
ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008

Στην Ν. Σάντα σήμερα 2/7/2008 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, αφ' ενός της
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 26 και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα με το παρόν από τον
Διευθυντή Προσωπικού του εργοστασίου Δ. Καρακατσάνη του Θεοδώρου κάτοικο
Θεσσαλονίκης, Επιδαύρου 39, Κ. Τούμπα ΑΔΤ Ν 378698 και αφετέρου του
σωματείου του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του εργοστασίου
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. με την επωνυμία «Η ΑΝΕΜΗ» το οποίο εδρεύει στην Ν.
Σάντα, Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα κατά το άρθρο 12 και 14 του καταστατικού
του από τον α) Πρόεδρο Παύλο Παναγιωτίδη του Νικολάου κάτοικο Αγ.
Παντελεήμονα Κιλκίς, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 455220 ΔΑΤ και β) Γενικό
γραμματέα του σωματείου, Παναγιώτη Νικολαϊδη του Ευσταθίου κάτοικο Ν. Σάντας
Κιλκίς, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ 493407 ΔΑΤ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία
αποδεκτά τα κάτωθι:

1. Η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι όροι της παρούσας, θα έχουν
αναδρομική ισχύ από 1/1/2008 εκτός από τις περιπτώσεις που θα ορίζεται ρητά
διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος για κάποιους όρους, λήγει δε στις
31/12/2008

3. Οι όροι της παρούσας σύμβασης υπερισχύουν κάθε άλλης συλλογικής σύμβασης
ή διμερούς συμφωνίας.

4. Το καταβαλλόμενο βασικό ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών όπως αυτό είχε
διαμορφωθεί στις 31/12/2007, αυξάνεται για το διάστημα από 1/1/2008 έως
31/8/2008 κατά 1,10 € ημερησίως ή σε ποσοστό 3,04 % έτσι ώστε το
καταβαλλόμενο βασικό ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών να διαμορφώνεται σε
37,32 €. Ανάλογα και κατά το αυτό ποσοστό διαμορφώνεται και ο βασικός μισθός
των υπαλλήλων και δεν θα υπολείπεται σε αύξηση από 1,10 € ημερησίως.

Το καταβαλλόμενο βασικό ημερ/θιο των εργατοτεχνιτών όπωδ αυτό θα
διαμορφωθεί στις 31/8/08 αυξάνεται περαιτέρω απο 1/9/08 κατά 0,99 €
ημερησίωδ ή ποσοστό 2,65% και το καταβαλλόμενο βασικό ημερ/θιο των
εργατοτεχνιτών διαμορφώνεται σε 38,31 € ημερησίωδ.
Ανάλογα και κατά το αυτό ποσοστό διαμορφώνεται και ο βασικός μισθόδ των
υπαλλήλων και δεν θα υπολείπεται σε αύξηση απο 0,99 € ημερησίωδ.

Σε περίπτωση που από την κλαδική ΣΣΕ της ΟΕΚ1ΔΕ προκύψει μεγαλύτερη σε
ποσό αύξηση από τα ποσά που θα συμφωνηθούν εκτός των τυχόν διορθωτικών
ποσών ή ποσοστών, η επιχείρηση θα καταβάλει την διαφορά σε ευρώ από
ημερομηνία μεταβολής.

5. Με βάση την διαπίστωση ότι κοινός στόχος της επιχείρησης και των εργαζόμενων,
είναι η άνοδος και η κερδοφορία της εταιρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν
και συναποδέχονται ότι εφόσον η χρήση του έτους 2008 παρουσιάζει καθαρά



κέρδη, τότε θα χορηγηθεί διατακτική σε κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 9 της ΔΣΣΕ έτους 2005.

6. Την περίοδο εορτών των Χριστουγέννων θα διανεμηθούν δώρα σε παιδιά των
εργαζομένων μας, ηλικίας έως 12 ετών

7. Από 1/6/2008 θα χορηγηθεί αύξηση στο πριμ 4ης βάρδιας 2,50 € μηνιαίως σε
όσους εργαζόμενους εργάζονται με το σύστημα εργασίας τεσσάρων βαρδιών. Η
χορήγηση του ως άνω πριμ δίδεται με την προϋπόθεση λειτουργίας της
επιχείρησης 160 ωρών ανά εβδομάδα.

8. Από 1/6/08 χορηγείται αύξηση στο πριμ παραγωγής από 0,27 € σε 0,30 € την ώρα,
για τη θετική συμβολή όλων των εργαζομένων στους παραγόμενους τίτλους
νημάτων, την ποιότητα και παραγωγή. Ανάλογη αύξηση θα πάρουν και όσοι από
τους υπαλλήλους λαμβάνουν σε μηνιαία βάση πριμ παραγωγής (πρόσθετη αμοιβή)
και το ποσό διαμορφώνετα σε 48,45 € μηνιαίωκ.

9. Τα επιδόματα (γάμου - τριετιών κλπ) θα υπολογίζονται επί των κατωτάτων
ορίων της κλαδικής σύμβασης που υπάγεται ο εργαζόμενος.

10. Εφόσον από τις κλαδικές ΣΣΕ προκύψει αύξηση των επιδομάτων (γάμου, τριετιών
κλπ) που δεν καλύπτεται από την παρούσα διμερή ΣΣΕ, τότε οποιαδήποτε αύξηση
ισχύσει για το Α' εξάμηνο στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ», θα ισχύσει από
ημερομηνία μεταβολής.

11. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα αλλά εξακολουθούν να
καταβάλλονται, θα ισχύουν μέχρι τροποποίησης τους, κατά τα λοιπά θα ισχύει η
κλαδική σύμβαση εργασίας στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι.

12. Ολα τα ανωτέρω καλύπτουν τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Ν. Σάντας και
μισθοδοτούνται από τα ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε μέρος και
τρία για το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Κιλκίς και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφηκε όπως ακολουθεί
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 2/7/2008 Α.Σ.Σ.Ε.

Στην Ν. Σάντα σήμερα 2/7/2008 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, αφ'
ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Κομνηνών 26 και η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα με το παρόν από τον Διευθυντή Προσωπικού του εργοστασίου Δ.
Καρακατσάνη του Θεοδώρου κάτοικο Θεσσαλονίκης, Επιδαύρου 39, Κ.
Τούμπα ΑΔΤ Ν 378698 και αφετέρου του σωματείου του εργατοτεχνικού και
υπαλληλικού προσωπικού του εργοστασίου ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. με
την επωνυμία «Η ΑΝΕΜΗ» το οποίο εδρεύει στην Ν. Σάντα, Κιλκίς και
εκπροσωπείται νόμιμα κατά το άρθρο 12 και 14 του καταστατικού του από τον
α) Πρόεδρο Παύλο Παναγιωτίδη του Νικολάου κάτοικο Αγ. Παντελεήμονα
Κιλκίς, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 455220 ΔΑΤ και β) Γενικό γραμματέα του
σωματείου, Παναγιώτη Νικολαϊδη του Ευσταθίου κάτοικο Ν. Σάντας Κιλκίς,
κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ 493407 ΔΑΤ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία
αποδεκτά τα κάτωθι:

1. Όσοι από το εργατικό προσωπικό, αποχωρούν από την επιχείρηση
προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά στο ΙΚΑ για χορήγηση
σύνταξης λόγω υγείας και έχουν συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας,
εντάσσονται στην ρύθμιση του άρθρου 11 της ΔΣΣΕ του έτους 2005.

Το παρών προσάρτημα συντάχθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε
μέρος και τρία για το σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Κιλκίς και αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφηκε όπως
ακολουθεί.
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