οινοπνευµατοποιίας, ζυθοποιίας και εµφιάλωσης επιτραπέζιου νερού, λαδιού, κρασιού 

και ποτών γενικά Νοµού Ηρακλείου, µελών των συµβαλλοµένων εργοδοτικών 

οργανώσεων. 

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 

1.  Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, 

διαµορφώνονται από 1-12-2004 ως εξής:  

Α κατηγορία:  27,17 ευρώ  και Β κατηγορία:  24,73 ευρώ. 
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2.  Τα βασικά ηµεροµίσθια, όπως διαµορφώνονται την 31-12-2004 αυξάνονται από 

1-1-2005 κατά ποσοστό 3,5%. 

3.  Τα βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα διαµορφωθούν την 31-8-2005, αυξάνονται από 

1-9-2005 κατά ποσοστό 4,0%. 

Άρθρο 4  

Επιδόµατα 

Από 1-1-2005 το ποσοστό της τρίτης τριετίας αυξάνεται από 5% σε 7% και 

υπολογίζεται επί του βασικού ηµεροµισθίου. 

Άρθρο 5  

Λοιπές Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

1.  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. 

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 δε θίγονται από 

τις διατάξεις της παρούσας. 

3.  Όλες οι θεσµικές διατάξεις της από 24-5-2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως ισχύουν, εφόσον 

είναι ευνοϊκότερες από τις διατάξεις που προβλέπονται από την παρούσα, 

εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους που υπάγονται σε αυτήν. 

Άρθρο 6  

∆ιάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας µε τις επί µέρους διακρίσεις, ορίζεται για το χρονικό διάστηµα 

από 1-12-2004 µέχρι 30-11-2005. 

Αιτιολογία 

Στην Αθήνα σήµερα την 12 Απριλίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής-∆ιαιτητής 

του Ο.ΜΕ.∆., που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν.1876/90 την 17 Μαρτίου 2005 για την 

επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας 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 γενικά στο Νοµό Ηρακλείου Κρήτης, κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 
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ορίζει στην ανωτέρω ∆ιαιτητική Απόφαση, αφού προσκάλεσα τα µέρη, εγκαίρως  

και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΕΚ Ηρακλείου Κρήτης την  

31 Μαρτίου 2005 ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά εργασίας. Στη συνάντηση 

προσήλθαν οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού 

Χηµικής Βιοµηχανίας Ν. Ηρακλείου, ενώ δεν προσήλθαν λόγω σοβαρών προσωπικών 

κωλυµάτων οι εκπρόσωποι του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Κρήτης και της Οµοσπονδίας 

Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΝΗ), οι οποίοι σε επικοινωνία µε το 

∆ιαιτητή δήλωσαν την επιθυµία τους να εξελιχθεί η διαιτητική διαδικασία. ∆εν 

προσήλθε επίσης εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ.  

Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη ∆ιαιτητική Απόφαση 7/2005 αφού έλαβα υπόψη 

µου και τα εξής: 

1.  Την αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό 

φάκελλο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά κατά την διάρκεια της 

Μεσολαβητικής προσπάθειας. 

2.  Ότι στα πλαίσια της 10ήµερης προθεσµίας για την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης, 

δεν υπήρξε λόγω σοβαρών κωλυµάτων δυνατότητα συναίνεσης µεταξύ των 

µερών για τη σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της ∆ιαιτησίας.  

3.  Την προηγούµενη ΣΣΕ από 17/12/2003 (Π.Κ. 1/26-1-2004 Επιθ.Εργ.) για τη 

ρύθµιση της συλλογικής διαφοράς, καθώς και τις προγενέστερες ρυθµίσεις. 

4.  Τη σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, το περιεχόµενο αυτής, τις εξελίξεις του 

πληθωρισµού κατά το 2003, και το 2004, και τις υφιστάµενες προβλέψεις για το 

πληθωρισµό του 2005 συνολικά.  

5.  Την Πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία έγινε εµπρόθεσµα δεκτή από την 

εργατική πλευρά.  

6.  Το ότι η προηγούµενη ρύθµιση ίσχυε για την περίοδο 7-9-2003 έως 31-8-2004, 

και η παρούσα ρύθµιση αφορά την περίοδο µε έναρξη ισχύος την 1-12-2004 

λόγω της καθυστερηµένης προσφυγής των εργαζοµένων στις υπηρεσίες 

Μεσολάβησης του Ο.ΜΕ.∆. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2005 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 


