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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,

ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΤΩΝ 2000 - 2001

Στην Αθήνα σήµερα 10 Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός ο Ν.  Αναλυτής,

Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Eλληνικών Bιοµηχανιών και αφετέρου οι Ηλ. Χατζάκος,

Πρόεδρος και Γ. Καράµπελας, Γενικός 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:

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 όλης της χώρας.

1. Bασικά ηµεροµίσθια 2000

Tα βασικά ηµεροµίσθια των παραπάνω κατά ειδικότητα µισθωτών όπως έχουν

διαµορφωθεί την 31.12.1999 µε βάση την από 7 Ιουλίου 1998 Σ.Σ.E. του κλάδου για τα έτη

1998-1999 αυξάνονται από 1.1.2000 ως εξής:

α) Την 1.1.2000 αυξάνονται κατά ποσοστό 0.7% που αποτελεί την επίσηµη

υπέρβαση του τιµαρίθµου ∆εκεµβρίου 1998 µε ∆εκέµβριο 1999 σύµφωνα µε την από

10/7/1998 Σ.Σ.Ε. του κλάδου.

β) Όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση α αυτής της

παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.2000 κατά ποσοστό 2% και

γ) όπως  θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2000 µε βάση την προηγούµενη

περίπτωση β αυξάνονται από 1.7.2000 κατά ποσοστό 1,5%.

Bασικά ηµεροµίσθια 2001
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Tα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2000

αυξάνονται για το 2001 µε ποσοστό 1,8% την 1.1.2001 και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την

30.6.2001 µε ποσοστό 1,5% από 1.7.2001.

• Εφόσον την 1.1.2002 τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001 δεν

εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά µία ποσοστιαία µονάδα τον

επίσηµο Μέσο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους 2001 θα αναπροσαρµοσθούν από

1.1.2002 έτσι ώστε η συνολική αύξηση τους για το 2001 να υπερβαίνει κατ’ αυτό το

ποσοστό τον Μέσο ∆. Τ. Κ.

EI∆IKOTHTEΣ

1.1. Xειριστές µηχανηµάτων µάζης (σουρωτές, βακούµ πρές κλπ)

1.2. Eργάτες ζυµωτηρίου

1.3. Xύται προτύπων και πηλού

1.4. Tεχνίτες προτυποποιοί

1.5. Xειριστές µηχανοκινήτων ή ηλεκτροκινήτων τόρνων ή τροχών κατασκευής όλων

των ειδών αγγειοπλαστικής

1.6. Xειριστές αυτοµάτων πιατοµηχανών, φλυτζανοµηχανών

1.7. Bοηθοί αυτοµάτων πιατοµηχανών, (ξεφορµαδόροι)

1.8. Eργάτες απασχολούµενοι µε τη λείανση (φινίρισµα και καθαρισµό) παντός

αντικειµένου αγγειοπλαστικής και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων από οποιαδήποτε ύλη

1.9. Mονταριστές, µονταριστές ηλεκτρικών εξαρτηµάτων (εξαιρέσει των εργαζοµένων

στις αυτόµατες µηχανές), συσκευαστές και φορτωτές ετοίµων προϊόντων

 1.10. Eργάτες που τοποθετούν τα αντικείµενα για ψήσιµο µέσα στα πυροδοχεία

 1.11. Kαµινευτές, εκκαµινευτές κάθε είδους κλιβάνου που τοποθετούν τα αντικείµενα για

ψήσιµο ή εκείνοι που εξάγουν ψηµένα αντικείµενα επάνω από τα πυροδοχεία

βαγονιών ή κάθε άλλου χώρου

 1.12. Eπιδιορθωτές προϊόντων για ξαναψήσιµο (Refire)

 1.13. Eπισµαλτωτές, υαλωτές (συµπεριλαµβάνονται και εκείνοι που τοποθετούν τα

πλακίδια πάνω στις µηχανές υαλώσεως)

 1.14. ∆ιακοσµητές

 1.15. Eργάτες χαλκοµανιών, ριγούδες κλπ
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 1.16. Xειριστές υδραυλικών πρεσσών κατασκευής πλακιδίων και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων

 1.17. Μεταφορείς χωµάτων (α’ υλών µάζης)

 1.18. Λοιποί µεταφορείς πηλού, ηµικατεργασµένου γενικά ετοίµου προϊόντος

 1.19. Eλεγκτές ετοίµων προϊόντων, εργάτες διαλογής

 1.20. Σφραγιστές προϊόντων

 1.21. Συντηρητές βαγονιών

 1.22. Kατασκευαστές χρωµάτων και σµάλτου

 1.23. Eκτυπωτές χαλκοµανιών (µεταξοτυπίες)

 1.24. Eπισκευαστές ετοίµων προϊόντων (EΠOE)

 1.25. Oσοι από τους παραπάνω µισθωτούς δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας τους δικαιούνται ως σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόµενο συνολικό

κατώτατο όριο αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη της EΓΣΣE αναλόγως όµως µειωµένο

κατά το χρόνο της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχολήσεως τους σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 6 του N.1837/1989.

