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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών 

απασχολούµενων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις 

όλης της Χώρας». 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 133/15-10-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 25 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός 

1.  ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και 

βιοµηχανιών, 

2.  ∆ηµήτριος Ασηµακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, Πρόεδρος και Γενικός 

Γραµµατέας αντίστοιχα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 

Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

και αφ' ετέρου ο Λάµπρος Αντωνιάδης, Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 

Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την 

υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

1.  Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Κτηνίατροι πτυχιούχοι ανωτάτων 

σχολών που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε αµοιβή στις βιοµηχανικές, καθώς 

και στις εµπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι µέλη του ΣΕΒ και της 

ΓΣΕΒΕΕ αντίστοιχα, όλης της χώρας. 

2.  Στη συνέχεια, οι βασικοί µισθοί των κτηνιάτρων που υπάγονται στην παρούσα 

Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007, σύµφωνα µε την από 26-11-

2007 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων 

ανώτατων σχολών, απασχολούµενων στις βιοµηχανικές, εµπορικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας (Π.Κ.05/14-01-2008), αυξάνονται σε 

ποσοστό 3.5% από 1.1.2008 και- όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.8.2008- σε 

ποσοστό 3,25% από 1.9.2008. 

Οι βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά τα ανωτέρω, αυξάνονται 

περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1-1-2009 και 3% από 1-9-2009, σύµφωνα µε 

τους πίνακες: 
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 Από 1/1/08 Από 1/9/08 Από 1/1/09 Από 1/9/09 

Πρόσληψη (0-1 έτη) 1119,469 1155,82 1190,528 1226,244 

Μετά τη συµπλήρωση 1-3 ετών 1202,308 1241,383 1278,624 1316,983 

3\5 1255,598 1296,405 1335,297 1375,356 

5\7 1301,709 1344,015 1384,336 1425,866 

7\9 1342,014 1385,629 1427,198 1470,014 

9\11 1374,257 1418,92 1461,488 1505,333 

11\13 1413,655 1459,599 1503,387 1548,489 

13\15 1453,518 1500,757 1545,78 1592,154 

15\17 1492,475 1540,98 1587,21 1634,826 

17\19 1522,024 1571,489 1618,634 1667,193 

19\21 1554,708 1605,236 1653,393 1702,995 

21\23 1590,541 1642,233 1691,5 1742,245 

23\25 1619,195 1671,819 1721,973 1773,633 

25\27 1633,075 1686,15 1736,734 1788,837 

27\29 1657,699 1711,574 1762,921 1815,809 

29\31 1682,776 1737,466 1789,59 1843,278 

31\33 1707,853 1763,358 1816,259 1870,746 

33\3δ 1733,383 1789,718 1843,409 1898,711 

35\40 1758,459 1815,609 1870,078 1926,18 

 

2. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΛΑΘΩΝ 

Στους κτηνιάτρους που τυχόν απασχολούνται και µε εισπράξεις ή πληρωµές 

χορηγείται επίδοµα λαθών, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 8%. 

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συγκροτήσουν τριµελή επιτροπή 

αποτελούµενη από ένα µέλος από το κάθε συµβαλλόµενο µέρος, µε αντικείµενο να 

µελετήσουν την αποζηµίωση εκτός έδρας υπηρεσίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων 
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Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις 

όλης της Χώρας. 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

Στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων (MASTER ή PHD ή άλλων ισότιµων) 

αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται για το θέµα 

της αµοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή και τεσσάρων ετών αντίστοιχα. 

(Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001). 

5. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% συνολικά στους Κτηνίατρους, 

που κατέχουν τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα, µε την προϋπόθεση ότι την 

χρησιµοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001). 

6. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 

Στους έγγαµους µισθωτούς άνδρες και γυναίκες που καλύπτονται από αυτήν την 

Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται 

επίσης και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες καθώς και τις άγαµες µητέρες εφ' 

όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών. (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001) 

7. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 

Χορηγείται επίδοµα τέκνων, κατά το ποσοστό 5% για το καθένα, εφ' όσον τα µεν 

άρρενα είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται. Τα δε θήλεα είναι κάτω των 20 

χρόνων άγαµα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που τα τέκνα αυτά σπουδάζουν 

πραγµατικά σε σχολές αναγνωρισµένες από το Κράτος, που η φοίτηση σ' αυτές 

παρέχει δικαίωµα αναβολής για κατάταξη στο στράτευµα, το επίδοµα αυτό τέκνου 

συνεχίζεται µέχρι ηλικίας 25 χρόνων (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001) 

8. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στους κτηνιάτρους που υπάγονται σ' αυτήν την Σ.Σ.Ε. και απασχολούνται στη 

βιοµηχανία σε χώρους όπου χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στο λοιπό 

προσωπικό, το επίδοµα αυτό χορηγείται και σ' αυτούς στο ίδιο ποσοστό, 

υπολογιζόµενο δε στους παραπάνω βασικούς µισθούς. Ειδικότερα στους κτηνιάτρους 

που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε χώρους αποπτίλωσης και απεντέρωσης 

πουλερικών, εξακολουθεί να χορηγείται το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 

10% που υπολογίζεται στους παραπάνω βασικούς µισθούς (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001). 
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9. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

α)  Στους κτηνιάτρους που έχουν οριστεί από την επιχείρηση ή από τον. εργοδότη 

ως υπεύθυνοι ή προϊστάµενοι τµηµάτων, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας σε 

ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού. (Σ.Σ.Ε. 20/12/93, παρ. 3) 

β)  Το ως άνω επίδοµα σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού χορηγείται και σε 

κτηνιάτρους που εργάζονται στις αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις (µέλη της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και έχουν ορισθεί υπεύθυνοι κατά νόµο. 

10. ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η εκτός έδρας υπηρεσία του Κτηνιάτρου πτυχιούχου ανώτατης σχολής που εργάζεται 

στις βιοµηχανικές, εµπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αµείβεται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που αναφέρονται στους εργαζοµένους 

µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, και συγκεκριµένα της υπ' αρ. 21091/2990/1946 

Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας που έχει ως ακολούθως: 

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των 

επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές διατάξεις, 

που αποστέλλεται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εργασία καταβάλλεται, πέρα των 

οδοιπορικών εξόδων, και πρόσθετη αποζηµίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση 

που ισούται µε το εκάστοτε νόµιµο ηµεροµίσθιο ή µε το 1/25 του εκάστοτε νόµιµου 

µηνιαίου µισθού προκειµένου για µισθωτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει στο µισθωτό που αποστέλλει εκτός έδρας 

τροφή και κατοικία, καταβάλλεται µόνο το ¼ της ανωτέρω αποζηµίωσης. 

Σε περίπτωση που παρέχεται µόνο τροφή καταβάλλεται µόνο το ]Λ αυτής, και εάν 

παρέχεται µόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 αυτής.» (Σ.Σ.Ε. 16/12/2004) 

11. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 

Ως υπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο 

απασχολήσεως µε την ιδιότητα του κτηνιάτρου πτυχιούχου ανώτατης σχολής στον 

αυτό ή σε άλλο εργοδότη (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. ή φυσικό πρόσωπο) µε 

εξηρτηµένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ ή φυσικό 

πρόσωπο µε εξηρτηµένη εργασία, προσµετράται από την ηµέρα που θα 

προσκοµισθούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύεται αυτή. 

Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος κτηνιάτρου σε 

αντικείµενο συναφές µε το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαµβάνεται. Η 

προϋπηρεσία βεβαιώνεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας ∆ΟΥ και του 

Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. (Σ.Σ.Ε. 16/12/2004) 
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12. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Όλα τα παραπάνω επιδόµατα και όσα τυχόν ισχύουν από προηγούµενες ρυθµίσεις 

του κλάδου, υπολογίζονται στους νέους µισθούς που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και 

συµψηφίζονται µε τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-

2001). 

13. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

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

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

όπως ισχύει) και όρους, καθορίζεται, ως ειδικός νόµος ορίζει. 

