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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών 

τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» 

 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 106/27-8-2002) 

 

Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής 

Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 2) ∆. Φέτσης, Πρόεδρος και  

∆. Λέντζος, Γεν. Γραµµατέας, ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ 3) Τ. Καραµίχας, Πρόεδρος 

της ΠΑΣΕΓΕΣ και αφετέρου Ι. Τζανιδάκης, Πρόεδρος και ∆. Λιβέρης, Γεν. Γραµµατέας, 

εκπρόσωποι της Πανελληνίου Οµοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος 

Τροφίµων και Ποτών όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του                    

Ν. 1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

ακόλουθα : 

1. Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες 

τυροκοµίας, τυροκοµικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκοµικά εργοστάσια όλης 

της χώρας. 

2. Τα κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων των  εργαζοµένων αυτής της ΣΣΕ, 

όπως έχουν διαµορφωθεί την 1.7.2001, αυξάνονται από 1.1.2002 κατά ποσοστό 

0,9% µε βάση τη ρήτρα διόρθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της από 7.7.2000 

ΣΣΕ του κλάδου. Στη συνέχεια, αυτά αυξάνονται επίσης από 1.1.2002 κατά 

ποσοστό 2.5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2002 αυξάνονται από 

1.7.2002 κατά ποσοστό 2% και   διαµορφώνονται ως εξής : 

 Από  

1.1.2002 

Από  

1.7.2002 

α. Τεχνίτες Φοντίνας, Προβολόνε, Εµεντάλ, Ενταµ, 

Γραβιέρας από αγελαδινό γάλα, γάλα µε χρήση 

ευρωπαϊκών καλλιεργειών και γενικά τυριών 

Ευρωπαϊκού τύπου και παρασκευαστές καλλιερ-

γειών 

30,38€ 30,98€ 

 

β. Τεχνίτες κασεριών, γραβιέρας από πρόβειο γάλα 

κεφαλοτυριού και φέτας, βουτύρου και γιαουρτιού

28,46€          29,02€ 
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γ. Οξυµετρητές δηλ. απόφοιτοι γαλακτοκοµικών 

σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού απα-

σχολούµενοι  σαν βοηθοί χηµείου 

26,67€          

 

27,20€ 

δ. Τεχνίτες πασκιτζήδες, τυροσυντηρητές, αλατιστές 

αποθηκών παραλήπτες γάλακτος και βοηθοί 

γενικά όλων των κατηγοριών 

23,94€          

 

24,42€ 

ε. Εργάτες-εργάτριες ανειδίκευτοι                 23,61€ 24,08€ 

στ. Μαθητευόµενοι (δηλ. µισθωτοί και των δύο φύλων µέχρι συµπληρώσεως του  

18ου έτους της ηλικίας τους) το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ηµεροµισθίου 

ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ αναλόγως µειωµένο κατά το χρόνο της ηµερήσιας 

και εβδοµαδιαίας απασχολήσεως τους. 

ζ. περιοδεύοντες πωλητές που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας  

στις επιχειρήσεις του κλάδου, αµείβονται µε 602€ από 1.1.2002, στο οποίο 

περιλαµβάνεται και το διορθωτικό ποσό 0,9% σύµφωνα µε τη ρήτρα του άρθρου 

1 της από 7.7.2000 ΣΣΕ του κλάδου. 

Εφόσον την 1.1.2003 τα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002 

δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο 

µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 1.1.2003 έτσι 

ώστε να υπερβαίνουν κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα τον µέσο ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή του έτους αυτού. Η ρήτρα αυτή δεν αφορά τους περιοδεύοντες 

πωλητές. 

Τα ηµεροµίσθια αυξάνονται για το 2003 κατά ποσοστό 4%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί 

την 1.1.2003 εφάπαξ στα ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002 

και µετά από την τυχόν αναπροσαρµογή τους µε βάση την εφαρµογή της ρήτρας της 

προηγούµενης παραγράφου. 

Ειδικότερα οι περιοδεύοντες πωλητές θα αµείβονται µε 645€ από 1.1.2003. 

3. Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 

1998-1999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και 

καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-  

(-τριας): 
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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   : 95 ηµεροµίσθια  

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη   : 115 ηµεροµίσθια 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη   : 135 ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω     : 150 ηµεροµίσθια  

4. Οι βοηθοί όλων των παραπάνω κατηγοριών εφόσον απασχοληθούν επί 8 (οκτώ) 

έτη σε µία από τις ειδικότητες αυτές θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

5. Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα τα οποία 

υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών µισθών και ηµεροµισθίων:  

α)  επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και µέχρι δέκα (10) τριετίες. Η 

προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγουµένων εργοδοτών ή 

του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι. Κ. Α., εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό. 

β)  επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους 

χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι 

αυτοί έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών. 

γ)  στους αναφερόµενους στη παρούσα ΣΣΕ τυροκόµους, γενικά όλων των 

κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τυροκοµικής Σχολής Εσωτερικού ή 

Εξωτερικού, χορηγείται επίδοµα εκ ποσοστού 13% υπολογιζόµενο στα πιο 

πάνω καθοριζόµενα για την ειδικότητα τους βασικά ηµεροµίσθια. 

δ)  όσοι από τους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ εκτελούν χρέη προϊσταµένου 

δικαιούνται επιδόµατος 10% γι'αυτή την εργασία υπολογιζόµενο στα 

ηµεροµίσθια της παρ. 2 αυτής της ΣΣΕ. 

ε)  στους αναφερόµενους στη παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον 

χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι πωλήσεων, χορηγείται 

διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές 
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που διαχειρίζονται χρήµατα και εφ' όσον κάνουν εισπράξεις - πληρωµές, 

χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών εκ 26 €  το µήνα. 

6. Στους µισθωτούς που απασχολούνται σε ψυκτικούς θαλάµους (αποθήκες) 

συντήρησης τυριών σε θερµοκρασία από Ο µέχρι 5ο (πάνω από το µηδέν) 

χορηγείται ειδικό επίδοµα θέσεως από 1€ την ηµέρα. 

7. Το υπό  της υπ' αριθµ. 2/86 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών προβλεπόµενο 

επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά 

ηµεροµίσθια αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαµορφώνονται κάθε εξάµηνο. 

8. Κάθε τυροκοµική επιχείρηση Βιοµηχανική ή Βιοτεχνική υποχρεούται να εφοδιάζει 

τους εργαζόµενους µε µία φόρµα ή µπλούζα εργασίας, καπέλα ποδιές, ελαστικά 

υποδήµατα, στους δε συντηρητές και αλατιστές επιπλέον µε ένα µπουφάν 

µάλλινο, ένα πουλόβερ µάλλινο και ένα παντελόνι µάλλινο τα οποία ανήκουν 

κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται µε την φθορά τους. 

9. Στους παραπάνω µισθωτούς όλων των κατηγοριών εξακολουθεί να χορηγείται η 

υπό της ∆.Α. 2/88 (Υ.Α. 11168/88 ΦΕΚ 89 Β' της 19.2.1988) προβλεπόµενη 

ποσότητα γάλακτος (1 λίτρο) για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας. 

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

της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν. 539/1945, όπως 

ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες 

συµπληρωµένους. 

11. 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) επιπλέον µήνες. 

β.  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού και ο πατέρας εφόσον 

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. 
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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. 

12. 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 εφάπαξ 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. 

13. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη 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 επιπλέον άδεια, µε αποδοχές. 

14. Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)  

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και 

αδελφών.                                

15. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι µη αντικείµενες στην παρούσα     

διατάξεις της από 23.10.76 ΣΣΕ του κλάδου, (ΦΕΚ 1370, τ. Β'11.11.1976) καθώς 

και των µετέπειτα διαιτητικών αποφάσεων και ΣΣΕ. 

16. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1.1.2002. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την εργατική πλευρά Για την εργοδοτική πλευρά 
Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων 
Γάλακτος Τροφίµων και Ποτών 

Ι. Τζανιδάκης 
Πρόεδρος 
∆. Λιβέρης 

Γεν. Γραµµατέας  

Σ.Ε.Β. 
Ν. Αναλυτής 

 Αντιπρόεδρος  
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
∆. Φέτσης 
Πρόεδρος και  
∆. Λέντζος 

Γεν. Γραµµατέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ 
Τ. Καραµίχας 
Πρόεδρος  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


