
 1

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κατασκευής 

ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών ελαστικού όλης 

της χώρας» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 52/28-6-2002) 

 

Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002 υπογράφοντες αφενός: 

1. Β. Γιαννόπουλος, Αν. Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής 

Βιοµηχανίας Ελλάδος και αφετέρου  

2. Ευγενία Τσουµάνη ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ 

συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής : 

 

1. Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ' αυτή τη 

ΣΣΕ αυξάνονται την 1.1.2002 κατά ποσοστό 1,3% µε βάση τη ρήτρα διόρθωσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της από 10.7.2000 ΣΣΕ του κλάδου. Στη συνέχεια τα 

προκύπτοντα ποσά των ηµεροµισθίων αυξάνονται από 1.1.2002 κατά ποσοστό 

2,5% και διαµορφώνονται ως εξής: 

Κατηγορίες Εργασιών 

Κατηγορία Ι 

Χειριστές καλάνδρας 4 κυλίνδρων και καλάνδρας µεταλλικού. Κατασκευαστές 

επιβατικών συµβατικών, επιβατικών τσιντουράτο γιγάντων, συµβατικών τσιντουράτο 

γιγάντων, τρακτέρ, αναγοµωτές επισώτρων γιγάντων. 

Κατηγορία II 

Προετοιµασία χηµικών συστατικών. ∆οσολογία χηµικών συστατικών. Χειριστές BY, 

τραφίλας, καλανδρέτας χειλέων και θηλιών, καλάνδρας 3 κυλίνδρων κόπτου, λινών 

για επιβατικά, κόπτου λινών γιγάντων, κόπτου µεταλλικού υφάσµατος, Χειριστές. 

Έλεγχος και τελειοποίηση ελαστικού. Τελικός έλεγχος υποτιµηµένων και σκάρτων 

επισώτρων. Ξεκόλληµα γόµµας εκ βαλβίδας αεροθαλάµων, διαχωρισµός βαλβίδων. 

Έλεγχος τοποθέτηση εξαρτηµάτων σε αεροθαλάµους. 
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Κατηγορία III 

Χειριστές µεικτήρων. Βοηθοί καλάνδρας 4 κυλίνδρων, τραφίλας 8, τραφίλας 6, 

τραφίλας 4 και λανδρέττας χειλέων και θηλείων, καλάνδρας 3 κυλίνδρων, κόπτου 

λινών επιβατικών, κόπτου λινών γιγάντων, κατασκευαστού διπλών γιγάντων. 

Χε/ριστές σπαστήρων. Εργάτης περιτυλίξεως γοµµαρισµένου υφάσµατος σε 

καλάνδρα 4 κυλίνδρων. Εργάτης εκτυλίξεως αγοµµαρίστου υφάσµατος σε καλάνδρα 

4 κυλίνδρων. Θείωση προφυλακτήρων, ελαστικών αεροθαλάµων, ατµοθαλάµων. 

Κατασκευή σταφυλιών. Κατασκευή χειλέων και εφαρµογή γεµίσµατος σε στεφάνια 

γιγάντων τσιντουράτο. Κατασκευή αεροθαλάµων. Αίθουσα διαλυµάτων Τροφοδότες 

κόπτου λινών επιβατικών και γιγάντων. Προµηθευτές επιβατικών. Εργάτες 

τεχνολογικού. Προµηθευτές κατασκευής γιγάντων και τσιντουράτο. Έλεγχος και 

τελειοποίηση σκελετών επιβατικών και τσιντουράτο. Επισκευή σκελετών επιβατικών. 

Επισκευή, ελαττώµατος ελαστικών, απλή λείανση, επικάλυψη ελαττώµατος 

(µασκερατούρα). Επισκευή ελαττωµατικών επισώτρων. ∆έσιµο καρτελλίµνο, πέρασµα 

δακτυλίου, δέσιµο αεροθαλάµων, διαχωρισµός αεροθαλάµων, πριν το ταλκάρισµα, 

παράδοση αεροθαλάµων από BF έλεγχο αποθήκη ετοίµων, παράδοση αεροθαλάµων 

από ταλκ σε αποθήκη ετοίµων, επισκευή αεροθαλάµων. Λιστινατούρα υφασµάτινων, 

χειριστές ηλεκτροκίνητων καρέλλων. Γεµιστές παγίδων εξτρούντερ, κατασκευαστές 

ζωνών ασφαλείας. Εξαγωγή και τοποθέτηση καλουπιών και κάµερας, µοντάρισµα και 

ξεµοντάρισµα κάµερας, καθαρισµός καλουπιών, αλλαγή PR, αλλαγή ανέλλα, αλλαγή 

πλευρού σε καλούπι, αλλαγή δακτυλίου στεγανότητας. 

