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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στην Αθήνα σήµερα 12 Οκτωβρίου 2000 οι υπογράφοντες αφ’ ενός

Νικόλαος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Βιοµηχανιών και αφ’ ετέρου Θεόδωρος Θεοδοσιάδης Πρόεδρος του Πανελληνίου

Κτηνιατρικού Συλλόγου, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της

Σ.Σ.Ε. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Κτηνίατροι πτυχιούχοι

Ανωτάτων Σχολών καθώς παρέχουν εξηρτηµένη εργασία µε αµοιβή στις

βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

2. Από 1-1-2000 οι βασικοί µισθοί των Κτηνιάτρων, που υπάγονται στην

παρούσα Σ.Σ.Ε. αυξάνονται κατά ποσοστό 2,7%συµπεριλαµβανοµένου και του 0,7%

διορθωτικού ποσοστού και καθορίζονται κατά κατηγορία ως εξής:

Από

1/1/2000

Πρόσληψη 0-1 250.000

Μετά τη συµπλήρωση 1-3 268.500

‘’ 3-5 280.400

‘’ 5-7 290.700

‘’ 7-9 299.700

‘’ 9-11 306.900

‘’ 11-13 315.700

‘’ 13-15 324.600

‘’ 15-17 333.300
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‘’ 17-19 339.900

‘’ 19-21 347.200

‘’ 21-23 355.200

‘’ 23-25 361.600

‘’ 25-27 364.700

‘’ 27-29 370.200

‘’ 29-31 375.800

‘’ 31-33 381.400

‘’ 33-35 387.100

‘’ 35-40 392.700

3. Τα παραπάνω κατώτατα όρια των βασικών µισθών, των υπαγοµένων στη

παρούσα Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-7-2000κατά ποσοστό 1,7%,για δε το έτος 2001,

όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2000,αυξάνονται παραιτέρω κατά ποσοστό

1,8%από 1-1-2001και κατά ποσοστό 1,8%ακόµη από 1-7-2001.

Εφόσον την 1-1-2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν

διαµορφωθεί την 31-12-2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να

υπερβαίνει τουλάχιστον κατά µία ποσοστιαία µονάδα τον επίσηµο µέσο δείκτη τιµών

καταναλωτή του έτους 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 1-1-2002 έτσι ώστε η

συνολική αύξησή τους για το έτος 2001 να υπερβαίνει κατ’ αυτό το ποσοστό τον

µέσο ∆ΤΚ.

4. Στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς έχουν εφαρµογή οι κατωτέρω

θεσµικές διατάξεις και ειδικώτερα:

α. Ετήσια άδεια µε αποδοχές

Από 1.1.2000εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον

ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε

σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα

εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
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β. ΄Αδεια µητρότητος

Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό

(άδεια λοχείας).

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτόν

τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001)

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

του 1993. (ΣΣΕ 20/12/1993παρ. 10)

γ. ΄Αδεια 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 εξι ετών.

δ. ΄Αδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση

των αποδοχών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕ∆ για τις ηµέρες αδείας για

συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83,όπως έχει

διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12.4.96 και µε το άρθρο 6 της

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 18.5.98,στο ύψος των καταβαλλόµενων αποδοχών του εργαζόµενου

και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νοµίµων.

ε. Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου

Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993προσαυξάνεται σε έξι

(6) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5)

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο.

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

µε αποδοχές.
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στ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων

παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η

έχει τρία παιδιά και πάνω.

ζ. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής

Οι συµβαλλόµενοι θεωρούν υποχρέωσή τους να επαναλάβουν το άρθρο 5

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1991-1992που έχει ως εξής:

- 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.

- 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, τη 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

δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της

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

τα στοιχεία.

- Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν προς την

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

και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου.
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ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων (MASTER ή ΡHD ή άλλων

ισοτίµων) αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται

για το θέµα της αµοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή τεσσάρων ετών

αντίστοιχα.

6. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% συνολικά στους

Κτηνιάτρους, που κατέχουν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα, µε την προϋπόθεση ότι

την χρησιµοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. (ΣΣΕ 19/11/1996).

7. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαµους µισθωτούς άνδρες και γυναίκες που καλύπτονται από αυτήν

την Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%.Το επίδοµα αυτό χορηγείται

επίσης και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες καθώς και τις άγαµες µητέρες εφ’

όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών.

8. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Χορηγείται επίδοµα τέκνων, κατά ποσοστό 5% για το καθένα, εφόσον τα µεν

άρρενα είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται. Τα δε θήλεα είναι κάτω των 20

χρόνων άγαµα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που τα τέκνα αυτά σπουδάζουν

πραγµατικά σε σχολές αναγνωρισµένες από το Κράτος, που η φοίτηση σ’ αυτές

παρέχει δικαίωµα αναβολής για κατάταξη στο στράτευµα, το επίδοµα αυτό τέκνου

συνεχίζεται µέχρι ηλικίας 25 χρόνων.
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9. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στους Κτηνιάτρους που υπάγονται σ’ αυτή τη ΣΣΕ και απασχολούνται στη

βιοµηχανία σε χώρους όπου χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στο λοιπό

προσωπικό, το επίδοµα αυτό χορηγείται και σ’ αυτούς στο ίδιο ποσοστό,

υπολογιζόµενο δε στους παραπάνω βασικούς µισθούς. Ειδικότερα στους Κτηνιάτρους

που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε χώρους αποπτίλωσης και απεντέρωσης

πουλερικών, εξακολουθεί να χορηγείται το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό

10%που υπολογίζεται στους παραπάνω βασικούς µισθούς (ΣΣΕ 20/12/93,παρ. 3).

10. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στους Κτηνιάτρους που έχουν ορισθεί από την επιχείρηση ή τον εργοδότη

ως υπεύθυνοι ή προϊστάµενοι τµηµάτων χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας το οποίο

ορίζεται σε ποσοστό 20% (Σ.Σ.Ε. από 20/9/1995,παρ. 4).

11. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΛΑΘΩΝ

Στους Κτηνιάτρους που τυχόν απασχολούνται και µε εισπράξεις ή πληρωµές

χορηγείται επίδοµα λαθών και καθορίζεται σε ποσοστό 17% (Σ.Σ.Ε. από 20/9/1995).

12. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Όλα τα παραπάνω επιδόµατα και όσα τυχόν ισχύουν από προηγούµενες

ρυθµίσεις του κλάδου, υπολογίζονται στους νέους µισθούς που προβλέπει η παρούσα

Σ.Σ.Ε. και συµψηφίζονται µε τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές (Σ.Σ.Ε.

20/9/1995παρ. 5).

13. ΓΟΝΙΚΗ Ά∆ΕΙΑ

Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί

τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα, εάν: α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας

στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία του,
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δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της άδειας

µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία (3) ετών.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές η διάρκεια της µπορεί να φθάσει έως

(3,5) τρεισήµισι µήνες για κάθε γονέα και δίδεται από τον εργοδότη, µε βάση τη

σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων µέχρι να

καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε

ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του

άρθρου 5, του Ν. 1483/1984 (Σ.Σ.Ε. από 20/12/1993,παρ. 11).

14. Ά∆ΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες

φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα δύο

ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασίας τους για µία ώρα κάθε µέρα,

είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε

µέρα. Ύστερα από συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να

ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τον τοκετό.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά

να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα. Στις

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκοµίσει στην επιχείρηση που

απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου ότι η ίδια δεν λαµβάνει την

άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών.

Το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως

χρόνος εργασίας (Σ.Σ.Ε. από 20/12/1993,παρ. 12).

15. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η χρησιµότητα της συνεχούς

επιµορφώσεως των Κτηνιάτρων που απασχολούνται στη βιοµηχανία, καθώς επίσης

και η συµβολή της στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και της παραγωγικής
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διαδικασίας. Γι’ αυτό ο ΣΕΒ αναλαµβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα µέλη του

στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους Κτηνιάτρους 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 ΣΕΒ προτρέπει επίσης τα µέλη του να αναλαµβάνουν την κάλυψη των εξόδων

συµµετοχής τους σ’ αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. από 20/12/1999,παρ. 13).

16. ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η εκτός έδρας υπηρεσία του Κτηνιάτρου που εργάζεςται στη βιοµηχανία

αµείβεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που

αναφέρονται στους εργαζοµένους µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας.

17. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Ως υπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσης Σ.Σ.Ε. θωρείται το σύνολο

απασχολήσεως µε την ιδότητα του Κτηνιάτρου πτυχιούχου ανωτάτης, σχολής στον

αυτό ή σ’ άλλο εργοδότη (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο µε

εξηρτηµένη εργασία.

Η προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο µε

εξηρτηµένη εργασία, προσµετράται από την ηµέρα που θα προσκοµισθούν στον

εργοδότη τα δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύεται αυτή.

18. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα

συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους,

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., ∆.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς ή

ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. (Σ.Σ.Ε.

από 20/9/1995παρ. 6).
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19. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2000.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα αντίγραφα όσα και τα

συµβαλλόµενα µέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ


