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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Eργατοτεχνιτών  

Χηµικής Βιοµηχανίας όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 50/07-07-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός  

Γ. ∆αφερέρας, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής 

Βιοµηχανίας Ελλάδος  

και αφετέρου  

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

Ελληνικών Βιοµηχανιών,  

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ 

συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

1.  Σ' αυτή τη ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες Χηµικής Βιοµηχανίας των 

ακολούθων κλάδων, πλην αυτών που υπάγονται σε άλλες Εθνικές 

Οµοιεπαγγελµατικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή αποφάσεις διαιτησίας. 

Εργάτες-τριες Βιοµηχανιών: Επεξεργασίας Φωσφορικών Οστών, Κεράτων και 

Οστράκων Κοµβοποιίας, Παραγωγής Γεωργικών Φαρµάκων, Ενόργανων Οξέων, 

Οξέων, Χρωµάτων, Υδροχρωµάτων, Βερνικοχρωµάτων, Ιδιοσκευασµάτων 

Βιολογικών παρασκευασµάτων, Παστών Οδόντων, Αρωµατοποιίας, Αιθέριων 

Ελαίων, ∆εψικών εκχυλισµάτων, Συνθ. Τεχνίτης Μετάξης, Εκρηκτικών Υλών, 

Ναφθαλίνης, Πηρείων Κηροπλαστικής, Άλατος, Φωτοκαρµπόν, Πλαστικών 

∆ερµάτων, Φυτοευπαθών προϊόντων και Χάρτου φωτοαντιγράφων, ∆ιοξειδίου 

του άνθρακος, Αµµωνίας, Αντικροτικών συνθέτων (προσθέτων βενζίνης), Οξικού 

Πολυβυνιλίου, Συνθετικών Ρητινών, Μονοµερούς Βινυλοχλωριδίου Τροφοδοσίας, 

Υαλουργικών κλιβάνων. 

2.  Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ' αυτή τη 

ΣΣΕ αυξάνονται την 1.1.2004 κατά ποσοστό 4,5% και διαµορφώνονται ως εξής: 

Α.  Εργατοτεχνίτες-τριες γενικά 

-κατά την πρόσληψη, 26,25€ 

-µετά 1 έτος απασχόλησης, 27,80€ 

-µετά 2 έτη απασχόλησης 28,10€ 
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Β.  Εργατοτεχνίτες-τριες απασχολούµενοι µε την σύνθεση, ζύγιση, ανάµειξη, 

τριβή και µεταφορά πρώτων υλών υαλουργίας σ' όλα τα υαλουργεία της 

χώρας, 28,50€ 

Τα παραπάνω ηµεροµίσθια προσαυξάνονται την 1.7.2004 µε ποσοστό 2%. 

3.  Τα ηµεροµίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2005 κατά ποσοστό 6%.  

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

σε ποσοστό 3% στα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004 

και την 1.7.2005 σε ποσοστό 3% στα ηµεροµίσθια όπως έχουν διαµορφωθεί  

την 30.6.2005. 

4.  Από 1.1.2004 χορηγείται στους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ µια ακόµη τριετία σε 

ποσοστό 5%. Ισχύουν δηλαδή στον κλάδο έντεκα (11) τριετίες συνολικά.  

Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισµό του ποσοστού λογίζεται η 

πραγµατοποιηθείσα σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου. 

5.  Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή όµοιας αποφάσεις, 

υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως 

διαµορφώνονται κάθε φορά 

6.  Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 

1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και 

του 2004-2005 (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το 

χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας): 

Προϋπηρεσία Αποζηµίωση 

Από 2 µήνες έως 1 έτος:  5 ηµεροµίσθια  

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη:  7 ηµεροµίσθια  

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη :  15 ηµεροµίσθια  

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη :  30 ηµεροµίσθια  

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη:  60 ηµεροµίσθια  

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη:  100 ηµεροµίσθια  

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη:  120 ηµεροµίσθια  

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη:  140 ηµεροµίσθια  

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 160 ηµεροµίσθια 

7.  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 
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άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. 

8.  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 αίτηση 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. 

9.  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. 

10.  Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν 

από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη 

γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος 

επιπλέον άδεια µε αποδοχές. 

11.  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. 

12.  Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να 

διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις 

που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επιπλέον 

επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους 

οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν 

ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα. 

13.  Όσες διατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ του κλάδου και αντιστοίχων διαιτητικών 

αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

14.  Καταβαλλόµενες αποδοχές µεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε 

είδος ή σε χρήµα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους  

του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν. 
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15.  Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Γ. ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


