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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
                        ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Ν. 
Καρβάλης) 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 47/7.12.2010) 

Στην Αθήνα σήµερα 26 Νοεµβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός ∆ιονύσης 

Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, 

και αφετέρου Ευθύµιος Θεοχάρης, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων 

Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και οι δύο για την 

υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

 Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που 

απασχολούνται στις εταιρίες Λιπασµάτων όλης της χωράς και µάλιστα σε εργασίες 

που έχουν σχέση άµεση ή έµµεση µε την παραγωγή λιπασµάτων πλην των 

αµειβοµένων βάσει του Οργανισµού διαβαθµίσεως και µισθοδοσίας προσωπικού 

της ΑΕΕΧΠΛ και της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων Ν. Καρβάλης, οι οποίοι 

διέπονται ή διήποντο από ειδικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.  

 

Άρθρο 2  

Κατώτατα όρια ηµεροµισθίων 

Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των υπαγοµένων εργαζοµένων στην

 παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε την από 7.7.2009 ΣΣΕ 

εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται οτις εταιρίες Λιπασµάτων όλης 

της χώρας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

79/24.7.2008), αυξάνονται από 1" Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό 

της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010. 

Για  τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ( Harmonized 

index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από 

την Eurostat. 
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Άρθρο 3 

Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς 

και του επιδόµατος αδείας 

Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας 

καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 

15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 

2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής (Π.Κ. 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010) 

 

Άρθρο 4  

Ερµηνευτική διάταξη 

Το δικαίωµα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που Θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 

2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι µόνο στους εξ ' αίµατος, αλλά και στους 

εξ' αγχιστείας στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό, 

 

Άρθρο 5  

Λοιπές  διατάξεις 

Α. 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. 

Β.  Όλες   οι   διατάξεις  προηγούµενων   Συλλογικών   Συµβάσεων   Εργασίας   και 

αντίστοιχων µε αυτές ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆Α), εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή 

τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο, Γ. 

Καταβαλλόµενες αποδοχές µεγαλύτερες από τις οριζόµενες στην παρούσα, άλλες 

παροχές  σε  είδος  ή  σε  χρήµα   και  άλλες  ευνοϊκότερες   ρυθµίσεις  για  τους 

εργαζόµενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Άρθρο 6  

Έναρξη ισχύος ΣΣΕ 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2010. 
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