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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούµενων στις 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας" 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 112/5-9-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες, αφενός ο ∆ιονύσης 

Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, 

"∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραµµατέας 

της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, 

∆ηµήτρης Αρµενάκης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού 

Εµπορίου και αφετέρου οι Ανδρέας Στεφανουδάκης, Πρόεδρος και ∆ηµήτρης 

Λαµπρονίκος, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωπόνων Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για 

την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Πεδίο ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Γεωπόνοι Ανωτάτων Τεχνολογικών 

Ιδρυµάτων απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις βιοµηχανικές, 

βιοτεχνικές, επαγγελµατικές, εµπορικές, ΑΕ, ΕΠΕ επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Βασικοί µισθοί 

Τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών των υπαγοµένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. 

για τα έτη 2008 και 2009 διαµορφώνονται ως εξής: 

 1.1.2008 1.5.2009 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

  

0-1 10,80,00 1123,00 

1-3 1134,00 1179,36 

3-5 1168,02 1214,74 

5-7 1203,06 1251,18 

7-9 1239,15 1288,72 

9-11 1270,13 1320,94 
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11-13 1301,88 1353,96 

13-15 1334,43 1387,81 

15-17 1367,79 1422,50 

17-19 1401,98 1458,06 

19-21 1434,23 1491,60 

21-23 1467,22 1525,91 

23-25 1500,97 1561,01 

25-27 1530,99 1592,23 

27-29 1561,61 1624,07 

29-31 1592,84 1656,55 

31-33 1616,73 1681,40 

33-35 1640,98 1706,62 

35-ανώ 1665,59 1732,21 

 

Εφόσον την 1/5/2009 ο µέσος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του έτους 2008 

είναι αυξηµένος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4%, οι βασικοί µισθοί των µισθωτών 

υπαγοµένων στην παρούσα σύµβαση, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009, θα 

αυξηθούν πέρα του 4% που έχει συµφωνηθεί, κατά τη διαφορά µεταξύ του µέσου 

∆ΤΚ του έτους 2008 και του 4%, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τη 1 (µία) ποσοστιαία µονάδα. 

Προϋπηρεσία Γεωπόνου Πτυχιούχοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων 

Ως υπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο 

απασχολήσεως µε την ιδιότητα του Γεωπόνου Πτυχιούχου Ανωτάτων Τεχνολογικών 

Ιδρυµάτων στον αυτό ή σε άλλο εργοδότη (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., ΝΠΙ∆, Ο.Τ.Α. ή 

φυσικό πρόσωπο) µε εξηρτηµένη εργασία. 

Η προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο µε εξηρτηµένη 

εργασία, προσµετράται από την ηµέρα που θα προσκοµισθούν στον εργοδότη τα 

δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύεται αυτή. 

Ετήσια άδεια µε αποδοχές 

Όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου ή 

αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές από την έναρξη 

της απασχόλησης τους στη συγκεκριµένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή 
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χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) µε βάση το χρονικό διάστηµα 

που απασχολήθηκε ο εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό. 

Η αναλογία της χορηγούµενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 

εργάσιµων ηµερών επί πενθήµερου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιµων ηµερών, 

επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 µήνες συνεχή απασχόληση. 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. 

Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς προϋπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 1 επιπλέον 

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

Άδεια µητρότητας 

Η άδεια µητρότητας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ του 

1993. 

Άδεια φροντίδας παιδιού 

Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη 

λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν 

νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ' 

όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον εργοδότη 

του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας (και 

αντιστοίχως του πατέρα για την παρ. 2 του άρθρου αυτού) για την φροντίδα του 

παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως (6) ετών, υπό τους ίδιους ως 

άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

Γονική άδεια 

Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον (50) 

άτοµα εάν: 

α)  έχει συµπληρώσει (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και 

β)  ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους δικαιούται να λάβει γονική 

άδεια ανατροφής παιδιού, µετά την λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το 
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παιδί συµπλήρωση ηλικία τριών (3) ετών. 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της µπορεί να φτάσει έως τρεισήµισι 

(3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίδεται από τον εργοδότη, µε βάση την σειρά 

προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόµενων δικαιούχων µέχρι να καλυφθεί 

ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε 

ηµερολογιακό έτος. 

Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου 

Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια 

γάµου έξι (6) εργάσιµων ηµερών, αν εργάζονται εξαήµερο και πέντε (5) εργασίµων 

ηµερών αν εργάζονται πενθήµερο, η οποία είναι µε αποδοχές και δεν συµψηφίζεται 

µε την ετήσια κανονική άδεια, που προβλέπεται από τον ΑΝ. 539/45, όπως ισχύει. Σε 

περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες άδεια µε αποδοχές 

για κάθε τέκνο. 

Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών 

Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών, ο εργαζόµενος/η δικαιούται 14 

εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει 3 παιδιά και 

πάνω. 

Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παράγωγων του ή αιµοκάθαρση 

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) 

ετών στον ίδιο εργοδότη, και 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. 

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δυο (2) ηµερών 

µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, γονέων, τέκνων και αδελφών. 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Στους εργαζόµενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα που έχουν την 

επιµέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργάσιµων ηµερών το 

χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. 

Γονέας µε τρία (3)παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται επιπλέον άδεια οχτώ (8) 

εργάσιµων ηµερών. 
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Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας 

µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ' άπαξ 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. 

Συνδικαλιστική άδεια 

Στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου χορηγείται συνδικαλιστική 

άδεια µέχρι δύο (2) ηµέρες το χρόνο µε αποδοχές. 

Επίδοµα γάµου 

Στους έγγαµους µισθωτούς άντρες και γυναίκες που καλύπτονται από αυτή την Σ.Σ.Ε. 

χορηγείται επίδοµα γάµου ποσοστό 10%. 

Το επίδοµα αυτό χορηγείται επίσης στους χήρους-ες, διαζευγµένου-ες καθώς και 

στους άγαµους γονείς, εφ' όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια ή τη γονική µέριµνα 

ενός τουλάχιστον παιδιού. 

Επίδοµα ∆ιαχειριστικών Λαθών 

Στους µισθωτούς Γεωπόνους Πτυχιούχους Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων που τυχόν απασχολούνται µε τις εισπράξεις ή πληρωµές, 

χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών και καθορίζεται σε ποσοστό 10%. 

Επίδοµα ξένης γλώσσας 

Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% στους Γεωπόνους Πτυχιούχους 

Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων που κατέχουν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα, 

απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας τους, και αποδεικνύεται µε το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό (Lower / Proficiency). 

Εκτός έδρας υπηρεσία 

Για τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση που αποστέλλονται πρόσκαιρα εκτός 

έδρας για αντικείµενο συναφές µε την εκτέλεση της εργασίας τους, καταβάλλεται, 

πλην των οδοιπορικών εξόδων, και πρόσθετη ηµερήσια αποζηµίωση ίση προς το 1/25 

του εκάστοτε νόµιµου µηνιαίου µισθού, σε περίπτωση διανυκτερεύσεως. Σε 

περίπτωση που στον εκτός έδρας αποστελλόµενο µισθωτό υπαγόµενο στην παρούσα, 

παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία στον τόπο που αποστέλλεται, τότε 

καταβάλλεται σε αυτόν το 1/100 (1/4 του 1/25) του νόµιµου-µηνιαίου µισθού, όταν 

παρέχεται µόνο τροφή καταβάλλεται το 1/50 (1/2 του 1/25) του νόµιµου µηνιαίου 

µισθού, και όταν παρέχεται µόνο κατοικία ο µισθωτός δικαιούται τα 4/125 (4/5 του 

1/25) του νόµιµου µηνιαίου µισθού. 
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Για την ηµέρα της επιστροφής µετά από την διανυκτέρευση, δικαιούται το µισό της 

παραπάνω αποζηµίωσης, ήτοι το 1/50 των τακτικών αποδοχών. Για κάθε ηµέρα εκτός 

έδρας εργασίας, χωρίς διανυκτέρευση, που προσφέρεται σε τόπους που βρίσκονται 

πέραν από την µείζονα αστική περιοχή της έδρας του, δηλαδή άλλου δήµου ή 

κοινότητας, δικαιούται το 1/50 των τακτικών αποδοχών του. 

Συνεχής επιµόρφωση 

Αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η χρησιµότητα της συνεχούς 

επιµόρφωσης των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων που 

απασχολούνται στη βιοµηχανία, καθώς επίσης και η συµβολή της στον 

εκσυγχρονισµό των µεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. 

Θεσµικοί όροι ΕΓΣΣΕ 

Όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί 

συµπληρώθηκαν µε την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρµόζονται και για τους 

υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς. 

∆ιατήρηση όρων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 

Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν 

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΓΑΤΙΙΥ 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΣ 
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