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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χηµικών επιστηµόνων χηµικής 

βιοµηχανίας όλης της χώρας  

(2002 – 2003) 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) 

 

Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ. Κυριακόπουλος, 

Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και αφετέρου Μ. Στρατηγάκης, 

Πρόεδρος και Α. Στεφανίδου, Γενική Γραµµατέας του Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών 

βιοµηχανίας, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των Επιστηµόνων Χηµικών που 

απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ' ολόκληρη τη χώρα όπως 

έχουν διαµορφωθεί την 1.7.2001, αυξάνονται από 1.1.2002 κατά ποσοστό 1,1% 

µε βάση τη ρήτρα διόρθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της από 30.7.2000 ΣΣΕ 

του κλάδου. Στην συνέχεια, αυτά αυξάνονται επίσης από 1.1.2002 κατά ποσοστό 

4% και διαµορφώνονται ως εξής: 

Από 1.1.2002 

Πρόσληψη                                    860€ 

Μετά τη συµπλήρωση 1 έτους                                 895€ 

                                3 ετών      930€  

                                5 ετών      965€ 

                                7 ετών      985€ 

                                9 ετών      1.010€ 

                                11 ετών     1.035€ 

                                13 ετών     1060€ 

                                15 ετών     1080€ 

                                17 ετών     1105€ 

                                19 ετών     1125€ 

                                21 ετών     1155€ 
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                                 23 ετών     1180€ 

                                 25 ετών     1200€ 

                                 27 ετών     1225€ 

                                 29 ετών     1250€ 

                                  31 ετών     1270€  

                                  33 ετών     1290€ 

                                  35 ετών     1315€ 

Εφόσον την 1.1.2003 οι µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002 δεν 

εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο Μέσο 

∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους 2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 

1.1.2003 έτσι ώστε να υπερβαίνουν κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο ∆.Τ.Κ. 

του έτους αυτού. 

Για το 2003 οι βασικοί µισθοί αυξάνονται κατά ποσοστό 4,3%. Η αύξηση αυτή θα 

δοθεί την 1.1.2003 εφάπαξ στους µισθούς, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 

31.12.2002 και µετά από την τυχόν αναπροσαρµογή τους µε βάση την εφαρµογή της 

ρήτρας της προηγούµενης παραγράφου. 

2. Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλµατος του Χηµικού σε οποιοδήποτε 

εργοδότη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή και ως ελεύθερου επαγγελµατία χηµικού η 

οποία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη θεωρηµένη από την Ένωση 

Ελλήνων Χηµικών ή το Τ.Ε.Ε. καθώς και από στοιχεία δήλωσης φόρου 

εισοδήµατος και του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Επίσης αναγνωρίζεται σαν 

χρόνος υπηρεσίας Χηµικού και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, 

εφόσον αποδεδειγµένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά µε το επάγγελµα του 

χηµικού. 

3. Στους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων (MASTERS ή P.H.D. ή άλλων ισοτίµων)   

ανεγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού ή   εσωτερικού αναγνωρίζεται για το 

θέµα της αµοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή τεσσάρων ετών αντίστοιχα. 

4. Σ' όλους τους Επιστήµονες Χηµικούς άνδρες ή γυναίκες χορηγείται επίδοµα  

γάµου  σε ποσοστό   10%  πάνω  στους  βασικούς  µισθούς που καθορίζει αυτή η 

σύµβαση. Το επίδοµα αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται και στους  

διαζευγµένους-νες, ή χήρους-ρες καθώς και  στις άγαµες µητέρες χηµικούς που 

έχουν την επιµέλεια ή την γονική µέριµνα των παιδιών. 

5. Οι βασικοί µισθοί που καθορίζει αυτή η σύµβαση προσαυξάνονται µε επίδοµα 

τέκνων που χορηγείται σ' όλους τους Επιστήµονες Χηµικούς άνδρες και γυναίκες 
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σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, εφόσον είναι κάτω των 20 ετών και δεν 

εργάζονται ή µέχρι 26 ετών, εφόσον αποδεδειγµένα σπουδάζουν κανονικά  και  

δεν εργάζονται.  Στην περίπτωση που  και  οι  δύο σύζυγοι εργάζονται στην ίδια 

επιχείρηση µόνο ο ένας από αυτούς δικαιούται το επίδοµα τέκνων. Με σχετική 

δήλωση τους θα καθορίζουν ποιος από τους δύο θα το εισπράττει. Το επίδοµα 

αυτό χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές ανάγκες εφόσον 

υπάρχει πιστοποιητικό της αρµόδιας επιτροπής ΙΚΑ. 

