
 

 Εργασιακές διαπραγματεύσεις για τους 

μισθούς και τις συνθήκες εργασίας σε μια 

χημική βιομηχανία  

 

 

6.1 Εισαγωγή 

6.2 Ανάλυση 

6.3 Κυρίως σενάριο 

6.4 Δραστηριότητες 

6.5 Παραρτήματα 

6.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

Οδηγός διδασκαλίας 

Σύνοψη 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Θεματολογία συζήτησης 

Βιβλιογραφία 

 

 

 

Συγγραφέας κεφαλαίου 

Κουτρούκης Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

µ⁄π 

6 

11 

12 

13 

14 

15 



 

   Εισαγωγή   

 

 

Το εργοστάσιο της εταιρίας ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται κοντά στην Καβάλα και 

λειτουργεί επί 10 και πλέον χρόνια.  Το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο ΑΣΠΙΣ 

ΑΕΒΕ και χρηματοδοτήθηκε κυρίως από ιδιωτικές επενδύσεις  και σε μικρότερο 

βαθμό με ένα άτοκο εικοσαετές δάνειο από την Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής  

Ανάπτυξης. Το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται σε άλλο μέρος της  χώρας και ο 

όμιλος λειτουργεί υπό διαφορετική επωνυμία και διεύθυνση. Πέραν των δύο 

αυτών εργοστασίων, η εταιρία διαθέτει και άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Ο όμιλος ΑΣΠΙΣ είναι καθετοποιημένος και κάθε εταιρία-μέλος του επιτελεί ένα 

συγκεκριμένο στάδιο παραγωγής  

Το εργοστάσιο λειτουργεί με γραμμές παραγωγής και ο τομέας της αποθήκευσης 

πρώτων υλών τροφοδοτεί τις γραμμές με υλικό. Σε ένα τέτοιο σύστημα 

οργάνωσης, το προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση, περνά προοδευτικά από μια 

σειρά σταθμών επεξεργασίας. Στον κάθε σταθμό επιτελούνται καθορισμένες 

λειτουργίες, η κάθε μία από τις οποίες προσθέτει ένα ή περισσότερα στοιχεία στο 

προϊόν, το οποίο σταδιακά προσλαμβάνει την τελική του μορφή. Το προϊόν 

εξέρχεται από τον τελευταίο σταθμό ολοκληρωμένο για να μεταφερθεί στη 

συνέχεια στην αποθήκη περιμένοντας τη διανομή του στα καταστήματα.  

Ο αριθμός των εργατών και των μηχανών σε κάθε στάδιο παραγωγής  

υπολογίζεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας και με γνώμονα την 

ομαλή ροή των υπό επεξεργασία προϊόντων στη γραμμή.  

Πρόκειται για έναν ορθολογικά οργανωμένο τρόπο παραγωγής, μόνο που είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητος στις διακοπές, όπως έδειξε η εμπειρία. Αν για κάποιο λόγο 

σταματήσει η εργασία  σε έναν σταθμό, ο επόμενος σταθμός σύντομα θα μείνει 

χωρίς υλικό, ενώ τα ημιτελή προϊόντα  θα στοιβάζονται στο σημείο της διακοπής 

της λειτουργίας. 

 





 

 

 

   Ανάλυση   

 

Μετά από μια δύσκολη αρχική περίοδο τριών ετών κατά τη διάρκεια της οποίας το 

εργοστάσιο αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα εισαγωγής στην αγορά, η 

ζήτηση των προϊόντων του εργοστασίου άρχισε να αυξάνεται και τα τελευταία 

χρόνια λειτουργεί με πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής του δυναμικότητας. 

Ένα ζήτημα που ανησυχεί βαθιά τη διοίκηση και υπήρξε αντικείμενο πολλών 

συζητήσεων μεταξύ των δύο υποδιευθυντών και των εργατικών αντιπροσώπων 

στο χώρο εργασίας είναι η μη-ικανοποιητική παραγωγικότητα με αρρυθμίες στην 

παραγωγή και ελαττώματα στην ποιότητα. Η σύγκριση με τα εισαγόμενα προϊόντα 

του ιδίου επιπέδου τιμών έδειξε ότι συχνά τα προϊόντα του εργοστασίου δεν έχουν 

την ίδια ποιότητα με τα εισαγόμενα.  

Οι σημαντικότεροι λόγοι των προβλημάτων ποιότητας είναι η δυσκολία εξεύρεσης 

και διατήρησης ειδικευμένων εργατών. Το πρόβλημα διαπιστώνεται και κατά 

μήκος της γραμμής παραγωγής. Οι προσπάθειες να επιλυθεί το πρόβλημα με τη 

βοήθεια μιας στενότερης παρακολούθησης δεν απέβησαν ιδιαίτερα επιτυχείς. 

Καλή εκπαίδευση για την χρήση των μηχανημάτων μπορεί να βρεθεί μόνο στο 

εξωτερικό και επομένως είναι πολύ δαπανηρή. 

Η διοίκηση θεωρεί, παρότι οι εργατικοί αντιπρόσωποι στο χώρο του εργοστασίου 

εν πολλοίς διαφωνούν με αυτή την άποψη, πως ο βασικός λόγος της ακανόνιστης 

και χαμηλής παραγωγικής απόδοσης είναι ο υψηλός απουσιασμός, ο οποίος σε 

διάφορες περιπτώσεις επηρέασε σοβαρά την ομαλή λειτουργία της γραμμής 

παραγωγής, οδηγώντας ακόμα και σε πλήρη διακοπή επί ώρες. 

Η επίλυση του προβλήματος με τη μετακίνηση διαθέσιμων εργατών σε άδειους ή 

ελλιπώς επανδρωμένους σταθμούς, αποτελεί μερική μόνο βελτίωση. Οι εργάτες 

που μετακινούνται είναι φυσικά λιγότερο εξοικειωμένοι με τα νέα καθήκοντα και 

επομένως λιγότερο αποτελεσματικοί. Φαίνεται ότι ορισμένοι εργάτες, στην 





 

προσπάθειά τους να αντισταθούν στη μετακίνηση, χρησιμοποίησαν ακόμα και την 

τακτική της χαμηλής απόδοσης. 

Το Σωματείο, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο, είναι 

επιχειρησιακό (Σύλλογος Εργαζομένων στη  Νιτρική Α.Ε. ).  

Μετά από ένα αρχικό στάδιο επιφυλακτικών σχέσεων διοίκησης-σωματείου 

εγκαθιδρύθηκε μια αποδεκτή σχέση. Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

παράπονα, αλλά με μια συχνότητα που είναι αποδεκτή και συνήθως οι διαφορές 

μπορούν και επιλύονται εντός του εργοστασίου χωρίς να απαιτείται προσφυγή 

στον κρατικό μηχανισμό συμφιλίωσης και μεσολάβησης. 

Οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές. Η προαγωγή σε υψηλότερη 

βαθμίδα στην ίδια μονάδα κανονικά συντελείται αφού ο εργάτης συμπληρώσει τον 

προβλεπόμενο χρόνο, συνήθως δύο έτη. Οι ημι-ειδικευμένοι εργάτες οι οποίοι 

απέκτησαν επαρκή πείρα προάγονται στην κλίμακα των ειδικευμένων εργατών 

ώστε να πληρωθούν τα κενά. Οι νέοι εργαζόμενοι που διαθέτουν ήδη την 

απαιτούμενη εμπειρία μπορούν να τοποθετηθούν στη βαθμίδα του ειδικευμένου 

εργάτη βάσει των δεξιοτήτων τους και ύστερα από μια εξέταση στην οποία θα 

υποβληθούν από έναν από τους δύο υποδιευθυντές. Οι τεχνίτες, βοηθούμενοι 

από τους ειδικευμένους εργάτες, είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των 

προϊόντων. Άλλοι ειδικευμένοι εργάτες λειτουργούν τη γραμμή παραγωγής. Ημι-

ειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι εργάτες εκτελούν την εργασία της μεταφοράς του 

υλικού και στους δύο τομείς καθώς και άλλα γενικά καθήκοντα σε ολόκληρο το 

εργοστάσιο. 

Το ανθρώπινο δυναμικό, κάτω από το επίπεδο του υποδιευθυντή, συνίσταται σε 

412 άτομα ως εξής: 

Τομέας Τίτλος ή θέση Αριθμός Μισθός 

Γραμμή  

Παραγωγής  Ι 

Εργοδηγός 

Τεχνίτης, Βαθμίδα Ι 

1 

8 

1300 

1200 



 

Τεχνίτης, Βαθμίδα ΙΙ 

Ειδικευμένος εργάτης, Βαθμίδα Ι 

Ειδικευμένος εργάτης, Βαθμίδα ΙΙ 

Εργάτης, ημιειδικευμένος 

Εργάτης, ανειδίκευτος 

12 

14 

20 

8 

25 

1040 

755 

715 

600 

560 

Γραμμή  

παραγωγής ΙΙ 

Εργοδηγός 

Βοηθός εργοδηγού 

Επικεφαλής 

Ειδικευμένος εργάτης, Βαθμίδα Ι 

Ειδικευμένος εργάτης, Βαθμίδα ΙΙ 

Εργάτης, ημιειδικευμένος 

Εργάτης, ανειδίκευτος 

2 

4 

4 

45 

84 

17 

50 

1350 

1100 

900 

755 

715 

600 

560 

Γραφείο Υπάλληλος, Βαθμίδα Ι 

Υπάλληλος, Βαθμίδα ΙΙ 

Υπάλληλος, Βαθμίδα ΙΙΙ 

Υπάλληλος, Βαθμίδα ΙV 

Κλητήρας 

12 

18 

28 

23 

5 

1250 

1000 

720 

560 

375 

Αποθήκη Προϊστάμενος αποθήκης/ καταστήματος 

Βοηθός προϊσταμένου αποθήκης/ καταστήματος 

Υπάλληλος αποθήκης/ καταστήματος 

1 

3 

21 

1200 

900 

560 

Μεταφορά Οδηγός 7 680 



 

 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του σωματείου. Η συλλογική σύμβαση εργασίας 

ρυθμίζει τις αμοιβές σε όλες τις βαθμίδες. Μολαταύτα, οι εργοδηγοί και οι 

τεχνίτες θεωρούνται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους ότι συνδέονται 

στενότερα με τη διεύθυνση. 

Περίπου 30% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού είναι γυναίκες. Οι ίδιες 

κλίμακες αμοιβών χρησιμοποιούνται για τους άντρες και τις γυναίκες. Η 

πλειονότητα των γυναικών ανήκει στην ομάδα των ανειδίκευτων εργατριών και 

των υπαλλήλων αποθήκης/ καταστήματος, ενώ λίγες κατάφεραν να φτάσουν 

στη βαθμίδα του ειδικευμένου εργάτη. Η εναλλαγή (turnover) του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι σημαντικά μεγαλύτερη στις γυναίκες, κάτι που δεν ευνοεί τις 

γυναίκες  στην απόκτηση επαρκούς εμπειρίας για προαγωγή στη βαθμίδα των 

ειδικευμένων εργατριών. 

Εκτός από τη ρύθμιση των αποδοχών, η συλλογική σύμβαση προβλέπει επίσης 

ένα σύνολο πρόσθετων παροχών. Οι σημαντικότερες από αυτές φαίνονται στο 

συνημμένο παράρτημα : 

Η σύμβαση αναγνωρίζει επίσης το σωματείο ως το μοναδικό αρμόδιο για τις 

διαπραγματεύσεις στο εργοστάσιο και ρυθμίζει τις διαδικασίες παραπόνων. 

Η ισχύουσα συλλογική σύμβαση πρόκειται να λήξει σύντομα και το σωματείο 

έχει ήδη κοινοποιήσει εγγράφως στη διεύθυνση την πρόθεσή του για 

επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης. Η ειδοποίηση περιέχει στοιχεία 

για τα αιτήματα του σωματείου καθώς και τη δήλωση ότι το θέμα των αυξήσεων 

των αποδοχών θα έχει κεντρική θέση. 

Πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συνέρχεται τακτικά έξι φορές το χρόνο. Ο 

σκοπός των συναντήσεων είναι συνήθως η λήψη αποφάσεων για θέματα 

πολιτικής της εταιρίας και για θέματα μείζονος σημασίας, όπως επενδύσεις, 



 

αποτελέσματα και προβλέψεις, η θέση των επιμέρους επιχειρήσεων που 

ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρίας, ο διορισμός κάποιου υποδιευθυντή 

εργοστασίου κλπ. Η τρέχουσα διαχείριση της ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. υπάγεται στην 

αρμοδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου. Ο διευθύνων σύμβουλος προτιμά να 

παρέχει στους διευθυντές τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία λειτουργίας, 

καθόσον είναι πεπεισμένος ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να λειτουργήσει 

καλύτερα μια μεγάλη εταιρία. Μόνον όταν πρόκειται για πολύ σημαντικά 

ζητήματα και εφόσον ζητήσει τη συμβουλή του κάποιος διευθυντής εμπλέκεται 

ευθέως ο ίδιος στις καθημερινές δραστηριότητες του εργοστασίου. 

Οι επαφές μεταξύ διευθύνοντος συμβούλου και των στελεχών της διοίκησης του 

ομίλου σπανίζουν και συνήθως περιορίζονται σε κάποιες συζητήσεις σχετικά με 

τις τιμές και τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, με τα προβλήματα και τις 

διαδικασίες των εισαγωγών κλπ. Δεν υπάρχει συντονισμός ως προς τις 

αποδοχές, τις τιμές πώλησης, την παραγωγή και άλλα συναφή θέματα. 

Το εργοστάσιο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει κερδοφορία, αλλά δεν κατάφερε 

ακόμα να αντισταθμίσει τα χαμηλά μερίσματα που ελάμβαναν οι μέτοχοι κατά τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου. 

Ο προβληματισμός σχετικά με το θέμα της ιδιωτικοποίησης εντάθηκε από τις 

πρόσφατες φήμες ότι η Κυβέρνηση σκέφτεται να ιδιωτικοποιήσει  ή τουλάχιστον 

να μετοχοποιήσει την εταιρία. Ένας υπαινιγμός προς την κατεύθυνση αυτή 

δόθηκε σε ένα πρόσφατο άρθρο μιας από τις σημαντικότερες οικονομικές 

εφημερίδες, όπου αμφισβητούνταν η δυνατότητα της Νιτρική Α.Ε. (ως εταιρίας 

κρατικού ενδιαφέροντος) να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ολοένα και πιο 

διεθνοποιημένης αγοράς. Η προοπτική της Νιτρικής Α.Ε. να ανταγωνίζεται άλλες 

εταιρίες σε μια μη προστατευόμενη αγορά δεν είναι αισιόδοξη. Ο διευθύνων 

σύμβουλος πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτείται η εξεύρεση τρόπων 

αντιμετώπισης του αυξανόμενου ανταγωνισμού και ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να 

ληφθούν όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό όμως δυσχεραίνεται από το 

γεγονός ότι η παραγωγικότητα βρίσκεται σε μη-ικανοποιητικό επίπεδο. 



 

Ο Ο διευθύνων σύμβουλος συζήτησε το ζήτημα επανειλημμένα με τους δύο 

υποδιευθυντές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο με ένα σύστημα 

αποδοχών με παροχή κινήτρων (συχνά αποκαλούμενου αμοιβή βάσει 

αποτελέσματος) θα καταστεί δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας σε βαθμό 

επαρκή για την υπέρβαση των υφιστάμενων προβλημάτων και την 

αντιμετώπιση των αναμενόμενων προβλημάτων. Έχει πλήρη επίγνωση ότι το 

Σωματείο είναι αντίθετο με οποιοδήποτε σχήμα κινητροδότησης, αλλά, έτσι 

όπως έχουν τα πράγματα, δεν βλέπει άλλο τρόπο για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Επίσης, η σοβαρότητα της κατάστασης θα έπρεπε να αρκεί ώστε 

το σωματείο να πεισθεί ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία στο ζήτημα αυτό, 

προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση που θα μπορούσε εύκολα να 

εξελιχθεί σε πραγματική απειλή για την απασχόληση των μελών του. Επίσης, το 

επιχείρημα ότι ένα επιτυχημένο σχήμα κινητροδότησης, πέραν του ότι θα 

βελτιώσει την παραγωγικότητα, θα δώσει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να 

αυξήσουν τις αποδοχές τους αναλογικά με την προσπάθειά που θα 

καταβάλλουν, πρέπει, κατά τη γνώμη του διευθυντή, να προσλάβει σημαντική 

βαρύτητα στις απευθείας συζητήσεις  με τους εργαζομένους. 

Η ακριβής δομή του σχήματος που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει ακόμη 

προσδιοριστεί. Ο διευθυντής θα προτιμούσε ένα σύστημα ατομικών αποδόσεων 

με βάση τον προσωπικό δείκτη απόδοσης επειδή είναι πιο δελεαστικό για τον 

κάθε επιμέρους εργαζόμενο, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί επειδή 

χρησιμοποιείται σύστημα γραμμής παραγωγής. Θα ήταν καταλληλότερο ένα 

σύστημα bonus συνδεδεμένο με την απόδοση ολόκληρου του τομέα, το οποίο 

θα κατανέμεται σε όλους τους εργαζομένους στον τομέα. Ωστόσο, το θέμα αυτό 

πρέπει να περιμένει έως ότου αρχίσουν οι συζητήσεις με το Σωματείο. 

