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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών Βορείου Ελλάδος 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ ∆/νση Κοιν. Επιθ. Κεντρικής Μακεδονίας 2/08-04-2005) 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την 7 Απριλίου 2005 µεταξύ αφενός  

του «Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος» (ΣΒΒΕ), νοµίµως 

εκπροσωπουµένου από τον Νικόλαο Γκαντίνα, Οικονοµικό Επόπτη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  

και αφετέρου του  

«Συνδέσµου Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών Βορείου Ελλάδος», 

νοµίµως εκπροσωπουµένου από τους κ.κ. Ελευθέριο Τεκτονίδη, Πρόεδρο, 

Κυριάκο Γκιαούρη, Αντιπρόεδρο και Λάζαρο 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 στη Βόρεια Ελλάδα. 

Κεφάλαιο 2 

Βασικοί Μισθοί και Προϋπηρεσία  

(Ενιαίος Μισθός) 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι µε την ΣΣΕ της 4.7.2000 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 είχαν καταστεί βασικοί, ώστε επ’ αυτών πλέον να υπολογίζονται τα 

διάφορα άλλα επιδόµατα που προβλέπονταν στη ΣΣΕ της 21.3.2002 και αποτελούσαν 

τα κατώτατα όρια των βασικών (ενιαίων µε την προϋπηρεσία) µηνιαίων µισθών των 

ανωτέρω µισθωτών, που συνδέονται µε τις πιο πάνω επιχειρήσεων µε συµβάσεις 

εξαρτηµένης εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου και εδρεύουν ή λειτουργούν στη Βόρειο 

Ελλάδα, καθορίζονται για τα ηµερολογιακά έτη 2005 και 2006 ως εξής (τα ποσά είναι 

εκπεφρασµένα σε Ευρώ): 
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Έτος 2005 Έτος 2006  

Από  

01.01.2005 

Από  

01.07.2005 

Από  

01.01.2006 

Από  

01.07.2006 

1ο Έτος 643,00 659,00 672,00 686,00 

2ο Έτος 678,00 695,00 709,00 723,00 

3ο Έτος 703,00 721,00 735,00 750,00 

4ο Έτος 703,00 721,00 735,00 750,00 

5ο Έτος 725,00 743,00 758,00 773,00 

6ο Έτος 725,00 743,00 758,00 773,00 

7ο Έτος 765,00 784,00 800,00 816,00 

8ο Έτος 765,00 784,00 800,00 816,00 

9ο Έτος 803,00 823,00 839,00 856,00 

10ο Έτος 822,00 842,00 859,00 876,00 

11ο Έτος 841,00 862,00 879,00 897,00 

12ο Έτος 861,00 882,00 900,00 918,00 

13ο Έτος 880,00 902,00 920,00 938,00 

14ο Έτος 899,00 922,00 940,00 959,00 

15ο Έτος 919,00 942,00 960,00 980,00 

16ο Έτος 938,00 962,00 981,00 1.000,00 

17ο Έτος 957,00 981,00 1.001,00 1.021,00 

18ο Έτος 977,00 1.001,00 1.021,00 1.042,00 

19ο Έτος 996,00 1.021,00 1.042,00 1.062,00 

20ο Έτος 1.016,00 1.041,00 1.062,00 1.083,00 

21ο Έτος 1.040,00 1.071,00 1.093,00 1.120,00 

22ο Έτος 1.060,00 1.091,00 1.113,00 1.141,00 

23ο Έτος 1.079,00 1.111,00 1.134,00 1.162,00 

24ο Έτος 1.098,00 1.131,00 1.154,00 1.183,00 

25ο Έτος 1.118,00 1.151,00 1.175,00 1.204,00 

26ο Έτος 1.137,00 1.172,00 1.195,00 1.225,00 

27ο Έτος 1.157,00 1.192,00 1.215,00 1.246,00 

28ο Έτος 1.176,00 1.212,00 1.236,00 1.267,00 

29ο Έτος 1.196,00 1.232,00 1.256,00 1.288,00 

30ο Έτος 1.215,00 1.252,00 1.277,00 1.309,00 

31ο Έτος 1.235,00 1.272,00 1.297,00 1.330,00 

32ο Έτος 1.254,00 1.292,00 1.318,00 1.351,00 

33ο Έτος 1.274,00 1.312,00 1.338,00 1.372,00 

34ο Έτος 1.293,00 1.332,00 1.359,00 1.393,00 

35ο Έτος 1.310,00 1.349,00 1.376,00 1.410,00 
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Η κατάταξη στα παραπάνω κλιµάκια µισθών γίνεται υπολογιζόµενης της 

προϋπηρεσίας. Ως προϋπηρεσία νοείται η εργασία που παρασχέθηκε ως εργοδηγού 

βοηθού χηµικού σε οποιοδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ∆ηµοσίου ή 

Ιδιωτικού ∆ικαίου και αποδεικνύεται µε βεβαίωση του εργοδότη που θεωρείται από το 

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 αύξηση του µέσου ετήσιου Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) -µε βάση 

το ενηµερωτικό ∆ελτίο Τύπου της Γενικής Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών- για το έτος 2006 είναι 

µεγαλύτερη σε ποσοστό του 5%, θα γίνει επαναδιαπραγµάτευση του ποσοστού 

αύξησης των αποδοχών για το Β' εξάµηνο του 2006. 

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-ες, 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 εταιρία και σε ποσοστό 5% για κάθε 

τέκνο και ανεξάρτητα αριθµού τέκνων και φύλου αυτών µέχρι τη συµπλήρωση 

του 20ου έτους εφόσον 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, 

Στους Πτυχιούχους Εργοδηγούς Χηµικούς χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας σε ποσοστό κατ' ελάχιστο 15%, ασχέτως χώρου απασχόλησης τους, 

εκτός εάν στους απασχολουµένους σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή σε χώρους 

των χηµικών εργαστηρίων χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε 

υψηλότερο ποσοστό, οπότε δικαιούνται το επίδοµα αυτό στο ποσοστό που 

χορηγείται στο µεγαλύτερο µέρος 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 από αυτήν 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 δε συµψηφίζεται στις τυχόν χορηγούµενες 

υψηλότερες αποδοχές, όµως συµψηφίζεται µε το 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 

ποιότητας (150), δικαιούνται επίδοµα αυξηµένης ευθύνης σε ποσοστό 15% 
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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 δυο  

µπλούζες λευκές, ένα 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 εργάσιµων 

ηµερών µε πλήρες 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 δε µεταφέρεται σε άλλες ηµεροµηνίες. 

4.  Συνδικαλιστική άδεια 

Στους Πρόεδρο και Γραµµατέα του Συνδέσµου παρέχεται σε ετήσια βάση 

συνδικαλιστική άδεια 10 συνολικά επιπλέον εργάσιµων ηµερών, πέραν της 

"προβλεποµένης του Ν. 1264/82, εφόσον εξαντλήθηκαν οι δικαιούµενες να λάβει 

τέτοιες ηµέρες αδείας και µόνον προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για παράσταση 

ενώπιον ∆ικαστηρίου ή της Επιθεωρήσεως Εργασίας. 

5.  Προσαύξηση Νυχτερινής Εργασίας 

Μισθωτοί εργαζόµενοι κατά τη νύχτα δικαιούνται προσαύξηση νυχτερινής 

εργασίας στο ίδιο ποσοστό που χορηγεί η επιχείρηση στο υπόλοιπο  

προσωπικό της. 

Κεφαλαίο 5 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1.  Η παρούσα ΣΣΕ καλύπτει και όλους τους πτυχιούχους εργοδηγούς Χηµικούς, 
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µέλη του συµβαλλοµένου Συνδέσµου, που εργάζονται Προϊστάµενοι τµήµατος 

παραγωγής ή υπεύθυνοι (εργοδηγοί) βάρδιας 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 εφόσον 

δέχονται να παρακρατούνται από αυτούς οι συνδροµές, για την οποία αποδοχή 

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 πού 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 οριστεί 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 το 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 1-1-2005 και λήγει την 31.12.2006. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΩΤΑΣ 

 


