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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 108/26-8-08) 

Στην Αθήνα σήµερα, 22 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός ∆. Νικολάου, Γενικός 

∆ιευθυντής, του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και εκπρόσωπος 

αυτού, ∆. Ασηµακόπουλος, Πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, Γεν. Γραµµατέας της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και αφ' ετέρου Ν. Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, για την 

υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Ισχύος 

Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 

απόφοιτοι ΤΕΙ και των ισοτίµων προς αυτά σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, της 

ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, 

επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και µε εµπορικά καθήκοντα. 

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή 

και όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2007, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά 

ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2008, αυξάνονται 

περαιτέρω από 1-9-2008 σε ποσοστό 3,25%. 

2.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή 

και όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2008, αυξάνονται από 1-1-2009 κατά 

ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2009, αυξάνονται 

από 1-9-2009 κατά ποσοστό 3%. 

3.  Επί των βασικών µηνιαίων µισθών υπολογίζεται το παρακάτω χορηγούµενο 

επίδοµα: 

Επίδοµα παιδιών, ανέρχεται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδοµα αυτό 

χορηγείται µέχρι το 18° έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά δεν εργάζονται 

και συντηρούνται από τον/την εργαζόµενο/η και είναι άγαµα. Σε περίπτωση που 

τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το επίδοµα αυτό 

καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαµο και δεν εργάζεται, µέχρι το 25° έτος 

της ηλικίας του. Τέλος σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολές Ι ΕΚ ή 
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ισότιµες αυτών, το επίδοµα τέκνων καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαµο και 

εργάζεται µέχρι το 21° έτος της ηλικίας του. 

Άρθρο 3 

Ο ΣΕΒ αναλαµβάνει να προτρέπει τα µέλη του να παρέχουν τις αναγκαίες 

διευκολύνσεις, που θα επιτρέπουν στους εργαζόµενους την παρακολούθηση 

συνεδρίων ή σεµιναρίων, που έχουν σχέση µε την επιστήµη τους και το συγκεκριµένο 

αντικείµενο της εργασίας τους. 

Άρθρο 4 

Σε περίπτωση που η συµµετοχή των εργαζοµένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει 

άµεση σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα µέλη του 

ώστε να αναλαµβάνουν την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των τεχνικών 

επιστηµόνων σε αυτές τις εκδηλώσεις. 

Άρθρο 5 

Ετήσια άδεια µε αποδοχές. 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, 

δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης 

εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα 

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 

1 επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα. 

Άρθρο 6 

Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του 

παιδιού 

Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρία), οι εργαζόµενοι γονείς 

δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια 

του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι 

τη συµπλήρωση 4 εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους 

δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. 

Άρθρο 7 

Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών. 

Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά 2 ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 
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1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται σε 14 

εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει 3 

παιδιά και πάνω. 

Άρθρο 8 

Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων 

οικογενειών 

Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της 

οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, 

εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς. 

Άρθρο 9 

Συµφωνία για την τηλεργασία 

Τα µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας - πλαισίου 

για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 

(C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα 

(UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

(UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP). 

Άρθρο 10 

Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση 

(ΛΑΕΚ) 

Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη άµεσης θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας του 

ΛΑΕΚ, µε την µετατροπή του σε Ν.Π.Ι.∆. σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που είχε 

προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003. 

Η νοµική µορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα µε τη βελτίωση της λειτουργικότητας και 

αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους 

συνεστήθη από τα συµβαλλόµενα στην ΕΓ-ΣΣΕ µέρη. 

Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 & 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι: Α) Το 

ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της Γ.Σ.Ε.Ε ανέρχεται σε 45% και 

του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%. Β) Τα συµβαλλόµενα µέρη 

αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων στην 

ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης 

τους να ανέρχεται σε 20%. 
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Άρθρο 11 

Φορολογία Αποζηµίωσης Καταγγελίας 

Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την 

απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της 

σύµβασης εργασίας. 

Άρθρο 12 

Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης 

Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των 

επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη 

συµφωνούν: 

Α)  στην προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη καταβολή από τον ∆ΛΟΕΜ του 

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόµενες και στους εργαζόµενους 

που λαµβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν. 1483/1984, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισµούς 

κοινωνικών ασφαλίσεων . 

Β)  για τη προώθηση µέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της 

αναπλήρωσης, µε ανέργους, εργαζοµένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από 

την εργασία τους µε άδεια κύησης και λοχείας. 

Γ)  σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας οι 

αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την 

ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του 

θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει 

δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα . 

Άρθρο 13 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Τα µέρη δεσµεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την 

αναβάθµιση της δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Άρθρο 14 

Εκπαιδευτική Άδεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε. 

Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους /ες, που εκάστοτε 

φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.- 

Γ.Σ.Ε.Ε.). 

Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφόσον δεν 

παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. 
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Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον 

ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας. 

Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα, σε ολόκληρη 

τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 

εργαζόµενους. 

Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο ανά 

επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους. 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής. 

Άρθρο 15 

Σύσταση Επιτροπής 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας ΣΣΕ, 

στη σύσταση Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα µισθολογικά κλιµάκια. 

Άρθρο 16 

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις, σ.σ.ε. ή δ.α., έθιµα, 

ατοµικές συµβάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κ.λ.π., δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 17 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ  

 


