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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών 

απασχολουµένων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές  επιχειρή-

σεις όλης της Χώρας» 

 

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 39/18.6.2003) 

 

Στην Αθήνα την 11η ∆εκεµβρίου 2002, οι υπογράφοντες αφ' ενός:  

1. Γιάννης ∆ρεπανιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής του Συνδέσµου Ελληνικών  

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ),  

2. ∆ηµήτριος Φέτσης και ∆ηµήτριος Λέντζος, Πρόεδρος και Γενικός Γραµαµτές αντί-

στοιχα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)  

και αφετέρου  

Ο Λάµπρος Αντωνιάδης, Γενικός Γραµµατέας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλό-

γου, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συµφώνησαν 

και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

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

των Σχολών που παρέχουν εξηρτηµένη εργασία µε αµοιβή στις Βιοµηχανικές,  

Εµπορικές και Βιοτεχνικές  επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

2. Οι βασικοί µισθοί των Κτηνιάτρων, που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, όπως  

έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, σύµφωνα µε την από 10-10-2000 ΣΣΕ «για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων ανωτάτων σχο-

λών, απασχολουµένων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας»  

(Π.Κ. 134/19.10.2000), και την από 9-11-1998 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των κτηνιάτρων που απασχολούνται στις βιοτεχνικές και εµπορικές επι-

χειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 136/11-12-1998) αυξάνονται σε ποσοστό 3,9% 

από 1.1.2002 και, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2002, σε ποσοστό 1,8% 

από 1.7.2002. 

Εφόσον την 1-1-2003 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

την 31-12-2002, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει τουλά-
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χιστον κατά µία ποσοστιαία µονάδα τον επίσηµο µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή 

του έτους 2002, θα αναπροσαρµοσθούν, από 1-1-2003, έτσι ώστε η συνολική αύ-

ξησή τους, για το έτος 2003, να υπερβαίνει, κατ’ αυτό το ποσοστό, τον µέσο 

∆ΤΚ. 

Για το έτος 2003 οι βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά τα ανωτέ-

ρω, αυξάνονται, περαιτέρω, κατά ποσοστό 4,1% από 1-1-2003. 

3. Επίδοµα υπευθυνότητας 

α.   Στους κτηνιάτρους που έχουν ορισθεί από την επιχείρηση ή από τον εργοδό-

τη ως υπεύθυνοι ή προϊστάµενοι τµηµάτων, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότη-

τας σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού. 

β.  Το ως άνω επίδοµα σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού χορηγείται και 

στους κτηνιάτρους που εργάζονται στις αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις και  

έχουν ορισθεί υπεύθυνοι κατά νόµο. 

4. Ετήσια κανονική άδεια 

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

της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 

539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες 

συµπληρωµένους. 

5. Άδεια φροντίδας παιδιού 

Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη 

λήξη της άδειας τοκετού, 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 µή-

νες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 

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

εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον ερ-

γοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας 

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

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

γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 
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Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και 

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργα-

σιακές σχέσεις. 

6. 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 ηλικί-

ας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µε-

τά 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 ά-

δειας. 

7. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης 

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων 

(4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγ-

γίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιη-

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

επιπλέον άδεια, µε αποδοχές. 

8. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) η-

µερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελ-

φών. 

9. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων» ατόµων κατά την πε-

ρίοδο της απεξάρτησης 

∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφό-

σον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µή-

νες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά. 

10. Προστασία της απασχόλησης ηλικιωµένων εργαζοµένων – ανέργων 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωµένους: 

α)  Την συµµετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράµµατα ενδοεπι-

χειρησιακής κατάρτισης-επανειδίκευσης. 
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β)  Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράµµατα νέων θέ-

σεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράµµατα για την αντιµε-

τώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας. 

11. Υποστήριξη του Εθελοντισµού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004 

Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επιπλέον αυτών 

που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις. 

Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα και 

είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσής 

τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας τις δέκα (10) 

ηµέρες. 

Ο χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού προ-

γράµµατος, που συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορηγείται κατόπιν συµφωνίας µε 

τον εργοδότη µετά την 1η Οκτωβρίου του 2004. 

Οι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι 

αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδο-

µα αδείας. 

12. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα  συλ-

λογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Όσες διατάξεις των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας  1999 και 2000, των προηγού-

µενων Σ.Σ.Ε  και των αντίστοιχων αποφάσεων  δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιη-

θεί, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΤΣΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΝΤΖΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


