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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στην Αθήνα σήµερα την 28.07.2000 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., επί της οδού Πλ.

Βικτωρίας 7, παρουσία και του µεσολαβητή κ. Χρήστου Ιωάννου, οι υπογράφοντες,

συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής :

Α. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Οµοσπονδία Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος, όπως εκπροσωπείται

νόµιµα από τον κ. Ελευθέριο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και κ. ∆ηµήτριο Καριώτη,

Γενικό Γραµµατέα.

2. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον

Πρόεδρο κ. Ελ. Αντωνακόπουλο

3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας,

όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γεώργιο Μότσο, Πρόεδρο και κ. Γεώργιο

∆ρίκο, Γενικό Γραµµατέα.

4. Σύνδεσµο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Πάρι

Κυριακόπουλο, Πρόεδρο.

Β. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί µηχανικοί,

µηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές µηχανολογικών

εγκαταστάσεων, θερµαστές, αρχιθερµαστές οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 και

του Β∆ της 16.3.50 όπως ισχύουν σήµερα, διπλώµατα ή άδειες καθώς και οι

εργοδηγοί ψυκτικοί και οι τεχνίτες ψυκτικοί, πτυχιούχοι µέσων ή κατωτέρων τεχνικών

σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως βιοµηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνίες

και µηχανολογικές εγκαταστάσεις εν γένει όλης της χώρας. Στις διατάξεις αυτής της

Σ.Σ.Ε. υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί µηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου µέσων

τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/77 όπως ισχύει σήµερα, ειδικότητας

µηχανολόγου και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος εργοδηγού µηχανολόγου σύµφωνα

µε τις διατάξεις του Β∆ 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8, τ.Α. της 18.1.1964) και εφόσον

απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή µηχανολογικές εγκαταστάσεις των οποίων είναι
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αντίστοιχες προς τον τοµέα ή την κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο τους και

στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος που απασχολούνται στις πάσης φύσεως

βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

1. Από 1.1.2000 οι βασικοί µισθοί όλων των ειδικοτήτων αυξάνονται κατά ποσοστό

2,7%, συµπεριλαµβανοµένου και του διορθωτικού 0.7% που προβλέπεται από

την από 29/7/98 Σ.Σ.Ε. του κλάδου αυτού, και καθορίζονται κατά κατηγορία ως

εξής :

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΩΝ

Ειδικότητα Βασικός Μισθός

Από 1.1.2000

Πρακτικοί Μηχανικοί Α΄ τάξεως αδειούχοι εργοδηγοί

Γ΄ και Θ΄ ειδικότητας µηχανολόγοι

165.700

Πρακτικοί Μηχανικοί Β΄ τάξεως 158.000

Πρακτικοί Μηχανικοί Γ΄ τάξεως Αρχιθερµαστές και

πτυχιούχοι µηχανολόγοι

149.500

Μηχανοδηγοί 148.100

Θερµαστές 142.800

Β. ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Εργοδηγοί Ψυκτικοί Πτυχιούχοι
Μέσων Τεχνικών Σχολών

Τεχνίτες Ψυκτικοί Κατωτέρων
τεχνικών Σχολών

Χρόνια Υπηρεσίας Βασ. Μισθός Χρόνια Υπηρεσίας Βασ. Μισθός

0-2 169.500 0-2 152.800

2-4 177.350 2-4 155.700

4-6 186.450 4-6 158.200

6-8 191.850 6-8 165.300

8-10 195.300 8-10 169.100

10-12 199.400 10-12 173.600

12-14 206.500 12-14 183.500

14-16 210.050 14-16 187.250

16-18 212.700 16-18 191.000
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18-20 218.300 18-20 195.650

20-22 221.350 20-22 199.400

22-24 225.200 22-24 202.750

24-26 231.950 24-26 211.550

26-28 236.500 26-28 219.800

28-30 239.550 28-35 223.800

30-35 243.550

2. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως διαµορφώνονται την 30.6.2000 αυξάνονται

περαιτέρω από 1.7.2000 κατά ποσοστό 1,6%.

3. α. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2000,

αυξάνονται για το 2001 κατά ποσοστό 3,5%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο

δόσεις από 2% από την 1.1.2001 και 1,5% από 1.7.2001. Η πρώτη δόση θα

υπολογισθεί στους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.12.2000 και η

δεύτερη δόση θα υπολογισθεί στους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την

30.6.2001.

     β. Εφόσον την 1.1.2002 τα ηµεροµίσθια και οι µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί

την 31.12.2001 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον

κατά µία ποσοστιαία µονάδα τον επίσηµο ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους

2001 θα αναπροσαρµοσθούν από 1.1.2002 έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους

για το 2001 να υπερβαίνει κατ΄ αυτό το ποσοστό το Μέσο ∆.Τ.Κ.

Ε. Επιδόµατα

Στους µισθωτούς που υπάγονται στις παραπάνω ρυθµίσεις χορηγούνται τα παρακάτω

επιδόµατα και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τις προηγούµενες ρυθµίσεις του

κλάδου κατά κατηγορία υπολογιζόµενα, προκειµένου µεν περί των πρακτικών

µηχανικών κλπ. επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών µισθών της κατηγορίας τους,

πλην του επιδόµατος οικογενειακών  Βαρών (συζύγου, τέκνων) το οποίο υπολογίζεται

επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το δικαιούµενον τυχόν επίδοµα

τριετιών, προκειµένου δε περί των αναφεροµένων τεχνικών ψυκτικών επί του κάθε

φορά ισχύοντος βασικού τους µισθού αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας

εκάστου.
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α) Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργοδηγοί Ψυκτικοί Γ` και Θ` Ειδικότητας,

Θερµαστές, Αρχιθερµαστές και Μηχανοδηγοί.

1. Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία,

και 5% για τις υπόλοιπες 8 τριετίες, του χρόνου υπολογιζόµενου από της το

πρώτον ασκήσεως οµοτίµων ή συναφών καθηκόντων.  Από  1.1.2001  η τρίτη

τριετία αυξάνεται από 5% σε 7%. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά

των προηγουµένων εργοδοτών οι οποίοι υποχρεούνται στην χορήγηση τούτων ε-

ντός 3 µηνών από της υποβολής σχετικής αιτήσεως.  Στην περίπτωση µη υποβο-

λής των πιστοποιητικών εντός της άνω τασσόµενης τριµήνου προθεσµίας από της

προσλήψεως των ενδιαφεροµένων η αναπροσαρµογή των µισθών θα γίνεται µόνο

από την ηµέρα υποβολής αυτών στον εργοδότη. Σ.Σ.Ε. (29-7-98)

2. Σε κάθε οµάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη

υπεύθυνος πρακτικός µηχανικός στον οποίο καταβάλλεται επίδοµα

υπευθυνότητας κατά ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους

µισθού.  Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και στους αρχιθερµαστές που ορίζονται

υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύµφωνα µε τον Ν. 6442/34 και του

σχετικού διατάγµατος της 17.12.53 (άρθρο 17 παραγρ. 13). (Σ.Σ.Ε. 29-7-98)

3. Σε περίπτωση συµπτώσεως στο ίδιο πρόσωπο της παραπάνω ιδιότητας

(υπευθύνου βάρδιας) και υπευθύνου προϊσταµένου εργοστασίου, στον οποίο

καταβάλλεται επίδοµα προϊσταµένου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 της αρ.

53/82 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών, όπως ισχύει σήµερα, τα δύο παραπάνω

επιδόµατα καταβάλλονται σωρευτικώς. (Σ.Σ.Ε. 29-7-98)

4. Στους εργαζοµένους υπό την επιφάνεια της γης ή εντός ελλιµενισµένων πλοίων

χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 10%. (Σ.Σ.Ε 31-5-96)

5. Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση πρακτικούς µηχανικούς, εργοδηγούς,

µηχανολόγους, τους εγγεγραµµένους στα µητρώα εργοδηγών-µηχανολόγων του

Υπουργείου Βιοµηχανίας, αδειούχους εργοδηγούς µηχανολόγους, εργοδηγούς

ψυκτικούς Γ΄ και Θ΄ ειδικότητας, θερµαστές, αρχιθερµαστές και µηχανοδηγούς,

εξακολουθεί να χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20%

και εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως ισχύουν

κάθε φορά, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα οικογενειακών βαρών και

πολυετούς υπηρεσίας. Το παραπάνω επίδοµα συµψηφίζεται µε τις τυχόν

ανώτερες  της παρούσας  καταβαλλόµενες αποδοχές.  (Σ.Σ.Ε. 29-7-98)
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6. Σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση, πλην των ψυκτικών,

χορηγείται τεχνικό επίδοµα 15% και υπολογίζεται στους νέους µισθούς, όπως

διαµορφώνονται κάθε φορά. (31-5-1996 Σ.Σ.Ε.)

7. Στους πρακτικούς µηχανικούς κλπ. της παραγράφου α, χορηγείται επίδοµα γά-

µου, εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί.

Ειδικότερα το επίδοµα γάµου χορηγείται στους  χήρους-χήρες, διαζευγµένους

διαζευγµένες καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον έχουν την επιµέλεια των

παιδιών.  Το επίδοµα τέκνων χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως υπό των µεν

αρρένων του 18ου έτους της ηλικίας τους των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας,

εφόσον όµως αµφότερα είναι άγαµα και δεν εργάζονται.  Στην περίπτωση που τα

τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και

εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούµενα κατά σχολή

για την απόκτηση πτυχίου.  Για τα ανάπηρα, σωµατικά ή πνευµατικά, τέκνα η

επιδότηση παρατείνεται επ` αόριστον.

