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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000

Για τους όρους Αµοιβής  & Εργασίας των εργατοτεχνιτών

κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας

Σήµερα την 27η Ιουλίου 2000, στα γραφεία του ΟΜΕ∆, Πλατεία Βικτωρίας 7,

παρουσία και της Μεσολαβητού κ. Βασιλικής ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, οι υπογράφοντες

νόµιµοι εκπρόσωποι αφ’ ενός της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων

Κλωστοϋφαντουργίας - Ιµατισµού - ∆έρµατος Ελλάδος (ΟΕΚΙ∆Ε) κ.κ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ήµος, Πρόεδρος και Ευθυµίου Ευθ. αφετέρου, α) του Συνδέσµου

Ελλήνων Βιοµηχάνων Κλωστοϋφαντουργών κ. Ελ. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ, Πρόεδρος,  β)

του Συνδέσµου  Εριοβιοµηχάνων Ελλάδος κ. Μ. ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ, Πρόεδρος και

γ) του  Πανελληνίου Συνδέσµου Βαφείων - Φινιριστηρίων - Τυποβαφείων, κ.

Ελ. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ, όλοι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι,

συµφωνούν και αποδέχονται  τα ακόλουθα:

Άρθρο  1ο

Πεδίο εφαρµογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες των επιχειρήσεων

κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιοµηχανίας και εριοϋφαντουργίας και οι απασχολούµενοι

στα βαφεία - τυποβαφεία - φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και οι

εργαζόµενοι σε εκκοκιστήρια βάµβακος όλης της χώρας

Άρθρο 2ο

Μισθολογικά θέµατα

2.1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών των επιχειρήσεων της

προηγούµενης παραγράφου, πλην των εκκοκιστηρίων,

α) όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-1999, αυξάνονται από 1-1-2000 κατά

ποσοστό 2%.

β) τα ηµεροµίσθια αυτά, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2000 βάσει

των διατάξεων της παρούσας, αυξάνονται περαιτέρω από την 1-7-2000

κατά ποσοστό 1%.
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2.2.Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών των εκκοκιστηρίων βάµβακος,

α) όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-1999, αυξάνονται από την 1-1-2000

κατά 50 δρχ.  και περαιτέρω κατά ποσοστό 2%

β) όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2000, βάσει των διατάξεων της

παρούσας, αυξάνονται περαιτέρω από την 1-7-2000 κατά ποσοστό 1%

 Άρθρο 3ο

 Επιδόµατα

3.1. Το δραχµικό επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται βάσει προηγούµενων

ρυθµίσεων του κλάδου στους εργατοτεχνίτες των βαφείων, τυποβαφείων,

φινιριστηρίων κλπ, όπως έχει διαµορφωθεί την 31-12-1999, αυξάνεται περαιτέρω

από την 1-1-2000 για όλα τα κλιµάκια κατά 60 δραχµές.

3.2. Από την 1-7-2000 το χορηγούµενο επίδοµα πολυετίας σε όλους τους

εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, (µε εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες

βαφείων, τυποβαφείων και φινιριστηρίων και τους εκκοκιστές), οι οποίοι έχουν

συµπληρώσει 12 έτη προϋπηρεσίας (4η τριετία), αυξάνεται από 2% σε 4%,

υπολογιζόµενο επί των βασικών ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται βάσει

του άρθρου 2.1. της παρούσας και όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

3.3. Από την 1-7-2000 χορηγείται στους εκκοκιστές οι οποίοι έχουν συµπληρώσει 12

έτη προϋπηρεσίας επίδοµα πολυετίας (4η τριετία), εκ ποσοστού 2%,  υπολογιζόµενο

επί των βασικών ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται βάσει του άρθρου 2.2

της παρούσας και όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

3.4. Οµοίως από την 1-7-2000 χορηγείται στους εργατοτεχνίτες βαφείων,

τυποβαφείων και φινιριστηρίων που έχουν συµπληρώσει 16 έτη υπηρεσίας/

προϋπηρεσίας µία επιπλέον διετία, εκ ποσοστού 2%, η οποία υπολογίζεται επί των

βασικών ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται βάσει του άρθρου 2.1. της

παρούσας και όπως εκάστοτε θα ισχύουν.
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Άρθρο 4

Λοιπά θέµατα

4.1. Σε εφαρµογή του άρθρου 5 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ 2000-2001, 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 προηγούµενων ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται  ως εξής, ανάλογα µε τον

χρόνο υπηρεσίας του εργαζόµενου:

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   “       “             ως 15  έτη       60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη   “       “             ως  20  έτη      90 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη   “        “            ως  25  έτη 105 ηµεροµίσθια

          Από 25 έτη   “        “            και άνω          125 ηµεροµίσθια

4.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 6 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ 2000-2001, 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 τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, εάν

εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25)

εργασίµων ηµερών, εάν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.

4.3. Σε εφαρµογή του άρθρου 7 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ 2000-2001, χορηγείται

µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η

συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτό τον τρόπο σε

δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του

άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993.

4.4. Σε εφαρµογή του άρθρου 8 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ 2000-2001, ορίζεται ότι

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 ΕΓΣΣΕ του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών

ηλικίας έως έξι ετών.
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4.5. Σε εφαρµογή του άρθρου 11 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ 2000-2001 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.

4.6. Σε εφαρµογή του άρθρου 23 της από 23-5-2000 ΕΓΣΣΕ 2000-2001, ορίζεται ότι:

� ‘Ολες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή

της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών

Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.

� Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται

έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση

πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα

της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον Τραπεζικό

λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του

Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ

δευτεροβάθµιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ.

Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

� Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν προς την

επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και

ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου.

‘Αρθρο 5.

Τελικές διατάξεις

5.1. Η παρούσα ΣΣΕ ισχύει από την 1-1-2000 έως και την  31-12-2000.

5.2. Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες αµοιβές ή πρόσθετες παροχές ή εν γένει

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές

αποφάσεις, ΣΣΕ, ∆Α, εσωτερικούς κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

5.3. Στην παρούσα επισυνάπτονται πίνακες µε τα ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών

κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας από 1-1-2000, µε βάση τη νέα ΣΣΕ.
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ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο.Ε.Κ.Ι.∆.Ε.

∆. Θεοδώρου

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ

Ελ. Κούρταλης

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Μ. Ευφραίµογλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΒΑΦΕΙΩΝ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ-

ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΩΝ

Ελ. Κούρταλης