6. Στους Επιστήµονες Χηµικούς χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας ως εξής: 

α.  στους προϊστάµενους τµηµάτων παραγωγής, έρευνας, χηµικού εργαστηρίου, 

κατεργασίας αποβλήτων, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, προµηθειών, 

µελετών και προγραµµατισµού προµηθειών και πωλήσεων µάρκετινγκ σε 

ποσοστό 18% πάνω στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. Το επίδοµα αυτό 

χορηγείται επίσης και στους χηµικούς που ορίζονται τεχνικοί ασφαλείας των 

επιχειρήσεων και σε ποσοστό τουλάχιστο 18% εφόσον καθήκοντα που 

συνδέονται µ' αυτή την ιδιότητα συµπληρωµατικά των κυρίων καθηκόντων. 

Στην περίπτωση που στην επιχείρηση απασχολείται ένας µόνο επιστήµων 

χηµικός και είναι ο µοναδικός τεχνικός επιστήµονας, τότε ο χηµικός 

δικαιούται επιδόµατος υπευθυνότητας 5% πλέον αυτού που τυχόν 

δικαιούνται από άλλη αιτία που περιγράφεται σ' αυτό το άρθρο και πάντως 

όχι ανώτερο συνολικά του 23%, υπολογιζόµενο πάνω στους βασικούς 

µηνιαίους µισθούς. 

 β.  στους προϊστάµενους όλων των τµηµάτων παραγωγής ή ολόκληρου του 

εργοστασίου ή του καταστήµατος της επιχείρησης σε ποσοστό 25%. 

γ.  σύµφωνα µε τον νόµο ή µε απόφαση της επιχείρησης οριζόµενος υπεύθυνος 

επιστήµονας χηµικός δικαιούται, το επίδοµα υπευθυνότητας σε ποσοστό 20% 

πάνω στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. 

δ.  ο εκάστοτε οριζόµενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φύλαξης 

απογευµατινής ή νυκτερινής επιστήµονας χηµικός δικαιούται το επίδοµα 

υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. 

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση επικαλύψεως καθηκόντων που αναφέρονται 

στις παραγράφους α,β,γ,δ, ανωτέρω χορηγείται ένα και µόνο επίδοµα και που 

θα είναι υψηλότερο απ' αυτά. 

7. Επιστήµονες χηµικοί απασχολούµενοι σε οποιοδήποτε τµήµα επιχειρήσεως όπου 

στο προσωπικό χορηγείται µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε αποφάσεις 

διαιτησίας ή µε άλλες διατάξεις επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης 

εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, δικαιούνται το επίδοµα αυτό σε 
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ποσοστό που το λαµβάνουν οι µισθωτοί του ιδίου τµήµατος και οπωσδήποτε σε 

ποσοστό 12% πάνω στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. 

Ειδικά επιστήµονες χηµικοί που απασχολούνται στα χηµικά εργαστήρια 

δικαιούνται επίδοµα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και 

επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 13% πάνω στα κατώτατα όρια των βασικών 

µισθών ανεξάρτητα αν το παίρνουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι. Το ανθυγιεινό 

επίδοµα αυτής της παραγράφου χορηγείται σε υψηλότερο ποσοστό εφόσον στον 

ίδιο χώρο του εργαστηρίου χορηγείται τέτοιο σε άλλους επιστήµονες µε ΣΣΕ ή 

διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις, συµψηφίζεται δε µε κάθε επίδοµα 

καταβαλλόµενο για την ίδια αιτία. 

8. Χηµικοί   που    υπηρετούν   ή   είναι   ενταγµένοι   σε   θέσεις   που 

προβλέπονται  από  εσωτερικούς  κανονισµούς  δικαιούνται  τους  βασικούς 

µισθούς µαζί µε κάθε είδους προσαυξήσεις και επιδόµατα που προβλέπουν κάθε 

φορά αυτοί οι κανονισµοί, ή οργανισµοί, το σύνολο των οποίων εν πάση 

περιπτώσει δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τα ελάχιστα όρια αποδοχών που 

καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ. 

Οπωσδήποτε οι προσαυξήσεις ή τα επιδόµατα που τυχόν προβλέπονται από 

αυτούς τους κανονισµούς ή οργανισµούς χορηγούνται µόνο πάνω στους 

βασικούς µισθούς που αυτοί προβλέπουν. 

9. Στους χηµικούς-πωλητές καθώς και αυτούς που ασχολούνται µε την ιατρική 

ενηµέρωση και οι οποίοι απασχολούνται   µε εισπράξεις χρηµάτων ή πληρωµές ή 

αποδόσεις λογαριασµών χορηγείται επίδοµα λαθών σε ποσοστό 7% 

υπολογιζόµενο στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. 

10. Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% συνολικά στους χηµικούς 

που κατέχουν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα, µε την προϋπόθεση, ότι την 

χρησιµοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. 

11. Καθιερώνεται για τους επιστήµονες χηµικούς σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 25/1983 

απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών η εβδοµάδα των 5 (πέντε) ηµερών, δώρου   

ηµερήσιας   απασχόλησης   και   40   ωρών   εβδοµαδιαίας απασχόλησης. 

Κάθε απασχόληση πέραν των 40 ωρών εβδοµαδιαίως θα αµείβεται σύµφωνα µε 

ό,τι προβλέπουν οι  σχετικοί νόµοι και διατάξεις. 

12. Oι χηµικοί δικαιούνται 20 εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια µε πλήρεις αποδοχές 

η οποία αυξάνεται κατά µία εργάσιµη ηµέρα κατ’ έτος ως τις 22 ηµέρες. Σ' αυτή 

τη βάση καθορίζεται κάθε οφειλόµενη απ' αυτήν την αιτία παροχή. 
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Μετά την συµπλήρωση 8 ετών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή 10 ετών σε 

οποιοδήποτε εργοδότη οι χηµικοί δικαιούνται 3 (τρεις) εργάσιµες ηµέρες άδεια 

επιπλέον της νόµιµης, έτσι ώστε το σύνολο της ετήσιας άδειας φθάνει συνολικά τις 

25 εργάσιµες ηµέρες για αυτούς που απασχολούνται σε πενθήµερη βάση ή τις 30 

εργάσιµες ηµέρες γι' αυτούς που απασχολούνται σε εξαήµερη βάση. 

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

της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν. 539/1945, όπως 

ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. 

13. Στους επιστήµονες χηµικούς χορηγείται σε περίπτωση γάµου άδεια 6 ηµερών για 

όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει 5 εργασίµων ηµερών για όσους 

εργάζονται πενθήµερο µε αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν 

συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από την παράγραφο 12 αυτής της Σ.Σ.Ε., 

ετήσια άδεια. 

14. 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. 

15. Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που 

έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων 

ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε 

τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. 
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Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών 

ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά 

µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και 

δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής 

άδειας. 

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

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και 

αδελφών. 

17. Η   άδεια   του   αρ.   7   του   ν.   1483/84   σε  περίπτωση   ασθένειας 

εξαρτηµένων µελών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος καθόσον 

αφορά τα παιδιά και εφόσον ο εργαζόµενος/η έχει από τρία παιδιά και άνω. 

18. Σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας εφαρµόζονται οι διατάξεις 

των Ν. 2112/20 και 3198/55 περί αποζηµιώσεως υπαλλήλων. 

19. Στους εκτός έδρα απασχολούµενους επιστήµονες χηµικούς χορηγούνται και 

παροχές που προβλέπονται από την παρ. 4 της 43739/4395/51 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εργασίας και Οικονοµικών µε τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει, ήτοι: «αποζηµίωση ίση µε το 1/20 των 

νοµίµων αποδοχών (βασικών µισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδοµάτων που 

προβλέπει η ΣΣΕ), οδοιπορικά και έξοδα διαµονής». 

20. Αναγνωρίζεται   από   τα   συµβαλλόµενα   µέρη   η   χρησιµότητα   της 

συνεχούς επιµορφώσεως των επιστηµόνων οι οποίοι απασχολούνται στη 

βιοµηχανία και η συµβολή της στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων και της 

παραγωγικής διαδικασίας. Γι' αυτό ο Σ.Ε.Β. αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

προτρέπει τα µέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους 

επιστήµονες χηµικούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεµιναρίων που έχουν 

σχέση µε την επιστήµη τους και το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους. 

Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άµεση 

σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους ο Σ.Ε.Β. προτρέπει επίσης τα µέλη 

του να αναλαµβάνουν την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των Χηµικών σ' 

αυτές τις εκδηλώσεις. 

21. Τα συµβαλλόµενα    µέρη    δηλώνουν    ότι    κατά    τις    επόµενες 

διαπραγµατεύσεις για την ΣΣΕ του κλάδου επιθυµούν να καταβάλουν 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 
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διαιτητού µε κοινή συµφωνία που θα συµπεριλαµβάνει επίσης και την επιλογή 

του προσώπου-µεσολαβητού ή διαιτητού. 

22. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες σ' αυτή τη ΣΣΕ 

δεν µειώνονται απ' αυτή. 

23. Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002. 

 

OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΗΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Α. ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ 
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

Ο∆. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