Ο διευθυντής θεωρεί επίσης ότι το πρόβλημα του ελλείμματος ποιότητας πρέπει 

να αντιμετωπιστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι η ενίσχυση του 

ποιοτικού ελέγχου προτού τα προϊόντα μεταφερθούν στο κατάστημα. Αυτό, σε 

συνδυασμό με έναν κανονισμό ότι με την αστοχία επίτευξης ενός ελάχιστου 

στάνταρ ποιότητας θα μειώνεται αναλογικά το bonus, το οποίο δικαιούται ο 



 

τομέας, ελπίζει ότι θα αρκέσει για την επαναφορά του πρότερου επιπέδου 

ποιότητας. 

Θεωρεί, ωστόσο, ότι ούτε αυτό θα είναι πλήρως ικανό να επιλύσει το πρόβλημα 

στην ΝΙΤΡΙΚΗ. Προκειμένου να αποφύγει να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο οι 

πιο εκπαιδευμένοι τεχνίτες,  απαιτούνται άμεσες αυξήσεις των αποδοχών για 

την ομάδα αυτή. Ο διευθύνων σύμβουλος  είναι λοιπόν διατεθειμένος να 

προσθέσει δύο ακόμα βαθμίδες στην παρούσα κλίμακα αυτής της ομάδας. Αυτό 

θα προσφέρει στους εργαζόμενους με μακρόχρονη υπηρεσία άμεση αύξηση 

των αποδοχών και στους υπόλοιπους κάτι στο οποίο να προσβλέπουν. Ως εκ 

τούτου πρέπει να αναβαθμιστούν και οι εργοδηγοί. 

Στις επικείμενες διαπραγματεύσεις ο διευθυντής είναι αποφασισμένος να 

καθυστερήσει όλες τις συζητήσεις περί αυξήσεων των αποδοχών υπέρ μιας 

συνολικής συζήτησης σχετικά με τα υφιστάμενα και τα προβλεπόμενα 

προβλήματα και την ανάγκη να εξευρεθούν τρόποι ενίσχυσης της θέσης του 

εργοστασίου. Κατόπιν θα υποβληθεί η πρόταση για ένα νέο σύστημα αποδοχών 

και θα ακολουθήσει μια παρουσίαση πιθανών σχημάτων κινητροδότησης. 

Προβλέπει ότι θα απαιτηθούν αρκετές συναντήσεις για τη διευθέτηση όλα αυτών 

των θεμάτων. Μόνον όταν πλησιάζει μια λύση σε αυτά τα σημαντικά θέματα, 

μπορεί να προταθεί μια ονομαστική γενική αύξηση των αποδοχών, καθαρά ως 

επιπρόσθετο ελατήριο, και να ακολουθήσει η εξήγηση των προτεινόμενων 

μεταβολών στις κλίμακες των τεχνιτών. 

 

Πληροφορίες σχετικά με το Σωματείο και τη θέση του 

Το «Σωματείο Εργαζομένων στην ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε.», λόγω της μαζικής 

συμμετοχής των εργαζομένων, αλλά και με τις συμφωνίες παρακράτησης 

συνδικαλιστικών εισφορών στην πηγή, έχει σημαντική ισχύ στην οργάνωση των 

εργαζομένων στο εργοστάσιο.  

Ο Πρόεδρος του Σωματείου έχει επίγνωση ότι δεν είναι όλα όπως θα έπρεπε να 

είναι στο εργοστάσιο. Επιπρόσθετα, η διοίκηση άρχισε να διαμαρτύρεται όλο και 



 

περισσότερο για τις απουσίες των εργαζομένων και τη χαμηλή παραγωγικότητα 

και να απειλεί για εισαγωγή ενός συστήματος αποδοχών με βάση τον αριθμό 

τεμαχίων. Αυτό επιδείνωσε τον εκνευρισμό για τον πληθωρισμό και τους 

χαμηλούς μισθούς, που είναι αναμενόμενοι στην τρέχουσα συγκυρία. 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου είναι αποφασισμένος να τηρήσει σκληρή στάση με 

τη διοίκηση σε όλα αυτά τα θέματα. Πιστεύει ότι η διοίκηση θα πρέπει να 

υποχρεωθεί να αντιληφθεί πώς έχει την ευθύνη να οργανώσει την παραγωγή με 

τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μην ενοχλούνται συνεχώς στη δουλειά τους. 

Όσον αφορά τα συστήματα αμοιβής με βάση τον αριθμό τεμαχίων, ο Πρόεδρος 

του Σωματείου πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό είναι απλώς ένα μέσο για την 

περαιτέρω εκμετάλλευση των εργαζομένων και πρέπει να αντικρουστούν πάση 

θυσία. Κάτι τέτοιο το είχε επιτύχει και στο παρελθόν και δεν ανησυχεί 

υπερβολικά αυτή τη στιγμή. 

Ένα ακόμη θέμα είναι ο πληθωρισμός και πρέπει να έχει προτεραιότητα σε κάθε 

διαπραγμάτευση στην παρούσα φάση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 

Σωματείου, οι αυξήσεις των τιμών τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τότε 

που υπογράφηκε η σύμβαση, έχουν υπερβεί το 6%, και έχουν ροκανίσει 

σημαντικά τις αυξήσεις που είχαν δοθεί με την ισχύουσα σύμβαση. Ίσως ακόμα 

οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως η διατροφή και η ένδυση, να έχουν αυξηθεί 

πολύ περισσότερο από το μέσο όρο. Το Σωματείο αναμένει ότι αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ή θα επιδεινωθεί το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

του Σωματείου, το εργοστάσιο είχε καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, 

αφού λειτουργεί με την πλήρη παραγωγική του δυναμικότητα. Είναι λοιπόν 

δίκαιο οι εργαζόμενοι να καρπωθούν ένα μερίδιο του κέρδους και είναι βέβαιος 

ότι δικαιολογείται πλήρως μια διεκδίκηση για αύξηση 10%. 

Κατά τη γενική συνάντηση του κλαδικού σωματείου τα μέλη ενέκριναν αυτή τη 

θέση με θυελλώδεις επευφημίες. Θα παρουσιάσει το αίτημα προφορικά κατά τη 

συνεδρία της διαπραγμάτευσης, στην οποία θα συνοδεύεται από το γραμματέα, 

τον πρόεδρο και δύο εργατικούς εκπροσώπους στο χώρο εργασίας εκ μέρους 

του κλαδικού σωματείου. 



 

 

   Κύριο σενάριο   

 

 

Το σκηνικό της διαφοράς 

Η ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΕ είναι μία μεγάλη εταιρία παραγωγής χημικών προϊόντων και 

ανήκει σε μεγαλύτερο καθετοποιημένο όμιλο επιχειρήσεων υπό κρατικό έλεγχο. 

Το (εργοστασιακό) εργατικό σωματείο της εταιρίας ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΕ ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την διευθέτηση της διένεξης του με την 

εταιρία ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΕ, εφόσον είχαν αποτύχει οι διμερείς  διαπραγματεύσεις. 

Το κύριο αίτημα του εργατικού σωματείου ήταν η σύγκλιση των αμοιβών (μισθός, 

επιδόματα, πρίμ παραγωγής) των εργαζομένων στη ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΕ με τους 

μισθούς των εργαζομένων στις υπόλοιπες βιομηχανικές επιχειρήσεις του ομίλου, 

καθώς και η ένταξη στην επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση όλων των θεσμικών 

κ.λπ. ρυθμίσεων της συλλογικής σύμβασης στις λοιπές εταιρίες του ομίλου 

(ωράριο, αργίες, κοινωνικές παροχές, άδειες). 

 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

Από την πλευρά των εργαζομένων εξουσιοδοτημένοι διαπραγματευτές 

ήταν τρία μέλη του Δ.Σ. του εργατικού σωματείου (πρόεδρος, γεν. 

γραμματέας, αντιπρόεδρος) και ο δικηγόρος/νομικός τους σύμβουλος.  

Από την πλευρά της επιχείρησης εξουσιοδοτημένοι διαπραγματευτές ήταν 

ο διευθυντής ανθρωπινών πόρων της μητρικής εταιρίας, ο αναπληρωτής 

του και ο διευθύνων σύμβουλός της ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. 

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε παρέμβαση υπέρ 

της πλευράς του εργατικού σωματείου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις 

Χημικές Βιομηχανίες. Η Ομοσπονδία ζήτησε από την εταιρία να 

ικανοποιήσει τα περισσότερα αιτήματα των εργαζομένων και «απείλησε» 

τους εκπροσώπους της εταιρίας ότι θα προχωρήσει σε κήρυξη απεργίας 





 

των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου για συμπαράσταση 

στους εργαζομένους της ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΕ. Ακόμη, οι εκπρόσωποι της 

Ομοσπονδίας πίεσαν -με παρέμβαση βουλευτών - τον πρόεδρο του ομίλου 

να δώσει εντολή ικανοποίησης των οικονομικών αιτημάτων των 

εργαζομένων. Παρέμβαση υπέρ των εργαζομένων πραγματοποίησε και το 

εργατικό Κέντρο του νομού, όπου εδρεύει το εργοστάσιο της ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΕ, 

με σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στον περιφερειάρχη. Επίσης, ερώτηση 

για το ίδιο θέμα κατέθεσε στο Κοινοβούλιο βουλευτής της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης (βλ. παράρτημα).    

