
Σελίδ α 1 

ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

«Κιαδηθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαηψλ 
θαη ππαιιήισλ ηζηκεληνβηνκεραλίαο νιφθιεξεο ηεο ρψξαο». 
 
Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 14

ε
 Απξηιίνπ 2020 νη ππνγξάθνληεο, αθελφο ν Κσλζηαληίλνο 

Μπίηζηνο, Αληηπξφεδξνο ηνπ ΣΔΒ Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ θαη αθεηέξνπ 
νη Δπάγγεινο Φαληδηάξαο Πξφεδξνο ζηελ Οκνζπνλδία Δξγαηψλ-Τερληηψλ θαη Υπαιιήισλ 
Τζηκέλησλ θαη Κνπθνχιεο Αξηζηείδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ίδηαο Οκνζπνλδίαο, φινη 
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη, θαη αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα  ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ηεο εξγαηηθήο πιεπξάο, ζπκθψλεζαλ 
θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα εμήο: 
 
ΑΡΘΡΟ 1- ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Σηε ζχκβαζε απηή ππάγνληαη φινη νη εξγάηεο-ηερλίηεο θαη ππάιιεινη ηζηκέλησλ, πνπ 
απαζρνινχληαη ζηηο ηζηκεληνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο νη νπνίεο είλαη κέιε ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2- ΒΑΗΚΟΗ ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπκθσλείηαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 
Οη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα φπσο ίζρπαλ ηελ 31.12.2017 παξακέλνπλ σο έρνπλ: 

 
Καηφπλ απηψλ νη βαζηθνί κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα αλά εηδηθφηεηα εξγαδνκέλσλ γηα ην 
2018 – 2019 – 2020 έρνπλ σο εμήο:  
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Α. ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΜΖΝΗΑΗΟ ΜΗΘΟ 

 

  ΒΑΙΚΟΙ 
ΜΙΘΟΙ 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
01/01/2018 

1 Πξαθηηθφο Μεραληθφο Α΄ηάμεο 989.93 

2 Ζιεθηξνιφγνο Σπληεξεηήο 989.15 

3 Δξγνδεγνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θάηνρνη 
ζέζεσλ 

975.31 

4 Φεηξηζηήο Δλνπνηεκέλνπ Κεληξηθνχ Πίλαθα 
Διέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο Σπγθξνηεκάησλ 

Παξαγσγήο 

944.34 

5 Χήζηεο  937.04 

6 Πξαθηηθφο Μεραληθφο Β΄Τάμεο 927.90 

7 Δπηζηάηεο, επφπηεο παξαγσγήο 898.83 

8 Αξρηηερλίηεο Ζιεθηξνηερλίηεο θάηνρνη 

ζέζεσλ 
897.93 

9 Φεηξηζηήο, εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ 

κερ/ησλ & νρεκάησλ, (ειεθηξνθηλήησλ & 

ζεξκνθηλήησλ). 

896.70 

10 Ζιεθηξνληθνί (κέζεο ζρνιήο) 890.55 

11 Πξντζηάκελνο θνξηψζεσλ 886.50 

12 Μπισλάο 886.50 

13 Πξαθηηθφο Μεραληθφο Γ΄ηάμεο 874.10 

14 Αξρηηερλίηεο Μεραλνηερλίηεο θάηνρνη 
ζέζεσλ 

868.56 

15 Αδεηνχρνο ειεθηξνηερλίηεο 859.61 

16 Οδεγνί 857.65 

17 Σρεδηαζηήο 837.12 

18 Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο θάηνρνο αδείαο 

Α΄ηάμεο 
828.14 

19 Θεξκαζηήο 824.41 

20 Βνεζφο Φεκείνπ 820.95 

21 Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο θάηνρνο αδείαο 

Β΄ηάμεο 
820.21 

22 Φεηξηζηήο ζπγθξνηήκαηνο Οκνηνγέλεηαο, 

ζξαπζηήξα, θιπ 
814.17 

 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

01/01/2018 

1 Λνγηζηήο 865.80 

2 Αλαιπηήο Σπζηεκάησλ 854.64 

3 Πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Υ 827.72 

4 Βνεζφο Λνγηζηή 791.04 

5 Υπάιιεινο Γξαθείσλ, Φεηξηζηήο Ζ/Υ 784.76 

6 Απνζεθάξηνο  779.74 

7 Φχιαθαο, ζπξσξφο, θιεηήξαο 773.46 
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Β. ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ 

