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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕYΗΣ

ΤYΠOΠOΙΗΜΕΝΩΩΝ ΠΡOΧΕΙΡΩΩΝ ΤΡOΦΙΜΩΩΝ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ

1. Η από 21.5.1997 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 43/30.5.1997)

2. Η από 7.7.2000 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 93/27.7.2000)

3. Η από 27.6.2002 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 73/12.7.2002) (Ισχύει και για το 2003)

4. Η από Ιουλίου 2004 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 81/30.7.2004)

5. Η από 11.7.2005 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ.  Απασχ. 79/19.7.2005)

6. Η από 26.7.2006 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ.  Απασχ. 98/31.7.2006)

7. Η από 27.11.2007 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ.  Απασχ. 4/8.1.2008)

8. Η από 24.7.2009 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ.  Απασχ. 56/26.10.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1.  Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)

2.  Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πανελλήνια Oµοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Yπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίµων
και Ποτών

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις παρούσας ρύθ µι σης υ πά γο νται  οι  εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις
παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων, τύπου SNACKS - ΣΝΑΚΣ
(γαριδάκια chips, κ.λπ. 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 στις 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 ρύθµιση, 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
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ρυθµίσεις που, τυχόν, ισχύουν (ΣΣΕ 24.7.2009).

Δ∆.  ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘOΙ
Έτος 2002

Χειριστής µηχανών θεωρείται όποιος ασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µε
το χειρισµό αυτών (ΣΣΕ 27.6.2002).

Έτος 2003
Τα ηµεροµίσθια αυξάνονται για το 2003 κατά ποσοστό 4,2%. Η αύξηση αυτή θα
δοθεί την 1.1.2003 εφ’ άπαξ στα ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την
31.12.2002 και µετά από την τυχόν αναπροσαρµογή τους µε βάση την εφαρµογή
της ρήτρας της προηγούµενης παραγράφου. 
Ειδικότερα οι περιοδεύοντες πωλητές θα αµείβονται µε 645 ευρώ από 1.1.2003.
Έτος 2004
Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2003
αυξήθηκαν από 1.1.2004 κατά ποσοστό 4% και όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.8.2004 αυξήθηκαν περαιτέρω από 1.9.2004 σε ποσοστό 2,5%. Η ίδια αύξηση
χορηγήθηκε και στους περιοδεύοντες πωλητές.
Έτος 2005
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004, αυξάνονται από 1.1.2005 κατά
ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2005 αυξάνονται περαιτέρω
από 1.9.2005 κατά ποσοστό 3,1%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους
περιοδεύοντες πωλητές (ΣΣΕ 11.7.2005).

Έτος 2006

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά
ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2006 αυξάνονται περαιτέρω
από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,2%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους
περιοδεύοντες πωλητές (ΣΣΕ 26.7.2006).

Κατηγορίες εργαζοµένων 1.1.2002
ευρώ

1.7.2002
ευρώ

Τεχνίτες διαφόρων τύπων
µειγµάτων 

23,30 23,84

Χειριστές µηχανών
παραγωγής και συσκευασίας

28,30 23,84

Βοηθοί των παραπάνω
κατηγοριών

22,73 23,25

Εργάτες-τριες 22,73 23,25
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Έτος 2007

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά
ποσοστό 3,2% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2007 αυξάνονται
περαιτέρω από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους
περιοδεύοντες πωλητές (ΣΣΕ 27.11.2007).

Έτος 2008

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007, από τη Σ.Σ. Εργασίας του 2007
που έχει υπογραφεί την 27.11.2007, µε την παρουσία του µεσολαβητή του ΟΜΕΔ∆
Ιωάννη Ληξουριώτη αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%.
Όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2008 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 (ΣΣΕ 24.7.2009).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ
1. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας*

Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται επίδοµα πολετούς υπηρεσίας, σε
ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και µέχρι
οκτώ (8) τριετίες (ΣΣΕ 24.7.2009).

2. Επίδοµα γάµου
Σε όλους τους έγγαµους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται
επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%, επί των ανωτέρω βασικών ηµεροµισθίων.
Το επίδοµα γάµου χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγµένους-ες και στον
άγαµο γονέα, εφ’  όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών  τους 
(ΣΣΕ 24.7.2009).

3. Δ∆ιευθυντικό επίδοµα περιοδευόντων πωλητών και διαχειριστικών λαθών
Στους αναφερόµενους στην παρούσα ρύθµιση περιοδεύοντες πωλητές, και 
εφ’ όσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι πωλήσεων,
χορηγείται διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10% (ΣΣΕ 24.7.2009).

4. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήµατα και εφ’  όσον
κάνουν εισπράξεις - πληρωµές, χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών 30
ευρώ το µήνα (ΣΣΕ 27.11.2007).

* Η όγδοη τριετία χορηγήθηκε µε την Ιουλίου 2004 ΣΣΕ
Η έβδοµη τριετία χορηγήθηκε µε την από 27.6.2002 ΣΣΕ
Η έκτη τριετία χορηγήθηκε µε την από 7.7.2000 ΣΣΕ
Στην από 21.5.1997 ΣΣΕ προβλέπονται 5 τριετίες εκ ποσοστού 5% κάθε µία.
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ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Ερ γα ζό µε νοι   που   έ χουν   συ µπλη ρώ σει   υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό -
τη ή πρου πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ -
ση ερ γα σί ας,  δι και ού νται   ά δει α 5 εβδοµάδων δηλαδή τριά ντα (30) ερ γα σί µων
η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή ει κο σι -
πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα -
διαί ας ερ γα σί ας (ΣΣΕ 7.7.2000).
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (ΑΝ 539/45) ισχύει
όπως ειδικός Νόµος ορίζει (ΣΣΕ 11.7.2005).

