ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γι α το υς ό ρο υς αµο ι βή ς και εργασί ας το υ εργατο τεχ νι κο ύ
προ σωπι κο ύ τ ων π άση ς φύσεω ς εργαστηρίων Ζαχαρωδών
προϊόντων όλης της χώρας.

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:17/20.8.2012)
Στην Αθήνα σήµερα την 10 Π Αυγούστου 2012 οι υπογράφοντες αφενός:
1.

∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν.

Γραµµατέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),
2.Εµµανουήλ

Κότσικας,

ως

εκπρόσωπος

Επαγγελµατοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών

της

Οµοσπονδίας

Ελλάδος (ΟΕΖΕ)

και αφετέρου
Παναγιώτης Προύτζος, Πρόεδρος,

Παναγιώτης Κούκος, Γενικός Γραµµατέας

και Ανδρέας Γκούβας, Πρόεδρος του
Αθήνας, ως

Σωµατείου τεχνιτών Ζαχαροπλαστών

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας

Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών
Επαγγελµάτων, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα έξης:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των
πάσης φύσεως σε όλη τη χώρα λειτουργούντων µε οποιαδήποτε µορφή
εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής τέχνης, αρτοζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων,
εργαστηρίων µπουγάτσας, φύλλου κρούστας, κανταϊφιου κ.λ.π.
Άρθρο 2
Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια
Οι βασικοί µην ιαίοι µισθοί τω ν εργ αζοµένω ν που υπάγον ται σ την
παρ ούσα όπως έχ ουν διαµορφωθεί µε την από 29 Ιουλίου 2010 {Π.Κ. Υπ.
Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης : 20/6.8.2010}, διατηρούνται ως έχουν έως
31.8.2012 και προσαρµόζονται από 01.09.2012 ως εξής:

ΠΑΣΠΤΣΕΡΙΑ

από 01/09/2012

Βοηθοί
• Σε καταστήµατα πολυτελείας

788,06

Σε καταστήµατα Α' κατηγορίας και
αυτοτελή εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής
• Σε καταστήµατα Β' και Γ' κατηγορίας

783,79
783,79

Τεχνίτες-τριες
• Σε καταστήµατα πολυτελείας

836,71

• Σε καταστήµατα Α' κατηγορίας και
αυτοτελή εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

832,42

• Σε καταστήµατα Β' και Γ κατηγορίας

821,13

Λαντζέρης

31,93

Αρχιτεχνίτης
Ο µηνιαίος µισθός καθορίζεται από ελεύθερες συµφωνίες και δεν µπορεί να
είναι κατώτερος του µηνιαίου µισθού του τεχνίτου αυξηµένου κατά το
ποσοστό 20%
Άρθρο 3
∆ιατήρηση διατάξεων -αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
α.Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ. ∆.Α.) που δεν καταργούνται ή
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της,
διατηρούνται σε ισχύ.
β.Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική
σύµβαση, νόµους,διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις,
κανονισµούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις
της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
γ.

Κατά

την

διάρκεια

υπηρεσιακών ωριµάνσεων.

της

παρούσας

σύµβασης

ισχύει

αναστολή

των

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20.08.2012 και λήγει την 19η Αυγούστου 2013

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΠΟΕΕΥΤΕ)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Π.ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
Ο.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΣΚΟΡΙΝΗΣ
Π.ΚΟΥΚΟΣ
Α.ΓΚΟΥΒΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ (ΟΕΖΕ)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ε.ΚΟΤΣΙΚΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του
εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης
της χώρας.» και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΜ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδοµάτων
Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή
δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά
µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή
ένα ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµατι
καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των
νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε άλλη
παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως
συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή
επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές
αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η

αµοιβή για τακτική νόµιµη

υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές
ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ1 επανάληψη σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.
1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και Εργασίας)
(ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της
ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374)
και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος
και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών στους µισθωτούς όλης της Χώρας
που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες
µισθωτών.