 

  ΒΑΙΚΑ 
ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΑ 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
01/01/2018 

1 Τερλίηεο θηλεηψλ κεραλεκάησλ θαη 

νρεκάησλ 
33.52 

2 Δξγαηνηερλίηεο παξαγσγήο, Τερλίηεο 

ζπληήξεζεο κε άδεηα ή ρσξίο φισλ ησλ 
Δηδηθνηήησλ (Δθαξκνζηέο, Μεραλνπξγνί, 

Λεβεηνπνηνί, Διαζκαηνπξγνί, Κακηλεπηέο 

Διαζηηθνχ, Δξγαη/ηεο δνκηθψλ έξγσλ, 

Μαλνπβξαδφξνη, Ληπαληέο θιπ). 

33.42 

3 Βνεζνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ παξαγσγήο 

(ςεζηψλ, κπισλάδσλ, ρεηξηζηψλ 

κεραλεκάησλ θιπ). 

33.41 

4 Βνεζνί ηερληηψλ ζπληήξεζεο κε άδεηα ή 

ρσξίο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 
33.41 

5 Δξγάηεο Παξαγσγήο εξγαδφκελνη ζε 

νπνηαδήπνηε εξγαζία παξαγσγήο 
(θνξησηέο, ζηιαδφξνη, πξνζσπηθφ ελαέξησλ 

κεηαθνξψλ, ρεηξηζηέο κεραλψλ απηφκαηεο 

ελζάθθηζεο θαη θφξησζεο-παιεηνπνίεζεο) 

θαζψο θαη νη ινηπνί εξγάηεο ιαηνκείνπ. 

33.41 

6 Δξγάηεο απιήο. 33.30 

7 Γνκσηέο, ππξνδφηεο θαη κηλαδφξνη. 34.64 

8 Πηζηνιαδφξνη, μεθνιιεηέο. 34.28 

 

 

 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
01/01/2018 

1 Επγηζηέο απηνθηλήησλ, ειεγθηέο 33.41 

2 Καζαξηζηέο 33.30 
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ΑΡΘΡΟ 3- ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 

 
Α. ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Οη πην πάλσ βαζηθνί κηζζνί θαη ηα βαζηθά εκεξνκίζζηα ηεο ζπκβάζεσο απηήο πξνζαπμάλνληαη κε 
επηδφκαηα πνιπεηνχο ππεξεζίαο θαηά 10% γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο (3) πξψηεο ηξηεηίεο θαη θαηά 4% 
γηα θαζεκία απφ ηηο πέληε (5) επφκελεο ηξηεηίεο. Ψο εθ ηνχηνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηξηεηηψλ 
δηακνξθψλεηαη ζε νθηψ (8) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ πξνζαχμεζεο 50%. Σπκθσλείηαη φηη ηα Δπηδφκαηα 

Πνιπεηνχο Υπεξεζίαο παξακέλνπλ παγσκέλα . 
Γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ Α ήνπ άξζξνπ 2, σο ππεξεζία ζεσξείηαη: 
 
α) Απηή πνπ δηαλχζεθε ζε κηα απφ ηηο εηδηθφηεηεο απηέο. 

β) Ο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο σο βνεζψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο.  
γ) Μέρξη ηξεηο (3) ηξηεηίεο ζε άιιε εηδηθφηεηα ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο.  
 
Γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ Β΄ ηνπ άξζξνπ 2, σο ππεξεζία ζεσξείηαη ε πξαγκαηηθή 

πξνυπεξεζία ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ηνπ θιάδνπ ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο.  
Δηδηθφηεξα, λενπξνζιακβαλφκελνο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ εξγαηνηερλίηε παξαγσγήο, ηνπ 
αλαγλσξίδεηαη κηα 3εηηα εάλ έρεη εξγαζζεί γηα πάλσ απφ 3 ρξφληα ζε εηδηθφηεηα ηεο παξαγξάθνπ Β ζε 
νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε εθηφο ηνπ θιάδνπ Τζηκεληνβηνκεραλίαο αιιά εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο Τζηκεληνβηνκεραλίαο. 
 
