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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 121/25-9-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 16 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός: 

1.  ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ σύνδεσµος 

επιχειρήσεων και βιοµηχανιών 

2.  Βάσω Παπαδηµητριού, Γενική ∆ιευθύντρια, εκπρόσωπος του Συνδέσµου 

Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων 

3.  ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, Πρόεδρος και Γενικός 

Γραµµατέας αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας 

Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος 

και αφ' ετέρου 

Κωνσταντίνα Σκόκα, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίµων 

(Π.Ε.ΤΕ.Τ.), όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

συµφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνολόγοι τροφίµων-τεχνολόγοι 

διατροφής αµφότερων των φύλων, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθµιας τεχνολογικής 

εκπαίδευσης (για την Ελλάδα ΣΤΕΤΡΟ∆ ΤΕΙ Αθηνών, ΣΤΕΤΡΟ∆ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 

Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων ΤΕΙ Λάρισας - Παράρτηµα Καρδίτσας), που 

απασχολούνται στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής, 

τυποποιήσεως εµπορίας ή µεταποιήσεως τροφίµων όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγόµενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,6 % και 

από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,2 %. Στη συνέχεια οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των 

υπαγόµενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009 

αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,7 %. Οι αυξήσεις καθορίζονται αναλυτικά 
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στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΕΤΗ Από 1-1-2008 Από 1-9-2008 Από 1-5-2009 

0-1 998,44 1030,39 1089,12 

1-3 1032,92 1065,97 1126,73 

3-5 1061,55 1095,52 1157,97 

5-7 1097,68 1132,80 1197,37 

7-9 1115,00 1150,68 1216,27 

9-11 1142,98 1179,56 1246,79 

11-13 1174,76 1212,35 1281,45 

13-15 1207,54 1246,18 1317,21 

15-17 1228,83 1268,15 1340,43 

17-19 1249,71 1289,70 1363,22 

19-21 1280,78 1321,77 1397,11 

21-23 1300,05 1341,65 1418,13 

23-25 1314,97 1357,05 1434,40 

25-27 1328,51 1371,02 1449,17 

27-29 1349,31 1392,49 1471,86 

29-31 1370,12 1413,96 1494,56 

31-33 1383,67 1427,94 1509,34 

33-35 1387,05 1431,44 1513,03 

 

Επιπλέον αυξάνεται από την 25η – 27η διετία µέχρι και την 33η  - 35η διετία ο βασικός 

µισθός όπως αυτός διαµορφώνεται κάθε φορά µε εφάπαξ ποσό 6 ευρώ µηνιαίως από 

1.1.2008. 

Άρθρο 3 

Προϋπηρεσία 

α.  Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλµατος του τεχνολόγου τροφίµων - 

διατροφής - σε οποιοδήποτε εργοδότη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που 
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αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997). 

β.  Αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας του πτυχιούχου τεχνολόγου τροφίµων - 

διατροφής και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον 

αποδεδειγµένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά µε το επάγγελµα του 

τεχνολόγου τροφίµων - διατροφής. (ΣΣΕ 30-1-1997) 

γ.  Στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων (MASTERS ή P.H.D. άλλων ισοτίµων 

ανεγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού) αναγνωρίζεται για το 

θέµα της αµοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή τριών ετών αντίστοιχα. 

(ΣΣΕ 30-1-1997). 

Άρθρο 4 

Επίδοµα προϊσταµένου 

Στους προϊσταµένους των τµηµάτων παραγωγής (παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, 

διαχείριση /διασφάλιση ποιότητας, συστήµατα ασφάλειας τροφίµων), έρευνας και 

ανάπτυξης, χηµικού ή µικροβιολογικού εργαστηρίου ή ολόκληρου του εργοστασίου ή 

της επιχείρησης χορηγείται επίδοµα 19% επί των βασικών αποδοχών. Γίνεται µνεία 

ότι το επίδοµα προϊσταµένου, δεν µπορεί να χορηγείται στο ίδιο πρόσωπο, 

ταυτόχρονα µε το επίδοµα υπευθυνότητας (υπευθύνου βάρδιας). (∆Α 46/2000)» 

Άρθρο 5 

Επίδοµα υπευθυνότητας 

Ο εκάστοτε οριζόµενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φυλακής 

απογευµατινής ή νυκτερινής Επιστήµονας τεχνολόγος τροφίµων - διατροφής, 

εξακολουθεί να δικαιούται επίδοµα υπευθυνότητας σε ποσοστό 16% πάνω στους 

βασικούς µηνιαίους µισθούς, το οποίο επίδοµα συµψηφίζεται µε τυχόν 

καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές. (ΣΣΕ 30-1-1997) 

Άρθρο 6 

Επίδοµα τεχνικού ασφάλειας 

Στους τεχνολόγους τροφίµων - διατροφής που ορίζονται τεχνικοί ασφαλείας των 

επιχειρήσεων από 1/1/2008 το επίδοµα τεχνικού ασφαλείας ορίζεται 13% επί των 

βασικών αποδοχών της παρούσας, εφόσον εκτελούν τα καθήκοντα που συνδέονται µ' 

αυτή την ιδιότητα συµπληρωµατικά των κυρίων καθηκόντων. 