Κατηγορία IV 

Εξαγωγή γόµµας εκ σάκκου, γέµισµα σιλό µε φούµο, γέµισα σιλό µε έλαια, γέµισµα 

σάκκων µε φούµο. Στοιβακτής BY, τραφίλας 8, τραφίλας 4. Εκφορτωτής και 

φορτωτής BY. Βοηθός εργάτου σε περιτύλιξη υφάσµατος σε καλάνδρα 4 κυλίνδρων. 

Τακτοποίηση διαχωριστικού υφάσµατος σε καλάνδρα 4 κυλίνδρων. Συσκευασία 

πελµάτων αναγοµώσεως. Αποκόλληση και διαχωρισµός πέλµατος. Τακτοποίηση 

υφάσµατος στην µποµπίνα. Τοποθέτηση θηλειάς και τρυγονάκι στα στεφάνια. 

Ηµιθείωση, επάλειψη δια διαλύµατος, επένδυση µε γόµµα σε µηχανή. Επένδυση δια 

υφάσµατος σε µηχανή και επίδεση µε γόµµα σε µηχανή. Επένδυση δια υφάσµατος σε 

µηχανή και επίδεση δια υφάσµατος στεφανιών. Βάψιµο σκελετών. Κατασκευή 

χειλέων γιγάντων σε περιστρεφόµενο τύµπανο και τοποθέτηση λιστίνο επί πλαϊνών 

τσιντουράτο. Σφράγισµα επισώτρων ατελούς εµφανίσεως. Περιτύλιξη ταινίας και 

τοποθέτηση ετικετών σε επίσωτρα. Βάψιµο βαλβίδας αεροθαλάµων. Κόψιµο σκάρτων 

αεροθαλάµων, φασκιών και ατµοθαλάµων. Εργάτες αποθηκών. Παράδοση σκάρτων 

αερθαλάµων, φασκιών και ατµοθαλάµων. Εργάτες αποθηκών. Παράδοση σκάρτων. 
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Παραλαβή υλικών, στράβωµα βαλβίδας, αεροθαλάµων Β έλεγχος αεροθαλάµων. 
Ζυγοστάθµιση επισώτρων γιγάντων, ζύγιση και καθαρισµός επίσωτρων, τοποθέτηση 

προφυλακτήρων σε επίσωτρα, δέσιµο µέτρηµα περιφέρειας, ζύγιση επισώτρων 

επιβατικών. Μεταφορά επισώτρων από χώρο τελειοποιήσεως σε αποθήκη, µεταφορά 

καρέττα εκτός αποθήκης και τοποθέτηση επισώτρων στα καρέττα. Κόψιµο σκάρτων. 

Ζύγισµα σκάρτων. Μεταφορά και παράδοση σκάρτων ελαστικών σε αποθήκη. 

Κατηγορία V 

Εργατοτεχνίτες αναγοµώσεως και επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων. 

Κατηγορία VI 

(Κατασκευαστές ιµάντων και λοιπών τεχνικών κατασκευών εκ καουτσούκ). Χειριστές 

ζυµωτηρίων, χειριστές καλαντρών, χειριστές καλάνδρας 4 κυλίνδρων, χειριστές 

πρεσσών, τεχνίτες συγκολλήσεως, ελαστικών ειδών, παρασκευαστές και Ζυγιστές 

χηµικών, κατασκευαστές ιµάντων, κατασκευαστές µεταφορικών ταινιών, 

κατασκευαστές παντός τύπου ροδελλών και φλαντζών, επισκευαστές ελαττωµατικών 

ή φθαρµένων ιµάντων, γεµιστές σιλό µε φούµο, γεµιστές σιλό µε έλαια, περιτύλιξη 

υφασµάτων και ελαστικού σε καλάνδρα, τακτοποίηση υφάσµατος και ελαστικού 

µποµπίνας 53 µέτρων, περιτύλιξη µικρών µποµπίνων συρµατόσχοινου σε µηχανή, 

τακτοποίηση και ταξινόµηση τελειοποιηµένων ιµάντων σε µποµπίνες 300 µέτρων, 

κόπτες ελαστικού και λινών, επενδυτές κυλίνδρων και λοιπών εργαλείων δια 

ελαστικού, χειριστές µπουτινέζας, ντουµπλαριστές, εργάτες αποθηκών. 