Β. ΔΠΗΓΟΜΑ ΓΑΜΟΤ 

Σε φινπο ηνπο έγγακνπο, αλεμάξηεηα αλ εξγάδεηαη ή ιακβάλεη επίδνκα ν άιινο ησλ ζπδχγσλ,  

ρνξεγείηαη επίδνκα γάκνπ 10%, σο εμήο: 

 Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ πξνιεθζεί κέρξη 31/12/2015, ην επίδνκα γάκνπ 
ππνινγίδεηαη ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο/εκεξνκίζζηα ησλ παξαγξάθσλ Α  ́θαη Β  ́ηνπ άξζξνπ 2 
πξνζαπμεκέλσλ κε ηπρφλ επίδνκα ηξηεηηψλ, θαη 

 Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα πξνιεθζνχλ κεηά ηελ 1/1/2016,ην επίδνκα γάκνπ ππνινγίδεηαη 
κφλν επί ησλ βαζηθψλ κηζζψλ/εκεξνκηζζίσλ ησλ παξαγξάθσλ Α  ́θαη Β  ́ηνπ άξζξνπ 2. 

 
Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Τν νξηδφκελν απφ ηελ απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Δξγαζίαο ππ΄αξηζκφλ 48993/51 
Δπίδνκα Αλζπγηεηλήο Δξγαζίαο (Δ.Α.Δ) 20%, ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο 
εθάζηνηε βαζηθνχο κηζζνχο θαη εκεξνκίζζηα ησλ παξαγξάθσλ Α θαη Β 
πξνζαπμεκέλνπο/πξνζαπμεκέλα κε ηπρφλ επηδφκαηα πνιπεηνχο ππεξεζίαο θαη γάκνπ.  

 
Γ. ΔΠΗΓΟΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 

Σηνπο ηακίεο θαη ζηνπο θαηά θχξην ιφγν ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηξίηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε 
ηνπιάρηζηνλ 7.500,00 επξψ κεληαίν χςνο ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ρνξεγείηαη επίδνκα 

δηαρεηξηζηηθψλ ιαζψλ ζε πνζνζηφ 5% ππνινγηδφκελν ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο/εκεξνκίζζηα ησλ σο 
άλσ παξαγξάθσλ Α  ́ θαη Β  ́ ηνπ άξζξνπ 2, πξνζαπμεκέλνπο/πξνζαπμεκέλα κε ηπρφλ επηδφκαηα 
ηξηεηηψλ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4- ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 

 Α. ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΔ ΗΣΗΖ 

 

Σην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζηελ σο άλσ Κιαδηθή ΣΣΔ ζα θαηαβιεζνχλ εθάπαμ δηαηαθηηθέο ζίηηζεο 
αμίαο 200€ γηα ην έηνο 2019 θαη 200€ γηα ην έηνο 2020. Οη δηαηαθηηθέο ζα θαηαβιεζνχλ έσο ηελ 31ε 
Μαξηίνπ ηνπ εθάζηνηε έηνπο. 

 
 



Σελίδ α 5 

 

Β. ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ 

α) Τα ζπκβαιιφκελα κέξε εθαξκφδνπλ ηελ 5ήκεξε εβδνκάδα ησλ 40 σξψλ εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 

ηελ απφθαζε 16182/83 ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο πνπ θήξπμε εθηειεζηή ηελ ππ΄αξηζκ.25/83 
απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ. 

β) Οη κέξεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο , πνπ θαηαξηίδεηαη κε 
ελεκέξσζε ησλ Σσκαηείσλ θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα Δξγάλε, θαη είλαη δπλαηφλ 

λα ζπκπίπηνπλ κε ζπκβαηηθή ή επίζεκε αξγία. 
γ) Οη εκέξεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. 
δ) Σηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο εξγαζίαο ιηγφηεξεο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα 

εξγαζίαο, ζα αθαηξείηαη απφ ηελ εβδνκαδηαία ακνηβή ην 1/40 ηεο γηα θάζε ψξα πνπ ιείπεη.  
ε)Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο 

ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 398/94. 
 

Γ. ΑΡΓΗΔ 

Ηζρχνπλ νη αξγίεο ηνπ Νφκνπ θαη φζεο ζπκθσλήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο Σ.Σ.Δ. Σηα εξγνζηάζηα ησλ 
κειψλ ηεο Έλσζεο Τζηκεληνβηνκεραληψλ Διιάδαο, κειψλ ηεο ζπκβαιιφκελεο εξγνδνηηθήο 
Οξγάλσζεο, πνπ δελ ππάξρεη ηνπηθή εξγάζηκε αξγία, εθαξκφδεηαη ε ξχζκηζε πνπ ηζρχεη ζηα άιια 

εξγνζηάζηα ηνπ θιάδνπ. 
 
Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 

Σε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ακείβεηαη κε ηε ζχκβαζε απηή θαη έρεη νλνκαζηηθφ κηζζφ κέρξη θαη €3.000, 

ρνξεγείηαη κε ηε ιήςε ηεο θαλνληθήο ηνπ αδείαο, νηθνλνκηθή ελίζρπζε, πιένλ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην λφκν, σο αθνινχζσο: 
 
α) Μέρξη ηε ζπκπιήξσζε 3 ρξφλσλ ππεξεζίαο, 8 εκεξνκίζζηα ή 8/25 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ.  

 
β) Απφ ηελ ζπκπιήξσζε 3 ρξφλσλ ππεξεζίαο θαη άλσ 12,5 εκεξνκίζζηα ή 12,5/25 ηνπ κεληαίνπ 

κηζζνχ. 
 

Ζ ελίζρπζε απηή ζπκςεθίδεηαη κε θάζε αληίζηνηρε παξνρή πνπ έηπρε λα έρεη ζεζπηζζεί απφ θάπνηνλ 
εξγνδφηε, απφ ειεπζεξηφηεηα ή κπνξεί λα θαζνξηζζεί ζην κέιινλ απφ Νφκν, Σ.Σ.Δ. ή απφθαζε θαη λα 
ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αδείαο ή αχμεζε εκεξψλ θαλνληθήο αδείαο, ή κε επίδνκα πνπ 
θαηαβάιιεηαη εζηκηθά θάζε θαινθαίξη, ή κε άιιε ξχζκηζε πνπ λα αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ 

αλάπαπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έζησ θαη αλ νη παξνρέο απηέο ηχρεη λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. 
 
Δ. ΤΠΑΛΛΖΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

Όινη νη εξγαδφκελνη ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ άξζξνπ 2 κεηά απφ 20εηή ππεξεζία θαη κεηά απφ αίηεζή 

ηνπο γίλνληαη ππάιιεινη, κε κηζζφ ππνινγηδφκελν κε ην εκεξνκίζζην επί 26, ρσξίο αιιαγή ησλ 
ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο. 
 
Σε εξγνζηάζηα πνπ ελνπνηνχληαη ηκήκαηα (πρ κχινη ηζηκέληνπ, ρψκαηνο νκνηνγέλεηαο θιπ.), νη 

εξγαδφκελνη πνπ αλαιακβάλνπλ ην ρεηξηζκφ ηνπ ελνπνηεκέλνπ πίλαθα εληάζζνληαη ζηελ εηδηθφηεηα 
ρεηξηζηψλ ελνπνηεκέλσλ πηλάθσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Κεθ. Α ηνπ άξζξνπ 2. 
 
Σ. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΖ 

α) Βνεζνί Τερλίηεο πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληα Τερλίηε ίδηαο εηδηθφηεηαο, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 
απνπζηάδεη (θαλ. άδεηα, αζζέλεηα θιπ), παίξλνπλ απνδνρέο ίζεο κε ην κέζν φξν ησλ απνδνρψλ ησλ 
απαζρνινπκέλσλ Τερληηψλ ηεο εηδηθφηεηαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο. 
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β) Φεηξηζηέο θηλεηψλ κεραλεκάησλ εξγνζηαζίνπ πνπ αζθνχλ εξγαζία εθηφο ρψξνπ εξγνζηαζίνπ (π.ρ. 
Λαηνκείν) παίξλνπλ ηε δηαθνξά ζέζεο φπσο απηή απνξξέεη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κηζζνχο Σ.Σ.Δ. 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ. 

 

Ε. ΑΓΔΗΑ ΜΔ ΑΠΟΓΟΥΔ 

Σε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ακείβεηαη κε ηε ζχκβαζε απηή κε ηε ιήςε ηεο Κ. Αδείαο ηεο 3
εο

 ρξνληάο , 
ρνξεγνχληαη ηξεηο (3) εκέξεο άδεηαο κε απνδνρέο πιένλ ηεο θαλνληθήο αδείαο. Δπηπιένλ, κε ηελ 

