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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις

χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού όλης της Χώρας

Σήµερα 13 Ιουλίου 2000, oι υπογράφοντες : αφ΄ ενός ο κ. Ελ Αντωνακόπουλος,

Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών καθώς και ως εκπρόσωπος

του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Χάρτου και αφετέρου οι κ.κ.                          

∆. ∆ρακόπουλος, Πρόεδρος και Σ. Θεοδώρου, Γεν. Γραµµατέας, ως εκπρόσωποι  της

Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, όλοι νόµιµα

εξουσιοδοτηµένοι µε την παρουσία και του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Φάνη

Αρχιµανδρίτη, συµφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω συλλογική σύµβαση

εργασίας.

Άρθρο 1

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες/ριες Χαρτοποιίας, Χαρτονοποιίας,

Χαρτοβιοµηχανίας και Πολτού όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην

παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί τη 31.12.1999, αυξάνονται κατά ποσοστό 2,2,%

από 1 Ιανουαρίου 2000 και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30η Ιουνίου 2000,

αυξάνονται περαιτέρω, κατά ποσοστό 2,1%, από 1 Ιουλίου 2000.

Άρθρο 3

Επίδοµα γάµου

Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται επίδοµα

γάµου 10% υπολογιζόµενο επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών τους µισθών ή

ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται µε βάση τα έτη υπηρεσίας ή

προϋπηρεσίας τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους γονείς, καθώς και

στους χήρους – ρες και διαζευγµένους – νες, εφόσον έχουν την επιµέλεια ενός

τουλάχιστον παιδιού.

Άρθρο 4

Με βάση τα παραπάνω, τα κατώτατα όρια αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα

µισθωτών, πλην του διορθωτικού ποσού που προβλέπεται στο επόµενο άρθρο 5,
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καθορίζονται όπως στους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος

αυτής της συλλογικής σύµβασης.

Άρθρο 5

Για όσες κατηγορίες εργαζοµένων προβλεπόταν από την 45/91 ∆.Α. του Π∆∆∆

Αθηνών, που ακυρώθηκε µε την αριθµ. 673/97 απόφαση του ΣτΕ, η χορήγηση

επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και µέχρι

επαναπροσδιορισµού του, µε οποιοδήποτε τρόπο, καταβάλλεται διορθωτικό ποσό,

λογιζόµενο ως δραχµικό επίδοµα, στο ίδιο ύψος που αντιστοιχούσε το παραπάνω

επίδοµα την 31.12.1997.

Άρθρο 6

Ετήσια άδεια µε αποδοχές

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης

εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.

Άρθρο 7

Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών/τριών

Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρ. 3 του β.δ. της 16/18.7.1920, στην

περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται πέραν

των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων ως εξής, ανάλογα µε τον χρόνο

υπηρεσίας του εργαζόµενου :

        •Aπό 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 συµπληρωµένα ως 20 έτη                        :   90 ηµεροµίσθια

          •Από 20 έτη συµπληρωµένα και άνω                      : 105 ηµεροµίσθια

          •Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω                      : 125 ηµεροµίσθια
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Άρθρο 8

Άδεια µητρότητας

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 προηγούµενες ρυθµίσεις.

Άρθρο 9

Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών.

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης

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

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 3 του ν. 1302/82 και το άρθρ. 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

Άρθρο 10

Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου

Σε περίπτωση γάµου των εργαζοµένων χορηγείται άδεια γάµου έξι (6) εργάσιµων

ηµερών, για όσους εργάζονται εξαήµερο και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, για όσους

εργάζoνται πενθήµερο.

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

αποδοχές.

Οι άδειες αυτές είναι άσχετες και δεν συµψηφίζονται µε τις άδειες αναψυχής του α.ν.

539/45.

Άρθρο 11

Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών

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 παίδια και πάνω.

Άρθρο 12

∆ιατήρηση ρυθµίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων συλλογικών

ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
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Άρθρο 13

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης

Αποδοχές ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, σ.σ.ε.

ή δ.α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε. αρχίζει από 1.1.2000, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

παραπάνω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ                                    Σ.Ε.Β. – Σ.Ε.Β.Ι.ΧΑ

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ


