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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας  των  

Σταφιδεργατών- Σταφιδεργατριών Νοµού Ηρακλείου  

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/11-08-2005) 

Στο Ηράκλειο σήµερα ……. του έτους 2005 ηµέρα …….…….  και ώρα ……. πρωινή 

συνήλθαµε στα γραφεία της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΣΟΣ) οι 

παρακάτω: 

υπογραφόµενοι αφενός: 

Α)  Εξαγωγείς εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Εξαγωγέων 

Σουλτανίνας 

1.  ΠΕΡ∆ΙΚΟΠΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

2.  ΠΙΤΣΙ∆ΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

3.  ΤΟΣΚΟΥ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  

4.  ΜΕΛΙΣΣΕΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ 

Και αφετέρου 

Β)  Εκπρόσωποι του Συνδέσµου Τεχνιτών Εργατών και Εργατριών 

Επεξεργασίας Σταφίδας Νοµού Ηρακλείου 

1.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.  ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

4.  ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι όπως φαίνεται από τα επισυναπτόµενα έγγραφα, και 

αποφασίσαµε τα ακόλουθα: 

Εις το ισχύον κατά την 31/08/2005 τιµολόγιο αµοιβής των Σταφιδεργατών χορηγείται 

αύξηση 2% σε όλα τα στάδια εργασιών. 

Στα ηµεροµίσθια των Σταφιδεργατριών χορηγείται αύξηση κατά ποσοστό 3%  

(τρία επί τοις εκατό) από 01/09/2005 έως 31/8/2006. 

Το κατά τα ανωτέρω διαµορφούµενα τιµολόγια αµοιβής των Σταφιδεργατών 

καθορίζεται σε ΕΥΡΩ κατά τόνο µετά µικτών των βαρών ως κάτωθι: 
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Άρθρο 1 

1.  Παραλαβή εκφόρτωση σταφίδων:  
Α.  Σε τσουβάλια 4,97 
Β1.  Σε πλαστικά κιβώτια, παλεταρισµένα µε κλαρκ 4,00 
Β2.  Σε πλαστικά κιβώτια χωρίς παλέτα 4,97 
Β3.  Σε παλετοκιβώτια µε κλαρκ 4,00 
  

2.  Παραλαβή σταφίδας από παραγωγούς στο εργοστάσιο, 
εκφόρτωση 4,97 
  

3.  Άδειασµα  
Α.  Πλαστικών κιβωτίων 5,36 
Β.  Σάκκων 5,36 

4.  Τροφοδοσία πλυντηρίου  
Α.  Άδειασµα µικρών πλαστικών κιβωτίων 12,98 
Β.  Άδειασµα σάκων 12,98 
Γ.  Άδειασµα Παλετοκιβωτίων στον τροφοδότη του 

Συσκευαστηρίου 12,98 
5.  Ντάνιασµα µε κλαρκ 0,77 

  
6.  Μετακόµιση υποπροϊόντων µε κλαρκ 3,78 
  

12,98 

7.  Για τον εγκιβωτισµό σουλτανίνων µε αυτόµατα 
µηχανήµατα Σελοφάν θα λαµβάνεται η αξία όπως ορίζει η 
παρούσα συλλογική σύµβαση επαυξηµένη κατά τόνο µε 

Για τον εγκιβωτισµό σουλτανίνων µε αυτόµατα 

µηχανήµατα Σελοφάν για την ΚΣΟΣ 17,75 
  
8.  Φόρτωση  

Α.  Χαρτοκιβωτίων σε φορτηγά ή container 4,92 
Β.  Χαρτοκιβωτίων µε κλαρκ και παλέτα 4,44 
Γ.  Υποπροϊόντων µε κλαρκ  

1.  Σακιά 4,44 
2.  Άδειασµα σάκων 5,36 

  
9.  Για την παραλαβή σταφίδων εκτός πόλεως Ηρακλείου 

ευρισκοµένων καθορίζεται αµοιβή για το σύνολο των 
σχετικών εργασιών 9,98 

  
10.  Για την διακίνηση σταφίδας από Ηράκλειο σε άλλες 

περιοχές εκτός Νοµού Ηρακλείου, καθορίζεται αµοιβή για 
το σύνολο των σχετικών εργασιών 12,26 