ζπκπιήξσζε 20εηε ππεξεζίαο ρνξεγείηαη 1 επηπιένλ εκέξα άδεηαο κε απνδνρέο. Ζ παξνρή απηή 
ζπκςεθίδεηαη κε θάζε αληίζηνηρε παξνρή, πνπ έηπρε λα ζεζπηζζεί απφ θάπνηνλ εξγνδφηε, απφ 
ειεπζεξηφηεηα, ή κπνξεί λα θαζνξηζζεί ζην κέιινλ απφ ην Νφκν, Σ.Σ.Δ. ή απφθαζε θαη λα ζρεηίδεηαη 
κε αχμεζε εκεξψλ θαλνληθήο αδείαο ή επηδφκαηνο αδείαο ή κε επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη εζηκηθά 

θάζε θαινθαίξη ή κε ξχζκηζε πνπ λα αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ αλάπαπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
έζησ θαη αλ νη παξνρέο απηέο ηχρεη λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. 
 
Ζ. ΣΟΛΔ ΔΡΓΑΗΑ-ΠΑΡΟΥΖ ΓΑΛΑΚΣΟ 

α) Σην πξνζσπηθφ πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Σ.Σ.Δ. παξέρνληαη θάζε ρξφλν 2 θφξκεο ή 2 ζαθάθηα 
θαη 2 παληειφληα γηα ηνπο άλδξεο θαη 2 κπινχδεο γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη έλα δεπγάξη 
παπνχηζηα εξγαζίαο. Ζ κία απφ ηηο θνξεζηέο ζα είλαη νπσζδήπνηε ρεηκεξηλή. Δπίζεο παξέρεηαη θαη 
έλαο θαηάιιεινο επελδχηεο, ν νπνίνο αληηθαζίζηαηαη κφιηο θζαξεί.  

 
β) Οκνίσο ,θάζε εκέξα, παξέρεηαη κηα θηάιε γάιαθηνο, 500 ml. 
 
Θ. ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ  

Οη εξγνδφηεο πνπ δηέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε απηή έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθξαηνχλ απφ ηνπο 
κηζζσηνχο, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ηδίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο ηνπο 
πξνο ην ή ηα ζσκαηεία ζηα νπνία είλαη κέιε. Τν πνζφ ησλ εηζθνξψλ απνδίδεηαη θάζε κήλα ζηνπο 
ηακίεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πξνθχπηεη απφ έγγξαθε δήισζε πξνο ηνλ εξγνδφηε, 

φπνπ αλαθέξεηαη ην χςνο ηεο εηζθνξάο. Ζ παξαπάλσ ξχζκηζε ηζρχεη γηα φζν ρξφλν θαη εθφζνλ δελ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Νφκν. 
 
Η. ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ ΟΥΖΜΑ-ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Σε φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θάζε εξγνζηάζην ζα δηαζέηεη Αζζελνθφξν Όρεκα θαζψο θαη εξγαδφκελνπο 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο γηα ηελ παξνρή Α  ́ Βνεζεηψλ. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 
ρξήζεο ππεξεζηψλ αζζελνθφξνπ κε ίδηα ή κε  κέζα ζηα Δξγνζηάζηα.  
Δπίζεο ζε θάζε εξγνζηάζην ζα ππάξρεη Γηαηξφο Δξγαζίαο, ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία θαη ην σξάξην 

εξγαζίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν θαη ηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ.  
Σηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Σπκθσλίαο γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ Κξπζηαιιηθφ 
Ππξίηην (ESDA), ε Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ θαη ε Έλσζε Τζηκεληνβηνκεραληψλ δεζκεχνληαη ζηελ 
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ESDA, θαη’ αλαινγία κε ηηο αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο Οκνζπνλδίεο θαη 

Κιαδηθέο Δλψζεηο. 
Δηδηθφηεξα ζπκθσλείηαη φηη ζα γίλεηαη: 
 Δθηίκεζε θηλδχλνπ  
 Μεηξήζεηο πεξηεθηηθφηεηαο ζε Κξπζηαιιηθφ Ππξίηην (ΚΠ) 

 Δλεκέξσζε / Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
 Τήξεζε ηνπ "Οδεγνχ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ" 
 Αλαθνξά ησλ δξάζεσλ ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ  επίπεδν αλά δηεηία. 
Οη κεηξήζεηο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ΚΠ ζα εθηεινχληαη απφ ην ΔΛΗΝΥΑΔ ή απφ άιιν πηζηνπνηεκέλν 

θνξέα  ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

Κ. ΑΓΔΗΑ ΓΑΜΟΤ, ΓΔΝΝΖΖ ΣΔΚΝΟΤ, ΘΑΝΑΣΟΤ ΤΓΓΔΝΟΤ 

α) Σε φζνπο παληξεχνληαη, ρνξεγείηαη 5ήκεξε άδεηα γάκνπ, ρσξίο πεξηθνπή απνδνρψλ. Ζ άδεηα απηή 