 1.26. Λοιποί εργαζόµενοι που δεν κατονοµάζονται στις ανωτέρω ειδικότητες.

2. Tα προβλεπόµενα από τις προηγούµενες Σ.Σ.E. του κλάδου επιδόµατα υπολογίζονται

επί των κάθε φορά βασικών ηµεροµισθίων ήτοι:

α. Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία

και εκ ποσοστού 5% για τις υπόλοιπες τρεις τριετίες (σύνολο 5 τριετίες). Από

1.1.2001 χορηγείται µία επιπλέον τριετία (σύνολο 6 τριετίες) εκ ποσοστού 5%.

H προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγουµένων εργοδοτών

στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόµενοι.

β. Γάµου εκ ποσοστού 10% στους έγγαµους άνδρες και γυναίκες εργαζόµενους.

Tο παραπάνω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-νες

καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όµως όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια

των παιδιών.

3. Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα από την παρούσα συνολικά κατώτατα όρια

αποδοχών δεν δύνανται να είναι κατώτερα από τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών της

EΓΣΣE που ισχύει κάθε φορά.
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4. Tο προβλεπόµενο από τις υπ’αριθµ. 72/80 και 73/80 αποφάσεις του ∆.∆.∆.∆.

Aθηνών και την υπ’αριθµ. 48/84 απόφαση του ∆.∆.∆.∆. Πειραιώς επίδοµα ανθυγιεινής

εργασίας σε ποσοστό 15% και όπως κατά περίπτωση αυτό έχει διαµορφωθεί µε την από

7.7.98  Σ.Σ.E. του κλάδου, αυξάνεται από 1.7.2000 κατά 70 δραχµές ηµερησίως, την

1.1.2001 κατά 70 δραχµές ηµερησίως και την 1.7.2001 κατά 70 δραχµές ηµερησίως.

5. Σ’ όλους τους εργατοτεχνίτες της παρούσας παρέχεται µία φόρµα και ένα ζευγάρι

ειδικά υποδήµατα, τα οποία παραµένουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται

κάθε χρόνο εφόσον φθαρούν.  Σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς από συνήθη χρήση της

πρώτης, χορηγείται και δεύτερη φόρµα εντός του έτους.

6. Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες

ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο.

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές.

7. Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια

λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτόν τον

τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

του 1993.

8. Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περίπτωση α άρθρου 3 β.δ. της 16/18.7.1920 στην

περίπτωση καταγγελίας συµβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται, πέραν των

ρυθµίσεων προηγουµένων ΕΓΣΣΕ, και καθορίζονται συνολικά ως εξής:

Από 2 µήνες ως 1 έτος : 5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο ως 2 έτη : 7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα ως 5 έτη : 15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα ως 10 έτη : 30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα ως 15 έτη : 60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα ως 20 έτη : 90 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη συµπληρωµένα ως 25 έτη : 105 ηµεροµίσθια

Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω : 125 ηµεροµίσθια
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9. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη

ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση

εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιµων

ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή είκοσι πέντε (25) ηµερών, αν εργάζεται

πενθήµερο. Κατά τα λοιπά ισχύουν διατάξεις του ΑΝ 539/45

10. Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης

αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών

σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας

έως εξι ετών.

11. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών

καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά

και πάνω.

12. Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση

ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής τους, όπως και η

ανάκληση αυτής, µπορεί να γίνεται και µέσω του Σωµατείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για

την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη.  Η γνησιότητα της υπογραφής της

δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου.

13. Kατά τα λοιπά ισχύουν οι µή αντικείµενες στην παρούσα διατάξεις της υπ’αριθµ.

123/1982 αποφάσεως του ∆.∆.∆.∆. Aθηνών και των µεταγενεστέρων µέχρι του 1999

ρυθµίσεων του κλάδου.

14. H παρούσα Σ.Σ.E. ισχύει από 1.1.2000.

OI ΣYMBAΛΛOMENOI