 

 

   Δραστηριότητες   

 

 

Η επίλυση της εργασιακής σύγκρουσης (προσομοίωση 

διαπραγμάτευσης) 

Η ομάδα χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες. Η μία θα υποδύεται την εργατική 

πλευρά και η άλλη την εργοδοτική πλευρά στην ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε.  

 

Τα αιτήματα που διατυπώνει η εργατική πλευρά είναι: 

- Βελτιώσεις στη διαμόρφωση μισθολογικών κλιμακίων σε σχέση με 

την ισχύουσα ΣΣΕ και κατά κατηγορίες εκπαίδευσης 

- Γενική αύξηση 9% στα μισθολογικά κλιμάκια 

- 35 ώρες εργασία εβδομαδιαίως χωρίς μείωση των αποδοχών 

- Αύξηση του επιδόματος βάρδιας  

- Επιπλέον αποζημίωση απόλυσης δύο μισθών ανεξάρτητα από το 

χρόνο απασχόλησης στην εταιρία 

- Αύξηση κοινωνικών παροχών σε ποσοστό 10%  

 





 

Η επιχείρηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για να προωθήσει τα εξής ζητήματα: 

- Προώθηση της αποκρατικοποίησης της εταιρίας 

- Εφαρμογή μορφών ευελιξίας στο ωράριο εργασίας, ώστε να 

υιοθετήσει την 4η βάρδια στην παραγωγική της διαδικασία.  

- Αύξηση της παραγωγικότητα της εργασίας ως μέσο αντιμετώπισης 

του διεθνούς ανταγωνισμού 

- Υιοθέτηση ενός συστήματος κινήτρων απόδοσης του προσωπικού 

- Αποφυγή εργασιακών συγκρούσεων   

 

Δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους  

- Μελετήστε και χρησιμοποιήστε το υλικό που υπάρχει στο παράρτημα  

-  Καταγράψτε τα επιχειρήματα που μπορούν να τεκμηριώσουν τη θέση 

της κάθε πλευράς ως προς τα παραπάνω αιτήματα.   

- Διατυπώστε/ καθορίστε σε κάθε ομάδα την πρώτη γραμμή καθώς και 

την τελευταία γραμμή υποχώρησης. 

- Προσδιορίστε τους ρόλους των μελών της διαπραγματευτικής ομάδας, 

καθώς και τα δυνητικά μέσα πίεσης προς την άλλη πλευρά. 

- Ξεκινήστε την εικονική διαπραγμάτευση. Αναπτύξτε τα επιχειρήματα σας, 

ώστε να προωθήσετε τους διαπραγματευτικούς στόχους της ομάδας σας. 

- Οδηγηθείτε προς την κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Οι δυνατές λύσεις 

είναι:  α) συμφωνία β) διαφωνία γ) καταφυγή σε υπηρεσίες μεσολαβητή. 

- Ορίστε τρείς (3) κριτές από την εκπαιδευτική ομάδα να σχολιάσουν τη 

στρατηγική, τις τακτικές, τα θετικά και τα αρνητικά στη διαπραγματευτική 

συμπεριφορά των εκπαιδευομένων. 

- Στη συνέχεια συζητήστε τη διαπραγματευτική διαδικασία μέσα στην 

αίθουσα και διατυπώστε τις παρατηρήσεις σας.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το ποσοστό πληθωρισμού για την τρέχουσα χρονιά 

εκτιμήθηκε στο 3,9%. Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας αυξήθηκε πρόσφατα 

από το 21% στο 23%. Τα αποτελέσματα χρήσης της προηγούμενης 



 

χρονιάς δείχνουν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 36% και των κερδών 

EBITDA κατά 14%. Το ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας στην 

επιχείρηση (Μέλη Εργατικού Συνδικάτου/ Αριθμός Εργαζομένων*100) 

είναι 98%. Τα σχήματα συμμετοχής του προσωπικού στα κέρδη και τα 

προγράμματα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού εξασφαλίζουν 

ορισμένες φορολογικές απαλλαγές για τις επιχειρήσεις που τα επιλέγουν.          

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

1) Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα γνωρίσματα της εργασιακής διαφοράς που 

της προσέδιδαν έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα; 

2) Ποια νομίζετε πως ήταν τα διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της κάθε πλευράς  (επιχείρησης και εργατικού σωματείου); 

3) Περιγράψτε τους διαπραγματευτικούς χειρισμούς της κάθε πλευράς. 

4) Συζητήστε για τα πιθανά σενάρια κατάληξης της εργατικής διαφοράς. 

 

   Παραρτήματα   

 

Παράρτημα Α: Οικονομικά Δεδομένα  

Εταιρία ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε.: ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματο-

οικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 





 

Πάγιο Ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια  (25.734) 29.392 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  (7) 2 

Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  135) 135 

(25.876)  29.529 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα ( 494) 453 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (9.606) 6.024 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( 37.537) 34.757 

(47.637) 41.234 

 

Σύνολο ενεργητικού (73.513) 70.763 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο (23.084) 23.084 

Aποθεματικά ( 24.264) 23.703 

Αποτελέσματα εις νέον 15.111 12.807 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (62.459) 59.594 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (3.077) 3.413 



 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

(1.324) 1.138 

Κρατικές επιχορηγήσεις (3.480 4.148 

Λοιπές προβλέψεις (13,23) 41  

(7.922) 8.699 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ( 2.011)  1.948 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη (121) 149 

Δάνεια (314)  373 

(3.132) 2.470 

Σύνολο υποχρεώσεων (11.054) 11.169 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (73.513) 70.763 

 

Εταιρία ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε.: ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2009 (Ποσά σε χιλ.Ευρώ) 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Έτος που έληξε Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2009 - 31 Δεκεμβρίου 2008 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (15.014) 14.998 

Κόστος πωληθέντων (11.702) 11.246 

Μεικτό κέρδος (3.312)  3.752 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (1.756) 1.710 



 

Λοιπά (έξοδα)/έσοδα - καθαρά (1.290) 1.220 

Λειτουργικό αποτέλεσμα (2.846) 3.262 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα -καθαρά (844) 1.452 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (3.690) 4.714 

Φόρος εισοδήματος (825) 571 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρόνου (2.865) 4.143 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα: 

Λοιπά συνολικά έσοδα, καθαρά από φορολογία - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από 

φόρους (2.865) 4.143 



 

 

Παράρτημα Β: Ερώτηση Βουλευτή για την ΝΙΤΡΙΚΗ   

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ του Βουλευτή Α.Β.Γ. Θεσμική και 

μισθολογική εξίσωση των εργαζομένων στην ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. με τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους του ομίλου  

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Ανάπτυξης/ Απασχόλησης 

ΘΕΜΑ: Θεσμική και μισθολογική εξίσωση των εργαζομένων στην 

ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ομίλου.  

Η Εταιρεία ΝΙΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1999 ως θυγατρική του ομίλου ΑΣΠΙΣ με 

αντικείμενο παραγωγής χημικά προϊόντα.   

Οι εργαζόμενοι στην εταιρία εντάχθηκαν, εξαρχής, σε χειρότερο 

εργασιακό καθεστώς (ωράριο, αμοιβές προσωπικού), από αυτό που ίσχυε 

για τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ομίλου ΑΣΠΙΣ. Παρά τις 

διαβεβαιώσεις της τότε διοίκησης ότι θα υπήρχε σταδιακή εξίσωση με το 

θεσμικό και μισθολογικό καθεστώς του υπόλοιπου ομίλου, λίγα βήματα 

έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι διοικήσεις που 

ακολούθησαν αποποιούνταν των αρχικών δεσμεύσεων και οι όποιες 

βελτιώσεις στο εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς ήταν αποτέλεσμα του 

αγώνα και των διεκδικήσεων των εργαζομένων. 

Οι προσλήψεις των εργαζομένων, μέχρι και το 2005, γινόντουσαν μέσω 

ΑΣΕΠ, ενώ στη συνέχεια μέσω Επιτροπής Προσλήψεων. Σήμερα στην 

εταιρεία πέραν του προσωπικού εργάζονται 94 εργαζόμενοι αορίστου 

χρόνου και 35 μέσω εργολάβου, ενώ δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε 

καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών παρά το γεγονός ότι η εταιρία είναι 

αναγνωρισμένη ως χημική βιομηχανία και οι εργαζόμενοι στα διυλιστήρια 



 

και τις υπόλοιπες χημικές βιομηχανίες του ομίλου ΑΣΠΙΣ είναι ήδη 

ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. 

Επειδή είναι απαράδεκτη η ύπαρξη διαφορετικής μισθολογικής και 

θεσμικής αντιμετώπισης εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο 

επιχειρηματικό όμιλο 

Επειδή το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων μέσω εργολάβου είναι 

ανεξέλεγκτο και οι εργολάβοι προχωρούν σε εργοδοτικές αυθαιρεσίες και 

απολύσεις σε βάρος των εργαζομένων. 

Επειδή η ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί ως χημική βιομηχανία και οι 

εργαζόμενοι σ’ αυτή δικαιούνται την ένταξή τους στο καθεστώς των 

βαρέων και ανθυγιεινών, όπως έχουν ενταχθεί και οι συνάδελφοί τους 

στον υπόλοιπο όμιλο. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να υπάρξει 

θεσμική και μισθολογική εξίσωσή των εργαζόμενων στην εταιρία με τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους του ομίλου; 

2. Θα εξεταστεί το αίτημα τους για ένταξη στο καθεστώς των βαρέων και 

ανθυγιεινών, όπως εξάλλου το δικαιούνται αλλά και έχουν ενταχθεί οι 

άλλοι εργαζόμενοι στον Ομιλο. 

3. Θα διερευνήσει μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών (Σώμα Επιθεωρητών 

Εργασίας, Ελεγκτικά Κέντρα Ι.Κ.Α) εάν τηρούνται από την συγκεκριμένη 

εταιρεία οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για τους 

εργαζόμενους που υπάγονται στο καθεστώς της εργολαβίας, αφού 

σύμφωνα με καταγγελίες απολύονται όταν πρόκειται να αποκτήσουν 

νόμιμα επιδόματα (τριετία, οικογενειακό επίδομα, κλπ); 

4. Γιατί επιλέγεται το καθεστώς της εργολαβίας και δεν προχωρούν στην 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με τον Ν. 2190 μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια 



 

την προϋπηρεσία, τα αντικειμενικά προσόντα, τα κοινωνικά κριτήρια και 

όχι με συνέντευξη; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

ΑΒΓ 

 

Παράρτημα Γ: Επιχειρησιακή ΣΣΕ στη Νιτρική Α.Ε.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2009-2010 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/7/2001  ΕΩΣ   30/6/2002  ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΒΕΕ». 

Στην Αθήνα σήμερα 4 Οκτωβρίου 2001 μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΝΙΤΡΙΚΗ ABEE», που εδρεύει στην Αθήνα  (Λεωφόρος  Βενιζέλου  21) 

και εκπροσωπείται νόμιμα στη σύμβαση αυτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και 

ονομάζεται για συντομία «Εργοδότης» και της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την 

επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΙΤΡΙΚΗ Α.Ε.» που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα συμφωνούνται και συνομολογούνται τα 

ακόλουθα: 
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα  Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρμόζεται σε όλους 

τους εργαζόμενους στον «Εργοδότη» με σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας αορίστου 

χρόνου, (εκτός Διευθυντικών Στελεχών),  όπου ο  εργοδότης διατηρεί 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ: Βασικός Μισθός: 

Βασικός Μισθός θεωρείται ο μισθός του μισθολογικού κλιμακίου  του εργαζόμενου.  
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

            Ορίζονται είκοσι τέσσερα (24) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ, τα οποία 

αντιστοιχούν  σε ειδικότητες και διοικητικές βαθμίδες όπως περιγράφονται στους 

ΠΙΝΑΚΕΣ  Ι και ΙΙ ,  οι οποίοι αποτελούν προσάρτημα της παρούσας. 

ΓΕΝΙΚΑ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

 Γενικά επιδόματα είναι τα επιδόματα που καταβάλλονται σε όλο το 

προσωπικό (εφόσον έχουν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις), 

ανεξάρτητα από  την κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο ανήκουν ως 

εξής : 

 

1. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ: 

 Χορηγείται γενικό επίδομα χρόνου υπηρεσίας που ονομάζεται χρονοεπίδομα 

και υπολογίζεται ως ποσοστό επί  του ποσού  του μισθολογικού κλιμακίου 

του εργαζόμενου. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε 1,5%  επί του ποσού του 

μισθολογικού  κλιμακίου, για  κάθε συμπληρωμένο χρόνο  υπηρεσίας και 

μέχρι τα 35 χρόνια υπηρεσίας. 

           Σαν  χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος, που ο εργαζόμενος υπηρετεί 

στην Εταιρεία. Τα  χρόνια προϋπηρεσίας  σε άλλο εργοδότη στην  ίδια  ή 

παρεμφερή ειδικότητα, που του έχουν ήδη αναγνωρισθεί από την Εταιρεία  ή 

πρόκειται να του αναγνωρισθούν με σχετική απόφαση της Εταιρείας επίσης 

προσμετρώνται για τον υπολογισμό του χρονοεπιδόματος. 

           Το σύνολο  της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής σε άλλο εργοδότη 

στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ορίζεται κατά  ανώτατο όριο στα  10 



 

χρόνια. 

           Για τους διπλωματούχους μηχανικούς ημερομηνία  αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας  θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής στο ΤΣΜΕΔΕ,  με ανώτατο 

όριο αναγνώρισης επίσης τα 10 έτη. 

 

 

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ: 

           Στους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν αυτό καταβάλλεται και στον/ην 

σύζυγο ,  χήρους και διαζευγμένους χορηγείται ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ σε 

ποσοστό 10% επί του μισθολογικού κλιμακίου. 

 

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 

           Χορηγείται «ΕΠΙΔΟΜΑ  5ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» στους κατόχους βασικού 

τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

Ελληνικού ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με 

προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών τα πέντε έτη, το οποίο ορίζεται  σε 80 

ευρώ μηνιαία.  

           Οι παραπάνω τίτλοι βασικών σπουδών 5ετούς διάρκειας   απαραίτητο είναι 

να αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας ως ισότιμα ή να υπάρχει 

αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ, προκειμένου να 

χορηγηθεί το αντίστοιχο επίδομα. 

 

 

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ: 

 Χορηγείται επίδομα ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ στον 

εργαζόμενο  για τα προστατευόμενα τέκνα του.  Το ποσό που χορηγείται για κάθε 

ένα τέκνο καθορίζεται στις 80 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται για παιδιά 

έως 18 ετών και εφ’ όσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες  από το κράτος σχολές , 

Ανώτερες και Ανώτατες   του εσωτερικού και ισότιμες του εξωτερικού, θα 



 

καταβάλλεται έως 24 ετών.  

           Το επίδομα αυξημένων οικογενειακών βαρών θα προσαυξάνει το  ωρομίσθιο του 

εργαζόμενου  για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης. 

 Τα παραπάνω αναφερόμενα  γενικά επιδόματα χορηγούνται από την 1η του μήνα 

που αρχίζουν να υπάρχουν οι λόγοι χορήγησής τους. 

 

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ:       

             Χορηγείται ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ ποσού 120 ευρώ στους εργαζόμενους που 

απασχολούνται σε σύστημα εργασίας με  πέντε  εναλλασσόμενες ομάδες (πρωί - 

απόγευμα - νύχτα). 

 Το επίδομα βάρδιας δεν προσαυξάνει το ωρομίσθιο του εργαζόμενου για την αμοιβή 

της υπερωριακής απασχόλησης. 

           

6.        ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ :  

Το επίδομα αδείας ορίζεται σε 12,5 ημερομίσθια για όλους τους εργαζόμενους με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,  μετά  την συμπλήρωση ενός 

έτους υπηρεσίας.  

Το επίδομα άδειας συμφωνείται να καταβάλλεται  στους δικαιούχους εργαζόμενους 

με την εκκαθάριση του μηνός Ιουλίου κάθε έτους.  

 

7.     ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Χορηγείται ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ στην Εταιρεία , σε συνάρτηση 

των πραγματικών ετών υπηρεσίας του εργαζόμενου στην Εταιρεία. Το παραπάνω 

επίδομα υπολογίζεται ποσοστιαία, επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο 

βρίσκεται ο κάθε εργαζόμενος και ορίζεται σε ποσοστό 2 % μετά  τη   συμπλήρωση   

5 ετών πραγματικής υπηρεσίας στην Εταιρεία.                 
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ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

            Καταβάλλεται  μέσο Πριμ παραγωγής στους εργαζόμενους ένας (1) μικτός 

μηνιαίος μισθός. Τα κριτήρια καθορισμού του χορηγούμενου ποσού αμοιβής ανά 

εργαζόμενο είναι : 

- Δείκτες απόδοσης και παραγωγικότητας του εργοστασίου. 

- Η ατομική απόδοση του εργαζόμενου όπως αυτή θα καθορισθεί στο 

σύστημα αξιολόγησης προσωπικού. 

Αναλυτική διαδικασία χορήγησης του πριμ θα καθορισθεί ως το α’ τρίμηνο του 2002. 

 Η καταβολή του Πριμ παραγωγής για το 2001 θα γίνει  έως το τέλος 

Ιανουαρίου 2002 με αποδοχές  αυτές του μηνός Δεκέμβρη 2001. 

              Για τους νεοπροσλαμβανόμενους και τους αποχωρούντες  μέσα στο έτος 

θα δίνεται αναλογία του Πρίμ Παραγωγής. 

Ειδικά για το έτος 2001 θα καταβληθεί Πριμ ένας (1) συνολικός μηνιαίος μισθός σε 

κάθε εργαζομένου, χωρίς αξιολόγηση του προσωπικού και χωρίς δείκτες απόδοσης.  
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ΩΡΑΡΙΟ- ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΑΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Κανονικό ωράριο: 

α. Το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία ορίζεται στις 40 

ώρες εβδομαδιαίως. 

 β.     Χρόνος εργασίας θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος παρέχει 

πραγματικά εργασία στον καθορισμένο εργασιακό χώρο. 



 

 

Νυχτερινή εργασία: 

Θεωρείται η νυχτερινή απασχόληση από ώρα 22.00 έως 06.00 και αμείβεται με 

προσαύξηση  ωρομίσθιου  35%.  

 

Αργίες έτους: 

 Ημέρες Αργιών των εργαζομένων στην Εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα.  

 ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΑΡΓΙΕΣ 

 25 Μαρτίου- Εθνική Εορτή  

 2η ημέρα Πάσχα   

 1η Μαΐου - Πρωτομαγιά    

 15Αυγούστου-Κοίμηση Θεοτόκου   

28 Οκτωβρίου-Εθνική Εορτή     

25 Δεκεμβρίου - Χριστούγεννα  

 ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟ  ΑΡΓΙΕΣ 

 1 Ιανουαρίου - Πρωτοχρονιά  

 6 Ιανουαρίου - Θεοφάνια   

 Καθαρά Δευτέρα    

            14η Μαΐου – Ημέρα απελευθέρωσης της Κομοτηνής. 

 Αγίου Πνεύματος  

 Μεγάλη Παρασκευή     

            26 Δεκεμβρίου- 2η ημέρα Χριστουγέννων. 



 

Τόσο για το ημερήσιο προσωπικό , όσο και για το προσωπικό που εργάζεται σε 

σύστημα εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, η απασχόληση κατά τις επίσημες 

αργίες αμείβεται με προσαύξηση ωρομισθίου 75%, ενώ η απασχόληση στις 

κατ΄έθιμο αργίες  αμείβεται με απλό ωρομίσθιο. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο μισθός υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και  καταβάλλεται 

δεδουλευμένος από τις 10  έως τις 12 του επόμενου μήνα. 

Στις 30 του προηγούμενου μήνα  καταβάλλεται ως προκαταβολή το 60% του 

συνολικού μισθού. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

 Η Εταιρεία  καλύπτει τα έξοδα κατασκηνώσεων, με τις οποίες η ίδια 

συμβάλλεται, για τα παιδιά του προσωπικού της.  Η παροχή καλύπτει  παιδιά ηλικίας 

από 6 έως 16 ετών. 

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία ,η παροχή χορηγείται 

μια φορά για το κάθε παιδί ετησίως . 

2.    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 

 Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού - νηπιαγωγείου για 

εργαζόμενους/ες όταν ο/η σύζυγος εργάζεται.  Το ανώτατο ποσό κάλυψης ανέρχεται  

στις 350 ευρώ, για  κάθε σχολικό  έτος, με ημερομηνία ισχύος το σχολικό έτος 2001-

2002.  

 



 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 

 α.  Ο/η σύζυγος του εργαζόμενου καταθέτει τα σχετικά δικαιολογητικά, που 

αποδεικνύουν την εργασία (βεβαίωση εργοδότη, ένσημα, κλπ). 

 β.  Ο/η σύζυγος του εργαζόμενου προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη  ότι 

δεν χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού.  Σε περίπτωση που 

χορηγείται αντίστοιχο επίδομα, αναφέρεται στην βεβαίωση το ύψος του 

ποσού  που καταβάλλεται, και ο/η εργαζόμενος/η θα λαμβάνει την διαφορά  

μέχρι το παραπάνω αναφερόμενο όριο. 

 γ Ο/η εργαζόμενος/η καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από  τα  

οποία  αποδεικνύεται   η εγγραφή στον βρεφονηπιακό σταθμό - νηπιαγωγείο. 

 δ. Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο της 

προσχολικής εκπαίδευσης, χορηγεί στους εργαζόμενους που ο/η σύζυγός 

τους δεν εργάζεται, έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού-νηπιαγωγείου έως το 

παραπάνω αναφερόμενο όριο, μετά την κατάθεση των ανάλογων  

δικαιολογητικών, για τα δύο τελευταία έτη πριν την εγγραφή του παιδιού στην 

Α’  Δημοτικού (προνήπιο -νήπιο). 

 ε. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την πραγματική 

παρουσία του παιδιού στον βρεφονηπιακό σταθμό, για τον  οποίο 

καταβάλλει την αντίστοιχη δαπάνη. 

          Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, η παροχή   

δίνεται μόνο στον έναν γονέα. 

 

3.  ΔΑΝΕΙΑ:   

 Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες των 

εργαζομένων, χορηγεί έντοκα δάνεια, σύμφωνα με τον  κανονισμό  δανείων που θα 

εγκριθεί, και με ανώτατο συνολικό ποσό τα 300.000 ευρώ για όλο το προσωπικό. 

 Το επιτόκιο των δανείων  είναι  το  επιτόκιο  Ταμιευτηρίου  Καταθέσεων  της  



 

Εθνικής  Τράπεζας.  Το παραπάνω επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται την 1η 

Ιανουαρίου και την  1η Ιουλίου. 

 α.  Χορηγούνται καταναλωτικά δάνεια έως 1.000 ευρώ . 

 β. Χορηγούνται δάνεια υγείας έως 1.000 ευρώ, με την  προσκόμιση   

των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 γ. Χορηγούνται στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης  κατοικίας έως 

15.000 ευρώ , με  την  προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 δ. Χορηγούνται δάνεια επισκευής πρώτης  κατοικίας έως 5000 ευρώ, με 

την  προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 Η εξόφληση των δανείων θα γίνεται το αργότερο σε 24  μηνιαίες δόσεις, 

εκτός των στεγαστικών δανείων που θα γίνεται το αργότερο σε 36 μηνιαίες δόσεις.  

Τα δάνεια της περίπτωσης γ  δίνονται  άπαξ και  της  περίπτωσης  δ  μετά  την  

παρέλευση  10ετίας  από  την  ημερομηνία  εξόφλησης  του  προηγούμενου.  Αίτηση 

χορήγησης νέου δανείου των περιπτώσεων α και β , γίνεται μετά την παρέλευση 

ενός έτους από την εξόφληση του προηγούμενου. 

Οι αιτήσεις δανείων εγκρίνονται από τον Δ/νοντα Σύμβουλο μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Δανείων, η οποία αποτελείται από τον Δ/ντή Εργοστασίου της «Νιτρική» 

και τον Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού της του Ομιλου. 

Σε  κάθε περίπτωση οι νόμιμες επιβαρύνσεις του δανείου (χαρτόσημο κλπ) 

βαρύνουν τον εργαζόμενο. 

 

4. ΣΧΟΛΙΚΟ  ΒΟΗΘΗΜΑ 

Χορηγείται στους εργαζόμενους, που τα παιδιά τους φοιτούν στο δημοτικό, γυμνάσιο 

και λύκειο και είναι έως και 18 ετών, σχολικό βοήθημα ύψους 120 ευρώ  ετησίως, με 

ημερομηνία ισχύος το σχολικό έτος 2001-2002.  

 Το παραπάνω βοήθημα καταβάλλεται με  την  εκκαθάριση  του  μηνός  

Σεπτεμβρίου  μετά από αίτηση του εργαζόμενου.  Το σχολικό βοήθημα καταβάλλεται 

και για τα παιδιά που φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο, εφόσον δεν τους χορηγείται 



 

το βοήθημα βρεφονηπιακού σταθμού, μετά την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. 

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία ,η παροχή δίνεται 

μόνο στον έναν γονέα . 

 

5. ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Για τα παιδιά των εργαζομένων, που φοιτούν σε Κρατικές  Σχολές  Τριτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης (ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ)  της χώρας και σε αντίστοιχες ισότιμες του εξωτερικού, 

χορηγείται ετήσιο βοήθημα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις παρακάτω  προϋποθέσεις: 

α. Με προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης από την σχολή του φοιτητή, που θα 

αναφέρει το έτος φοίτησης. 

