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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις βιοµηχανίες 

τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της Χώρας» 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 53/12-10-09) 

Στην Αθήνα σήµερα 24 Ιουλίου 2009 οι υπογράφοντες αφενός 

∆ιονύσιος Νικολάου, Γενικός ∆/ντής του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου 

οι Π.Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ.Λιαπάτης, Γενικός Γραµµατέας της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίµων και 

Ποτών, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, 

συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες τυροκοµίας, 

τυροκοµικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκοµικά εργοστάσια όλης της χώρας µε τις 

παρακάτω ειδικότητες: 

α)  Τεχνίτες Φοντίνας, Προβολόνε, Έµενταλ, Ένταµ, Γραβιέρας από αγελαδινό γάλα, 

γάλα µε χρήση ευρωπαϊκών καλλιεργειών και γενικά τυριών Ευρωπαϊκού τύπου 

και παρασκευαστές καλλιεργειών. 

β)  Τεχνίτες κασεριών, γραβιέρας από πρόβειο γάλα, κεφαλοτυριού και φέτας 

βουτύρου και γιαουρτιού. 

γ)  Οξυµετρητές, δηλ. απόφοιτοι γαλακτοκοµικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού 

απασχολούµενοι σαν βοηθοί χηµείου. 

δ)  Τεχνίτες πασκιτζήδες τυροσυντηρητές αλατιστές αποθηκών, παραλήπτες 

γάλακτος και βοηθοί γενικά όλων των κατηγοριών. 

ε)  Εργάτες - εργάτριες ανειδίκευτοι. 

στ)  Μαθητευόµενοι (δηλ. µισθωτοί και των δύο φύλων µέχρι συµπληρώσεως του 

18ου έτους της ηλικίας τους). 

ζ)  Περιοδεύοντες πωλητές που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

η)  Οδηγοί - πωλητές 
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θ)  Αποθηκάριοι και Υπάλληλοι γραφείου. 

ι)  Καταµετρητές εµπορευµάτων (CHECERS) 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια 

α.  Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των µισθωτών των κατηγοριών από α' µέχρι 

ι' που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2008 µε 

βάση την Σ.Σ.Εργασίας του 2008 που υπεγράφη την 15-10-08,  αυξάνονται από 

1-1-2009 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί διαµορφώθηκαν την 31-8-2009, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2009 κατά ποσοστό 3% 

β.  Οι απασχολούµενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις  µε την ειδικότητα του 

καταµετρητή εµπορευµάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που λαµβάνουν 

οι µισθωτοί µε την ειδικότητα του αποθηκάριου. 

γ.  Με τα ίδια ποσοστά  και από τις ίδιες ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. α' του 

άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούµενα επιδόµατα ή 

προσαυξήσεις, µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγουµένων οµοίων 

ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή ∆Α). 

δ.  Οι εργάτες της κατηγορίας ε' του άρθρου 1 µετά την συµπλήρωση πέντε (5) 

ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαµβάνουν το αντίστοιχο βασικό ηµεροµίσθιο 

που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των πασκιζήδων, 

τυροσυντηρητών κλπ και βοηθών τεχνιτών. 

ε.  Οι βοηθοί των κατηγοριών α' έως και ζ1  εφόσον απασχοληθούν επί οκτώ (8) έτη 

σε µία από τις ειδικότητες του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής θεωρούνται τεχνίτες της 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

Άρθρο 3 

Στους οδηγούς πωλητές χορηγείται για το έτος 2009 επίδοµα ποσού 115 ευρώ από 

1.1.09. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόµενα στην συλλογική ρύθµιση 

(Σ.Σ.Ε και ∆,Α) «για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων όλης της 

χώρας» επιδόµατα: 

1.  διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κλπ και 

2.  αµοιβής πρόσθετης εργασίας οδηγών-πωλητών. 

Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόµατα των παραπάνω εργαζοµένων της ειδικότητας 

των οδηγών-πωλητών, που προβλέπονται από την οµοιοεπαγγελµατική ρύθµιση 

(Σ.Σ.Ε και ∆.Α.) των οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων όλης της χώρας 

υπολογίζεται στο βασικό µηνιαίο µισθό του οδηγού που ισχύει κάθε φορά 



 3 

προσαυξηµένο µε το ποσό των 75 ευρώ που αποτελεί µέρος του πιο πάνω 

επιδόµατος των 115 ευρώ. 

Οι λοιποί όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών πωλητών καθορίζονται από τις 

διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής ρύθµισης που 

αφορά τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως 

φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης 

της χώρας, 

Άρθρο 4 

Τα δύο µέρη συµφώνησαν στην σύσταση τετραµελούς επιτροπής 2+2 εντός 3 µηνών 

για την µελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των χειριστών 

ανυψωτικών µηχανηµάτων, λογιστών, βοηθοί λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών 

µηχανικών, θερµαστών. 

Άρθρο 5 

Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς των περιπτώσεων α' έως και ζ' χορηγούνται τα εξής 

επιδόµατα τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών µισθών και 

ηµεροµισθίων: 

α)  επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και µέχρι δέκα (10) τριετίες. Η 

προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγουµένων εργοδοτών ή του 

ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι.ΚΑ, εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό. 

β)  επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους 

χήρους-ρες διαζευγµένους-νες καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι αυτοί 

έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών. 

γ)  στους αναφερόµενους στη παρούσα τυροκόµους, γενικά όλων των κατηγοριών, 

που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τυροκοµικής Σχολής Εσωτερικού ή 

Εξωτερικού, χορηγείται επίδοµα εκ ποσοστού 13%, υπολογιζόµενο στα πιο 

πάνω καθοριζόµενα για την ειδικότητα τους βασικά ηµεροµίσθια. 

δ)  όσοι εργαζόµενοι των περιπτώσεων α έως και ζ εκτελούν χρέη προϊσταµένου 

δικαιούνται επιδόµατος 10% γι΄ αυτή την εργασία. 

ε)  στους αναφερόµενους στη παρούσα περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον 

χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι πωλήσεων, χορηγείται 

διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10%. 
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στ)  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας: Το υπό της υπ'αριθµ.2/86 αποφάσεως του 

∆∆∆∆ Αθηνών προβλεπόµενο επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% 

υπολογίζεται στα βασικό ηµεροµίσθια της παρούσας έτσι όπως διαµορφώνονται 

κάθε φορά. 

Άρθρο 6 

Όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί 

συµπληρώθηκαν µε την από 2.4.2008 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρµόζονται και για τους 

υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς. 

Άρθρο 7 

Λοιπές διατάξεις 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθµιση ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, 

έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Όσες διατάξεις του κλάδου, αλλά και των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων 

(Σ.Σ.Ε. και ∆.Α.) δεν τροποποιούνται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 8 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, µε τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
∆ΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.ΤΣΙΧΛΗΣ 

 Κ. ΛΙΑΠΑΤΗΣ 

 


