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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών 

Χηµικών Βορείου Ελλάδος» 

 

(Πράξη καταθέσεως Επιθ. Εργασίας Κεντρ. Μακεδονίας 2/26.3.2002) 

 

Στη Θεσσαλονίκη την 21η Μαρτίου 2002 µεταξύ αφ ενός του «Συνδέσµου 

Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος» (ΣΒΕΕ), νοµίµως εκπροσωπουµένου από τον 

Ιωάννη ∆αµπασίνα, Β' Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αφ' ετέρου του 

«Συνδέσµου Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών Βορείου Ελλάδος», νοµίµως 

εκπροσωπουµένου από τους Ελ. Τεκτονίδη, Πρόεδρο, Κυρ. Γκιαούρη, Αντιπρόεδρο 

και Λαζ. Σιώτα, Γενικό Γραµµατέα, νοµίµως εξουσιοδοτηµένους, συµφωνήθηκαν κι 

έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:  

 

Κεφάλαιο 1 

Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι Πτυχιούχοι Εργοδηγοί 

Χηµικοί που απασχολούνται σ' οποιοδήποτε τµήµα στις πάσης φύσεως Βιοµηχανικές, 

Βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή λειτουργούν στην Βόρεια 

Ελλάδα.  

Κεφάλαιο 2 

Βασικοί Μισθοί και Προϋπηρεσία (Ενιαίος Μισθός) 

Λαµβάνοντας υπ' όψη ότι µε την προηγούµενη ΣΣΕ της 4.7.2000, στους µισθούς του 

έτους 2001 είχε υπολογισθεί και το χρονοεπίδοµα προϋπηρεσίας, όπως αυτό 

ορίζονταν στις προηγούµενες ΣΣΕ, και οι βασικοί µισθοί µε το χρονοεπίδοµα αυτό 

ενώθηκαν σε ενιαίους µισθούς, οι ενιαίοι αυτοί µισθοί, που κατέστησαν πλέον 

βασικοί, ώστε επ' αυτών πλέον να υπολογίζονται τα διάφορα άλλα επιδόµατα που 

προβλέπονται στην παρούσα ΣΣΕ, και αποτελούν τα κατώτατα όρια των βασικών 

(ενιαίων µε την προϋπηρεσία) µηνιαίων µισθών των ανωτέρω µισθωτών, που 

συνδέονται µε τις πιο πάνω κατηγορίες επιχειρήσεων µε συµβάσεις εξηρτηµένης 

εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου και εδρεύουν ή λειτουργούν στη Βόρειο Ελλάδα, 

καθορίζονται για τα ηµερολογιακά έτη 2002, 2003 και 2004 ως εξής (τα ποσά είναι 

εκπεφρασµένα σε ευρώ):  
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 Από 1.1.2002 Από 1.7.2002 

1ο έτος 589,25 599,27 

2ο έτος 621,83 632,40 

3ο έτος 644,45 655,41) 

4ο έτος 644,45 655,41 

5ο έτος 664,88 676,19 

6ο έτος 664,88 676,19 

7ο έτος 701,33 713,25 

8ο έτος 701,33 713,25 

9ο έτος 735,93 748,44 

10ο έτος 753,39 766,20 

11ο έτος 771,17 784,28 

12ο έτος 788,94 802,36 

13ο έτος 806,72 820,43 

14ο έτος 824,50 838,51 

15ο έτος 842,27 856,59 

16ο έτος 860,05 874,67 

17ο έτος 877,82 892,75 

18ο έτος 895,60 910,82 

19ο έτος 913,37 928,90 

20ό έτος 931,15 946,98 

21ο έτος 948,93 965,06 

22ο έτος 966,70 983,14 

23ο έτος 984,48 1001,21 

24ο έτος 1002,25 1019,29 

25ο έτος 1020,03 1037,37 

26ο έτος 1037,51 1055,45 

27ο έτος 1055,58 1073,52 

28ο έτος 1073,36 1091,60 

29ο έτος 1091,13 1109,68 

30ό έτος 1108,91 1127,76 

31ο έτος 1126,68 1145,84 

32ο έτος 1144,46 1163,92 

33ο έτος 1162,23 1181,99 

34ο έτος 1180,01 1200,07 

35o έτος 1195,10 1215,41 
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 Από 1.1.2003 Από 1.7.2003 

1ο έτος 608,26 617,38 

2ο έτος 641,88 651,51 

3ο έτος 665,24 675,22 

4ο έτος 665,24 675,22 

5ο έτος 686,33 696,62 

6ο έτος 686,33 696,62 

7ο έτος 723,95 734,81 

8ο έτος 723,95 734,81 

9ο έτος 759,66 771,06 

10ο έτος 777,69 789,36 

11ο έτος 796,04 807,98 

12ο έτος 814,39 826,61 

13ο έτος 832,74 845,23 

14ο έτος 851,09 863,86 

15ο έτος 869,44 882,48 

16ο έτος 887,79 901,10 

17ο έτος 906,14 919,75 

18ο έτος 924,49 938,35 

19ο έτος 942,83 956,98 

20ό έτος 961,18 975,60 

21ο έτος 979,53 994,23 

22ο έτος 997,88 1012,85 

23ο έτος 1016,23 1031,47 

24ο έτος 1034,58 1050,10 

25ο έτος 1052,93 1068,72 

26ο έτος 1071,28 1087,35 

27ο έτος 1089,63 1105,97 

28ο έτος 1107,98 1124,60 

29ο έτος 1126,33 1143,22 

30ό έτος 1144,68 1161,85 

31ο έτος 1163,02 1180,47 

32ο έτος 1181,38 1199,10 

33ο έτος 1199,72 1217,72 

34ο έτος 1218,07 1236,34 

35o έτος 1233,65 1252,15 
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 Από 1.1.2004 Από 1.7.2004 

1ο έτος 623,55 629,79 

2ο έτος 658,03 664,61 

3ο έτος 681,97 688,79 

4ο έτος 681,97 688,79 

5ο έτος 703,59 710,63 

6ο έτος 703,59 710,63 

7ο έτος 742,16 749,58 

8ο έτος 742,16 749,58 

9ο έτος 778,77 786,56 

10ο έτος 797,25 805,22 

11ο έτος 816,06 824,22 

12ο έτος 834,88 843,22 

13ο έτος 853,68 862,22 

14ο έτος 872,49 881,22 

15ο έτος 891,30 900,22 

16ο έτος 910,12 919,22 

17ο έτος 928,93 938,22 

18ο έτος 947,74 957,21 

19ο έτος 966,55 976,21 

20ό έτος 985,36 995,21 

21ο έτος 1004,17 1014,21 

22ο έτος 1022,98 1033,21 

23ο έτος 1041,79 1052,21 

24ο έτος 1060,60 1071,21 

25ο έτος 1079,41 1090,21 

26ο έτος 1098,22 1109,20 

27ο έτος 1117,03 1128,20 

28ο έτος 1135,84 1147,20 

29ο έτος 1154,65 1166,20 

30ό έτος 1173,46 1185,20 

31ο έτος 1192,27 1204,20 

32ο έτος 1211,09 1223,20 

33ο έτος 1229,90 1242,19 

34ο έτος 1248,71 1261,19 

35o έτος 1264,67 1277,32 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 5

Η κατάταξη στα παραπάνω κλιµάκια µισθών γίνεται υπολογιζοµένης της 

προϋπηρεσίας. Ως προϋπηρεσία νοείται η εργασία που παρασχέθηκε ως 

εργοδηγού βοηθού χηµικού σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου και αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη που 

θεωρείται από τον Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών Βορείου Ελλάδος ή, σε 

περίπτωση που ο προηγούµενος εργοδότης δεν υφίσταται, και από τα βιβλιάρια 

ενσήµων ΙΚΑ και µε βεβαίωση του παραπάνω Συνδέσµου. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

στρατιωτική θητεία ως χρόνος προϋπηρεσίας δεν προσµετράται.  

Εάν η πραγµατική αύξηση του µέσου όρου των: α) Γενικού ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) και β) του Μέσου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Μ∆ΤΚ) -µε βάση 

το ενηµερωτικό ∆ελτίο Τύπου της Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών- για το έτος 2002 

είναι µεγαλύτερη σε ποσοστό του 3%, γιά το έτος 2003 είναι µεγαλύτερη σε 

ποσοστό 3% και για το έτος 2004 είναι µεγαλύτερη σε ποσοστό 2,5%, τότε από 

1.1.2003, 1.1.2004 και 1.1.2005, αντίστοιχα, θα καταβληθεί η επί πλέον 

διαφορά κατά το υπερβάλλον ποσοστό.  

Κεφάλαιο 3 

Επιδόµατα 

Οι ανωτέρω βασικοί και ενιαίοι µε την προϋπηρεσία, κατά τα ανωτέρω, µηνιαίοι 

µισθοί προσαυξάνονται µε τα εξής επιδόµατα, τα οποία συµψηφίζονται µε τυχόν 

καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές.  

1. Επίδοµα γάµου: Χορηγείται σε ποσοστό 10% στους άνδρες και γυναίκες και 

ανεξάρτητα αν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ο άλλος σύζυγος. Το επίδοµα αυτό 

δικαιούνται και οι χήροι-ρες, διαζευγµένοι-ες, καθώς και οι άγαµες µητέρες, 

εργοδηγοί χηµικοί, που έχουν την επιµέλεια ή τη γονική µέριµνα των παιδιών.  

2. Επίδοµα τέκνων: Χορηγείται στους εργοδηγούς χηµικούς άνδρες και γυναίκες 

ανεξάρτητα αν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι στην ίδια εταιρεία και σε ποσοστό 

5% για κάθε τέκνο και ανεξάρτητα αριθµού τέκνων και φύλου αυτών µέχρι τη 

συµπλήρωση του 20ου έτους εφ' όσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται, ενώ για 

τα σπουδάζοντα τέκνα το επίδοµα χορηγείται µέχρι τη λήψη του πτυχίου τους 

και πάντως µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εκτεινόµενο 

ακόµη κατά 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου, για µεταπτυχιακές σπουδές 

πανεπιστηµιακού επιπέδου και µέχρι συµπληρώσεως του 27ου έτους.  

Το επίδοµα τέκνων δικαιούται και η εργαζόµενη γυναίκα που είναι άγαµη καθώς 

και ο/η χήρος/α ή διαζευγµένος/η που έχει την επιµέλεια των τέκνων.  
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3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών: Στους Πτυχιούχους 

Εργοδηγούς Χηµικούς χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 

κατ' ελάχιστο 15%, ασχέτως χώρου απασχόλησής τους, εκτός εάν στους 

απασχολουµένους 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 σ' αυτό.  

Επίσης, δικαιούνται το επίδοµα αυτό σε ποσοστό 15% και οι απασχολούµενοι 

στους χώρους των χηµικών εργαστηρίων, ανεξαρτήτως του χρόνου 

απασχόλησής 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 δεν συµψηφίζεται στις τυχόν χορηγούµενες 

υψηλότερες αποδοχές, όµως συµψηφίζεται µε κάθε επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 

που καταβάλλεται.  

4. Επίδοµα σπουδών: Εργοδηγοί χηµικοί απόφοιτοι σχολών εργοδηγών χηµικών ή 

αντίστοιχης βαθµίδας σχολών ηµεδαπής και αλλοδαπής, που απέκτησαν τα 

πτυχία τους από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από εξετάσεις στις κατά τα Ν∆ 1097/42 και 

2628/53 Επιτροπές, δικαιούνται επίδοµα σπουδών 5% επί των βασικών τους 

µισθών. Το ίδιο επίδοµα δικαιούνται και οι κάτοχοι αντίστοιχων πτυχίων από 

δηµόσιες µέσες τεχνικές Σχολές. Το επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε τυχόν 

καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές.  

5. Επίδοµα Υπευθυνότητας: Πτυχιούχοι εργοδηγοί χηµικοί που εργάζονται: α) 

είτε χωρίς την παρουσία επιστήµονα χηµικού, β) είτε ως υπεύθυνοι χηµείου, γ) 

είτε ως υπεύθυνοι φυλακής (βάρδιας) ή εργοδηγοί βάρδιας οποιουδήποτε 

τµήµατος παραγωγής, δ) είτε ως επόπτες οποιουδήποτε τµήµατος της 

επιχειρήσεως, ε) είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου βάρδιας, στ) είτε ως 

αποκλειστικά υπεύθυνοι και αρµόδιοι της επιχείρησης για διασφάλιση ποιότητος 

(ISO), δικαιούνται επίδοµα αυξηµένης ευθύνης σε ποσοστό 15% επί των 

βασικών µισθών τους. Το επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε τυχόν καταβαλλόµενες 

ανώτερες αποδοχές.  

Κεφάλαιο 4 

Λοιποί όροι εργασίας 

1. Παροχές σε είδος: α) Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί µισό 

κιλό γάλα την ηµέρα σε κάθε µισθωτό που υπάγεται στην παρούσα, β) Κάθε 

εργοδότης πρέπει να χορηγεί επίσης σε κάθε µισθωτό δύο µπλούζες λευκές, ένα 
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ζευγάρι υποδήµατα ασφαλείας (κατάλληλα για φύλαξη από υγρασία και 

ηλεκτροπληξία), ένα ζευγάρι γάντια ελαστικά, ένα ζευγάρι γυαλιά προστασίας 

µατιών και µία µάσκα τύπου RESPIRE TOR. Τα είδη αυτά αντικαθίστανται όταν 

φθαρούν.  

2. Άδεια γάµου. Κάθε µισθωτός δικαιούται σε περίπτωση γάµου του άδεια πέντε 

εργασίµων ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, που αρχίζει από την προηγούµενη του 

γάµου και είναι άσχετη από την κανονική άδεια.  

3. Άδεια τοκετού. Σε περίπτωση τοκετού συζύγου εργαζοµένου, ο σύζυγος 

δικαιούται δύο ηµέρες (2) άδεια µε αποδοχές, την ηµέρα του τοκετού και την 

εποµένη. Η άδεια αυτή δεν µεταφέρεται σε άλλες ηµεροµηνίες.  

4. Συνδικαλιστική άδεια. Στους Πρόεδρο και Γραµµατέα του Συνδέσµου 

παρέχεται σε ετήσια βάση συνδικαλιστική άδεια 10 συνολικά επί πλέον εργασίµων 

ηµερών, πέραν της προβλεποµένης του Ν. 1264/82, εφ' όσον εξαντλήθηκαν οι 

δικαιούµενες να λάβει τέτοιες ηµέρες αδείας και µόνον προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν για παράσταση ενώπιον ∆ικαστηρίου ή της Επιθεωρήσεως 

Εργασίας.  

5. Προσαύξηση νυκτερινής εργασίας. Μισθωτοί εργαζόµενοι κατά τη νύκτα 

δικαιούνται προσαύξηση νυκτερινής εργασίας στο ίδιο ποσοστό που χορηγεί η 

επιχείρηση στο υπόλοιπο προσωπικό της.  

Κεφάλαιο 5 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Η παρούσα ΣΣΕ καλύπτει και όλους τους πτυχιούχους εργοδηγούς Χηµικούς, 

µέλη του συµβαλλοµένου Συνδέσµου, που εργάζονται ως Προϊστάµενοι τµήµατος 

παραγωγής ή υπεύθυνοι (εργοδηγοί) βάρδιας, καθώς επίσης και επί των 

ενεργούντων ως εργοδηγών χηµικών µε την ιδιότητα αυτή προσληφθέντων και 

σε όσους απασχολούνται στον ποιοτικό έλεγχο των αποβλήτων ή σε τµήµατα 

έρευνας, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο χαρακτηρισµό της θέσης που κατέχουν.  

2. Σε κάθε περίπτωση οι καθοριζόµενοι µε την παρούσα βασικοί µισθοί δεν µπορούν 

να είναι κατώτεροι από τα γενικά κατώτατα όρια µισθών ιδιωτικών υπαλλήλων 

που ορίζονται κάθε φορά από τις Εθν. Γεν. ΣΣΕ ή όµοιας εκτάσεως ∆ιαιτητικές 

Αποφάσεις.  

3. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν από τους εργαζόµενους σε αυτούς 

µισθωτούς του ανωτέρω κλάδου, τις µηνιαίες συνδροµές όσων εξ αυτών είναι 

µέλη του Σωµατείου που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και εφ' όσον 

δέχονται να παρακρατούνται από αυτούς οι συνδροµές, για την οποία αποδοχή 
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τους υποχρεούνται να υποβάλουν στην επιχείρηση που εργάζονται δήλωση του 

Ν. 1599/86 των ιδίων και βεβαίωση του σωµατείου περί του ότι είναι µέλη. Τις 

συνδροµές αυτές οι εργοδότες θα τις καταθέτουν κάθε Ιούλιο και κάθε Ιανουάριο 

στον ειδικό λογαριασµό αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα τους γνωρίζει µε 

έγγραφό του το ανωτέρω σωµατείο. Φωτοαντίγραφο των σχετικών αποδείξεων 

καταθέσεως των συνδροµών που έχουν εισπραχθεί δικαιούται να ζητά το 

σωµατείο από κάθε επιχείρηση.  

Ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους 

σε κάθε εργοδηγό χηµικό βεβαίωση, στην οποία θα βεβαιώνει ότι παρακράτησε 

τις συνδροµές του έτους, το συνολικό ποσό αυτών για κάθε εργαζόµενο, καθώς 

και ότι κατέθεσε αυτές υπέρ του άνω σωµατείου στο σχετικό λογαριασµό 

Τράπεζας που θα ορισθεί από το σωµατείο εγγράφως.  

4. Η παρούσα ΣΣΕ καλύπτει µόνο τα µέλη του Συνδέσµου που συµβάλλεται, η δε 

ιδιότητα του µέλους αποδεικνύεται µόνο µε βεβαίωση του Συνδέσµου, που 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα.  

5. Τυχόν καταβαλλόµενες βασικές αποδοχές ή επιδόµατα ανώτερα από τις 

οριζόµενες µε την παρούσα δεν µπορούν να µειωθούν ή να µεταβληθούν και 

τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας εξακολουθούν να 

ισχύουν.  

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από 1.1.2002 και λήγει την 31.12.2004.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος» (ΣΒΕΕ) 
Ιωάννη ∆αµπασίνας 
Β' Αντιπρόεδρος 

Σύνδεσµος Πτυχιούχων Εργοδηγών 
Χηµικών Βορείου Ελλάδος 

Ελ. Τεκτονίδη 
Πρόεδρος 

Κυρ. Γκιαούρη 
Αντιπρόεδρος  
Λαζ. Σιώτα 

Γενικός Γραµµατέας 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