Τα επιδόµατα γάµου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών µηνιαίων µισθών

προσαυξηµένων µε το επίδοµα πολυετίας.

8. Οι υπό της επιχειρήσεως χαρακτηριζόµενοι ως υπεύθυνοι προϊστάµενοι πρακτικοί

Μηχανικοί δικαιούνται προσθέτου επιδόµατος, εκ ποσοστού 10% επί του ως

άνω βασικού µισθού. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δικαιούνται του εν λόγω

επιδόµατος και οι µηχανικοί µόνον των ατµοµηχανών και µηχανών εσωτερικής

καύσεως. (37/81 ∆∆∆∆ Αθηνών)

9. Εις τους αρχιθερµαστές, οίτινες κατά το άρθρον 5 του Β.∆. της 11-3/4-4-55 "περί

επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων" ορίζονται υπό του

εργοδότου ως υπεύθυνοι δια το σύνολον των φυλακών, χορηγείται επίδοµα

υπευθυνότητας εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόµενον επί του ως άνω βασικού

µισθού. (37/81 ∆∆∆∆ Αθηνών)

β) Τεχνίτες Ψυκτικοί µέσων και κατωτέρων σχολών.

1. Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% µετά την συµπλήρωση 10 ετών

υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. (Σ.Σ.Ε. 30-7-91)

2. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 14%.(Σ.Σ.Ε. 30-7-91)
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3. Επίδοµα γάµου (συζύγου) σε ποσοστό 10%.  Το επίδοµα αυτό χορηγείται και

στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-διαζευγµένες, καθώς και στις άγαµες µητέρες

εφόσον έχουν την επιµέλεια των παιδιών. (Σ.Σ.Ε. 30-7-91)

4. Για τον προσδιορισµό της προϋπηρεσίας κάθε µισθωτού, εκτός από το χρόνο

υπηρεσίας στον τελευταίο εργοδότη, προσµετρείται κάθε προϋπηρεσία των

µισθωτών της ιδίας ειδικότητος σε οποιοδήποτε εργοδότη (φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο) δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αποδεικνύεται µε βεβαίωση των

προηγούµενων εργοδοτών. (Σ.Σ.Ε. 30-7-91)

ΣΤ. ∆ιάφορες παροχές κλπ διατάξεις

1. Άδεια  Γάµου : Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται

να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές εάν εργάζονται

πενθήµερο και έξι (6) εργασίµων ηµερών εάν εργάζονται εξαήµερο, η οποία δεν

συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια  που προβλέπεται από τον ΑΝ

539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες ά-

δεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο. (Σ.Σ.Ε. 5-7-1993)

2. Ένδυση: Οι εργοδότες των µισθωτών της παρούσας υποχρεούνται να χορηγούν

από µία φόρµα και ένα ζευγάρι παπούτσια για κάθε πρακτικό µηχανικό,

αρχιθερµαστή και µηχανοδηγό.  Τα είδη αυτά αποτελούν ιδιοκτησία των επιχειρή-

σεων. (53/82 ∆∆∆∆ Αθηνών)

Ειδικά όσοι ψυκτικοί  για την άσκηση των καθηκόντων τους εισέρχονται σε

ψυγεία, χορηγείται επιπρόσθετα κάθε τρία χρόνια ένα ειδικό ηµίπαλτο ή µπουφάν

κατάλληλο για την προστασία τους από ψύξη και υγρασία.(Σ.Σ.Ε. 29-7-98)

3. Χρόνος Εργασίας : Ο χρόνος εργασίας κατά εβδοµάδα των µισθωτών που

αφορά η ρύθµιση αυτή ορίζεται σε 40 ώρες. Για τους εργαζόµενους σε βιοµηχανί-

ες που είναι µέλη του ΣΕΒ ισχύει η µε αριθ. 25/83 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών σε

ό,τι αφορά την εβδοµάδα των πέντε ηµερών και την ρύθµιση των ηµερών της ε-

βδοµαδιαίας ανάπαυσης.(50/83 ∆∆∆∆ Αθηνών)

4. Γάλα :  Χορηγείται στους εργαζόµενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή µία

φιάλη γάλακτος 640 γραµµ. για κάθε ηµέρα εργασίας.(28/88 ∆∆∆∆ Αθηνών)

5. Αργία 14/9 : Από τις ισχύος της απόφασης αυτής καθιερώνεται η ∆ΕΚΑΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ (14) Σεπτεµβρίου εορτή Ύψωσης του Τιµίου Σταυρού ως ηµέρα

προαιρετικής αργίας για τους εργαζοµένους, που αφορά η παρούσα δηλ. σε
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περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόµενο,

υποχρεούται να τον πληρώσει την ηµέρα αυτή µε προσαύξηση 75%. (∆∆∆∆ Αθ.