  
11.  Κοσκίνισµα  

Α.  1η µέρα ντάνα 0,77 
Β.  2η µέρα και πέρα 4,75 
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Άρθρο 2 

Εις το ισχύον κατά την 31/08/2005 τιµολόγιο αµοιβής των Σταφιδεργατών Ηρακλείου 

χορηγείται αύξηση 2% σε όλα τα στάδια εργασιών. Στα δε ηµεροµίσθια των 

Σταφιδεργατριών των απασχολουµένων στα Νέα Σταφιδεργοστάσια εκτός Ηρακλείου 

ευρισκόµενα χορηγείται αύξηση τρία επί τοις εκατό (3%) από 01/09/2005-31/8/2006.  

Άρθρο 3 

Τα ηµεροµίσθια των Σταφιδεργατριών Ηρακλείου Κρήτης που απασχολούνται τόσο 

στα παλαιά όσο και στα καινούργια εργοστάσια για 8ωρη ηµερήσια εργασία  

(πέντε ηµερών) καθορίζονται» ως εξής από 1/9/2005-31/8/2006. 

1.  Εργάτρια πλυντηρίου 29,12 

2.  Εργάτρια επεξεργασίας - συσκευασίας 28,42 

Άρθρο 4 

Τα από τα παραπάνω άρθρα 1, 2 ,3 καθοριζόµενα τιµολόγια αµοιβής των 

Σταφιδεργατών και ηµεροµίσθια των Σταφυδεργατριών προσαυξάνονται όπως 

παρακάτω: 

1.  Για πραγµατοποιούµενη εργασία από ώρα 16.00 - 18.00 προσαύξηση επί των 

ανωτέρω αµοιβών 25%. 

2.  Για πραγµατοποιούµενη εργασία από ώρα 18.00 - 20.00 προσαύξηση επί των 

ανωτέρω αµοιβών 50%. 

3.  Για την πραγµατοποιούµενη εργασία το Σάββατο προσαύξηση κατά 25% επί των 

ανωτέρω αµοιβών. 

4.  Για την πραγµατοποιούµενη εργασία την Κυριακή προσαύξηση κατά 75% επί των 

ανωτέρω αµοιβών. 

Άρθρο 5 

Τα από τα άρθρα 1ο και 2ο της παρούσας καθοριζόµενα τιµολόγια για αµοιβή 

Σταφιδεργατών προσαυξάνονται καθ' όλο το έτος 

α.  Κατά ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) για τη λήψη δώρου Χριστουγέννων 

Νέου Έτους και Πάσχα από τους εν λόγω εργαζόµενους (Σταφιδεργάτες). 

β.  Κατά ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) για τη λήψη από αυτούς 

(Σταφιδεργάτες) άδειας και επιδόµατος αδείας. 
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Άρθρο 6 

Το υπό του άρθρο 6 της από 1/1/91 Σ.Σ.Ε. Σταφιδεργατών προβλεπόµενο  

ποσοστό 5% επί του ισχύοντος τιµολογίου εξακολουθεί να ισχύει. 

Άρθρο 7 

Το υπό της 3/80 αποφάσεως ∆.∆.∆.∆. Χανίων προβλεπόµενο επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας εκ ποσοστού 10% για τους Σταφιδεργάτες και Σταφιδεργάτριες που 

απασχολούνται στα παλαιά Σταφιδεργοστάσια και 7% για τους Σταφιδεργάτες και 

Σταφιδεργάτριες που απασχολούνται στα νέου τύπου εργοστάσια, εξακολουθεί να 

ισχύει υπολογιζόµενο επί των δια της παρούσης διαµορφωµένων αµοιβών επί του 

τιµολογίου των Σταφιδεργατών. Στα δε ηµεροµίσθια των Σταφιδεργατριών έχει 

συµψηφισθεί. 

