των µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ
τεχνολογίας ιατρικών οργάνων
βιοµηχανικών, εµπορικών και
βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της
χώρας
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΩΝ ΟΡΓΑΝΩΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η από 28.7.1995 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 88/3.8.1995)
2. Η από 28.3.1997 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 22/21.4.1997)
3. Η από 13.12.2000 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 7/17.1.2001). Ισχύει και για το 2001
4. Η από 13.12.2002 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 4/7.2.2003). Ισχύει και για το 2003
5. Η από 7.7.2005 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 82/25.7.2005).Ισχύει και για το 2004
6. Η από 13.11.2006 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 8/12.2.2007). Ισχύει και για το 2007

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος
(ΓΣΒΕΕ)
Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ
Από την εργατική πλευρά:
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ

Επίσης στη ρύθµιση αυτή υπάγονται και όσοι εκ των ανωτέρω πτυχιούχοι έχουν
προσληφθεί µε παρεµφερείς ειδικότητες (π.χ. ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί κ.λπ.) και
απασχολούνται στο ίδιο αντικείµενο που αναφέρθηκε παραπάνω (ΣΣΕ 13.11.2006).

Δ∆. ΒΑΣΙΚOΙ ΜΙΣΘOΙ
2004
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στη ΣΣΕ αυτή µισθωτών, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 31.12.2003 µε βάση την από 13.12.2002 όµοια ΣΣΕ αυξάνονται
από 1.1.2004 κατά 4% και στη συνέχεια όπως αυτοί διαµορφώνονται µε την αύξηση
αυτή, αυξάνονται από 1.9.2004 κατά 2%.

2

ΙΑΤΡΙΚΩΩΝ ΟΡΓΑΝΩΩΝ

Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι πτυχιούχοι µηχανικοί Τεχνολογίας
Ιατρικών Οργάνων, που είναι κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχων σχολών ΤΕΙ και που
απασχολούνται µε τη µελέτη, έρευνα, συναρµολόγηση, συντήρηση, εγκατάσταση,
ποιοτικό έλεγχο και επισκευή ιατρικών µηχανηµάτων και επιστηµονικών ιατρικών
οργάνων, σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.
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Έτος 2005
Για το έτος 2005 οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την
31.12.2004 αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 2,2% και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2005 κατά ποσοστό
3,3% και διαµορφώνονται τελικά ως εξής:
ΧΡΟΝΙΑ
Βασικός Μισθός Βασικός Μισθός
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
αύξηση 2,2%
αύξηση 3,3%
1/1/2005
1/9/2005
31/8/2005
0-3
826,77
854,05
3-6
972,72
1004,82
6-9
1031,41
1065,45
9-12
1094,33
1130,44
12-15
1167,03
1205,54
15-18
1238,14
1279,00
18-21
1324,53
1368,24
21-24
1417,39
1464,16
24-27
1516,74
1566,79
27-30
1645,09
1699,38
2006
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στη ΣΣΕ αυτή µισθωτών, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 31.12.2005 µε βάση την από 7.7.2005 όµοια ΣΣΕ αυξάνονται από
1.1.2006 κατά 3% και στη συνέχεια όπως αυτοί διαµορφώνονται µε την αύξηση
αυτή, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά 3%.
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2007
Για το έτος 2007 οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την
31.12.2006 αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2007 κατά ποσοστό
2,9%.
Ρητά συµφωνείται µε την παρούσα ότι οι παραπάνω βασικοί µισθοί καλύπτουν και
τα επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας, ειδικών συνθηκών, υπευθυνότητος,
εξειδικεύσεως και γνώσεως µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών που είναι
απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλµατός τους (ΣΣΕ 13.11.2006).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή εγγάµους µισθωτούς χορηγείται επίδοµα
γάµου σε ποσοστό 10% επί των βασικών τους κάθε φορά µισθών. Στους λοιπούς
εργαζοµένους το επίδοµα αυτό χορηγείται µε τους όρους και προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του Ν. 1849/89 (ΣΣΕ 13.11.2006).
2. Οι υπαγόµενοι στη ρύθµιση αυτή µισθωτοί που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών
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τίτλων σπουδών (Master ή PHD ή άλλων ισοτίµων από αναγνωρισµένα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού), εντάσσονται στο
επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο του άρθρου 2 της ρύθµισης αυτής, από αυτό που
αντιστοιχεί µε βάση τα έτη της προϋπηρεσίας τους (ΣΣΕ 13.11.2006).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Προϋπηρεσία
ΩΩς προϋπηρεσία για την ένταξη των υπαγοµένων σε αυτή τη ρύθµιση µισθωτών
στα παραπάνω µισθολογικά κλιµάκια, αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος παροχής
των υπηρεσιών τους µε την ίδια ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη, που
πιστοποιείται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή που προκύπτει από
τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια ή τις ασφαλιστικές τους βεβαιώσεις
(ΣΣΕ 13.11.2006).
2. Πενθήµερο-Ώρες εργασίας
Για τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση ισχύει η εβδοµάδα των 5 ηµερών
και 40 ωρών εργασίας µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρίθµ. 25/83
απόφασης Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΣΣΕ 13.11.2006).
3. Πρόσθετες ηµέρες άδειας
Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, δικαιούται άδεια 30 εργασίµων ηµερών αν εφαρόζεται σύστηµα
εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται
σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας (ΣΣΕ 13.12.2000).
Η άδεια γάµου σύµφωνα µε την ΕΓΣΣΕ 2000-2001, ορίζεται σε έξι (6) εργάσιµες
ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και δε
συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον
Α.Ν. 539/45 (ΣΣΕ 13.12.2000).
5. Άδεια µητρότητας
Χορηγείται µια επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό
(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθού
να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 1993
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από
τη λήξη της αδείας τοκετού, 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 κατά µία ώρα για
έξι (6) επί πλέον µήνες.
β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
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4. Άδεια γάµου
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πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη 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 έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω
όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ. Την άδεια φροντίδας του 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 (ΣΣΕ 13.12.2000).
6. Άδεια εξαρτωµένων µελών
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 δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε
τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
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 (ΣΣΕ 13.12.2002).
7. Άδεια γέννησης τέκνου
Στην περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 13.12.2002).
8. Άδεια εξετάσεων
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Η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις των
εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων
οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή
εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν
συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους
και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28 έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την
προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο
εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές
διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα, σύµφωνα µε την από 18.5.1998 ΕΓΣΣΕ
(ΣΣΕ 13.12.2000).
9. Εφαρµογή Οδηγιών ΕΕ
Τα µέρη θα καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την εφαρµογή των ισχυουσών
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός για τη σωστή λειτουργία των ιατρικών
και επιστηµονικών οργάνων και αφετέρου για την ασφάλεια εργασίας και
υγιεινής των χώρων εργασίας (ΣΣΕ 28.3.1997).
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10.Κανονική άδεια
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Οι υπαγόµενοι στην παρούσα, δικαιούνται κάθε ηµερολογιακό έτος κανονική
άδεια 20 εργασίµων ηµερών µε αποδοχές. Η άδεια αυτή αυξάνεται κατά µία
εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από το βασικό έτος και µέχρι
22 εργάσιµες ηµέρες (ΣΣΕ 28.3.1997).
11.Οι διατάξεις όλων των ΕΓΣΣΕ όπως έχουν διαµορφωθεί µε την ΕΓΣΣΕ των ετών
2006-2007 εφαρµόζονται και για τους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή
µισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι ή διατάξεις
(ΣΣΕ 13.11.2006).
12.Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν µε αυτή
τη ρύθµιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε µειώνονται και
εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 13.11.2006).
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