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1. Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιµατισµού-
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2. Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, Ξενοφώντος 5, 
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4. Σύνδεσµο Εριοβιοµηχάνων Ελλάδας, Καλαµιώτου 10, 105 60 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

38/2005 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Επιχειρήσεων 

Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιοµηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των 

Απασχολουµένων στα Βαφεία, Τυποβαφεία, Φινιριστήρια των Επιχειρήσεων 

αυτών, καθώς και των Εργαζοµένων σε Εκκοκκιστήρια Βάµβακος  

όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 23/02-08-2005) 

Στις 27 Ιουλίου 2005, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.µ. στα επί της οδού  

Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7-Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕ∆, ο επιλεγείς µε κλήρωση, σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισµό Καταστάσεως 

Μεσολαβητών-∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, µετά από πρόσκληση 

σύµφωνα µε το νόµο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφεροµένων διαδίκων 

µερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε 

µεταξύ αφενός της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιµατισµού 

∆έρµατος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.∆.Ε.) και αφετέρου: α) Του Συνδέσµου Ελλήνων 

Βιοµηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, β) Του Πανελληνίου Συνδέσµου Βαφείων 

Φινιριστηρίων και Τυποβαφείων και γ) Του Συνδέσµου Εριοβιοµηχάνων Ελλάδας.  
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Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση 

διαιτητικής απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιοµηχανίας και 

εριοϋφαντουργίας, των απασχολουµένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των 

επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζοµένων σε εκκοκκιστήρια βάµβακος όλης 

της χώρας.  

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 27.7.2005 στα γραφεία του 

ΟΜΕ∆, παρέστη, για µεν την Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας 

Ιµατισµού ∆έρµατος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.∆.Ε.) ο Πρόεδρος του ∆Σ αυτής κ. ∆ήµος 

Θεοδώρου, για δε το Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων Κλωστοϋφαντουργών και τον 

Σύνδεσµο Εριοβιοµηχάνων Ελλάδας ο κ. Ελευθέριος Κούρταλης. Ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσµος Βαφείων Φινιριστηρίων και Τυποβαφείων, δεν παρέστη κατά τη συζήτηση 

της υπόθεσης, αν και κλητεύθηκε νοµίµως, όπως προκύπτει από την σχετική έκθεση 

επιδόσεως.  

Οι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους και 

ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:  

Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:  

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.  

β)  Τη µε αριθµ. πρωτ. 1836/046/18.7.2005 αίτηση για προσφυγή στη ∆ιαιτησία  

που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από την Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων 

Κλωστοϋφαντουργίας Ιµατισµού ∆έρµατος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.∆.Ε.), µετά την 

εµπρόθεσµη αποδοχή (αριθµ. πρωτ.1806/14.7.2005) από την ως άνω 

συνδικαλιστική οργάνωση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1778/114/31.5.2005 πρότασης 

του Μεσολαβητή κ. Μιλτιάδη Σταµπουλή για επίλυση της συλλογικής διαφοράς 

και την απόρριψη της εν λόγω πρότασης εκ µέρους των εργοδοτικών 

οργανώσεων.  

γ)  Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1887/25.7.2005 πρόσκληση κοινής συνάντησης και 

ακρόασης των µερών, µε σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Αποφάσεως. Και  

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ  

α)  Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις, 

αντιπροτάσεις των µερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως 

αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας.  

β)  Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση, 

που έλαβε χώρα στις 27.7.2005, αλλά και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 
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προφορικά από τα ενδιαφερόµενα και παριστάµενα µέρη.  

γ)  Την από 20.12.2004 νόµιµη καταγγελία εκ µέρους της Ο.Ε.Κ.Ι.∆.Ε. της υπ’ αριθµ. 

26/2004 διαιτητικής απόφασης, που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιοµηχανίας και 

εριοϋφαντουργίας, των απασχολουµένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια 

των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζοµένων σε εκκοκκιστήρια 

βάµβακος όλης της χώρας, καταγγελία που περιέχει και τα προς διαπραγµάτευση 

θέµατα, καθώς και την µετά την ως άνω καταγγελία, αίτηση (υπ’ αριθµ. πρωτ. 

1351/114/31.5.2005) για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης, που υπεβλήθη στον 

Ο.ΜΕ.∆.  