δελ ζπκςεθίδεηαη ζηελ θαλνληθή άδεηα κηζζσηψλ νχηε ζηελ άδεηα ηεο παξαγξάθνπ ΣΤ ηνπ 
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άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο ζπκςεθίδεηαη φκσο ζε ίζε ή καθξχηεξε άδεηα γάκνπ, πνπ κπνξεί λα 
δηθαηνχηαη ν εξγαδφκελνο απφ άιιε Σ.Σ.Δ. θιπ ή νηθεηνζειή παξνρή θάπνηνπ εξγνδφηε.  

β) Σε πεξίπησζε γέλλεζεο παηδηνχ ν παηέξαο δηθαηνχηαη ηξεηο (3) εκέξεο άδεηα κε απνδνρέο.  

γ) Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδχγνπ, ηέθλνπ, αδειθνχ ή γνλέσλ ρνξεγείηαη άδεηα δχν (2) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ κε απνδνρέο. 

Λ. ΛΟΗΠΔ ΑΓΔΗΔ 

Σρεηηθά κε ηηο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηξφηεηα, θξνληίδα πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ, αζζέλεηα 

εμαξηεκέλσλ κειψλ, άδεηα ζειαζκνχ, γνληθή άδεηα, άδεηα θξνληίδαο πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ θιπ, 
ηζρχνπλ νη ζπκθσλίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δ.Γ.Σ.Σ.Δ ή θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Νφκνπο.  
 
Μ. ΔΦ’ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΝΝΖΔΩ ΣΡΗΣΟΤ κλπ ΣΔΚΝΟΤ  

Σηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ ζχκβαζε απηή ζε πεξίπησζε απφθηεζεο ηξίηνπ θαη πάλσ 
ηεθλνχ θαηαβάιιεηαη έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε € 500 αλά ηέθλν (δει. ζε πεξίπησζε γελλήζεσο 
δηδχκσλ ε παξνρή απηή ζα αλέιζεη ζε € 1000 θιπ). Ζ έθηαθηε απηή εθ’απαμ παξνρή θαηαβάιιεηαη 
ζην ηέινο ηνπ κελφο γελλήζεσο ηνπ ηεθλνχ κε ηελ ππνβνιή λνκίκσο ζεσξεκέλνπ αληηγξάθνπ 

ιεμηαξρηθήο πξάμεσο γελλήζεσο ή πηζηνπνηεηηθνχ γελλήζεσο ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Αξρήο.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ 

α. Λφγσ Σπληαμηνδφηεζεο 
 
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο Καηαγγειίαο Σχκβαζεο Δξγαζίαο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη ην 80% 
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Ν.2112/20 απνδεκίσζεο ηφζν γηα ηνπο Υπαιιήινπο, φζν θαη γηα ηνπο 

Ζκεξνκίζζηνπο. 
 
Σηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 35 ρξφληα ζηνλ ίδην εξγνδφηε ην παξαπάλσ πνζνζηφ ζα 
είλαη 85%. 

 
β. Λνηπέο Πεξηπηψζεηο     
 
Γηα ηνπο Υπαιιήινπο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Ν2112/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν ΗΑ12 ηνπ Ν. 4093/2012. 
Γηα ηνπο Ζκεξνκίζζηνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Σ.Σ.Δ, ε απνδεκίσζε θιηκαθψλεηαη σο 
αθνινχζσο: 
 

 

Υπεξεζία 2 κήλεο έσο 1 έηνο ζπκπιεξσκέλα 7 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 1 έηνο έσο 2 έηε » 10 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 2 έηε έσο 5 έηε » 20 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 5 έηε έσο 10 έηε » 40 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 10 έηε έσο 12 έηε » 80 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 13 έηε έσο 14 έηε » 105 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 15 έηε έσο 19 έηε » 120 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 20 έηε έσο 25 έηε  » 130 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 26 έηε έσο 30 έηε » 150 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία 31 έηε έσο 35 έηε » 170 εκεξνκίζζηα 

Υπεξεζία Άλσ ησλ 35 εηψλ » 200 εκεξνκίζζηα 
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ΑΡΘΡΟ 6-ΑΘΔΝΔΗΑ 

