των εργατοτεχνιτών
επιχειρήσεων
Οινοποιΐας Αναψυκτικών Ποτοποιΐας - Oξοποι ας, κ.λπ.όλης
της χώρας

K41R09
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Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Αποφ. 14/1985 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 149/Β/20.3.85)
2. Δ∆Α 67/87 (ΦΕΚ 3/Β/8.1.88)
3. ΣΣΕ της 11.6.1988 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 104/17.6.1988)
4. ΣΣΕ της 21.11.1989 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 311/18.12.1989)
5. ΣΣΕ της 25.7.1990 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 43/30.7.1990)
6. ΣΣΕ της 2.5.1991 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 16/3.5.1991)
7. ΣΣΕ της 9.6.1993 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 40/17.6.1993)
8. ΣΣΕ της 14.4.1994 (Π.Κ. Yπ.Εργασίας 31/19.4.1994)
9. Κοινή δήλωση της 4.4.1995 (Π.Κ.Yπ. Εργασίας 39/6.4.1995)
10. ΣΣΕ της 3.5.1996 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 25/7.5.96). Ισχύει και για το 1997
11. ΣΣΕ της 25.6.1998 (Π. Κ. Yπ. Εργασίας 42/1.7.1998)
12. ΣΣΕ της 10.5.1999 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 41/28.5.1999)
13. ΣΣΕ της 7.7.2000 (Π. Κ. Yπ. Εργασίας 72/14.7.2000). Ισχύει και για το έτος 2001
14. ΣΣΕ της 27.6.2002 (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 70/10.7.2002). Ισχύει και για το 2003
15. ΣΣΕ Ιουλίου 2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 85/30.7.2004)
16. ΣΣΕ της 31.8.2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 109/6.9.2004) (τροποποιητική)
17. ΣΣΕ της 11.7.2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 77/15.7.2005)
18. ΣΣΕ της 26.7.2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 96/31.7.2006)
19. Δ∆Α 1/2008 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 1/21.1.2008). Ισχύει για το 2007
20. ΣΣΕ της 15.10.2008 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 145/30.10.2008)
21. ΣΣΕ της 24.7.2009 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 52/12.10.2009)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Aπό την εργοδοτική πλευρά*:
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
*

Σηµείωση: Στη Δ∆Α 1/2008 από εργοδοτικής πλευράς εν διενέξει ήταν οι εξής εργοδοτικές
οργανώσεις: α) Σ.Ε.Β., β) Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου, γ) Σύνδεσµος Ελληνικών
Αποσταγµάτων Οινοπνευµατωδών Ποτών και δ) Σύνδεσµος Ελληνικών βιοµηχανικών
Αναψυκτικών.
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ ΚΑΙ Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΑΠΑΣΧOΛOYΜΕΝΩΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨYΚΤΙΚΩΩΝ,
OΙΝOΠOΙΪΑΣ, ΠOΤOΠOΙΪΑΣ, OΞOΠOΙΪΑΣ, ΖYΘOΠOΙΪΑΣ,
ΕΜΦΙΑΛΩΩΜΕΝΩΩΝ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΩΝ ΝΕΡΩΩΝ
OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
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Από την εργατική πλευρά:

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΩΝ - ΠOΤOΠOΙΪΑΣ - OΞOΠOΙΪΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΩΜΕΝΩΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΩΝ ΝΕΡΩΩΝ

Πανελλήνια Oµοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Yπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίµων
και Ποτών (ΣΣΕ 24.7.2009).

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούµενοι µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας στις επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Oι νο ποι ί ας,
Πο το ποι ί ας, O ξο ποι ί ας, Ζυ θο ποι ί ας, Εµφιαλωµένων ή Τυποποιηµένων νερών
και χυµών όλης της χώρας µε τις παρακάτω ειδικότητες :
α) Ποτοποιοί, οινοποιοί, οξοποιοί, ζυθυποιοί, αναψυκτικοί και η αντίστοιχη
κατηγορία εργαζοµένων στα εµφιαλωµένα ή τυποποιηµένα νερά και χυµούς
β) Βοηθοί ποτοποιών, οινοποιών, οξοποιών, ζυθοποιών, αναψυκτικών και της
αντίστοιχης κατηγορίας εργαζοµένων στα εµφιαλωµένα ή τυποποιηµένα
νερά και χυµούς.
γ) Χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής
δ) Εργάτες ποτοποιείων, οινοποιείων, οξοποιείων, ζυθοποιείων, αναψυκτικών,
εµφιαλωµένων ή τυποποιηµένων νερών και χυµών,
ε) Περιοδεύοντες πωλητές.
στ)Υπάλληλοι γραφείων,
ζ) Αποθηκάριοι,
η) Οδηγοί-Πωλητές
θ) Καταµετρητές εµπορευµάτων (CHECERS) (ΣΣΕ 24.7.2009)
Τα δύο µέρη συµφώνησαν στη σύσταση τετραµελούς επιτροπής 2+2 εντός
3 µηνών για τη µελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των
ειδικοτήτων των χειριστών ανυψωτικών µηχανηµάτων, λογιστών, βοηθών
λογιστών,
ηλεκτρολόγων,
πρακτικών
µηχανικών,
θερµαστών
(ΣΣΕ 24.7.2009).