Κατηγορία VII 

Σχετικά µε τους απασχολούµενους στην επιχείρηση  ΙΜΑΣ Α.Ε. ισχύουν οι εξής 

κατηγορίες: 

α) Χειριστές καλάνδρων, ζυµωτηρίων και                                31,84€ 

πρεσσών 10 µέτρων και άνω. Τεχνίτες συγκολλήσεων. 

Επισκευαστές ιµάντων.  

Ελεγκτές εργαστηρίου. 

β) Χειριστές πρεσσών 5 έως 9 µέτρα.                                     30,58 € 

Ζυγιστές χηµικών. Βοηθοί χειριστών καλάνδρων, 

ζυµωτηρίων και πρεσσών 10 µέτρων και άνω. 

Προετοιµαστές ιµάντων λινών. Επενδυτές τύµπανων. 

γ) Κόπτες ελαστικού, λινών και ιµάντων.                                30,02 € 

Χειριστές µηχανών εξελάσεως. 
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Παρασκευαστές υλικών συγκολλήσεων 

 Κατασκευαστές φορµαρισµένων ελαστικών. 

δ) Εργάτες γενικών καθηκόντων.                                        26,39 € 

Κατά την πρόσληψη                                                          25,51 € 

Μετά ένα έτος απασχόλησης                           26,39 € 

Κατηγορία  VIII 

Ανειδίκευτοι εργάτες  

Κατηγορία Ι                                                                     32,52 € 

Κατηγορία II                                                                    31,79€ 

Κατηγορία III                                                                   31,41 € 

Κατηγορία IV                                                                   31,24 € 

Κατηγορία V                                                                    30,58€ 

Κατηγορία VI                                                                   30,02 € 

Κατηγορία VII κατά την πρόσληψη                                    24,13 € 

µετά 1 έτος απασχόλησης                                                 25,51 € 

µετά 2 έτη απασχόλησης                                                  26,41 € 

Τα παραπάνω ηµεροµίσθια του άρθρου 1 προσαυξάνονται την 1.7.2002 µε ποσοστό 

2%. 

Εφόσον την 1.1.2003 τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002 

δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο 

µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 1.1.2003 έτσι 

ώστε να υπερβαίνουν κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους 

αυτού. 

2. Τα ηµεροµίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2003 κατά ποσοστό 4,1%. Η 

αύξηση αυτή θα δοθεί την 1.1.2003 εφάπαξ στα ηµεροµίσθια, όπως θα  έχουν   

διαµορφωθεί   την   31.12.2002   και   µετά   από   την   τυχόν αναπροσαρµογή 

τους µε βάση την εφαρµογή της ρήτρας της προηγούµενης παραγράφου. 

3. Χορηγείται από 1.1.2002 µία ακόµη τριετία στους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ 

σε ποσοστό 5% υπολογιζόµενη στα παραπάνω διαµορφούµενα ηµεροµίσθια. 

Ισχύουν δηλαδή στον κλάδο οκτώ (8) τριετίες συνολικά. 
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4. Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή όµοιας έκτασης 

διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων αυτής της 

ΣΣΕ έτσι όπως αναµορφώνονται κάθε φορά. 

5. Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 

1998-1999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και 

καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη 

(τριας): 

Προϋπηρεσία                                               Αποζηµίωση 

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:            95 ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη:             115 ηµεροµίσθια 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη:             135 ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω :                 150 ηµεροµίσθια 

6. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση 

της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν. 539/1945, όπως 

ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) µήνες 

συµπληρωµένους. 

7. α.  Οι   µητέρες  εργαζόµενες  δικαιούνται,   για   χρονικό  διάστηµα τριάντα 

µηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν 

νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. 

    Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων 

µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 

µήνες και σε µια ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.  

β.  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο 

πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, 

προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της 

µητέρας του παιδιού. 
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γ.  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της 

µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και 

οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους 

των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

δ.   Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς, 

ε.  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας 

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και 

στις εργασιακές σχέσεις. 

8. Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που 

έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων 

ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε 

τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. 

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών 

ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά 

µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και 

δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής 

άδειας. 

9. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που 

απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει 

γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες 

το χρόνο επιπλέον άδεια, µε αποδοχές. 

10. Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και 

αδελφών. 

11. Όσες διατάξεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων διαιτητικών 

αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

12. Καταβαλλόµενες αποδοχές µεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε 

είδος ή σε χρήµα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους του 

κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν. 

13. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2002. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την εργατική πλευρά Για την εργοδοτική πλευρά 

Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής 
Βιοµηχανίας Ελλάδος 
Β. Γιαννόπουλος 

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανικών 
Ευγενία Τσουµάνη – Σπέντζα 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


