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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 ���� 0310 517 128 ���� 0310 517 119

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ.  39/2000

Σήµερα, την 20η Σεπτεµβρίου 2000, ο κ. Άγγελος Ζησιµόπουλος, που

αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 16§4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον

Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη

συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των

εργατοτεχνιτών/τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύµατος όλης της χώρας, η οποία

δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων 1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ και 2) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ – ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.

Αφού έλαβε υπόψη του

1. Την αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό

φάκελο.

2. Το γεγονός ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε νόµιµα µονοµερώς από την

ενδιαφερόµενη οργάνωση, δεδοµένου ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν είχαν

αποδεχθεί την πρόταση του µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του

Ν.1876/1990.

3. Την 1353/18-7-2000 πρόταση του µεσολαβητή προς τα µέρη, για την επίλυση

της συλλογικής διαφοράς εργασίας.

4. Τις απόψεις που εξέθεσαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι αµφοτέρων των

συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά την κοινή συνάντηση στις 13-9-2000.
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5. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16, παρ. 3 Ν.1876/1990, η ισχύς της διαιτητικής

απόφασης θα αρχίζει από της εποµένης της υποβολής της αίτησης για

µεσολάβηση, δηλαδή από 7/6/2000, αφού η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στον

Ο.ΜΕ.∆. στις 6/6/2000.

6.  Τα γενικά δεδοµένα της οικονοµίας της χώρας καθώς και τα αντίστοιχα που

έχουν σχέση µε την παρούσα κλαδική συλλογική διαφορά.

Αποφασίζει ως εξής

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρµογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες/τριες των επιχειρήσεων

πλεκτού ενδύµατος και οι απασχολούµενοι στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια

των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Ηµεροµίσθια

Τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως αυτά είχαν

διαµορφωθεί την 31/12/1999, αυξάνονται από 7/6/2000 κατά ποσοστό 3,5%.

Άρθρο 3

∆ιορθωτικό ποσό

Στους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους χορηγείται εφάπαξ διορθωτικό ποσό

ίσο µε το 3,5% των συνολικών αποδοχών από 1/2/2000 µέχρι 6/6/2000, αφαιρουµένων

των νοµίµων κρατήσεων. Το διορθωτικό ποσό δεν προσαυξάνει τις βασικές αποδοχές,

δεν αποτελεί τακτικές αποδοχές και δεν συµµετέχει στον υπολογισµό κανενός

επιδόµατος, προσαύξησης ή αποζηµίωσης νοµοθετικώς ή συµβατικώς χορηγούµενων.

Άρθρο 4

Επίδοµα πολυετίας

1. Το ποσοστό επιδόµατος της τέταρτης τριετίας που χορηγείται στους

εργατοτεχνίτες/τριες αυξάνεται από 1/7/2000 κατά 1 (µία) ποσοστιαία µονάδα,

ήτοι από 17% σε 18%.
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2. Το ποσοστό του επιδόµατος που χορηγείται στους εργατοτεχνίτες/τριες µε την

συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας αυξάνεται από 1/7/2000 κατά 1 (µία)

ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 20% σε 21%.

Άρθρο 5

Υπολογισµός επιδοµάτων

Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν µε βάση προηγούµενες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή

∆ιαιτητικές Αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά

ηµεροµίσθια όπως διαµορφώνονται µετά τον υπολογισµό των αυξήσεων που

αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 6

Αύξηση ανθυγιεινού επιδόµατος

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, που χορηγείται βάσει προγενέστερων ρυθµίσεων

στους απασχολούµενους στα βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια, αυξάνεται κατά 130

δρχ.

Άρθρο 7

Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών

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

περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών/τριών βελτιώνονται

πέραν των ρυθµίσεων προηγούµενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και καθορίζονται ως εξής ανάλογα µε το

χρόνο υπηρεσίας του εργαζόµενου:

Από 2 µήνες έως 1 έτος:  5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη:  7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη:            15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη:  30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη:  60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη:  90 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη:  105 ηµεροµίσθια

Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω:                       125 ηµεροµίσθια
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Άρθρο 8

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 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης

εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης

εβδοµαδιαίας εργασίας.

Άρθρο 9

Άδεια µητρότητας

Χορηγείται µία επιπλέον βδοµάδα άδειας 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.

Άρθρο 10

Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης

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

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

ηλικίας έως έξι ετών.

Άρθρο 11

Άδεια γέννησης τέκνου

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

Άρθρο 12

Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών

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

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

και άνω.
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Άρθρο 13

Σεβασµός της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας των

εργαζοµένων

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή

προσπάθεια, ώστε να γίνεται έµπρακτα σεβαστή η φυλετική, εθνική, θρησκευτική ή

πολιτισµική ιδιαιτερότητα κάθε εργαζόµενου και  να διευκολύνεται η προσαρµογή του

στο εργασιακό του περιβάλλον.

Άρθρο 14

Ισχύς

1. Ρυθµίσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες ∆Α και ΣΣΕ µε τις οποίες

ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων που υπάγονται στην

παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί µε την παρούσα,

εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι

όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές

αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ΣΣΕ ή ∆Α, έθιµα, κλπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να

ισχύουν.

Άρθρο 15

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 7.6.2000, εκτός εάν σε επιµέρους όρους ορίζεται

διαφορετικά.

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


