ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών,
Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών
εξαρτηµάτων όλης της χώρας ΕΤΩΝ 2010 – 2012
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: ΠΚ 5/25-1-11)

Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιανουαρίου 2011, οι υπογράφοντες αφενός ο ∆ιονύσης
Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και
αφετέρου οι Απ. Στουρνάρας, Πρόεδρος και Γ. Ξενόφου, Γενική Γραµµατέας της
Οµοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Κεραµικής και Συναφών Επαγγελµάτων
Ελλάδος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε.,
συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες αγγειοπλάστες,
φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων ευγενούς κεραµικής (Φαγιάνς, ξηράς
πορσελάνης) και

παραγωγής

ηλεκτρικών

εξαρτηµάτων

που εργάζονται

στις

βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικά κατώτατα ηµεροµίσθια
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των εργαζοµένων του άρθρου 1
της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009, µε βάση τη διετή ΣΣΕ
από 27.6.2008 (ΠΚ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
61/9.7.2008) αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της
ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
2. Τα κατώτατα όρια των ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της παρούσας, όπως θα
έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο «Α» της
παρούσας, αυξάνονται από 1Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της
ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ως «ευρωπαϊκός
πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου

έτους

του

Εναρµονισµένου
1

∆είκτη

Τιµών

Καταναλωτή

(Harmonised

index

of

consumer

prices)

της

Ευρωζώνης,

όπως

αυτός

ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3
Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από
15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010,
2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής (ΠΚ Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :14/16.7.2010)

Άρθρο 4
∆ιατήρηση διατάξεων-Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγουµένων Συλλογικών συµβάσεων εργασίας και αντιστοίχων
µε αυτές ∆ιαιτητικών αποφάσεων (∆Α), εφόσον δεν καταργηθεί ή τροποποιηθεί
εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις,
εσωτερικούς κανονισµούς ή έθιµα, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 1.1.2010.
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