ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίµων –
τεχνολόγων διατροφής – αποφοίτων σχολών τριτοβάθµιας τεχνολογικής
εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές
επιχειρήσεις όλης της χώρας»
(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:64/29.12.2010)
Στην Αθήνα, σήµερα, 02/ 09/ 2010 οι υπογράφοντες αφενός:
• ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας
αντίστοιχα,

εκπρόσωποι

της

Γενικής

Συνοµοσπονδίας

Επαγγελµατιών

Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος,
και αφ’ ετέρου
• Μαρκόπουλος Ιωάννης και Χασανάκος Ιωάννης Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας
αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίµων,
όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και
παρουσία

του

Μεσολαβητή

του

Ο.ΜΕ.∆.

κυρίου

Ανδρέα

Νικολόπουλου,

συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνολόγοι τροφίµων – τεχνολόγοι
διατροφής αµφοτέρων 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 υπαγοµένων στην παρούσα ΣΣΕ, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε βάση την από την 16.7.2008 ΣΣΕ 2008-09 (Πράξη
κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: ΠΚ 121/25.9.2008)
αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 κατά ποσοστό 1%.
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Άρθρο 3
Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Υιοθετούνται οι ρυθµίσεις της από 15-7-2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΠΚ Υπ. Εργασίας και Κοιν.
Ασφάλισης 14/16-7-2010), σχετικά µε τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα, τα οποία αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο
εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για µεν την
περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30ή
Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την
1η Μαΐου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε
µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, λαµβάνοντας
υπόψη τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις καταβολής των επιδοµάτων αυτών,
όπως περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και λοιπών
κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού,
καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται
σε ισχύ.
Άρθρο 4
Υιοθέτηση των θεσµικών όρων της ΕΓΣΣΕ 2010 – 2012
Υιοθετούνται όλοι οι θεσµικοί όροι της από 15-7-2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον υπερτερούν
των αντίστοιχων όρων της παρούσας ΣΣΕ.
Άρθρο 5
∆ιατηρούµενες ∆ιατάξεις
1. Όσες διατάξεις της από 16.7.2008 ΣΣΕ ή προηγουµένων ΣΣΕ ή ∆.Α. δεν έχουν
καταργηθεί ή τροποποιηθεί µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν
καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες στην παρούσα
εξακολουθούν να καταβάλλονται.
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Άρθρο 6
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2010.

ΟΙ
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