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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙOΛOΓΩΩΝ - ΜΕΤΑΛΛOYΡΓΩΩΝ ΑΠOΦOΙΤΩΩΝ ΑΕΙ,
ΠOY ΑΠΑΣΧOΛOYΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OΛΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η Δ∆Α 3/1997 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 2/31.1.1997)
2. Η Δ∆Α 9/1998 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 11/10.6.1998)
3. Η Δ∆Α 10/1999 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 24/6.7.1999)
4. Η Δ∆Α 3/2000 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 6/14.4.2000)
5. Η Δ∆Α 5/2001 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 4/6.4.2001)
6. Η Δ∆Α 7/2002 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 30/9.10.2002)
7. Η Δ∆Α 38/2003 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργασίας 41/11.12.2003)
8. Η Δ∆Α 8/2004 (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 15/16.7.2004)
9. Η Δ∆Α 32/2005 (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 20/19.7.2005)
10.Η Δ∆Α 29/2006 (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 19/2.8.2006)
Σηµείωση: Οι πιο πάνω αναφερόµενες συλλογικές ρυθµίσεις αφορούν
αποκλειστικά την ειδικότητα των Μεταλλειολόγων-µεταλλουργών αποφοίτων ΑΕΙ.
Από το έτος 2007 και εντεύθεν η ειδικότητα αυτή συµπεριλήφθη στη συλλογική
ρύθµιση των Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ βιοµηχανίας (βλ Ο26).

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
Από την εργατική πλευρά:
Σύλλογος Τεχνικών Επιστηµόνων Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ)

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Δ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί- απόφοιτοι
ΑΕΙ, δηλαδή Πολυτεχνικών ή Πανεπιστηµιακών Σχολών του εσωτερικού και των
ισοτίµων µε αυτές σχολών του εξωτερικού, των ειδικοτήτων ΜεταλλειολόγωνΜεταλλουργών Μηχανικών και οι πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών
ειδικοτήτων µε τους παραπάνω διπλωµατούχους Μηχανικούς αποφοίτους ΑΕΙ, οι
οποίοι απασχολούνται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, µε σχέση
εξηρτηµένης εργασίας και είναι µέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστηµόνων
Βιοµηχανίας (ΣΤΕΒ) (Δ∆Α 29/2006).
2. Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και οι Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί Μηχανικοί,
που ασκούν µόνο διοικητικά ή εµπορικά καθήκοντα (Δ∆Α 3/1997 και Δ∆Α 29/2006).
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1. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των διπλωµατούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ που
αφορά η παρούσα ρύθµιση, όπως είχαν διαµορφωθεί την 4.5.2006, µε βάση τις
διατάξεις της υπ’ αρίθµ. 32/2005 Δ∆Α, αυξάνονται από την έναρξη ισχύος της
παρούσας κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την
31.8.2006
αυξάνονται
περαιτέρω
από
1.9.2006
κατά
3%
και
στρογγυλοποιούµενοι καθορίζονται ως εξής :
Έτη υπηρεσίας

