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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«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» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:4/19.5.2010) 

Σήµερα την 7 Μαΐου 2009 στo Ηράκλειο Κρήτης, µεταξύ: 

1. του Συνδέσµου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Χηµικής Βιοµηχανίας Νοµού 

Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Eµµανουήλ Κουντάκη, Πρόεδρο 

και  

2. της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών & Εµπόρων Νοµού Ηρακλείου, 

όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Χαράλαµπο Λεκάκη, Αντιπρόεδρο  

συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Με την παρούσα καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες και οι λοιποί όροι εργασίας 

των εργαζοµένων που είναι µέλη του σωµατείου µε την επωνυµία  

«ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ 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 της 

συµβαλλόµενης εργοδοτικής οργάνωσης.  

Άρθρο 2 

Ειδικότητες 

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στη σύµβαση αυτή διακρίνονται 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). 
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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 από 13-3-2009 Σ.Σ.Ε. 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 από 13/3/2009 ΣΣΕ όπως και κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ, 

∆Α ή διµερούς συµφωνίας ή επιχειρησιακής συµβάσεως για τους όρους αµοιβής 

και 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 όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, συλλογικές 

συµβάσεις, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές 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. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την εργατική πλευρά Για την εργοδοτική πλευρά 

 

 

 

Εµµανουήλ Κουντάκης 

Πρόεδρος 

 

 

 

Χαράλαµπος Λεκάκης 

Αντιπρόεδρος  

 
 