δ)  Το ότι έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής πρέπει να ορισθεί η 1.1.2005, 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η χρονική συνέχεια και η κατά τον Ν. 1876/1990 

ετήσια τουλάχιστον ισχύς των επαναλαµβανόµενων κατ’ έτος ρυθµίσεων, καθώς 

και το ότι τα παριστάµενα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης µέρη, δήλωσαν ότι 

αποδέχονται ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης που θα εκδοθεί  

την 1.1.2005.  

ε)  Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της χώρας, το ύψος του 

πληθωρισµού και τις διαγραφόµενες προοπτικές του. 

στ)  Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2004-2005, οι 

οποίες αφορούν στα ελάχιστα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη τη 

χώρα. Βάσει της ΕΓΣΣΕ 2004 - 2005, προβλέπονται για το 2005 αυξήσεις σε δύο 

δόσεις, ήτοι αύξηση 2,2% από 1.1.2005 και επιπλέον αύξηση 3,3% από 

1.9.2005.  

ζ)  Το ότι θα πρέπει να δοθεί µία επιπλέον αύξηση στα ηµεροµίσθια των 

εκκοκκιστών, προκειµένου τα βασικά ηµεροµίσθιά τους να προσεγγίσουν τα 

αντίστοιχα ηµεροµίσθια των υπολοίπων ειδικοτήτων του κλάδου.  

η)  Τις ρυθµίσεις συναφών κλάδων κατά το τρέχον έτος, στις οποίες συµµετείχε η 

οργάνωση των εργαζοµένων ΟΕΚΙ∆Ε.  

θ)  Τα επιχειρήµατα που διετύπωσε η εργοδοτική πλευρά σχετικά µε την κακή 

οικονοµική πορεία του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου, λόγω 

κυρίως των συνεχιζόµενων έντονων πιέσεων που δέχεται ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας και εριοϋφαντουργίας στο πλαίσιο του διεθνούς 

ανταγωνισµού. Και  

ι)  Το γεγονός ότι επιβάλλεται να υπάρχει στοιχειώδης προστασία της αγοραστικής 

δύναµης και του εισοδήµατος των εργαζοµένων, καθώς και το ότι είναι αδύνατον, 

λόγω των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο, να ικανοποιηθούν 
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όλα τα αιτήµατα των εργαζοµένων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής  

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων 

κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιοµηχανίας και εριοϋφαντουργίας και οι απασχολούµενοι 

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

εργαζόµενοι σε εκκοκκιστήρια βάµβακος όλης της χώρας.  

Άρθρο 2  

Αναπροσαρµογή Βασικών Ηµεροµισθίων  

1.  Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών/τριών των επιχειρήσεων του άρθρου 

1, εκτός από αυτά των εργαζοµένων στα εκκοκκιστήρια βάµβακος, όπως είχαν 

διαµορφωθεί την 31.12.2004, αυξάνονται, από 1.1.2005, κατά ποσοστό 2,2% και 

όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2005, αυξάνονται από 1.9.2005 κατά 

ποσοστό 3,3%.  

2.  Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών/τριών που απασχολούνται στα 

εκκοκκιστήρια βάµβακος, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2004, αυξάνονται, 

από 1.1.2005, κατά ποσοστό 2,4% και όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 

31.8.2005, αυξάνονται από 1.9.2005 κατά ποσοστό 3,6%.  

Άρθρο 3  

Επιδόµατα  

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, που χορηγείται βάσει προηγούµενων ρυθµίσεων 

του κλάδου, στους εργατοτεχνίτες-τριες των βαφείων, τυποβαφείων, φινιριστηρίων 

κ.λπ., όπως είχε διαµορφωθεί την 31.12.2004, αυξάνεται περαιτέρω, από 1.1.2005, 

για όλα τα κλιµάκια, κατά 0,60 Ευρώ.  

Άρθρο 4  

Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης 

1.  Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ∆Α ή τυχόν 

ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή 

Υπουργικές Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, 

έθιµα, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δε θίγονται 

από τις διατάξεις της παρούσας.  

2.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 26/2004 ∆Α και των 
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προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται ή 

καταργούνται µε την παρούσα διαιτητική απόφαση.  

Άρθρο 5  

Έναρξη Ισχύος - ∆ιάρκεια  

Η ισχύς της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης, µε εξαίρεση τις ειδικότερες  

διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από  

1 Ιανουαρίου 2005.  

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ  