β. Μόνο για τα προβλεπόμενα ανά σχολή έτη φοίτησης και έως την ηλικία των 

25 ετών. 

γ. Το βοήθημα εκπαίδευσης καθορίζεται σε 80 ευρώ ετησίως για τους φοιτητές 

που σπουδάζουν στον Νομό κατοικίας του εργαζόμενου γονέα. 

δ.     Το βοήθημα εκπαίδευσης καθορίζεται  σε 80 ευρώ ως για τους φοιτητές που 

σπουδάζουν σε άλλο νομό ή άλλους  νομούς από αυτόν της μόνιμης 

κατοικίας του εργαζόμενου  ή στο εξωτερικό. 

Στην περίπτωση της  κατηγορίας  δ,  που  ο εργαζόμενος γονέας  έχει δύο τέκνα 

που φοιτούν στην ίδια πόλη,  για το δεύτερο ή  για  κάθε  ένα  από  τα  επόμενα  

τέκνα  καταβάλλεται το 50% του παραπάνω καθοριζόμενου ποσού.  Τα παραπάνω 

αναφερόμενα ποσά καταβάλλονται με επιταγή στο όνομα του φοιτητή  τον 

Δεκέμβριο  του 2001. Τα  ανωτέρω  ισχύουν  για την σπουδαστική – φοιτητική 

περίοδο 2001-2002.Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, η 

παροχή δίνεται μόνο στον έναν γονέα . 

 

6.    ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ. 



 

Καταβάλλεται στους εργαζόμενους χρηματικό βοήθημα στις παρακάτω  περιπτώσεις    

- Λόγω γάμου του εργαζόμενου ποσό 130 ευρώ  

- Λόγω απόκτησης τέκνου του εργαζόμενου ποσό 130 ευρώ. 

 -      Λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου ποσό 130 ευρώ. 

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΣΕ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΜΕ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ. 

Η  Εταιρεία  χορηγεί  οικονομική  ενίσχυση  180 ευρώ που  θα  καταβάλλεται  κάθε  

Δεκέμβριο  σε  εργαζόμενους  με  παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες,  με  βαριά  ή  χρόνια  

ασθένεια  ή αναπηρία, που θα αποδεικνύεται με  την  προσκόμιση των  

απαραίτητων  δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται στην 

Εταιρεία, η παροχή  δίνεται μόνο στον έναν γονέα . 

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Xορηγείται οικονομική ενίσχυση στο τακτικό προσωπικό για εκμάθηση ξένης 

γλώσσας, όταν αυτή  συνδέεται  με την άσκηση των καθηκόντων του.  Προϋπόθεση 

για την καταβολή της οικονομικής  ενίσχυσης είναι η έγκριση του  Διευθυντή 

Εργοστασίου και  του Διευθύνοντα Συμβούλου.  

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, για το σχολικό έτος 2001-2002,  θα καλύπτει τα 

2/3 των εξόδων και με ανώτατο καλυπτόμενο  όριο από την Εταιρεία τις 100 ευρώ 

ανά ικό έτος. Το υπόλοιπο 1/3 των εξόδων εκμάθησης θα καλύπτεται από τον 

ενδιαφερόμενο. 

Η καταβολή γίνεται σε δόσεις σύμφωνα με την  σχετική  διαδικασία. 

Η δαπάνη  αναγνωρίζεται μόνο για μαθήματα μέσω αναγνωρισμένων 

φροντιστηρίων-κέντρα σπουδών και η καταβολή θα γίνεται μετά την προσκόμιση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών (βεβαίωση ωρών φοίτησης -διάτρητες αποδείξεις-

βεβαίωση προόδου). 



 

Οι ξένες γλώσσες για τις οποίες θα δίνεται η παραπάνω οικονομική ενίσχυση είναι η 

Αγγλική.    Κατ’  εξαίρεση θα δίνεται η οικονομική  ενίσχυση  για γλώσσα διαφορετική  

από τις παραπάνω, εφ’  όσον  οι υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν προαχθεί στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, 

θα επιστρέφει στην Εταιρεία το 50%  της  εγκεκριμένης δαπάνης, στο τέλος της 

σχολικής περιόδου. 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται, για τη χρήση της πιο πάνω παροχής από τους 

εργαζόμενους, θα διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Οργάνωσης & Εκπαίδευσης της 

Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου.  

 

9.      ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

 Χορηγείται χρηματική ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως στους εργαζόμενους που 

αποδεδειγμένα μετακινήθηκαν στο νομό Κομοτηνής από άλλο νομό της χώρας λόγω 

της πρόσληψής τους στην Εταιρεία, και αποδεδειγμένα καταβάλλουν δαπάνη 

ενοικίου, η οποία θα αποδεικνύεται σύμφωνα με την εταιρική διαδικασία.   

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται για τους έγγαμους εργαζόμενους με 1 παιδί κατά 100 

ευρώ, με 2 παιδια κατά  125 ευρώ. και με 3 παιδιά κατά 150 ευρω.   

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει μέχρι 31/12/2002 
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ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. Κανονική άδεια : 

 

Ο εργαζόμενος στην Εταιρεία δικαιούται κανονική άδεια,  όπως αυτή αναφέρεται  

στον παρακάτω πίνακα : 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΟ                                   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΒΑΡΔΙΑΣ             

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                            (ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ -ΝΥΧΤΑ) 

 

1 έτος            21 εργάσιμες ημέρες         21 εργάσιμες ημέρες  

2 έτη   22       »             »   22        »              »  

3έτη και πάνω               23       »             »   23        »     »   

 

Με 10 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη προϋπηρεσίας και υπηρεσίας, ο 

εργαζόμενος δικαιούται 25 εργάσιμες ημέρες. 

Σε όσους εργάζονται  σε τρεις βάρδιες, (πρωί-απόγευμα-νύχτα) χορηγείται πλέον 

της κανονικής άδειας 1 ημέρα άδεια με αποδοχές . 

 

 

2. Ασθένεια -  ατυχήματα: 

 

Ο εργαζόμενος, που λόγω ασθενείας ή ατυχήματος αδυνατεί να εργασθεί, δικαιούται 

άδεια αναρρωτική σύμφωνα με τα όρια βραχείας ασθενείας που προβλέπει ο Νόμος, 

εφ΄όσον χορηγείται αντίστοιχη άδεια από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

Η Εταιρεία καλύπτει τη διαφορά μισθού από τον ασφαλιστικό φορέα για όσο 

διάστημα υποχρεούται από τον νόμο. 

Για ασθένεια έως 3 ημέρες, ο εργοδότης καταβάλλει το μισό του ημερομισθίου, 

σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

Δικαιολογητικά  ανικανότητας μικρής  ή  μεγάλης  διάρκειας  γίνονται  δεκτά  μόνο  

όταν  προέρχονται  από  τον  κύριο  ασφαλιστικό  φορέα. Οι εργαζόμενοι 

υποχρεώνονται να ειδοποιήσουν την πρώτη ημέρα ασθενείας τον προϊστάμενο 



 

τμήματος, στον οποίο θα προσκομίζουν και τα ανάλογα δικαιολογητικά το αργότερο 

κατά την ημερομηνία επιστροφής τους.  

Για  ατύχημα κατά την ώρα εργασίας ο εργοδότης καταβάλλει ολόκληρο το 

ημερομίσθιο χωρίς τις προσαυξήσεις βάρδιας έως τις  3 πρώτες ημέρες. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με εντολή του Δ/ντη του εργοστασίου, ιατρικού 

ελέγχου στον εργαζόμενο που ασθενεί, από γιατρό επιλογής της. 

 

3. Άδεια τοκετού : 

Χορηγείται στις εργαζόμενες μητέρες άδεια τοκετού συνολικής διάρκειας  18 

εβδομάδων.  Η έναρξη της άδειας τοκετού  ξεκινά 56 ημερολογιακές ημέρες πριν 

από την πιθανή ημερομηνία  τοκετού (βεβαίωση ιατρού κύριου ασφαλιστικού 

φορέα). 

Για το διάστημα αυτό η Εταιρεία καλύπτει τη διαφορά του μισθού, συνδυαστικά με το 

επίδομα που θα λάβει από τον ασφαλιστικό φορέα. 

Οι έγκυες εργαζόμενες σε πρόγραμμα εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας , θα 

μετακινούνται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης  κατόπιν δηλώσεως-αιτήσεως τους, 

χωρίς καταβολή οποιωνδήποτε προσαυξήσεων λόγω βάρδιας. 

