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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ      ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών  

όλης της χώρας» 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 118/23-9-08) 

Στην Αθήνα σήµερα, 25 Ιουλίου 2008, µεταξύ: 

Αφ’ ενός της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιµατισµού – 

∆έρµατος Ελλάδας (ΟΕΚΙ∆Ε), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τους ∆ήµο Θεοδώρου, 

Πρόεδρο και Βάσω Μάµαλη Γενική Γραµµατέα και αφετέρου των εργοδοτικών 

οργανώσεων:  

α) Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τους Παναγιώτη 

Τραϊανό Πρόεδρο του ∆.Σ. και Αθανάσιο Λάγγα Γενικό Γραµµατέα, 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας κλαδικής συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, συµφώνησαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής. 

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι γoυνεργάτες/τριες όλης της χώρας µε τις 

ακόλουθες ειδικότητες: 

Α. Ανειδίκευτοι: οι άνω των 17 ετών εργαζόµενοι στον κλάδο, εφόσον δεν υπάγονται 

στις παρακάτω ειδικότητες 

Β. Βοηθοί τεχνίτες: οι εργαζόµενοι γενικά στον κλάδο, εκτός των τεχνιτών και 

ειδικευµένων, εφόσον 

1. έχουν απασχοληθεί τρία χρόνια στον κλάδο και έχουν συµπληρώσει 400 ηµέρες 

τυπικής απασχόλησης στον κλάδο µε αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη ή 

2. είναι σπουδαστές της σχολής γουνοποιίας και έχουν συµπληρώσει 150 ηµέρες 

τυπικής απασχόλησης στον κλάδο µε αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, ανεξάρτητα 

από χρόνο προϋπηρεσίας. 

Οι ηµέρες τυπικής απασχόλησης µε ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύονται από τον 

αριθµό ενσήµων που φέρουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζοµένων. 

Γ. Τεχνίτες: οι εργαζόµενοι ως χρωµατιστές, κόπτες, µηχανικοί, σταµατωτές, 

καµπαδονιστές γενικά, ντουµπλαριστές, φοδραριστές, µoνταριστές. 

∆. Ειδικευµένοι: οι απόφοιτοι της Σχολής Γουνοποιίας Μέσης Εκπαίδευσης. Αµείβονται 

µε το ηµεροµίσθιο του τεχνίτη προσαυξηµένο κατά 10%. 
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Άρθρο 2 

Βασικά Ηµεροµίσθια  

Τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 

διαµορφωθεί στις 31.12.2007, σύµφωνα µε την από 28.6.2007 ΣΣΕ αυξάνονται από 

1.1.2008, κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2008, µετά την 

παραπάνω προσαύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,5% και 

διαµορφώνονται ως εξής: 

Κατηγορία Από 1-1-2008 Από 1-7-2008 

Ανειδίκευτοι 33,60 34,78 

Ανειδίκευτοι (µετά 6 µήνες) 35,27 36,50 

Βοηθοί τεχνίτες 39,57 40,95 

Τεχνίτες 40,82 42,25 

Ειδικευµένοι 44,91 46,48 

Αναλυτικός πίνακας µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, προσαρτάται στην παρούσα 

σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

Άρθρο 3 

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. 

Εξακολουθεί να καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%, επί των 

παραπάνω βασικών ηµεροµισθίων. 

Άρθρο 4 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων. 

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Συλλογικές Συµβάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισµούς, 

έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της 

παρούσας. 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουµένων συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 
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Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την εργατική πλευρά Για την εργοδοτική πλευρά 
 

Ο.Ε.Κ.Ι.∆.Ε. Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας 

Θεοδώρου ∆ήµος Παναγιώτης Τραϊανός 

Μάµαλη Βάσω Αθανάσιος Λάγγας 

 


