ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που
απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και
Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/10.8.2012)

Αθήνα, σήµερα 9.8.2012 οι υπογράφοντες:
α) Ασβεστάς Νικόλαος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνικών
Σωµατείων Κατεργασίας Ξύλου.
β) Πάσουλας Γιάννης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Οικοδόµων και Συναφών
Επαγγελµάτων Ελλάδας.
Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύµβασης,
συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Σε τούτη τη Συλλογική Σύµβαση υπάγονται:
Οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου
γενικά, όπως, Επιπλοποιοί, Μηχανοξυλουργοί (χειριστές όλων των µηχανηµάτων
επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου), Σκαλιστές, Ξυλοτορνευτές, οι εργαζόµενοι στα
εργοστάσια

παραγωγής

παρκετών,

Καθεκλοποιοί

Κορνιζοποιοί,

Κιβωτοποιοί,

Βαρελοποιοί, Λουστραδόροι, οι εργαζόµενοι στις ταπετσαρίες επίπλων, οι εργαζόµενοι
στην κατασκευή ξύλινων λυόµενων σπιτιών, οι εργαζόµενοι στα πριστήρια ξυλείας, οι
εργαζόµενοι στα εργοστάσια κατασκευής επεξεργασµένων και τεχνιτών σανίδων
(ινοσανίδες, µοριοσανίδες, κόντρα πλακέ κλπ.), καθώς και των Ναυπηγοξυλουργών
που εργάζονται εντός επισκευαζόµενων ή κατασκευαζόµενων πλοίων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
1) Τα βασικά ηµεροµίσθια που προβλέπονται από την 52/2009 ∆Α διαµορφώνονται
ως εξής:
1.1.2012
Α) ΒΟΗΘΟΙ
α) Κατά τον 1ο χρόνο

36,26 €

β) Κατά τον 2ο χρόνο

36,84 €
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γ) Κατά τον 3ο χρόνο

37,94 €

Β) ΤΕΧΝΙΤΗΣ
Κατά τον 6ο χρόνο

39,83 €

2) Τα νέα βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε: α) το επίδοµα γάµου κατά 10%
επί του νέου βασικού ηµεροµισθίου, β) το επίδοµα τριετιών κατά 5% και µέχρι
εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας κατά 7%, δ) επίδοµα κατά
10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τεχνικές επαγγελµατικές σχολές ΟΑΕ∆ του
κλάδου και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιηµένων από δηµόσιους
φορείς

εκπαιδευτικών

ιδρυµάτων

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης

ή

σχολής

επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆ (4) εξαµήνων φοίτησης, ΤΕΙ, κλπ. Τα
επιδόµατα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων της παρ.1 αυτού
του άρθρου.
Άρθρο 3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Θεωρούνται εκείνοι που έχουν τεχνική ειδίκευση και είναι ικανοί να
εκτελέσουν µόνοι, µία ή περισσότερες εργασίες, των παραπάνω ειδικοτήτων και
εφόσον διανύουν τον 6° χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην τέχνη ή οι
διανύοντες τον 5° χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και έχουν πτυχίο ειδικής σχολής
µαθητείας ή άλλης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής του κλάδου.
Άρθρο 4
Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες από τούτη τη
Συλλογική Σύµβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν µειώνονται ούτε µεταβάλλονται
µ΄αυτήν.
Άρθρο 5
Όσες διατάξεις ∆.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται µ΄αυτή τη Σ.Σ.Ε.
εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 6
Η ισχύς της Σύµβασης αυτής µε τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη
2012 και θα έχει ισχύ ενός έτους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ν. ΑΣΒΕΣΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ. ΠΑΣΟΥΛΑΣ
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