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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων σε επιχειρήσεις 

παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων - στιγµιαίας παρασκευής 

τροφίµων» 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: ΠΚ 56/26-10-09) 

Στην Αθήνα σήµερα 24 Ιουλίου 2009 οι υπογράφοντες αφενός 

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

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), 

2)  Β.Παπαδηµητρίου, Γενική διευθύντρια, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒΤ 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 ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας υπάγονται οι 

εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων, 

τύπου SNACKS-ΣΝΑΚΣ (γαριδάκια, ,κλπ συναφή προϊόντα, καθώς και παρασκευής 

τυποποιηµένων κρουασάν), οι οποίες δεν µπορούν να υπαχθούν στους κλάδους 

παραγωγής αρτοσκευασµάτων και ζαχαρωδών προϊόντων ή ειδών ζαχαροπλαστικής, 

καθώς και οι εργαζόµενοι οτις επιχειρήσεις παρασκευής αφυδατωµένων τροφίµων 

στιγµιαίας παρασκευής (σούπες, κύβοι, ζελέδες) έτοιµης σάλτσας (κέτσαπ, 

µουστάρδα, µαγιονέζα) και σαλάτας που δεν µπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία 

των κονσερβοποιηµένων τροφών. 

Σε όποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αφορά η παρούσα ΣΣΕ διαθέτουν και 

άλλους κλάδους ή τµήµατα παραγωγής τροφίµων ή προϊόντων πέραν των ανωτέρω 

αναφεροµένων, οι εργαζόµενοι στους διαφορετικούς αυτούς κλάδους ή τµήµατα δεν 

καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας αλλά από τις συλλογικές ρυθµίσεις που 

τυχόν ισχύουν. 

Άρθρο 2 

Βασικός µισθός και ηµεροµίσθια 

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζόµενων που υπάγονται στην παρούσα 

και όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2007 από την Σ.Σ.Εργασίας του 2007 που έχει 
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υπογραφεί την 27-11-07, µε την παρουσία του µεσολαβητή του ΟΜΕ∆ Ιωάννη 

Ληξουριώτη αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί θα έχουν 

διαµορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008, αυξάνονται 

περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%. 

Όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-08 αυξάνονται από 1-1-2009 µε 

ποσοστό 2,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2009 αυξάνονται από 1-9-

2009 µε ποσοστό 3%. 

Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

1.  Στους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε 

ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και µέχρι (8) 

οκτώ τριετίες. 

2.  Σε όλους τους έγγαµους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως φύλλου, χορηγείται επίδοµα 

γάµου, σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρω βασικών ηµεροµισθίων. 

Το επίδοµα γάµου χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευµένους-νες και στον άγαµο 

γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών τους. 

3.  Στους αναφερόµενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές και εφόσον 

χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι πωλήσεων, χορηγείται 

διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10%. 

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 

υπαλλήλων γραφείων, αποθηκαρίων, τσέκερς (καταµετρητών), χειριστών 

ανυψωτικών µηχανηµάτων, λογιστών, βοηθοί λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών 

µηχανικών, θερµαστών. 

Άρθρο 5 

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 6 

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

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 
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αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., ∆.Α., εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγούµενων Σ.Σ.Ε. και ∆.Α δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας, µε τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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