
ΔιμερÞò διετÞò ΕπιχειρησιακÞ ΣυλλογικÞ ΣýμΒαση Εργασßαò των ετþγ 201 6 και 2ο17,
για τουò üρουò αμοιΒÞò και εργασßαò των εργαζομÝνων στη ΒιομηχανικÞ μονÜδα

Πικερμßου τÞξ «ELBISCo ΑΕ»».

Στο ΠικÝρμι σÞμερα στιò 06/04 /2016 μεταξý αφ' ενüò μεν τηò ανþνυμηò εταιρßαò με την
επωνυμßα «ELBISCO ΑΕ» που εδρεýει στο ΠικÝρμι ΑττικÞò, 21Ο χ/τρο Λεωφ. Μαραθþνοò και
εΚπροσωπεßται νüμιμα απü τουò κ.κ. ΔημοσθÝνη ΡαμαντÜνη, Διευθýνοντα ΣýμΒουλο και Στ.
Μποζßκα, Δ/ντÞ Ανθρωπßνου Δυναμικοý και αφ' ετÝρου δε του Διοικητικοý ΣυμΒουλßου του
Σωματεßου ΕργαζομÝνων στο εργοστÜσιο Πικερμßου τηò ELBISCO, üλων εξουσιοδοτημÝνων για
την υπογραφÞ τηò παροýσαò σýμΒασηò εργασßαò, συμφþνησαν και συναποδÝχθηκαν τα εξÞò:

Με την παροýσα τροποποιεßται η επιχειρησιακÞ συλλογικÞ σýμΒαση εργασßαò των ετþγ 20º4
και 201 5 στα εξÞò σημεßα:

1. Οι üροι αμοιΒÞò και εργασßαò των εργαζομÝνων διÝπονται απü την εκÜστοτε ΕΓΣΣΕ. Για
üλουò τουò εργαζομÝνουò με σýμΒαση αορßστου χρüνου ισχýουν σταθερÜ τα
ημερομßσθια/μισθοß και επιδüματα που ελÜμΒαναν κατÜ την 31 /12/Ζο15.

Ζ. Οι þρεò νυχτερινÞò εργασßαò θα αμεßΒονται με 30%,

3. ΠροΒλÝπεται ετÞσια παροχÞ διατακτικþν ýψουò €160 στο σýνολο των εργαζομÝνων.
4. Η επιχεßρηση θα καταΒÜλει στο Σωματεßο για ψυχαγωγικοýò σκοποýò 20€ ετησßωò ανÜ

εργαζüμενο αορßστου χρüνου.
5. Η επιχεßρηση θα παρÝχει στα τÝκνα ηλικßαò 0-º2 ετþν üλων των εργαζομÝνων δþρο

αξßαò 20€ για τιò εορτÝò των ΧριστουγÝwων.
6. Η επιχεßρηση, σε αναγνþριση τηò στÞριξηò των εργαζομÝνων, οικειοθελþò και απü

ελευθεριüτητα, χορηγεß εφ'Üπαξ παροχÞ ποσοý 40€ ετησßωò στουò εργαζομÝνουò που
κατÜ την υπογραφÞ τηò παροýσαò Ýχουν συμπληρþσει τρßα (3) συναπτÜ Ýτη εργασßαò
στην επιχεßρηση. ΕπιπλÝον, σε üσουò εργαζüμενουò Ýχουν συμπληρþσει δþδεκα (12)

μÞνεò εργασßαò στην επιχεßρηση κατÜ τη διÜρκεια των δýο τελευταßων ετþν, η
επιχεßρηση χορηγεß εφ' Üπαξ παροχÞ ποσοý 30€ ετησßωò. Η επιχεßρηση διατηρεß το
δικαßωμα να διακüψει τιò παροχÝò αυτÝò μονομερþò οποτεδÞποτε.

7. Η επιχεßρηση θα εξακολουθÞσει να μεριμνÜ για την ορθÞ λειτουργßα τωγ συστημÜτων,
þστε να διασφαλßζεται η υγιεινÞ των χþρων εργασßαò καθþò και η ασφÜλεια και η
εκπαßδευση των εργαζομÝνων.

8. Οι εργαζüμενοι θα τηροýν üλουò τουò κανüνεò ασφαλεßαò και θα χρησιμοποιοýν
ανελλιπþò τα ατομικÜ μÝτρα ασφαλεßαò.

9. Οι εργαζüμενοι θα συνεχßσουν να καταΒÜλλουν κÜθε δυνατÞ προσπÜθεια και
υποστÞριξη στιò ενÝργειεò Βελτßωσηò τηò παραγωγικüτηταò τηò μονÜδαò μÝσα σε
νüμιμα πλαßσια, üπωò αυτÜ διÝπονται απü τιò αρχÝò του εργατικοý δικαßου και τηò
εργατικÞò νομοθεσßαò.

10. Η ανωτÝρω συμφωνßα καλýπτει και ικανοποιεß τα πÜσηò φýσεωò αιτÞματα του
Σωματεßου για τα Ýτη 20º 6 και 2017 (απü 1 /1 /Ζ016 Ýωò 31 /12/7017) και ωò εκ τοýτου
αυτονüητο εßναι üτι θα υπÜρχει εργασιακÞ ειρÞνη και ομαλÞ λειτουργßα για ολüκληρη
τη διετßα.

ºº. Η ισχýòτηò παροýσαòσýμΒασηòαρχßζει απü την 1/1/2016 και λÞγει την 3º /12/2017.
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