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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ 

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ∆ιονύσης Νικολάου, 

Γενικός ∆ιευθυντής ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και 

βιοµηχανιών, Θεόδωρος-Ελευθέριος Κορώσης, Γενικός Γραµµατέας της 

Πανελλήνιας Ενωσης Κονσερβοποιών, Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος της 

Ενωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος και αφετέρου η Ιορδανά Πέντση, Πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργαζοµένων σε Ψυγεία - 

∆ιαλογητήρια - Κονσερβοποιεία - Κιβωτοποιεία και λοιπούς συναφείς κλάδους, 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, συµφώνησαν 

και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες 

και οι εργατοτεχνίτριες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και εργοστάσια 

κονσερβοποιίας µαγειρευµένων φαγητών, τοµατοπολτού και λοιπών προϊόντων 

τοµάτας, λαχανικών, κοµποστών, φρούτων, µαρµελάδας και αλιπάστων όλης της 

χώρας (σε οποιοδήποτε είδος συσκευασίας). 

Άρθρο 2 

Βασικά κατώτατα ηµεροµίσθια 

1.  Τα βασικά κατώτατα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας καθορίζονται ως εξής: 

     

     

Α. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ 1/1/2008 1/7/2008 1/6/2009 

α. 
Κεναδώροι– αποστειρωτες 

(βακουµτζήδες) 
33,46 € 34,80 € 37,04 € 

β. 

Τεχνίτες -τριες χειρισµού κλειστών και 

µη µηχανών και παρασκευής όλων των 

προϊόντων που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 

32,53 € 33,83 € 36,01 € 
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γ� 

1.  Μεταφορείς προϊόντων για 

κονσερβοποίηση και βιοµηχανικών 

προϊόντων µε περονοφορα οχήµατα 

τύπου ΚΛΑΡΚ 

2.  Βοηθοί των ανωτέρω ειδικοτήτων α' 

και β' ειδικευµένοι εργάτες-τριες 

εργαζόµενοι στα µηχανήµατα 

3.  Καθαριστές-τριες κρεµµυδιών 

4.  Εργάτες-τριες τελικής συσκευασίας 

και 

5.  Εργάτες-τριες βρασίµατος και 

πλυσίµατος Αµπελόφυλλων 

6.  Παρασκευαστές-τριες 

µαγειρευµένων φαγητών και 

τυλιχτές-τριες ντολµάδων 

32,16 € 33,45 € 35,60 € 

δ. 

Ανειδίκευτοι εργάτες - τριες που δεν 

υπάγονται στην περίπτωση της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

31,74 € 33,00 € 35,14 € 

Β. ΑΛΙΠΑΣΤΑ   

α. Αρχιεργάτες αλιπάστων 33,46 € 34,80 € 37,04 € 

Ρ- 1.  Βοηθοί αρχιεργατών, µεταφορείς δια 

χειρός, εργαζόµενοι στο πλύσιµο 

των προϊόντων και των ειδών 

συσκευασίας 

2.  Εργάτες -τριες παστώµατος και 

παρασκευαστές-τριες 

32,04 € 33,32 € 35,47 € 

γ. 

Ανειδίκευτοι εργάτες-τριες που δεν 

υπάγονται στην περίπτωση της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

31,74 € 33,00 € 35,14€ 

 

2.  Όσοι ανειδίκευτοι εργάτες δεν έχουν συµπληρώσει τέσσερις (4) τριετίες στον 

κλάδο λαµβάνουν τις εκάστοτε συνολικές αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη της 

ΕΓΣΣΕ. 
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Η παραπάνω ρύθµιση ισχύει εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η διάταξη του 

άρθρου 14 Ν. 2837/2000 και στο µέτρο που από την εφαρµογή της διάταξης 

αυτής οι ως άνω εργαζόµενοι εξακολουθούν ευνοούνται. 

3.  Όσοι από τους αναφεροµένους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

µισθωτούς δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται ως 

σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόµενο συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών 

ανειδίκευτου εργάτη (άγαµου χωρίς προϋπηρεσία) της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως όµως 

µειωµένο κατά το χρόνο της ηµερήσιας εβδοµαδιαίας απασχολήσεως τους, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε το Ν. 1837/1989. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους χορηγούνται τα παρακάτω 

επιδόµατα: 

α.  Επίδοµα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και µέχρι εννέα (9) 

συνολικά τριετίες, υπολογιζόµενο στα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια. Ως 

προϋπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που διανύθηκε στις προαναφερόµενες 

ειδικότητες στον ίδιο ή σε άλλους εργοδότες και υπολογίζεται από την ηµέρα της 

υποβολής στον εργοδότη στον οποίο απασχολούνται των σχετικών 

δικαιολογητικών. 

β.  Επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% στους έγγαµους άνδρες και γυναίκες 

εργαζόµενους, υπολογιζόµενο στα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια. Το επίδοµα 

αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες καθώς και στις άγαµες 

µητέρες, εφόσον όµως όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών. 

γ.  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% στους εργαζόµενους που 

απασχολούνται µε την κατάψυξη φρούτων, υπολογιζόµενο στα παραπάνω βασικά 

ηµεροµίσθια. 

Άρθρο 4 

Εφαρµογή όρων ΕΓΣΣΕ 

Α.  Αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 

Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε 

το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας): 
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Χρόνος υπηρεσίας Αποζηµίωση 

Από 2 µήνες έως 1 έτος : 5 ηµεροµίσθια 

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7 ηµεροµίσθια 

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη 15 ηµεροµίσθια 

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30 ηµεροµίσθια 

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60 ηµεροµίσθια 

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100 ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120 ηµεροµίσθια 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 145 ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 165 ηµεροµίσθια 

 

Β.  Ετήσια άδεια µε αποδοχές 

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 προϋπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

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

ηµέρες αντίστοιχα. 

Γ.  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. 

∆.  Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών 

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

προστατεύει 3 παιδιά και πάνω. 

Ε.  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. 

ΣΤ. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής 

1.  Όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ είναι υποχρεωµένες 

να παρακρατούν κατά την πληρωµή της µισθοδοσίας τη συνδροµή των 

µελών των Πρωτοβαθµίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την 

αποδίδουν σ' αυτές. 

2.  Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται 

έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση 

πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, την 

συχνότητα της 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 

ποσόν, υπέρ δευτεροβαθµίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και 

υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται 

αυτά τα στοιχεία. 

3.  Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώνουν προς την 

επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως 

και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου. 

Ζ.  Λοιποί όροι ΕΓΣΣΕ 

Εξακολουθούν επίσης να εφαρµόζονται οι λοιποί θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, 

προβλέπεται και στην υπ’ αριθ. 30/2006 ∆.Α.  

Άρθρο 5 

∆ιατήρηση διατάξεων 

Οι διατάξεις προηγουµένων Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. που δεν καταργούνται ή δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική 

σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα 
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υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της 

παρούσης. 

Άρθρο 6 

Χρόνος ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας είναι διετής και αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου 2008.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ 
- ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ – ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΑ – 

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΑ ΠΕΝΤΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 