2. Ά δει α µη τρό τη τας
Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό
(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ
του 1993 (ΣΣΕ 7.7.2000).
Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τας ορίζεται σε δέ κα έξι (16) ε βδο µά δες.
O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο -
µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες οκτώ (8) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο
το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι -
θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε -
τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα επτά (17) ε βδο µά δων.
O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ -
µα αυ τό δι α τά ξεις (ΣΣΕ 21.5.1997).

3. Γονική άδεια ανατροφής
α. Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί

τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα εάν: 1) έχει συµπληρώσει ένα χρόνο
εργασίας στον ίδιο εργοδότη και 2) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την
κατοικίας τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού,
µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου του παιδί συµπληρώσει
ηλικία τριών ετών. 

β. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει ως
τρεισήµισι (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη µε βάση
τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων,
µέχρι να καλυφθεί το ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην
επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.
1483/84 (ΣΣΕ 21.5.1997).

4. Άδεια φροντίδας παιδιού
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών
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από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 
12 µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 11.7.2005).

β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

γ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς (ΣΣΕ Ιουλίου
2004).

ε. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

στ.Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου
9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται
ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως
συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά
την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. 
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη
και χορηγείτα εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

5. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια 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 (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

6. Ά δει α για ασθένεια ε ξαρ τώ µε νων µελών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι -
διών κα θο ρί ζε ται σε 12 η µέ ρες κατ’  έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία παι -
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διά και πά νω (ΣΣΕ 7.7.2000).
7. Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου

Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο και δε συµψηφίζεται µε την
ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 7.7.2000).
Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες άδεια, µε
αποδοχές (ΣΣΕ 7.7.2000).

8. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
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 (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

9. Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή  θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

10.Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
Η άδεια της παρ. 1 άρθρ. 2 του Ν.1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις των
εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων
οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή
εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν
συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους
και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για
την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο
εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές
διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα, σύµφωνα µε την από 18.5.1998 ΕΓΣΣΕ
(ΣΣΕ 7.7.2000).

11.Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
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 
(ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

12.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
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Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

13.Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS  και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

14.Κανόνες υγιεινής και ορθής βιοµηχανικής πρακτικής

Οι εργαζόµενοι οφείλουν από την πλευρά τους να συµβάλουν στην εφαρµογή
των συστηµάτων που διασφαλίζουν την υγιεινή και ποιότητα των προϊόντων της
επιχείρησης, να τηρούν του Γενικούς και Κλάδικούς οδηγούς ορθής υγιεινής
πρακτικής και γενικότερα να συµµετέχουν στη φροντίδα για τη διαφύλαξη της
ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγή- αποθήκευση - διακίνηση
µε στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών (ΣΣΕ Ιουλίου 2004).

15.Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι
υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και
των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε
πλευράς (ΣΣΕ 11.7.2005).

16.Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Ηθικής Παρενόχλησης
στους Χώρους Εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης και της
σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν: 

1. Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό
δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας

2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας (ΣΣΕ 11.7.2005).

17.Α πο ζη µί ω ση καταγγελίας σύµβασης ερ γα το τε χνι τών - τριών
Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆ 16/18.7.1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του
1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999
(άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5) βελτιώνονται µε την ΕΓΣΣΕ των ετών
2004 και 2004 (άρθρο 4) και κα θο ρί ζο νται ως εξής, α νά λο γα µε το χρό νο υ πη ρε -
σί ας του εργατοτεχνίτη - τριας:

Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                                : 5 η µε ρο µί σθια

Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη             : 7 η µε ρο µί σθια
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Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη              : 15 η µε ρο µί σθια

Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη            : 30 η µε ρο µί σθια

Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη          : 60 η µε ρο µί σθια

Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη          :100 η µε ρο µί σθια

Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να  έ ως 25 έ τη         : 120 η µε ρο µί σθια

Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη           : 140 η µε ρο µί σθια

Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω               : 160 η µε ρο µί σθια

(ΣΣΕ Ιουλίου 2004) 

18.Τα δύο µέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναµόρφωσης της παρούσας µε στόχο
να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο.

Από κοινού τα δύο µέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής ΣΣΕ που θα
περιλαµβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου (ΣΣΕ 26.7.2006).

19.Σύσταση Επιτροπής
Τα δύο µέρη συµφώνησαν στη σύσταση τετραµελούς επιτροπής 2+2 εντός 3
µηνών για τη µελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των
υπαλλήλων γραφείων, αποθηκαρίων, τσέκερς (καταµετρητών), χειριστών
ανυψωτικών µηχανηµάτων, λογιστών βοηθοί λογιστών, ηλεκτρολόγων,
πρακτικών µηχανικών, θερµαστών (ΣΣΕ 27.4.2009).

20.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 (ΣΣΕ 24.7.2009).

21.Αποδοχές α νώ τε ρες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή 
ευ νοϊ κό τε ροι όροι εργασίας, που προ βλέ πο νται α πό νό µους, δι α τάγ µα τα, 
υ πουρ γι κές α πο φά σεις, ΣΣΕ, Δ∆Α, εσωτερικούς κα νο νι σµούς εργασίας, έθιµα, ή
ατοµικές συµβάσεις εργασίας κ.λπ. δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

22.Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγούµενων ΣΣΕ και διαιτητικών
αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν 
(ΣΣΕ 24.7.2009).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΤY
Π

O
Π

O
ΙΗ

Μ
ΕΝ

ΩΩ
Ν

 Τ
Ρ

O
Φ

ΙΜ
ΩΩ

Ν

9