Άρθρο 7 

Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 

Στους πτυχιούχους πωλητές της παρούσας ΣΣΕ που απασχολούνται µε εισπράξεις 

χρηµάτων ή πληρωµές ή αποδόσεις λογαριασµών χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών 
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λαθών σε ποσοστό 9% υπολογιζόµενο στους βασικούς µηνιαίους µισθούς (∆.Α. 

46/2000). 

Άρθρο 8 

Επίδοµα ξένης γλώσσας 

Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% συνολικά στους τεχνολόγους 

τροφίµων - διατροφής που κατέχουν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα, µε την 

προϋπόθεση, ότι την χρησιµοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. (ΣΣΕ 19-

7-1993). 

Άρθρο 9 

Επίδοµα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας 

Τεχνολόγοι Τροφίµων, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε τµήµα επιχείρησης, όπου 

στο προσωπικό χορηγείται µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε αποφάσεις 

διαιτησίας, ή µε άλλες διατάξεις, επίδοµα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας, 

δικαιούνται το επίδοµα αυτό, εφόσον εργάζονται υπό ανάλογες συνθήκες και στο 

ποσοστό που το λαµβάνουν όλοι οι µισθωτοί του ίδιου τµήµατος, υπολογιζόµενο επί 

των βασικών αποδοχών (Σ.Σ.Ε. 26-9-1988). 

Άρθρο 10 

Επίδοµα γάµου 

Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% πάνω στους 

βασικούς µισθούς που καθορίζει αυτή η σύµβαση. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και 

στους άγαµους γονείς καθώς και στους διαζευγµένους-νες, ή χήρους-ρες εφόσον όλοι 

αυτοί έχουν την επιµέλεια ή την γονική µέριµνα ενός τουλάχιστον παιδιού. (ΣΣΕ 30-

1-1997) 

Άρθρο 11 

Επίδοµα τέκνων 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και συντηρούν τέκνα, χορηγείται 

επίδοµα τέκνων, σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, υπολογιζόµενο επί των ανωτέρω 

βασικών µισθών εφόσον είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται ή µέχρι 25 ετών, 

εφόσον αποδεδειγµένα σπουδάζουν κανονικά και δεν εργάζονται. Το επίδοµα αυτό 

χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές ανάγκες εφόσον υπάρχει 

πιστοποιητικό της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προβλέπει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και 

δεν παίρνουν ειδικό επίδοµα από άλλη πηγή (ΣΣΕ 19-7-1993). 
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Άρθρο 12 

Άδεια µητρότητας 

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. 

Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία 

τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός 

πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, 

το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό ώστε να 

εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής 

της αδείας αµείβεται µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 1993). 

Άρθρο 13 

Άδεια γέννησης τέκνου 

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε 

αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001). 

Άρθρο 14 

Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών 

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.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών 

ηλικίας έως έξι ετών (ΕΓΣΣΕ 2000-2001). 

Άρθρο 15 

Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών 

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 

παιδιά και πάνω (ΕΓΣΣΕ 2000-2001). 

Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά 2 ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 

1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται σε 14 

εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει 3 

παιδιά και πάνω. 

Άρθρο 16 

Άδεια γάµου 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάµου χορηγείται άδεια µίας 

εβδοµάδας µε αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συµψηφίζεται µε την 

προβλεπόµενη κανονική άδεια (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997). 
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Άρθρο 17 

Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του 

παιδιού 

Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρία), οι εργαζόµενοι γονείς 

δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια 

του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι 

τη συµπλήρωση 4 εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους 

δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. 

Άρθρο 18 

Επιµόρφωση τεχνολόγων τροφίµων 

Αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η χρησιµότητα της συνεχούς 

επιµόρφωσης των τεχνολόγων τροφίµων οι οποίοι απασχολούνται στη βιοµηχανία και 

η συµβολή τους στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. 

