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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Εργοδηγών Σχεδιαστών, Βιοµηχανίας, Βιοτεχνίας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 97/04-08-2004) 

Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός:  

α)  του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Ι. ∆ραπανιώτης, Γενικός 

∆ιευθυντής,  

β)  της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων 

Ελλάδας, ∆. Ασηµακόπουλος, Πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, Γεν. Γραµµατέας  

και αφετέρου:  

του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) Άγγελος 

Φραγκόπουλος, Πρόεδρος και Μιχάλης Σπανός, Γενικός Γραµµατέας,  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την 

υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι Εργοδηγοί Σχεδιαστές,  

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

Σχολών και Επαγγελµατικών Λυκείων, καθώς και οι Εµπειροτέχνες Εργοδηγοί των 

παραπάνω ειδικοτήτων που απασχολούνται σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή 

και όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2003, αυξάνονται από 1-1-2004  

κατά ποσοστό 4% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2004, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2004 σε ποσοστό 2,5%. 

2.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη σύµβαση αυτή 

και όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2004, αυξάνονται από 1-1-2005  

κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2005, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 σε ποσοστό 3,3%. 
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Άρθρο 3  

Επίδοµα Επικινδύνου Εργασίας 

Στους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας εφόσον 

αυτοί ασχολούνται αποκλειστικά σε χώρους όπου µε άλλες ρυθµίσεις χορηγείται 

τέτοιο επίδοµα στους λοιπούς εργαζόµενους και µάλιστα στο ίδιο µε αυτούς ποσοστό. 

Άρθρο 4  

Ετήσια Άδεια µε Αποδοχές 

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της 

αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945) 

ισχύει όπως ειδικός Νόµος ορίζει. 

Άρθρο 5  

Άδεια Συµµετοχής σε Εξετάσεις για την  

Προώθηση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 

Η άδεια συµµετοχής σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83, 

όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12/04/96 χορηγείται και στους 

εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας,  

αλλά µόνον για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά 

παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν  

οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα. 

Άρθρο 6  

Μειωµένο Ωράριο για τη Φροντίδα του Τέκνου 

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. 

Άρθρο 7  

Εναλλακτική Χρήση του Μειωµένου Ωραρίου  

ως Άδειας για Φροντίδα του Παιδιού 

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. 
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Άρθρο 8  

Άδεια Φροντίδας Παιδιού 

α.  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από 

τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά 

µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο 

ωράριο των µητέρων µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για 

τους πρώτους 12 µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 

β.  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 

εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

γ.  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας 

και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί 

γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

δ.  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

ε.  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και 

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις. 

Άρθρο 9  

Άδεια για Ασθένεια Εξαρτώµενων Μελών 

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών 

καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει  

τρία παιδιά και πάνω. 

Άρθρο 10  

Άδεια για Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρσης 

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) 

ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις 

αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον 

εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον 

άδεια, µε αποδοχές. 

Άρθρο 11  

Άδεια Γονέα µε Παιδί µε Νόσηµα που απαιτεί  

Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρση 

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

Άρθρο 12  

Άδεια λόγω AIDS 

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. 

Άρθρο 13  

Άδεια λόγω Θανάτου Συγγενούς 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών 

µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

Άρθρο 14  

Παροχή σε Είδος 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ και ειδικότερα στους εργαζόµενους που 

απασχολούνται καθηµερινά στους χώρους παραγωγής, χορηγούνται δύο ενδυµασίες 

εργασίας (1 χειµερινή και 1 καλοκαιρινή) και ένα ζευγάρι υποδήµατα, τα οποία 

παραµένουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο εφόσον 

φθαρούν. 

Άρθρο 15  

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να 

ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

πρόληψης. Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται 

οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και των 

εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. 

Άρθρο 16  

Υπολογισµός Επιδοµάτων 

Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν µε βάση προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις  

ή διαιτητικές αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στους 

νέους βασικούς µισθούς όπως διαµορφώνονται µετά τον υπολογισµό των ποσοστών 
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αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Άρθρο 17  

∆ιατηρούµενες ∆ιατάξεις 

α.  ∆ιατάξεις προηγούµενων Σ,Σ.Ε. η ∆.Α. που δεν καταργούνται ή δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα σύµβαση εξακολουθούν να ισχύουν. 

β.  Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται µε νόµους, υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, 

εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας, δε θίγονται από τις ρυθµίσεις της παρούσας συλλογικής σύµβασης 

εργασίας. 

Άρθρο 18  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αυτή αρχίζει από 1.1.2004 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ Σ.Ε.Β. ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Σ.Τ.ΥΕ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΥΕΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Ι. ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ  ∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ Μ. ΣΠΑΝΟΣ 

 


