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ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - 

Σχεδιαστών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές και 

Εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:54/9.12.2010) 

Στην . Αθήνα  σήµερα Τρίτη 23  Νοεµβρίου  2010,  οι υπογράφοντες,  

αφενός  οι 

εκπρόσωποι τού Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ),  

Στοϊµενίδης Ανδρέας,  Πρόεδρος και Ζηλούδης  Γεώργιος,  Γενικός 

Γραµµατέας,  αφετέρου  οι εκπρόσωποι: 

α) του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, Νικολάου ∆ιονύσιος, 

Γενικός  ∆ιευθυντής, 

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.),  Κορκίδης  

∆ηµήτριος, Πρόεδρος και Καρανίκας Γεώργιος, Γενικός Γραµµατέας, 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 Εργοδηγοί - Σχεδιαστές 

∆οµικών  Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, απόφοιτοι Τεχνικών 

Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (ή µέσων τεχνικών σχολών), απόφοιτοι Τεχνικών 

Επαγγελµατικών Λυκείων, καθώς και οι Εµπειροτέχνες όλων των παραπάνω 

ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές και Εµπορικές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

 Κατώτατα όρια µισθών 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των υπαγοµένων 

εργαζοµένων στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε 

την από 22.7.2009 ∆.Α. 
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27/2009 των Εργοδηγών Σχεδιαστών Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών και 

Εµπορικών επιχειρήσεων όλης της χώρας, 

Α. αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της 

ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010. 

Β. Τα κατώτατα όρια των µισθών των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως θα 

έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο «Α» της 

παρούσας, αυξάνονται από 1Π Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το 

ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 

2011. 

 Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Harmonized index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως 

αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. 

 

Άρθρο 3  

Υπολογισµός επιδοµάτων 

Τα επιδόµατα που ισχύουν βάσει προηγούµενων ΣΣΕ υπολογίζονται επί των 

γενικών κατώτατων ορίων µισθών που διαµορφώθηκαν µετά την αύξηση του 

προηγούµενου άρθρου της παρούσας. 

 

Άρθρο 4  

 Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων  

και Πάσχα και επίδοµα αδείας 

 Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδοµα 

αδείας, καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 

και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

(ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011   και   2012,   συµπεριλαµβανοµένου  και του 

προσαρτήµατος  αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 

14/16.7.2010) 

Άρθρο 5 

 Ερµηνευτική διάταξη 

Το δικαίωµα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της 

ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι µόνο στους εξ ' αίµατος, 

αλλά και στους εξ ' αγχιστείας στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό.
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Άρθρο 6 

 ∆ιατηρούµενες διατάξεις 

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. ' 

 

Άρθρο 7 

 Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1Π Ιανουαρίου 2010.   

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 ΓΙΑ ΣΤΥΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ – ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΣΤΟΪΜΕΝΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΖΗΛΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
  

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
  

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΙ∆ΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  