Από 1-1-2000 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.(Σ.Σ.Ε. 12/10/2000 παρ. 4α) 

14. ΓΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον 

πενήντα (50) άτοµα, εάν: α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο 

εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία του, δικαιούται να 

λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας 

µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών. 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της µπορεί να φτάσει ως τρεισήµισι 

(3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίδεται από τον εργοδότη µε βάση σειρά 

προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόµενων δικαιούχων µέχρι να καλυφτεί 

ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε 

ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του 

άρθρου 5 του Ν. 1483/1984 (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001). 

15. Α∆ΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΕΚΝΟΥ 

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 

1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας 

λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Το µειωµένο ωράριο («άδεια») 

θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτηση του του/της να 

το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της 

χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου γιατί] φροντίδα του 

παιδιού (Σ.Σ.Ε. 16/12/2004). 
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16. Α∆ΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 

δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον 

εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία 

του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη (Σ.Σ.Ε. 16/12/2004). 

17. Α∆ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Χορηγείται µια πλέον εβδοµάδα άδειας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια 

λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ' αυτόν 

τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001). Κατά τα λοιπά 

εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 (ΣΣΕ 

12/10/2000-2001 παρ. 4β). 

17. Α∆ΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης 

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

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

ηλικίας έως έξι ετών (ΣΣΕ 12/10/2000-2001 παρ. 4γ). 

18. Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των 

αποδοχών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕ∆ για τις ηµέρες άδειας για συµµετοχή σε 

εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαµορφωθεί µε 

το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε της 12. 04.1996 και µε το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε της 

8.5.1998, στο ύψος των καταβαλλοµένων αποδοχών του εργαζόµενου και σε κάθε 

περίπτωση όχι κάτω των νόµιµων. (ΣΣΕ 12/10/2000-2001 παρ. 4δ). 

19. Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 

Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) για 

όσους πενθήµερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) 

ηµέρες άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ 12/10/2000-2001 παρ. 4ε). 

20. Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

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 

παιδία και πάνω (ΣΣΕ 12/10/2000-2001 παρ. 4στ). 
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21. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

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

επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται αδεία 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 (Σ.Σ.Ε. 

11/12/2002-2003 παρ.6). 

22. Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Η 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

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 (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ.7). 

23. Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 

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

µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (Σ.Σ.Ε. 

11/12/2002-2003 παρ.8). 

24. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ «ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ» ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον 

αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από 

την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 

παρ.9). 

25. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-

ΑΝΕΡΓΩΝ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωµένους: 

α)  Την συµµετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράµµατα 

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης- επανειδίκευσης. 

β)  Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξη τους σε προγράµµατα νέων θέσεων 

εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της 
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µακροχρόνιας ανεργίας(Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ. 10). 

26. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η χρησιµότητα της συνεχούς 

επιµόρφωσης των κτηνιάτρων που απασχολούνται στη βιοµηχανία, καθώς και η 

συµβολή της στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι' 

αυτό ο Σ.Ε.Β. αναλαµβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα µέλη του στην παροχή 

διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους κτηνιάτρους την παρακολούθηση 

συνεδρίων ή σεµιναρίων που έχουν σχέση µε την επιστήµη τους και το συγκεκριµένο 

αντικείµενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή σε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους, ο Σ.Ε.Β. 

προτρέπει τα µέλη του να αναλαµβάνουν την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής τους 

σ' αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001). 

27. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της 

µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

και να την αποδίδουν σ' αυτές. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής 

συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την 

ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το πόσο της συνδροµής, τη 

συχνότητα της παρακράτησης ( π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον Τραπεζικό 

Λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του 

Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή πόσον, υπέρ δευτεροβάθµιων 

Οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Σ.Ε. Η δήλωση πρέπει να 

επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση, 

ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής 

της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-200.1 παρ. 

4ζ). 

28. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει ή παρούσα συλλογική 

σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όρόι εργασίας πού προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., ∆.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Όσες διατάξεις προηγούµενων 

συλλογικών ρυθµίσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2008 και είναι διετής. 
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Η παρούσα συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα αντίγραφα, όσα και τα συµβαλλόµενα 

µέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ 

σύνδεσµο επιχειρήσεων και 
βιοµηχανιών 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 


