ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΣΩΝ 2008-2009

Γηα ηνπο όξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηωλ Βηνκεραληώλ Καηαζθεπήο Πιαηζίωλ
Ακαμωκάηωλ Απηνθηλήηωλ θαη Σπλεξγείωλ Απηώλ, θαζώο θαη ηωλ Σπλεξγείωλ
Δπηζθεπήο Γεωξγηθώλ Μεραλεκάηωλ όιεο ηεο ρώξαο.

Σηελ Αζήλα, ζήκεξα 23 Ινπλίνπ 2008, νη ππνγξάθνληεο αθελόο θ.θ. Γηνλύζηνο
Νηθνιάνπ, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ θαη
Κωλ/λνο Πλεπκαηηθόο, Σύκβνπινο Δξγαζηαθώλ Σρέζεωλ, λόκηκνο
εθπξόζωπνο ηνπ Σπλδέζκνπ Καηαζθεπαζηώλ Πιαηζίωλ θαη Ακαμωκάηωλ
Απηνθηλήηωλ θαη αθεηέξνπ νη θ.θ. Ιωάλλεο Σηεθαλόπνπινο, Πξόεδξνο θαη
Κωλ/λνο Σηακαηάθεο Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο, ωο εθπξόζωπνη ηεο
Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηώλ Μεηάιινπ «ΠΟΔΜ», όινη λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο Σ.Σ.Δ., ζπκθώλεζαλ θαη
απνδέρηεθαλ ηα εμήο:

1. Σηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ΣΣΔ, ππάγεηαη ην πξνζωπηθό ηωλ
Βηνκεραληώλ Καηαζθεπήο Πιαηζίωλ θαη Ακαμωκάηωλ Απηνθηλήηωλ θαη
ηωλ Σπλεξγείωλ ηωλ Βηνκεραληώλ απηώλ, θαζώο θαη ην πξνζωπηθό
ηωλ Σπλεξγείωλ Δπηζθεπήο Γεωξγηθώλ Μεραλεκάηωλ όιεο ηεο ρώξαο.
2. Η Σύκβαζε απηή θαζνξίδεηαη δηεηνύο δηάξθεηαο θαη ηζρύεη από ηελ
01/01/2008.
3. Οη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ ππάγνληαη
ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, όπωο είραλ δηακνξθωζεί ηελ 31/12/2007,
απμάλνληαη από 01/01/2008 θαηά πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%) θαη
όπωο ζα δηακνξθωζνύλ ηελ 30/06/2008, απμάλνληαη από 01/07/2008
κε πνζνζηό ηξία θόκκα πέληε ηνηο εθαηό (3,5%).

Δμάιινπ νη ίδηνη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα ωο αλωηέξω, όπωο ζα
έρνπλ δηακνξθωζεί ηελ 31/12/2008 απμάλνληαη από 01/01/2009 θαηά
πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%) θαη απηά, όπωο ζα έρνπλ δηακνξθωζεί ηελ
30/06/2009, απμάλνληαη από 01/07/2009 θαηά πνζνζηό ηξία θόκκα ηξία
ηνηο εθαηό (3,3%).

Έηζη, από 01/01/2008, νη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα βαζηθά εκεξνκίζζηα, θαηά
εηδηθόηεηα ηωλ ππαγνκέλωλ, ωο αλωηέξω, ζηε ζύκβαζε απηή, απμάλνληαη
ωο εκθαίλνληαη ζηνλ θαηωηέξω πίλαθα:

Α΄
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Α΄ηάμεο

Δ)
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Βαζηθό
Βαζηθό
εκεξνκίζζην εκεξνκίζζην
37,93
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Β΄ ηάμεο

4. Όια ηα επηδόκαηα ηξηεηηώλ, δεθαεηίαο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη κέρξη ζήκεξα από πξνεγνύκελεο ΣΣΔ ή Γ.Α.,
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη ππνινγίδνληαη ζηνπο θαζνξηδόκελνπο
αλωηέξω θαηά πεξίπηωζε βαζηθνύο κηζζνύο θαη εκεξνκίζζηα.
5. Τπρόλ επλνϊθόηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ θιάδν απηό,
πνπ πξνβιέπνληαη από λόκνπο, ηπρόλ εζωηεξηθνύο θαλνληζκνύο ή
αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, δελ ζίγνληαη από ηελ παξνύζα Σ.Σ.Δ.
6. Η ηζρύο ηεο παξνύζεο, αξρίδεη από 01/01/2008.