Άρθρο 8 

Τα υπό των άρθρων 1 και 2 της παρούσης καθοριζόµενα τιµολόγια αµοιβής των 

Σταφιδεργατών προσαυξάνονται µε ποσοστό 10% για επίδοµα γάµου.  

Τα ηµεροµίσθια των έγγαµων Σταφιδεργατριών τα καθοριζόµενα από το άρθρο 3 της 

παρούσας προσαυξάνονται µε 10% ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι ο σύζυγος. 

Άρθρο 9 

Επειδή τελευταία παρατηρείται διακίνηση µεγάλης ποσότητας σταφίδας από το νοµό 

Ηρακλείου σε άλλα διαµερίσµατα της χώρας , µε αποτέλεσµα να µειώνεται αισθητά η 

εργασία των Σταφιδεργατών Ηρακλείου συµφωνείται όπως για κάθε τόνο 

φορτωµένης απεξεργάστου σταφίδας από οποιοδήποτε σηµείο της πόλης ή του 

νοµού Ηρακλείου µε προορισµό την επεξεργασία ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής 

σε άλλα διαµερίσµατα της χώρας, εκτός από την υπό των προηγουµένων άρθρων 

οριζόµενη αµοιβή των Σταφιδεργατών εισπράττονται υπό των εργατών από 1/9/2005 

έως 31/8/2006 16,80 ΕΥΡΩ κατά τόνο προς κάλυψη της διαφυγούσας εργασίας των 

Σταφιδεργατών Ηρακλείου. 

Άρθρο 10 

Οι Σταφιδεργάτες της Συνεργατικής που καλύπτονται µε την παρούσα Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας και επιθυµούν να αποκτήσουν ∆ίπλωµα Χειριστών ανυψωτικών 

µηχανηµάτων (ΚΛΑΡΚ) για να χειρίζονται τα µηχανήµατα που υπάρχουν στα 

σταφιδεργοστάσια µόνο της περιοχής Νοµού Ηρακλείου θα απαιτείται η προϋπηρεσία 

που προβλέπεται από το Νόµο, αλλά θα αρκεί µόνο η υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 

Νόµου 1599) του εργοδότη ως προς την προϋπηρεσία και η πιστοποίηση αυτής από 

το Σωµατείο Σταφιδεργατών - Σταφιδεργατριών Νοµού Ηρακλείου. 
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Το ωράριο των Σταφιδεργατών θα είναι 08.00 - 15.00 και για ένα άτοµο 07.00-15.00.  

Θα ορισθεί Υπεύθυνος Βάρδιας σε συνεργασία µε τον εργοδότη. 

Οι Σταφιδεργάτες είναι υποχρεωµένοι να φορούν οµοιόµορφη ενδυµασία (φόρµα), 

αλλά και κράνη, χορηγούµενα από τους εργοδότες. 

Οι Σταφιδεργάτες υποχρεούνται στην τήρηση των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας 

στους χώρους του εργοστασίου, εφ' όσον παρέχονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

από τους εργοδότες. 

Επίσης υποχρεούνται: 

Α)  για τον καθηµερινό έλεγχο προ της ενάρξεως της εργασίας των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων 

Β)  να γνωρίζουν στον υπεύθυνο του εργοστασίου κάθε βλάβη που προκύπτει, ώστε 

να αποφεύγονται µεγαλύτερες ζηµίες στα µηχανήµατα. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 1/1/1991 ΣΣΕ 

Σταφιδεργατών - Σταφιδεργατριών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης 

Επιθεώρησης Εργασίας Ηρακλείου 1/1991). 

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπό τους ανωτέρω όρους και υπό τας ανωτέρω 

διακρίσεις αρχίζει να ισχύει από 1 Σεπτεµβρίου 2005 και λήγει στις  

31 Αυγούστου 2006. 

Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας συντάχθηκε σε δώδεκα αντίγραφα, δύο 

από τα οποία εστάλησαν στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση και δηµοσίευση, τα δε 

υπόλοιπα δέκα ελήφθησαν από τους συµβαλλόµενους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΙ∆ΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΠΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΙΤΣΙ∆ΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΣΚΟΥ∆ΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΜΕΛΙΣΣΕΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ 

ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