Γι' αυτό Σ.Ε.Β. και Σ.Ε.Β.Τ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προτρέπουν τα µέλη 

τους στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους τεχνολόγους τροφίµων 

την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεµιναρίων που έχουν σχέση µε την επιστήµη τους 

και το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η 

συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο-

της εργασίας τους, ο Σ.Ε.Β. και ο Σ.Ε.Β.Τ. προτρέπουν επίσης τα µέλη τους να 

αναλαµβάνουν την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των τεχνολόγων τροφίµων σ' 

αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. 19-7-1993). 

Άρθρο 19 

Συνδικαλιστική εισφορά 

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. 

α.  Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη 

θετική δήλωση των εργαζοµένων προς την επιχείρηση. Με δήλωση προς την 

επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, τη 

συχνότητα 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 ποσό, υπέρ 

δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η 

δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

β.  Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώνουν προς την 
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επιχείρηση ότι θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και 

ανάκληση αυτής, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997). 

Άρθρο 20 

Πενθήµερη εργασία 

Καθιερώνεται για τους υπαγόµενους στην παρούσα, σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ' αριθµόν 25/83 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών 

η εβδοµάδα των πέντε ηµερών δώρου ηµερήσιας απασχόλησης και 40 ωρών 

εβδοµαδιαίας εργασίας (Σ.Σ.Ε. 30-1-1997). 

Άρθρο 21 

Ετήσια άδεια 

Μετά την παρέλευση έτους από την πρόσληψη οι υπαγόµενοι στην παρούσα Σ.Σ.Ε. 

δικαιούνται 20 εργάσιµες ηµέρες κανονικής άδειας µε πλήρεις αποδοχές, η οποία 

αυξάνεται κατά µία εργάσιµη ηµέρα κατ' έτος έως τις 22 ηµέρες,. Εργαζόµενοι που 

έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε 

οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 

εργάσιµων ηµερών, εφόσον εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας 

εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2000-2001). 

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 

1 επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα. 

Άρθρο 22 

Συµφωνία για την τηλεργασία 

Τα µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας - πλαισίου 

για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 

(C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα 

(UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

(UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP). 

Άρθρο 23 

Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση 

(ΛΑΕΚ) 

Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη άµεσης θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας του 

ΛΑΕΚ, µε την µετατροπή του σε Ν.Π.Ι.∆. σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που είχε 

προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003. 

Η νοµική µορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα µε τη βελτίωση της λειτουργικότητας και 

αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους 
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συνεστήθη από τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη. Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 

παρ. 4 & 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι: 

Α)  Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της Γ.Σ.Ε.Ε ανέρχεται σε 

45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%. Β) Τα 

συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών 

δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το 

συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης τους να ανέρχεται σε 20%. 

Άρθρο 24 

Φορολογία Αποζηµίωσης Καταγγελίας 

Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την 

απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της 

σύµβασης εργασίας. 

Άρθρο 25 

Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης 

Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των 

επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη 

συµφωνούν : 

Α)  στην προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη καταβολή από τον ∆ΛΟΕΜ του 

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, στις εργαζόµενες και στους εργαζόµενους 

που λαµβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν. 1483/1984, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισµούς 

κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Β)  για τη προώθηση µέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της 

αναπλήρωσης,, µε ανέργους, εργαζοµένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας 

από την εργασία τους µε άδεια κύησης και λοχείας. 

Γ).  ε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας οι 

αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την 

ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του! 

θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει 

δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα. 

Άρθρο 26 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Τα µέρη δεσµεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την 

αναβάθµιση της δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Άρθρο 27 

Εκπαιδευτική Άδεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε. 

Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους /ες, που εκάστοτε 

φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-

Γ.Σ.Ε.Ε.). 

Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφόσον δεν 

παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. 

Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον 

ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας. 

Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα, σε ολόκληρη 

τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 

εργαζόµενους. 

Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο ανά 

επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους. 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής. 

Άρθρο 28 

Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων 

οικογενειών 

Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της 

οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, 

εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς. 

Άρθρο 29 

Υπολογισµός επιδοµάτων 

Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή 

όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών 

µισθών (Σ.Σ.Ε. 31-1-1997). 

Άρθρο 30 

∆ιατηρούµενες διατάξεις 

Όσες διατάξεις της από 24/05/2004 ΕΓΣΣΕ ή προηγούµενων ΕΓΣΣΕ ή Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. 

δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες σ' αυτή τη Σ.Σ.Ε. 

εξακολουθούν να καταβάλλονται. 
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Άρθρο 31 

Ισχύς 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.ΤΕ.Τ. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ  

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ  

 