Από 5.5.2006

Από 1.9.2006

0-3

1.186,56

1.222,16

3-6

1.291,11

1.329,84

6-9

1.348,27

1.388,72

9-12

1.405,44

1.447,60

12-15

1.461,57

1.505,42

15-18

1.516,68

1.562,18

18-21

1.572,81

1.619,99

21-24

1.628,43

1.677,28

24-27

1.656,24

1.705,93

27-30

1.684,05

1.734,57

30 και άνω

1.712,89

1.764,28

(Δ∆Α 29/2006)
2. Οι βασικοί µισθοί των πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών
ειδικοτήτων που εντάσσονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας ρύθµισης,
διαµορφώνονται στο 75% των αντίστοιχων βασικών µισθών των διπλωµατούχων
Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, συµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα (Δ∆Α 29/2006).
3. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ, ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την
απόκτηση του διπλώµατος ΑΕΙ ή άλλης ισότιµης σχολής του εσωτερικού ή του
εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ
(Δ∆Α 29/2006).
4. Για τους αποφοίτους ΤΕΙ, ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από της
κτήσεως του πτυχίου άσκησης του επαγγέλµατος του µηχανικού σε
οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των
προηγουµένων εργοδοτών και η άσκηση ανεξαρτήτου επαγγέλµατος µε
βεβαίωση του αρµόδιου Οικονοµικού Εφόρου ή άλλης Αρχής από την οποία θα
προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλµατος (Δ∆Α 29/2006).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
Για τους αποφοίτους ΑΕΙ τα προβλεπόµενα από προηγούµενες συλλογικές
ρυθµίσεις επιδόµατα υπολογίζονται επί των βασικών µηνιαίων µισθών
(Δ∆Α 29/2006).
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1. Επίδοµα γάµου
Το επίδοµα γάµου χορηγείται σε όλους τους έγγαµους εργαζόµενους
ανεξαρτήτως φύλου και ανέρχεται σε ποσοστό 10% και σύµφωνα µε το άρθρο
20 του Ν. 1849/89 (Δ∆Α 3/1997).
2. Επίδοµα τέκνων
Χορηγείται επίδοµα τέκνων 5% για κάθε τέκνο εργαζοµένου που υπάγεται στην
παρούσα, ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µέχρι
και στη συµπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας κάθε τέκνου όταν αυτό δεν
εργάζεται, ή µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας για τα τέκνα που
σπουδάζουν σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού,
αναγνωρισµένη από το Κράτος, ανεξαρτήτως φύλου (Δ∆Α 8/2004).
3. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών
α. Στους υπαγοµένους στην παρούσα που είναι κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών
σπουδών επιπέδου Master χορηγείται επίδοµα εκ ποσοστού 7% επί των
παραπάνω βασικών µισθών τους, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά.
β. Στους υπαγοµένους στην παρούσα, που είναι κάτοχοι τίτλου µεταπτυχιακών
σπουδών επιπέδου Δ∆ιδακτορικού, χορηγείται επίδοµα εκ ποσοστού 14%
υπολογιζόµενο επί των παραπάνω βασικών µισθών τους, όπως
διαµορφώνονται κάθε φορά (Δ∆Α 29/2006).
4. Επίδοµα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας
Το επίδοµα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας, που χορηγείται από τους
εργοδότες σε άλλους εργαζόµενους που απασχολούνται σε ανθυγιεινούς ή
επικίνδυνους χώρους, χορηγείται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στη
ρύθµιση αυτή στο ίδιο ποσό ή ποσοστό και µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις. Εάν το σχετικό επίδοµα χορηγείται ποσοστιαίως, το ίδιο ποσοστό
υπολογίζεται επί του βασικού µισθού των εργαζοµένων που υπάγονται στη
απόφαση ρύθµιση αυτή (Δ∆Α9/1998).
5. Επίδοµα υπεύθυνης θέσης
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, ανάλογα µε τα
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδοµα υπευθύνου θέσεως, ως
εξής:
°
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21% (Δ∆Α 7/2002)
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6. Επίδοµα ξένης γλώσσας
α. Το ήδη χορηγούµενο στους αποφοίτους ΑΕΙ, µε βάση τις προηγούµενες
ρυθµίσεις, επίδοµα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 8% αυξάνεται από της
έναρξη ισχύος της Δ∆Α αυτής και διαµορφώνεται σε 9%. Το επίδοµα αυτό
χορηγείται και στους αποφοίτους ΤΕΙ στο ίδιο ποσοστό και καταβάλλεται µε
τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και στους αποφοίτους ΑΕΙ (Δ∆Α 29/2006).
β. Το επίδοµα ξένης γλώσσας χορηγείται για κάθε ξένη γλώσσα, εφόσον η
επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόµενους, ζητεί σαν προϋπόθεση
προσλήψεώς τους την επαρκή γνώση µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη χρησιµοποίηση ξένων γλωσσών
για την εκτέλεσή της (Δ∆Α 3/1997).
Τα λοιπά επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις
και καταβάλλονται στους αποφοίτους ΑΕΙ χορηγούνται και στους υπαγόµενους
στην παρούσα αποφοίτους ΤΕΙ µε τις ίδιες προϋποθέσεις και υπολογίζονται επί τω
βασικών µισθών της κατηγορίας τους (Δ∆Α 29/2006).
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ΣΤ. ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Άδεια γάµου
Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγείται άδεια γάµου 5
εργασίµων ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, χωρίς να συµψηφίζεται η άδεια αυτή µε
την κανονική άδεια (Δ∆Α 3/1997).
Β. Δ∆ιευκόλυνση εκπαίδευσης - επιστηµονικής ενηµέρωσης
α. O ΣΕΒ προτρέπει τα µέλη του για την παροχή διευκολύνσεων που θα
επιτρέπουν στους εργαζόµενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή, να
παρακολουθούν συνέδρια ή σεµινάρια, που έχουν σχέση µε την επιστήµη
τους και το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας τους, όπως ακόµα και µε
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την οικολογική διαχείριση της
επιχείρησης (Δ∆Α 3/2000).
β. Σε περίπτωση που η συµµετοχή των εργαζοµένων σε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις, έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ
πρέπει επίσης να προτρέπει τα µέλη του, έτσι ώστε να αναλαµβάνουν την
κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των Τεχνικών Επιστηµόνων σ’ αυτές τις
εκδηλώσεις (Δ∆Α 3/1997).
Γ. Ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ
Όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ όπως συµπληρώθηκαν µε την από 24.5.2004 οµοία
ισχύουν για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς (Δ∆Α 8/2004).
Δ∆. Δ∆ιατήρηση ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ’ αρίθµ. 32/2005 Δ∆Α, καθώς
και των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα (Δ∆Α 29/2006).
Ε. Γενική ρύθιση
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι
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όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις,
συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας
(Δ∆Α 29/2006).
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