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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ιπλωµατούχων ΑΕΙ και 

Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις Βιοµηχανικές, 

Βιοτεχνικές και Εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 155/1-12-08) 

Στην Αθήνα σήµερα ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου 2008, οι υπογράφοντες, αφενός οι 

εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων Τεχνικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.), Φραγκόπουλος Άγγελος Πρόεδρος και Στασινούλιας 

Ευστάθιος Γενικός Γραµµατέας και αφετέρου οι εκπρόσωποι: 

α)  του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, Κυριαζής Χάρης 

Αντιπρόεδρος, 

β)  της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Ασηµακόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος 

Γενικός Γραµµατέας, 

γ)  της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Αρµενάκης 

∆ηµήτριος Πρόεδρος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της 

Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας Σ. Σ.Ε. υπάγονται οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, 

απόφοιτοι ΑΕΙ, Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών του εσωτερικού και των 

ισοτίµων µε αυτές σχολών του εξωτερικού, καθώς και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕΙ, 

όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις 

Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι µέλη 

της Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.). 

Άρθρο 2 

∆ιαµόρφωση βασικών µισθών 

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων διαµορφώνονται ως 

εξής: 

α)  ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. 
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ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.1.2008 1.9.2008 (3%) 1.5.2009 (5,5%) 

0-3 1.335,91 1.375,99 1.451,67 

3-6 1.453,14 1.496,74 1.579,06 

6-9 1.517,49 1.563,01 1.648,98 

9-12 1.582,08 1.629,54 1.719,17 

12-15 1.645,94 1.695,32 1.788,56 

15-18 1.706,99 1.758,20 1.854,90 

18-21 1.770,64 1.823,76 1.924,07 

21-24 1.832,79 1.887,78 1.991,60 

24-27 1.864,10 1.920,03 2.025,63 

27-30 1.896,23 1.953,12 2.060,54 

30-33 1.928,16 1.986,00 2.095,24 

33-36 1.986,00 2.045,58 2.158,09 

36-39 2.045,58 2.106,95 2.222,83 

 

β)  Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων (βάσει υπολογισµού των 

βασικών µισθών το 80% των µισθών των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ΑΕΙ). 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1.1.2008 1.9.2008 (3%) 1.5.2009 (5,5%) 

0-3 1.068,73 1.100,79 1.161,33 

3-6 1.162,52 1.197,40 1.263,25 

6-9 1.213,99 1.250,41 1.319,18 

9-12 1.265,66 1.303,63 1.375,33 

12-15 1.316,75 1.356,25 1.430,85 

15-18 1.365,59 1.406,56 1.483,92 

18-21 1.416,52 1.459,01 1.539,26 

21-24 1.466,24 1.510,22 1.593,29 

24-27 1.491,29 1.536,02 1.620,51 
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27-30 1.516.98 1.562,49 1.648,43 

30-33 1.542,53 1.588,80 1.676,19 

33-36 1.588,81 1.636,47 1.726,48 

36-39 1.636,46 1.685,56 1.778,26 

 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή χορηγούνται τα παρακάτω ανά 

κατηγορία επιδόµατα που υπολογίζονται επί των βασικών τους µισθών, όπως 

διαµορφώνονται κάθε φορά. 

1.  Γάµου. Το επίδοµα αυτό σε ποσοστό 10% χορηγείται σε όλους τους έγγαµους 

µισθωτούς της ΣΣΕ αυτής, καθώς και σε αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 του 

Ν. 1849/1989. 

2.  Τέκνων. Το επίδοµα αυτό σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί εργαζόµενου, που 

υπάγεται στη ρύθµιση αυτή, ανεξαρτήτως φύλου και αριθµού παιδιών. Το 

επίδοµα αυτό καταβάλλεται µέχρι και τη συµπλήρωση του εικοστού (20) έτους 

της ηλικίας κάθε παιδιού όταν αυτό δεν εργάζεται, ή µέχρι τη συµπλήρωση του 

εικοστού πέµπτου (25) έτους της ηλικίας για παιδιά που σπουδάζουν σε Ανώτατη 

ή Ανώτερη Σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισµένη από το 

κράτος, ανεξαρτήτως φύλου. 

3.  Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης 

εργασίας, υπολογιζόµενο σε ποσοστό επί του βασικού µισθού, ίσο µε εκείνο που 

χορηγείται σε άλλους εργαζόµενους που απασχολούνται στους ίδιους χώρους και 

συνθήκες. 

4.  Υπευθύνου θέσης. 

α)  Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, ανάλογα µε τα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδοµα υπευθύνου θέσης, 

ως εξής: Γενικού ∆ιευθυντή, ανερχόµενο σε ποσοστό 25% Τεχνικού 

∆ιευθυντή, ανερχόµενο σε ποσοστό 18% Προϊσταµένου Τµήµατος, 

ανερχόµενο σε ποσοστό 14% 

β)  Επιβλέποντος ή υπευθύνου µηχανικού βάσει νόµου έναντι δηµόσιας αρχής, 

καταβάλλεται επίδοµα ανερχόµενο σε ποσοστό 21%. 
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γ)  Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταβολής περισσότερων 

του ενός επιδοµάτων αυτής της παραγράφου, καταβάλλεται το ανώτερο σε 

ποσοστό επίδοµα. 

5.  Εφόσον ανατίθενται από τον εργοδότη σε µισθωτό υπαγόµενο στην παρούσα 

που έχει τα τυπικά προσόντα µε του Ν. 1568/1985, καθήκοντα τεχνικού 

ασφαλείας, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα του στην επιχείρηση, θα 

καταβάλλεται ειδικό επίδοµα τεχνικού ασφαλείας σε ποσοστό 13%. 

6.  Ξένης γλώσσας, ανερχόµενο σε ποσοστό 10% χορηγείται για κάθε ξένη 

γλώσσα, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόµενους ζητεί, ως 

προϋπόθεση πρόσληψης τους, την επαρκή γνώση µιας ή περισσοτέρων ξένων 

γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη χρησιµοποίηση ξένων 

γλωσσών, για την εκτέλεση της. 

7.  Μεταπτυχιακών σπουδών. 

α)  Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή που έχουν τίτλο 

µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 

8%. 

β)  Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή που έχουν τίτλο 

µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού (PhD), χορηγείται επίδοµα 

σε ποσοστό 15%. 

Άρθρο 4 

∆ιάφορες παροχές κλπ διατάξεις 

1.  Άδεια Γάµου 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται άδεια γάµου 5 εργάσιµων ηµερών, 

µε πλήρεις αποδοχές και χωρίς να συµψηφίζεται αυτή µε την κανονική άδεια. 

2.  Προϋπηρεσία 

α)  Για τους αποφοίτους ΑΕΙ ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την 

απόκτηση του διπλώµατος ΑΕΙ ή άλλης ισότιµης σχολής του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ΤΕΕ. 

β)  Για τους αποφοίτους ΤΕΙ ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από 

την κτήσεως πτυχίου άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού σε 

οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των 

προηγούµενων εργοδοτών και η άσκηση ανεξαρτήτου επαγγέλµατος µε 

βεβαίωση του αρµόδιου οικονοµικού Εφόρου ή άλλης Αρχής από την οποία 

θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλµατος. 
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3.  Εκτός έδρας αποζηµίωση 

Ότι και όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 43739/1951, όπως ισχύει σήµερα. 

4.  ∆ιατήρηση όρων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν 

ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή 

Υπουργικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, Συλλογικές Συµβάσεις 

Εργασίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 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 ΤΗΝ ΕΣΕΕ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΕΤΕΕ  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 