Δ∆. ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘOΙ
1. Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια ηµεροµισθίων των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις Αναψυκτικών, Oινοποιίας, Ποτοποιίας, Oξοποιίας και Ζυθοποιίας, ολόκληρης της χώρας, 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:
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Από 1.1.2002 (ευρώ)

Από 1.7.2002 (ευρώ

α) Ποτοποιοί, οινοποιοί, οξοποιοί,
ζυθυποιοί, αναψυκτικοί

25,13

25,63

β) Βοηθοί ποτοποιείων, οινοποιείων,
οξοποιείων, ζυθυποιείων, αναψυκτικών

24,94

25,44

γ) Χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής
εφ’ όσον απασχολούνται απολειστικά µε
το χειρισµό µηχανηµάτων

25,13

25,63

δ) Εργάτες-τριες ποτοποιείων,
οινοποιείων, οξοποιείων, ζυθυποιείων και
αναψυκτικών

24,77

25,27

ε) Περιοδεύοντες πωλητές που
απασχολούνται µε σύµβαση εξηρτηµένης
εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου
αµείβονται µε 602 ευρώ από 1.1.2002,
στο οποίο περιλαµβάνεται 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 και οι µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί
την 31.12.2002 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον
κατά 1% τον επίσηµο µέσο Δ∆.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 2001, θα
αναπροσαρµοσθούν από 1.1.2003 έτσι ώστε να υπερβαίνουν κατά µία (1)
ποσοστιαία µονάδα το µέσο Δ∆.Τ.Κ. του έτους αυτού. Η ρήτρα αυτή δεν αφορά
τους περιοδεύοντες πωλητές.
Έτος 2003
Τα ηµεροµίσθια αυξάνονται για το 2003 κατά ποσοστό 4%. Η αύξηση αυτή θα
δοθεί την 1.1.2003 εφ’ άπαξ στα ηµεροµίσθια, όπως θα έχει 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 ευρώ από 1.1.2003.
2. Έτος 2004
Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια 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 κατά ποσοστό
2,5%. Η ίδια αύξηση χορηγείται
και στους περιοδεύοντες πωλητές
(ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
3. Έτος 2005
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Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004,
αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2005 κατά ποσοστό
3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται
και στους περιοδεύοντες πωλητές
(ΣΣΕ 11.7.2005).
4. Έτος 2006
Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2005,
αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 σε ποσοστό
3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται
και στους περιοδεύοντες πωλητές
(ΣΣΕ 26.7.2006).
5. Έτος 2007
Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των περιπτώσεων α’ έως και ε’ του άρθρου
1 της παρούσας, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2006 µε την από 26.7.2006
κλάδική σσε (ΠΚ 96/31.7.2006), αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και
όπως αυτοί διαµορφώθηκαν την 31.6.2007, αυξάνονται περαιτέρω από
1.7.2007 σε ποσοστό 3%.
Οι λοιποί όροι αµοιβής και εργασίας των περιπτώσεων α’ έως ε’ καθορίζονται
από την από 26.7.2006 πιο πάνω αναφερόµενη κλαδική σσε και των
προηγουµένων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων (Δ∆Α 1/2008).
Αυξήσεις οδηγών - πωλητών
Ο βασικός µισθός των οδηγών-πωλητών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της
παρούσης, όπως έχει διαµορφωθεί στις 31.12.2006, µε βάση το άρθρο 2 της Δ∆Α
14/2006 “για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης
φύσεως φορτηγών, κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε
εργοδότη όλης της χώρας” αυξάνεται µε την παρούσα από 1.1.2007 κατά 3% και
διαµορφώνεται στο ύψος των 838,42 ευρώ, όπως δε θα έχει διαµορφωθεί την
30.6.2007, αυξάνεται εκ νέου από 1.7.2007 κατά 3% και διαµορφώνεται στο ύψος
των 863,57 ευρώ (Δ∆Α 1/2008).
Όροι αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων γραφείων και αποθηκαρίων
Οι όροι αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων γραφείων και αποθηκαρίων, που
απασχολούνται στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 23.6.2006 ΣΣΕ για τις ίδιες
ειδικότητες που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας (Δ∆Α 1/2008).
6. Έτος 2008
α. Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των µισθωτών των κατηγοριών από
α’ µέχρι η’ που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.12.2007 µε βάση την αρίθµ. 1/2008 Δ∆Α, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά
ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί διαµορφώθηκαν την 31.8.2008, αυξάνονται
περαιτέρω από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,5%.
β. Οι απασχολούµενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις µε την ειδικότητα του
καταµετρητή εµπορευµάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που
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λαµβάνουν οι µισθωτοί µε την ειδικότητα του αποθηκάριου.

