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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε  

Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων -  

Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 81/30-07-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφ' ενός  

1)  Ι. ∆ραπανιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών,  

2)  Β. Παπαδηµητρίου, εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Τροφίµων  

και αφ' ετέρου οι  

1)  Π. Τσίχλης και Κ. Λιαπάτης, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, 

Τροφίµων και Ποτών, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής 

της ΣΣΕ συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:  

Άρθρο 1  

Πεδίο Ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας υπάγονται οι 

εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιηµένων πρόχειρων τροφίµων, 

τύπου SNACKS-ΣΝΑΚΣ (γαριδάκια, chips, κ.λπ. συναφή προϊόντα, καθώς και 

παρασκευής τυποποιηµένων κρουασάν), οι οποίες δεν µπορούν να υπαχθούν στους 

κλάδους παραγωγής αρτοσκευασµάτων και ζαχαρωδών προϊόντων ή ειδών 

ζαχαροπλαστικής, καθώς και οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής 

αφυδατωµένων τροφίµων στιγµιαίας παρασκευής (σούπες, κύβοι, ζελέδες), έτοιµης 

σάλτσας (κέτσαπ, µουστάρδα, µαγιονέζα) και σαλάτας, που δεν µπορούν να 

υπαχθούν στην κατηγορία των κονσερβοποιηµένων τροφών.  

Σε όποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αφορά η παρούσα ΣΣΕ διαθέτουν και 

άλλους κλάδους ή τµήµατα παραγωγής τροφίµων ή προϊόντων πέραν των ανωτέρω 

αναφεροµένων, οι εργαζόµενοι στους διαφορετικούς αυτούς κλάδους ή τµήµατα δεν 

καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας, αλλά από τις συλλογικές ρυθµίσεις που, 

τυχόν ισχύουν.  
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Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια 

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα 

και όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2003, αυξάνονται από 1.1.2004 κατά 

ποσοστό 4% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2004, αυξάνονται 

περαιτέρω από 1.9.2004 σε ποσοστό 2,5%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους 

περιοδεύοντες πωλητές.  

Άρθρο 3  

Αποζηµίωση Καταγγελίας Σύµβασης Εργατοτεχνιτών-τριών 

Οι αποζηµιώσεις του Β∆ 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του 

1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4) 

και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται µε την ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 και 2005 

(άρθρο 4) και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του 

εργατοτεχνίτη-τριας:  

Προϋπηρεσία 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: 140 ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω: 160 ηµεροµίσθια 

Άρθρο 4  

Επιδόµατα 

1.  Στους υπαγόµενους στη παρούσα ΣΣΕ χορηγείται από 1.1.2004 µία ακόµη τριετία 

(όγδοη), σε ποσοστό 5%, υπολογιζόµενη στα ως άνω βασικά ηµεροµίσθια µε την 

προϋπόθεση ότι διανύονται στον ίδιο κλάδο.  

2.  Σε όλους τους έγγαµους εργαζοµένους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδοµα 

γάµου, σε ποσοστό 10%, επί των ανωτέρω βασικών ηµεροµισθίων.  

Το επίδοµα γάµου χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες και στον 
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άγαµο γονέα, εφ' όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών τους.  

3.  Στους αναφερόµενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφ' όσον 

χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι πωλήσεων, χορηγείται 

διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που 

διαχειρίζονται χρήµατα και εφ' όσον κάνουν εισπράξεις - πληρωµές, χορηγείται 

επίδοµα διαχειριστικών λαθών εκ 26 ευρώ το µήνα.  

Άρθρο 5  

Ετήσια Κανονική Άδεια 

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της 

αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (ΑΝ 539/45) ισχύει όπως 

ειδικός Νόµος ορίζει.  

Άρθρο 6  

Άδεια Φροντίδας Παιδιού 

α)  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από 

τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά 

µία ώρα κάθε ηµέρα.  

Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων 

µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους  

12 µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες.  

β)  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 

εφ' όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού.  

γ)  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας 

και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί 

γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.  

δ)  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.  

ε)  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και 

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις.  

Άρθρο 7  

Μειωµένο Ωράριο για τη Φροντίδα του Τέκνου 

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, 
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όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, 

δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό.  

Άρθρο 8  

Εναλλακτική Χρήση του Μειωµένου Ωραρίου  

ως Άδειας για Φροντίδα Παιδιού 

Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της 

ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται  

ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη 

ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται 

µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας 

προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ' άπαξ ή τµηµατικά.  

Άρθρο 9  

Μονογονεϊκές Οικογένειες 

Στους εργαζόµενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουν την 

επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το 

χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή 

περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.  

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας 

µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ' άπαξ ή τµηµατικά µετά από 

συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να 

συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.  

Άρθρο 10  

Άδεια για Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρσης  

Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) 

ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις 

αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον 

εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επίπλέον 

άδεια, µε αποδοχές.  

Άρθρο 11  

Άδεια Γονέα για Παιδί µε Νόσηµα που απαιτεί  

Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρση 

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και 

παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων 
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ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς 

επίπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 12  

Άδεια λόγω Θανάτου Συγγενούς 

Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών 

µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.  

Άρθρο 13  

Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων 

(4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και 

έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, 

έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επίπλέον άδεια µε αποδοχές.  

Άρθρο 14  

 Άδεια Εξετάσεων σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 

δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον 

εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία 

του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη.  

Άρθρο 15  

Κανόνες Υγιεινής και Ορθής Βιοµηχανικής Πρακτικής 

Οι εργαζόµενοι οφείλουν από την πλευρά τους να συµβάλλουν στην εφαρµογή των 

συστηµάτων που διασφαλίζουν την υγιεινή και ποιότητα των προϊόντων της 

επιχείρησης, να τηρούν τους Γενικούς και Κλαδικούς οδηγούς ορθής υγιεινής 

πρακτικής και γενικότερα να συµµετέχουν στην φροντίδα για τη διαφύλαξη της 

ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγή - αποθήκευση - διακίνηση µε 

στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών.  

Άρθρο 16 

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να 

ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

πρόληψης.  

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι 
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υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και των 

εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.  

Άρθρο 17  

Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και  

της Ηθικής Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας 

Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν:  

1.  Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό 

δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους 

εργασίας.  

2.  Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης 

στους χώρους εργασίας.  

Άρθρο 18  

Λοιπές ∆ιατάξεις 

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

σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

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

παρούσας.  

Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουµένων ΣΣΕ και διαιτητικών 

αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 19  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Π. ΤΣΙΧΛΗΣ 
Κ. ΛΙΑΠΑΤΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Ι. ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Β. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

 

 


