ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

_________________________

Στην Αθήνα σήµερα 26 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός
∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του Συνδέσµου Ελληνικών
Βιοµηχανιών
και αφετέρου
Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γενικός Γραµµατέας,
εκπρόσωποι της Πανελληνίου Οµοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και
Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίµων και Ποτών,
όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ
συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι απασχολούµενοι στις επιχειρήσεις
παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια
Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των απασχολουµένων στην
Παστερίωση Γάλακτος ολόκληρης της χώρας και 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.
Άρθρο 3
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Τριετίες
Στους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδοµα πολυετούς
υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε
στον κλάδο και µέχρι 10 (δέκα) τριετίες.

Άρθρο 4
Επίδοµα Γάµου
Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται
επίδοµα γάµου 10%. Επίσης το ίδιο επίδοµα χορηγείται στους χήρουςρες, διαζευγµένους-νες, καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον όλοι
αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών.
Άρθρο 5
Επίδοµα Προϊσταµένου
Όσοι από τους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ εκτελούν χρέη
προϊσταµένου δικαιούνται επιδόµατος 10% γι΄ αυτή την εργασία
υπολογιζόµενο πάντα στα βασικά ηµεροµίσθια.
Το επίδοµα αυτό δεν αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές, στους
οποίους εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι
πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδοµα σε ποσοστό 10%.
Άρθρο 6
Επίδοµα ∆ιαχειριστικών Λαθών
Στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήµατα και εφ’ όσον
κάνουν εισπράξεις - πληρωµές, χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών
λαθών εκ 30 € το µήνα.
Άρθρο 7
Τα δύο µέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναµόρφωσης της παρούσας
Σ.Σ.Ε µε στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται
στον κλάδο Από κοινού τα δύο µέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής
κλαδικής Σ.Σ.Ε που θα περιλαµβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.
Άρθρο 8
Όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως
αυτοί συµπληρώθηκαν µε την από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και
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εφαρµόζονται και για τους υπαγοµένους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς.
Άρθρο 9
Υπολογισµός Επιδοµάτων
Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή όµοιας
έκτασης διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την παρούσα
υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών αυτής της
ΣΣΕ έτσι όπως διαµορφώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 10
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, δεν θίγονται από τις
διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουµένων ΣΣΕ και
διαιτητικών αποφάσεων
εξακολουθούν να ισχύουν.

δεν
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µε
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παρούσα

Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους εξακολουθούν να
ισχύουν και µετά την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ.
Άρθρο 11
Η ισχύς αυτής της ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Υ.Γ.Τ.Π.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π. ΤΣΙΧΛΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΛΙΑΠΑΤΗΣ
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