δ. Οι εργάτες της κατηγορίας δ’ του άρθρου 1 µετά τη συµπλήρωση πέντε (5)
ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαµβάνουν το αντίστοιχο ηµεροµίσθιο
που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των βοηθών (ΣΣΕ 15.10.2008).
7. Έτος 2009
α. Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των µισθωτών των κατηγοριών από
α’ µέχρι θ’ που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.12.2008 µε βάση τη ΣΣΕ που υπεγράφη την 15.10.2008, αυξάνονται από
1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί διαµορφώθηκαν την 31.8.2009,
αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2009 σε ποσοστό 3%.
β. Οι απασχολούµενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις µε την ειδικότητα του
καταµετρητή εµπορευµάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που
λαµβάνουν οι µισθωτοί µε την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ. Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. α’
του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούµενα επιδόµατα ή
προσαυξήσεις, µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγουµένων οµοίων
ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή Δ∆Α).
δ. Οι εργάτες της κατηγορίας δ’ του άρθρου 1 µετά τη συµπλήρωση πέντε (5)
ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαµβάνουν το αντίστοιχο ηµεροµίσθιο
που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των βοηθών.
ε. Το βασικό ηµεροµίσθιο των βοηθών οδηγών πωλητών ορίζεται στο
ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αυτής της ρύθµισης συν 1 ευρώ
ηµερησίως επιπλέον. Στο καινούριο βασικό ηµεροµίσθιο που διαµορφώνεται
προσµετρούνται όλες οι προσαυξήσεις που δικαιούνται (π.χ. επίδοµα γάµου,
τριετίες κ.λπ.) (ΣΣΕ 24.7.2009).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Στους υπαγόµενους σ'αυτή τη ρύθµιση χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας και µέχρι εννιά (9) τριετίες µε
την προϋπόθεση ότι διανύονται στον ίδιο κλάδο (ΣΣΕ 26.7.2006).*
*

Η 9η τριετία χορηγήθηκε µε την από 11.7.2005 ΣΣΕ
Η 8η τριετία χορηγήθηκε µε την από 10.5.1999 ΣΣΕ
Η 7η τριετία χορηγήθηκε µε την από 3.5.1996 ΣΣΕ
Η 6η τριετία χορηγήθηκε µε την από 2.5.1991 ΣΣΕ
Η 5η τριετία χορηγήθηκε µε την από 25.7.1990 ΣΣΕ
Η 4η τριετία χορηγήθηκε µε την από 11.6.1988 ΣΣΕ
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γ. Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. α’
του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούµενα επιδόµατα ή
προσαυξήσεις, µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγουµένων οµοίων
ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή Δ∆Α).
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2. Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδοµα
γάµου 10%. Επισης το ίδιο επίδοµα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες καθώς και στις άγαµες µητέρες εφ'όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια
των παιδιών (ΣΣΕ 21.11.1989, ΣΣΕ 26.7.2006).
3. Στους αναφερόµενους στην παρούσα περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον
χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προιστάµενοι πωλήσεων, χορηγείται
διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10%. Επίσης, στους περιοδεύοντες πωλητές
που διαχειρίζονται χρήµατα και εφόσον κάνουν εισπράξεις-πληρωµές, χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών εκ 30 ευρώ το µήνα (ΣΣE 11.7.2005,
ΣΣΕ 26.7.2006).
4. Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την παρούσα υπολογίζονται επί των βασικών
µισθών και ηµεροµισθίων αυτής της ρύθµισης έτσι όπως διαµορφώνονται κάθε
φορά (ΣΣΕ 7.7.2000 και ΣΣΕ 26.7.2006).
5. Επίδοµα οδηγών πωλητών και λοιποί όροι εργασίας αυτών
α. Το επίδοµα που προβλέπεται στο άρθρο 3 της Δ∆Α 1/2008 και που χορηγείται
στους οδηγούς-πωλητές που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως έχει
διαµορφωθεί στα 118,00 ευρώ αυξάνεται από 1.1.2009 στα 120,95 ευρώ και
από 1.9.2009 στα 124,58 ευρώ. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά τα
προβλεπόµενα στη συλλογική ρύθµιση (σ.σ.ε. και δ.α.) “ για τους οδηγούς
πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων ολόκληρης της χώρας”, επιδόµατα:
1. διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
2. αµοιβής πρόσθετης εργασίας Οδηγών-Πωλητών
β. Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόµατα των παραπάνω εργαζοµένων της
ειδικότητας
οδηγών-πωλητών,
που
προβλέπονται
από
την
οµοιοεπαγγελµατική ρύθµιση (ΣΣΕ ή Δ∆Α) των οδηγών φορτηγών κ.λπ.
αυτοκινήτων όλης της Χώρας, υπολογίζονται στο βασικό µηνιαίο µισθό τους
που ισχύει κάθε φορά, προσαυξηµένο µε το ποσό των 86,50 ευρώ που
αποτελεί µέρος του πιο πάνω επιδόµατος των 124,58 ευρώ (ΣΣΕ 24.7.2009).
Οι λοιποί όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών-πωλητών, καθορίζονται απο
τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής
ρύθµισης που αφορά τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των οδηγών
των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε
οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας (ΣΣΕ 24.7.2009).
άρθρο 3 της Δ∆Α 1/2008
“Στους οδηγούς-πωλητές χορηγείται για το έτος 2007 επίδοµα ποσού 110,00
ευρώ από 1.1.2007. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόµενα στη
συλλογική ρύθµιση (σ.σ.ε. και δ.α.) “ για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών
αυτοκινήτων ολόκληρης της χώρας”, επιδόµατα:
α) διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
β) αµοιβής πρόσθετης εργασίας Οδηγών-Πωλητών, ανερχόµενα για το έτος 2007
σε 37,10 ευρώ και 68,90 ευρώ αντίστοιχα
Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόµατα των παραπάνω εργαζοµένων της ειδικότητας
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αυτής που προβλέπονται από την 14/06 Δ∆.Α. “ για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής
και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που
απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας” υπολογίζονται στο
βασικό µηνιαίο µισθό (1.1.2007 και 1.7.2007) προσηυξηµένο µε το ποσό των 70
ευρώ που αποτελεί µέρος του πιο πάνω επιδόµατος των 110 ευρώ. Τα επιδόµατα
που ορίζονται σε σταθερό ποσό ευρώ αυξάνονται οµοίως κατά τις αντίστοιχες
παραπάνω ηµεροµηνίες αύξησης των βασικών µισθών µε τα ως άνω οριζόµενα
ποσοστά αυξήσεων” (Δ∆Α 1/2008).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ένδυση
Στους εργατοτεχνίτες-τριες που υπάγονται σ'αυτή τη ρύθµιση µετά την πραγµατοποίηση 50 ηµεροµισθίων στον ίδιο εργοδότη χορηγούνται ένα ζευγάρι άρβυλα
και µια φόρµα (ή µπλούζα προκειµενου για γυναίκες) που αντικαθίστανται καθε
χρόνο. Τα είδη αυτά χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας και
ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη (14/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, ΣΣΕ 11.7.2005).
2. Αργίες
Καθιερώνεται η Καθαρά Δ∆ευτέρα ως ηµέρα αργίας στον κλάδο. Σε περίπτωση
που η επιχείρηση επιθυµεί να απασχολήσει το προσωπικό της την ηµέρα αυτή
τότε υποχρεούται να καταβάλλει στους υπαγόµενους στην σύµβαση αυτήν την
νόµιµη αποζηµίωση της αργίας (ΣΣΕ 21.11.1989, ΣΣΕ 14.4.1994).
3. Συµφωνείται η χορήγηση της Πρωτοχρονιάς ως ηµέρας αργίας στον κλάδο, η
οποία σε περίπτωση απασχόλησης του µισθωτού, αµείβεται όπως και οι υποχρεωτικές από το νόµο αργίες. Η επιλογή της απασχόλησης των µισθωτών κατά την
ηµέρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση (ΣΣE 25.6.1998).
4. Συµφωνείται η χορήγηση της δεύτερης ηµέρας των Χριστουγέννων ως ηµέρα
αργίας στον κλάδο, η οποία σε περίπτωση απασχόλησης του µισθωτού αµείβεται όπως και οι υποχρεωτικές από το νόµο αργίες. Η επιλογή της απασχόλησης
των µισθωτών κατά την ηµέρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση.
(ΣΣE 10.5.1999, ΣΣΕ 11.7.2005).
5. Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου
Εργαζόµενοι και εργαζόµενες, που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν
άδεια γάµου µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών, εάν εργάζονται εξαήµερο
και πέντε (5) εργασίµων ηµερών αν εργάζονται πενθήµερο, η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές. (ΣΣΕ 3.5.1996 και ΣΣE 7.7.2000)
6. Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
Η άδεια της παραγράφου 1 άρθρο 2 του Ν.1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις
των εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων
οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το δηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το
28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και χορηγείται σε συνε-
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χείς ηµέρες ή τµηµατικά.
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Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους
και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την
προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος,
προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα, σύµφωνα µε την από 18.5.1998 ΕΓΣΣΕ. (ΣΣE 25.6.1998)
7. Άδεια µητρότητας
Από 1.1.2000 χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά
τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της αδείας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες.
(ΣΣE 7.7.2000).
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της
ΕΓΣΣΕ 1993.
“Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα έξι (16) εβδοµάδες. Oκτώ
(8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και
οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που
είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον
τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα έξι (16) εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες γαι το θέµα αυτό διατάξεις.”

8. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιού
α. Oι 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 µητερών
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, δικαιούται 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.
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 (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
9. Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
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Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 11.7.2005).
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 (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
11.Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει
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 (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
12.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 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.
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)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
13.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
14.Άδεια ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων
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παιδιών καθορίζεται σε 12 ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο εργαζόµενος/η έχει τρία
παιδιά και πάνω (ΣΣE 7.7.2000).
15.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 επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
16.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 και ισχύει µέχρι δύο έτη (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
17.Αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της σύµβασης των εργατοτεχνιτών -τριών
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Oι αποζηµιώσεις του ΒΔ∆ της 16/18 Ιουλίου 1920 όπως διαµορφώθηκαν µε τις
ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 19981999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και καθορίζονται ως
εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη -τριας :
•Aπό 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 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

(ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
18.Ετήσια άδεια µε αποδοχές
α. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προυπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων,
δηλαδή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή εικοσιπέντε (25) εργασίµων ηµερών αν εργάζεται πενθήµερο. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΝ 539/45 (ΣΣE 7.7.2000).
β. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη
γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας
(ΑΝ 539/1945), ισχύει όπως ο ειδικός νόµος ορίζει (ΣΣΕ 11.7.2005).
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19.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
υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και
των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε
πλευράς (ΣΣΕ 11.7.2005).
20.Αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης
τους χώρους εργασίας
Για την πρόληψη και την 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 (ΣΣΕ 11.7.2005).
21.Θεσµικοί όροι εργασίας ΕΓΣΣΕ
Όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί
συµπληρώθηκαν µε την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και ερφαρµόζονται και
για τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση µισθωτούς (ΣΣΕ 26.7.2006).
22.Αναµόρφωση της συλλογικής ρύθµισης
Τα δύο µέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναµόρφωσης της παρούσης ρύθµισης
µε στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο.

23.Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
ρύθµιση 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 (ΣΣΕ 24.7.2009).
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουµένων ΣΣΕ και διαιτητικών
αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν
(ΣΣΕ 24.7.2009).
Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους εξακολουθούν να ισχύουν και
µετά την υπογραφή της παρούσας (ΣΣΕ 15.10.2008).
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Από κοινού τα δύο µέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλάδικής ΣΣΕ που θα
περιλαµβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου (ΣΣΕ 15.10.2008).