 

4. Άδεια  Θηλασμού και ανατροφής  παιδιού  (Άδεια  Μητρότητας)  

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται μία ώρα άδεια με αποδοχές ημερησίως, για τα 

δύο πρώτα χρόνια από την ημερομηνία τοκετού. Εφόσον η εργαζόμενη το ζητήσει 

και ο Διευθυντής συμφωνήσει, η άδεια μητρότητας μπορεί να δοθεί ως εξής: Δύο 

ώρες άδεια ημερησίως , μόνο για τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία τοκετού. 

 

5. Γονική άδεια : 

Χορηγείται  στους/στις εργαζόμενους/ες που ο/η σύζυγος  εργάζεται , με τέκνα 

ηλικίας 6 έως 16 ετών, άδεια μετ’  αποδοχών μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους   για την παρακολούθηση των σπουδών 

τους.  



 

 Η γονική άδεια χορηγείται τμηματικά και όχι σωρευτικά, μετά από σχετική αίτηση 

του εργαζόμενου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Τμήματος. Η γονική άδεια 

χορηγείται αποκλειστικά σε ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία. Για την αμοιβή της, 

υποβάλλονται απαραίτητα σχετικές βεβαιώσεις από τα σχολεία των παιδιών  και 

αντίστοιχη βεβαίωση από τον εργοδότη του/της συζύγου του εργαζόμενου  ότι δεν 

λαμβάνει αντίστοιχη άδεια από την υπηρεσία του.  Στην περίπτωση που  και οι δύο 

γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο. 

 

6.         Άδεια Αιμοδοσίας : 

Χορηγείται αδεία 8 ωρών μετ’  αποδοχών, μετά την προσκόμιση της σχετικής 

βεβαίωσης κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.  Κατ’  εξαίρεση μόνο σε περίπτωση που 

συμφωνεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος, η άδεια θα μπορεί να μεταφερθεί έως 3 

ημέρες από την ημέρα αιμοδοσίας και μόνο για αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε 

στον χώρο εργασίας. 

 

7.           Άδεια γάμου: 

Χορηγείται άδεια λόγω γάμου του εργαζόμενου πέντε  (5) εργάσιμων ημερών  μετ’ 

αποδοχών. 

 

8.          Άδεια λόγω απόκτησης τέκνου: 

Χορηγείται άδεια  λόγω  απόκτησης τέκνου δύο  (2) εργάσιμων ημερών μετ’  

αποδοχών. 

 

9.         Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου: 

Χορηγείται άδεια λόγω θανάτου συζύγου ή τέκνου τριών (3) εργασίμων ημερών μετ’ 

αποδοχών.  



 

Χορηγείται άδεια λόγω θανάτου γονέων, γονέων συζύγου και αδελφών του 

εργαζόμενου δύο  (2) εργάσιμων ημερών  μετ’ αποδοχών. 

10.      Άδεια  γονική  ανατροφής τέκνων: 

Ο εργαζόμενος γονέας που συμπληρώνει ένα έτος υπηρεσίας στην Εταιρεία, όταν ο 

άλλος γονέας εργάζεται και το τέκνο είναι μέχρι 3 ετών, δικαιούται άδεια χωρίς 

αποδοχές μέχρι 3,5 μήνες μετά τη λήξη της άδειας τοκετού. 

 

11.     Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών. 

Χορηγείται στον εργαζόμενο άδεια άνευ αποδοχών μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες 

ετησίως, για κάθε ημερολογιακό έτος, στην περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων 

παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. 

Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι παιδιά έως 16 ετών, φυσικά ή υιοθετημένα και άνω των 

16 ετών, εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που δεν 

μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπανδρα αδέλφια που δεν μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν. 

Η Εταιρεία δεν χορηγεί κατά την διάρκεια απεργιών, οποιουδήποτε είδους μη 

προγραμματισμένες άδειες. 
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ΙΣΧΥΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Η  σύμβαση  αυτή  ισχύει από  1η Ιουλίου 2001 μέχρι  30  Ιουνίου  2002,  εκτός  

των  περιπτώσεων  που  ρητά  αναφέρονται  σε  άρθρα  της  παρούσας  

διαφορετικές  ημερομηνίες  ισχύος. 

 Η  σύμβαση  αυτή  υπογράφεται  σε 5  όμοια  πρωτότυπα. 

 Η  παρούσα  ΕΣΣΕ  θα  κατατεθεί  στην  αρμόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας  όπως  

ο  Ν. 1876/90,  άρθρο  5  παρ.2  ορίζει. 
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Οι   Κοινωνικοί  Εταίροι  υποχρεούνται  στην  πιστή  τήρηση  και  εφαρμογή  όλων  

των  όρων  της  παρούσας,  οι  οποίοι  κρίνονται  και  συμφωνούνται  όλοι  

ουσιώδεις και δεσμεύονται να προασπίσουν τους όρους της παρούσας ΕΣΣΕ. 

Κάθε μεταβολή των ρυθμίσεων της παρούσας ΕΣΣΕ απαιτεί σύμφωνη γνώμη και 

των δύο συμβαλλομένων μερών.   

 

ΤΑ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                             ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ             

                                                                                                                                                              



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Ι 

 

 

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ     

     

     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ     

     

Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών (1-8)     

     

Διπλωματούχοι Μηχανικοί  3 - 7 

Προϊστάμενοι Τμημάτων  1 - 5 

Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών  3 - 7 

Διοικητικοί - Οικονομικοί  3 - 7 

     

Απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών (6-15)     

     

Τεχνολόγοι   9 - 15 

Εργοδηγός Τεχνολόγος  6 - 12 

Ομαδάρχης Τεχνολόγος  8 - 13 



 

Υπάλληλοι Γραφείου  9 - 15 

     

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης (10-23)     

     

Εργοδηγός Χειριστής  10 - 17 

Ομαδάρχης Χειριστής  12 - 19 

Χειριστής Παραγωγής   14 - 21 

Χειριστής Ανυψωτικών μηχανημάτων  14 - 21 

Αποθηκάριοι  15 - 22 

Υπάλληλοι Γραφείου  14 - 21 

Ανειδίκευτοι εργάτες  16 - 23 

     

Βοηθητικό Προσωπικό   17 - 24 

 



 

 

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 
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10 612 

11 604 

12 597 

13 586 
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15 556 

16 551 

17 545 

18 540 

19 535 

20 530 

21 524 

22 513 

23 505 

24 490 

 

  

 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία   

 

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

● Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

  





 

 

● Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης 

 

 

● Σύνοψη  

 

Η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για α) παιχνίδι ρόλων β) εργασία σε 

ομάδες, ώστε να καθορίσουν οι συμμετέχοντές σε μικρές 

διαπραγματευτικές ομάδες τις διαφορές μάνατζμεντ και εταιρίας στην 

επιχείρηση. 

 

● Εκπαιδευτικοί στόχοι  

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να δουλέψουν σε ομάδες για να προετοιμάσουν τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών  (επεξεργασία διαπραγματευτικής 

στρατηγικής, επιλογή τακτικών, προσδιορισμός στόχων). Έπειτα, σε 

προσομοίωση διαπραγμάτευσης δύο ομάδων εκπαιδευομένων θα διεξάγουν 

διαπραγματεύσεις, στις οποίες θα προσεγγίσουν τα προς διαπραγμάτευση 

αντικείμενα υιοθετώντας τα συνήθη στάδια διαπραγματεύσεων (αναζήτηση 

συμβιβασμών, πάρε-δώσε, συζήτηση, αξιολόγηση άσκησης, συνέπειες στην 

περίπτωση αδιεξόδου ή συμβιβαστικής κατάληξης). 

 

● Θεματολογία συζήτησης  

 

Αρχικά εξηγούμε την άσκηση και μετά χωρίζουμε το κοινό σε 2 ομάδες από 4-6 

άτομα. Προσέχουμε μην επαναλαμβάνονται κυκλικά όλα τα επιχειρήματα.  
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Στο τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της 

διαπραγμάτευσης με συντονιστή/ εκπαιδευτή τους υπό το πρίσμα της σχετικής 

θεωρίας (Ήταν καλή η συμφωνία; Τι θα γίνει μετά; Είναι σύννομη η συμφωνία; 

κ.λπ.)        

Ενδεικτικά πεδία συζήτησης: Σύνδεση αμοιβής παραγωγικότητας, συστήματα 

κινήτρων, θέση εργαζομένων γυναικών, κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 
 

● Βιβλιογραφία 

 

● Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

- Για το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα 

… 

http://www.omed.gr/el/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=

view_page&PAGE_id=36&MMN_position=79:77 

- Για βιβλιογραφική στήριξη σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις …  

* Leat, M., Κουζής, Γ. και Κουτρούκης Θ., (2009), Αθήνα, Κριτική  

* Κατσανέβας, Θ. (2001), Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές 

Σχέσεις 

Πειραιάς, Σταμούλης. 

 

 

● Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

   

http://www.omed.gr/el/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=36&MMN_position=79:77
http://www.omed.gr/el/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=36&MMN_position=79:77

