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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 158/11-12-08) 

Στην Αθήνα σήµερα, Παρασκευή 28 Νοεµβρίου 2008, οι παρακάτω αναφερόµενοι 

αφενός α) ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων 

και βιοµηχανιών και αφετέρου β) Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρόεδρος του Συνδέσµου 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις 

οργανώσεις που εκπροσωπούν, ύστερα από σχετικές διαπραγµατεύσεις που έγιναν 

µεταξύ τους, αποφάσισαν την υπογραφή για τα έτη 2008 και 2009 της παρακάτω 

συλλογικής σύµβασης εργασίας το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Έκταση ισχύος 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που απασχολούνται 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής 

απασχολήσεως, σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας και που είναι µέλη του 

Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µισθοί των Κοινωνικών Λειτουργών του άρθρου 1 όπως 

διαµορφώθηκαν µε βάση την από 10-7-2006 ΣΣΕ, 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 3,2%. Οι βασικοί µισθοί των Κοινωνικών 

Λειτουργών του άρθρου 1 όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-4-2009, 

αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,8%. Οι βασικοί µισθοί των 

εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή διαµορφώνονται ως εξής: 
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Βασικός Μισθός 

 

Έτη 

Υπηρεσίας 

Από 1 -1 - 2008 

σε ευρώ 

Από 1 - 9 - 2008 

σε ευρώ 

Από 1-5-2009 

σε ευρώ 

0-3 798 824 871 

3-6 830 857 906 

6-9 851 878 929 

9-12 883 911 964 

12-15 906 935 989 

15-18 934 963 1019 

18-21 953 984 1041 

21-24 976 1007 1066 

24-27 1002 1034 1094 

27-30 1031 1064 1126 

30-35 1052 1085 1148 

 

Άρθρο 3 

Επίδοµα γάµου 

Στους έγγαµους µισθωτούς της Σ.Σ.Ε. αυτής χορηγείται επίδοµα γάµου 10% επί των 

παραπάνω βασικών τους µισθών, όπως αυτοί διαµορφώνονται κάθε φορά και 

αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας Το επίδοµα αυτό χορηγείται και 

στους χήρους - ρες, διαζευγµένους -νες καθώς και στους άγαµους γονείς υπό τις 

προϋποθέσεις του Ν. 1849/89. 

Άρθρο 4 

Επίδοµα πτυχίου 

1.  Στους παραπάνω µισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή που είναι κάτοχοι 

πτυχίου τµήµατος σχολής Κοινωνικών λειτουργών Τ.Ε.Ι. ή σχολών ανωτέρας 

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αντιστοίχου τµήµατος Κοινωνικών 

Λειτουργών νόµιµα αναγνωρισµένου και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως 

επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, χορηγείται επίδοµα πτυχίου σε ποσοστό 

15% επί του κάθε φορά βασικού τους µισθού αναλόγως των ετών υπηρεσίας και 
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προϋπηρεσίας. 

2.  Στους Κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι πτυχίου τµηµάτων Κοινωνικών 

Λειτουργών Ανωτάτων σχολών ή πτυχίου bachelor of Arts, το πάρα πάνω 

επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 18% επί των βασικών τους µισθών, όπως αυτοί 

διαµορφώνονται κάθε φορά αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. 

3.  Στους Κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

σε επίπεδο master, το επίδοµα αυτό, ορίζεται σε ποσοστό 21% επί των 

παραπάνω βασικών τους µισθών και 

4.  Σ' αυτούς που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος Κοινωνικού Λειτουργού, το 

επίδοµα αυτό, ορίζεται σε ποσοστό 25% και υπολογίζεται επί των βασικών 

µισθών των δικαιούχων, όπως αυτοί διαµορφώνονται κάθε φορά και αναλόγως 

των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας. 

Άρθρο 5 

Προσαύξηση τριετίας 

Σε όλους τους µισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή χορηγείται µετά τη 

συµπλήρωση της πρώτης τριετίας υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην ειδικότητα τους, η 

προσαύξηση σε ποσοστό 5% που προβλέπεται από την ∆Α 88/1989 και που 

υπολογίζεται στο βασικό µισθό του κλιµακίου στο οποίο ανήκουν κάθε φορά. 

Άρθρο 6 

Επίδοµα ξένης γλώσσας 

Στους Κοινωνικούς Λειτουργούς που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ και που για την 

εκτέλεση της εργασίας τους κάνουν χρήση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 

χορηγείται το επίδοµα ξένης γλώσσας που προβλέπεται στην από 3-5-2001 ΣΣΕ, σε 

ποσοστό 5% που υπολογίζεται στους βασικούς µισθούς, όπως αυτοί διαµορφώνονται 

κάθε φορά, αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Για τις λοιπές κατηγορίες 

Κοινωνικών Λειτουργών, το επίδοµα αυτό λήφθηκε υπόψη για τη διαµόρφωση των 

συνολικών αποδοχών τους που καθορίζονται µε την παρούσα όπως προβλεπόταν µε 

την από 10-7-98 ΣΣΕ. 

Άρθρο 7 

Λοιποί όροι εργασίας 

Για τους παραπάνω µισθωτούς έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις των Εθνικών 

Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν κάθε φορά και αφορούν 

λοιπά θεσµικά θέµατα. 
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Άρθρο 8 

Αναγνωρίζεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η χρησιµότητα της συνεχούς 

επιµορφώσεως των Κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται στην Βιοµηχανία και 

η συµβολή της στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων συµβολής τους στην παραγωγική 

διαδικασία µε την στήριξη που παρέχεται στους των εργαζοµένους. 

Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ αναλαµβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα µέλη του στην 

παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους επιστήµονες Κοινωνικούς 

Λειτουργούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεµιναρίων που έχουν σχέση µε την 

επιστήµη τους και το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους. Σε περιπτώσεις 

που η συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άµεση σχέση µε το 

αντικείµενο εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει επίσης τα µέλη του να αναλαµβάνουν 

την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των Κοινωνικών λειτουργών σ' αυτές τις 

εκδηλώσεις. 

Άρθρο 9 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι µη αντικείµενοι στην ΣΣΕ αυτή όροι των 

προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων (ΣΣΕ και ∆Α). 

Άρθρο 10 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που 

προκύπτουν µε την ΣΣΕ αυτή, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας 

διατηρούνται σε ισχύ και δεν τροποποιούνται. 

Άρθρο 11 

Η έναρξη της ισχύος της ΣΣΕ αυτής, µε τις παραπάνω διακρίσεις ορίζεται από 1 η 

Ιανουαρίου 2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑ 

 


