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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων  

Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών)  

ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 107/31-08-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 29 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός  

Ιωάννης ∆ραπανιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου 

Ελληνικών Βιοµηχανιών  

και αφετέρου  

Κων/νος Γκουτζαµάνης, Πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοδηγών 

Χηµικών Νοτίου Ελλάδας, 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συµφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής: 

1.  Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των πτυχιούχων Εργοδηγών 

Χηµικών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας,  

πλην Μακεδονίας και Θράκης αναπροσαρµόζονται για το έτος 2004 και 

καθορίζονται ως εξής :  

Έτη Υπηρεσίας Από 1.1.2004 Από 1.7.2004 
0-2 761,00 € 780,00 € 

2-4 787,00 € 807,00 € 
4-6 806,00 € 826,00 € 
6-8 830,00 € 851,00 € 

8-10 848,00 € 869,00 € 
10-12 886,00 € 908,00 € 
12-14 926,00 € 949,00 € 

14-16 968,00 € 992,00 € 
16-18 1.012,00 € 1.037,00 € 
18-20 1.052,00 € 1.078,00 € 

20-22 1.094,00 € 1.121,00 € 
22-24 1.134,00 € 1.163,00 € 
24-26 1.179,00 € 1.209,00 € 

26-28 1.205,00 € 1.235,00 € 
28-30 1.220,00 € 1.251,00 € 
30-32 1.243,00 € 1.275,00 € 

32-35 1.282,00 € 1.314,00 € 
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2.  Οι βασικοί µισθοί του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2005 κατά ποσοστό 6%.  

Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δυο ισόποσες δόσεις, δηλαδή την 1.1.2005  

σε ποσοστό 3% στους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004 και 

την 1.7.2005 σε ποσοστό 3% στους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί  

την 30.6.2005. 

3.  Για τον προσδιορισµό των παραπάνω αποδοχών προσµετράται στο χρόνο 

πραγµατικής υπηρεσίας και η προϋπηρεσία του µισθωτού σε οποιοδήποτε 

εργοδότη στην ίδια ειδικότητα, υπολογιζόµενη δε από την κτήση του πτυχίου και 

µετά. 

4.  Οι παραπάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί της παρ.1 της ΣΣΕ προσαυξάνονται µε 

επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% για τους άνδρες και τις γυναίκες. Το επίδοµα 

αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες, καθώς και στις άγαµες 

µητέρες εφόσον αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών. Κατά τον ίδιο τρόπο οι 

βασικοί µισθοί της παρ.1 προσαυξάνονται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και 

µέχρι τρία εφόσον δε συµπλήρωσαν το 20ο έτος της ηλικίας τους, είναι άγαµα και 

δεν εργάζονται. Σε περίπτωση όµως που τα παιδιά σπουδάζουν η επιδότηση 

παρατείνεται για µία τριετία. 

Τα παραπάνω κοινωνικά επιδόµατα (γάµου και τέκνων), υπολογίζονται στους 

εκάστοτε νέους βασικούς µισθούς. 

5.  Στους Πτυχιούχους Εργοδηγούς Χηµικούς χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας σε ποσοστό 16%, ασχέτως χώρου απασχόλησής τους, εκτός εάν στους 

απασχολούµενους σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή σε χώρους των χηµικών 

εργαστηρίων χορηγείται υψηλότερο ποσοστό οπότε δικαιούνται το επίδοµα αυτό 

στο ποσοστό που χορηγείται στο µεγαλύτερο µέρος του προσωπικού ή µέσα στο 

ίδιο το χηµικό εργαστήριο αν πρόκειται για απασχολούµενους σε αυτό. 

Επίσης δικαιούνται το επίδοµα αυτό σε ποσοστό 16% και οι απασχολούµενοι 

στους χώρους των Χηµικών Εργαστηρίων ανεξαρτήτως του χρόνου απασχόλησης 

τους σ' αυτά, εκτός αν στο χώρο αυτό στο υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης 

χορηγείται το επίδοµα αυτό µε ΣΣΕ ή διαιτητική απόφαση ή άλλη διάταξη  

σε υψηλότερο ποσοστό, οπότε το λαµβάνουν και αυτοί στο ίδιο ποσοστό. Το 

επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε κάθε επίδοµα καταβαλλόµενο για την ίδια αιτία. 

6.  Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 7% συνολικά στους εργοδηγούς 

χηµικούς που κατέχουν µία ξένη γλώσσα. Προϋπόθεση για τη χορήγησή του  

η εύλογη και αναγκαία χρήση του στην εργασία. 

7.  Πτυχιούχος Εργοδηγός Χηµικός που εργάζεται είτε ως υπεύθυνος φυλακής 

(βάρδιας) είτε ως επόπτης τµήµατος, είτε χωρίς την παρουσία επιστήµονα 



 3

χηµικού, δικαιούται επίδοµα αυξηµένης ευθύνης σε ποσοστό 14%. 

8.  Στους υπαγόµενους σε αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται µία φιάλη γάλακτος ηµερησίως 

(1/2 κιλού). Στη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο που αφορά την επιχείρηση 

είναι δυσχερής η χορήγηση του γάλακτος, τότε καταβάλλεται το αντίτιµο της 

φιάλης σε χρήµα. 

9.  Χορηγούνται στους υπαγόµενους σε αυτή τη ΣΣΕ δύο µπλούζες εργασίας καθώς 

και 1 ζεύγος υποδηµάτων ασφαλείας. Τα είδη αυτά αντικαθίστανται όταν 

φθαρούν. 

10.  Τα παραπάνω επιδόµατα, ανθυγιεινής εργασίας ή επικινδύνου εργασίας και 

αυξηµένης ευθύνης και γλώσσας, υπολογίζονται επίσης στους εκάστοτε βασικούς 

µισθούς. 

11.  Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο, και δε συµψηφίζεται µε την 

ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. 

12.  Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο 

εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε 

οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, 

δηλαδή τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο  

ή είκοσι πέντε (25) ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο. Κατά τα λοιπά ισχύουν 

διατάξεις του ΑΝ 539/45. 

13.  Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του  

έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της 

άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. 

14.  Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο 

/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη 

ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία 

δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική 

χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται 

εφάπαξ ή τµηµατικά. 

15.  Η άδεια της παρ.1 του αρθρ.2 του Ν.1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις των 

εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων 

οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων 

από το ∆ηµόσιο Ιδρυµάτων µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν 

συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και 
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χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά. 

Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους 

και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για 

την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο 

εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές 

διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα, σύµφωνα µε την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

16.  Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι  

άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά 

και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη. 

17.  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και 

στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 

18.  Τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι κατά τις επόµενες διαπραγµατεύσεις για τη 

ΣΣΕ του κλάδου επιθυµούν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

επίτευξη συµφωνίας την οποία επιτυγχάνουν επί σειρά ετών. ∆ηλώνουν όµως 

παράλληλα ότι σε περίπτωση αδυναµίας για την εξεύρεση λύσης συµφωνούν να 

απευθυνθούν στις υπηρεσίες µεσολαβητού ή διαιτητού µε κοινή συµφωνία  

η οποία θα συµπεριλαµβάνει επίσης και την επιλογή του προσώπου του 

µεσολαβητού ή διαιτητού. 

19.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει αυτή η ΣΣΕ 

δε µειώνονται. 

20.  Η ΣΣΕ αυτή δεσµεύει τις οργανώσεις και τα µέλη των οργανώσεων που την 

υπέγραψαν, η δε ισχύς της αρχίζει την 1.1.2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Ι. ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