28/88).

6. Στις επιχειρήσεις που εργάζονται σε τρεις (3) εναλλασσόµενες οµάδες εργασίας

(βάρδιες) εφόσον δεν υφίσταται κατά την νυκτερινή οµάδα εργασίας βοηθός του

απασχολούµενου πρακτικού µηχανικού ή ψυκτικού, θερµαστού, η επιχείρηση

υποχρεούται στην εγκατάσταση ευχρήστου σήµατος κινδύνου που να ειδοποιεί

είτε άλλους εργαζόµενους σε άλλους χώρους της επιχειρήσεως είτε τον φύλακα ή

θυρωρό ή άλλο οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόµενο εντός του χώρου εργασίας

για την πρόληψη του κινδύνου αιφνιδίας ασθένειας ή ατυχήµατος του πρακτικού

µηχανικού ή ψυκτικού.(30-7-91 Σ.Σ.Ε.)

7. Ετήσια άδεια µε αποδοχές. 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, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων

ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25

εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.

8. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατήσουν κατά την πληρωµή

της µισθοδοσίας την συνδροµή των µελών Πρωτοβαθµίων Συνδικαλιστικών

Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.

    Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς απαιτείται έγγραφη

δήλωση του Σωµατείου προς την επιχείρηση.

    Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της

συνδροµής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και

τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά,

υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένον ποσοστό ή ποσόν, υπέρ

των δευτεροβαθµίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ.

Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

    Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση

ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση

αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει µέσω του Σωµατείου, το οποίο

εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η

γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή

τον Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου. (31-5-1996 Σ.Σ.Ε.)



O
.M
E
.D
.

8

9. Αµφότερα τα µέρη συµφώνησαν για την λειτουργία σεµιναρίων επιµορφώσεως

κάνοντας χρήση των παρεχοµένων από την ΕΟΚ ή τον ΟΑΕ∆ ή άλλον οιονδήποτε

σχετικό φορέα του ∆ηµοσίου χρηµατοδοτήσεων σε τρόπο που κάθε χρόνο να

µετεκπαιδεύεται το 5% των εργαζοµένων στον κλάδο κάθε επιχειρήσεως, εφόσον

εγκριθούν τα σχετικά προγράµµατα από τους αρµόδιους φορείς. (30-7-91

Σ.Σ.Ε.)

10. Η συνολική διάρκεια της αδείας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17)

εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή

ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που

ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο  από αυτόν που είχε αρχικά

πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον

τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17)

εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες

για το θέµα αυτό διατάξεις.

11. Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση  που απασχολεί τουλάχιστον

πενήντα (50) άτοµα, εάν : α) έχει συµπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο

εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται

να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της αδείας

µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.

        Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως και

τρισήµισυ (3,5) µήνες για κάθε γονέα  και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη

σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων, µέχρι να

καλυφθεί ποσοστό  8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για

κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5

του άρθρου 5 του Ν.1483/1984. (5-7-1993 Σ.Σ.Ε)

12.  Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για

συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών

εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του

∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το δηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν

έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε

συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά. (31-5-1996 Σ.Σ.Ε.)

13. Εργαζόµενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγµένα στη δευτεροβάθµια γενική

ή τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές
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αναγνωρισµένες από το κράτος και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ηµέρα.

     Τα συµβαλλόµενα µέρη θα κάνουν κοινό διάβηµα προς τον Ο.Α.Ε.∆., για να

αναλάβει την καταβολή στους εργαζόµενους αυτής της κατηγορίας δύο επιπλέον

ωροµισθίων για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, έτσι ώστε να τους εξασφαλίζεται

αµοιβή οκταώρου απασχόλησης (31-5-1994 ΣΣΕ).

14. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών. Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας

ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και

εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο 9

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

15. Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.

1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12

εργάσιµες ηµέρες κατ΄ έτος εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

 16. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους απ` αυτές που καθορίζονται µε την

παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους,

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆Α, Κανονισµούς εργασίας, έθιµα, κλπ.

δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΣΤ. EΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1.1.2000

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Οµοσπονδία Μηχανικών και
Θερµαστών Ελλάδας

Σ.Ε.Β.

Πρόεδρος
Πρόεδρος Ελ. Αντωνακόπουλος

Ελ. Παπαδόπουλος
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Πρόεδρος

Γεν. Γραµµατέας Γ. Μότσος
∆. Καριώτης

Γεν. Γραµµατέας
Γ. ∆ρίκος

Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος

Π. Κυριακόπουλος


