
 1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ) 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Ζυµών 

Αρτοποιίας και Αµύλου-Αµυλοσακχάρου-Φρουκτολίνης όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 134/16-10-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 7 Οκτωβρίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Ευθύµιος θεοχάρης 

Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος και 

αφετέρου ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου 

Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και οι δύο για την 

υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

1.  Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ' αυτή τη 

ΣΣΕ αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται ως εξής: 

 

κατά την πρόσληψη 35,72 € 

µετά 3 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 36,66 € 

µετά 6 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 37,78 € 

µετά 9 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 38,98 € 

µετά 12 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 40,79 € 

µετά 15 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 41,74 € 

µετά 18 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 42,42 € 

µετά 21 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 44,19 € 

µετά 24 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 45,95 € 

µετά 27 έτη υπηρεσίας στον κλάδο 51,52 € 

 

Τα παραπάνω ηµεροµίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2008 µε ποσοστό 3,2%. 

2.  Τα ηµεροµίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6%. Η 

αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ηµεροµίσθια όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 30.4.2009. 

3.  Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή όµοιας έκτασης 

διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων αυτής της 
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ΣΣΕ έτσι όπως αναµορφώνονται κάθε φορά. 

4.  Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, 

δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης 

εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα 

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς 

υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 1 (µία) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. 

συνολικά 31 και 26 εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα. 

5.  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 εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, 

συνολικά και για τους δύο γονείς προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική 

επίδοση του παιδιού. 

6.  Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά (2) δύο ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του 

άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων µελών και 

καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η 

εργαζόµενος/η προστατεύει (3) τρία παιδιά και πάνω. 

7.  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. 

8.  Όσες διατάξεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων διαιτητικών 

αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

9.  Καταβαλλόµενες αποδοχές µεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε 

είδος ή σε χρήµα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους του 

κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν. 

10.  Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Γενικός ∆ιευθυντής ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