Ζ ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε φζσλ εξγαδνκέλσλ αζζελνχλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη κέρξη 

θαη 5 κήλεο εηήζηα επί  πιένλ ησλ 25 εκεξψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη κε 
ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 
 
Ζ ακνηβή θαη ε αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θαη 

εκεξνκίζζηα ηεο παξνχζαο. Δηδηθφηεξα, γηα πεξηπηψζεηο εγθπκνζχλεο / ινρείαο, ε ακνηβή θαη ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο πεξηφδνπ ησλ 5 κελψλ ζα είλαη κε πιήξεο νλνκαζηηθφ κηζζφ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ακνηβή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο Κπξηαθψλ 
Καηαξγείηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 7 ηεο απφ 19-7-2017 Κιαδηθήο ΣΣΔ Τζηκεληνβηνκεραλίαο 
κείσζε θαηά 17,5% ησλ θαηαβαιιφκελσλ πνζψλ ζε επξψ γηα νθηάσξε απαζρφιεζε λχθηαο θαη 
Κπξηαθήο.         

Τα αλσηέξσ πνζά ζπκςεθίδνληαη κε θάζε αχμεζε ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ γηα απαζρφιεζε ηε 
λχθηα θαη ηηο Κπξηαθέο / Αξγίεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ, λφκν, Σ.Σ.Δ. ή δηαηηεηηθή απφθαζε, έζησ θαη κε αλαδξνκηθή ηζρχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Τα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα φιεο νη επηρεηξήζεηο λα νινθιεξψζνπλ ηεο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πξφιεςεο.  
Θα πξέπεη απφ θνηλνχ λα εξγαζζνχλ γηα λα επηηείλνληαη νη πξνζπάζεηεο θαη λα εμαληινχληαη νη 

ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ 
λνκνζεζία, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε πιεπξάο. 
 
Δθαξκνγή Π.Γ. 398/1994 πνπ αθνξά κπνζθειεηηθά, πξνβιήκαηα φξαζεο, θαη φηη πεξηιακβάλεη ν 

Νφκνο φπσο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, θαηά ηελ πξφζιεςε θαη δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, φπνηε θξίλεηαη 
απαξαίηεην. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΖΘΗΚΖ 

ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εζηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα κειεηήζνπλ θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ηνλ φξν θαη ηεο 
πηζαλέο πεξηπηψζεηο εζηθήο θαη ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην 

θνηλνηηθφ δίθαην ηελ Δ.Γ.Σ.Σ.Δ. θαη ηελ πθηζηακέλε Διιεληθή δενληνινγία 
 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Τα κέξε απνδέρνληαη ηελ αλάγθε ζπκβαηφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 
 
Σην πιαίζην θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ησλ δεηεκάησλ 
νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ κειψλ καο, ζπκθσλνχκε ζηα εμήο: 

 
Οπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε αλάιεςε θνηλψλ 
πξσηνβνπιηψλ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, κέζσ ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Υ.ΑΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11-ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΓΗΑΛΟΓΟ 
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Τα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα θαηαβάιινπλ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα γηα   ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ ζηα πιαίζηα 
εηιηθξηλνχο θαη αλνηθηνχ δηαιφγνπ πνπ εθηφο ησλ άιισλ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζέκαηα Υγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Κιάδνπ Τζηκέληνπ,  έηζη ψζηε ε Τζηκεληνβηνκεραλία λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηελ Δζληθή Οηθνλνκία, ζηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε απηή θαη ζηηο Δηαηξίεο. Ο παξαπάλσ δηάινγνο ζα δηεμάγεηαη κηα θνξά ην ρξφλν είηε 
ζηελ ζπλάληεζε γηα ηελ ΣΣΔ είηε εθηάθησο εάλ θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζεσξεί φηη 

ππάξρεη ζεκαληηθφ δήηεκα ηνπ Κιάδνπ ην νπνίν πξέπεη λα ζπδεηεζεί. Ζ εκεξνκελία ζα νξίδεηαη ζε 
ζπλελλφεζε ζηε αξρή ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ Οκνζπνλδίαο θαη εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ.  
 
ΑΡΘΡΟ 12-ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Τα ζπκβαιιφκελα κέξε απνδέρνληαη φηη ζε πεξίπησζε ζπξξνήο ηεο ζχκβαζεο απηήο κε άιιε 
ζπιινγηθή ζχκβαζε ή δηκεξή ζπκθσλία, κπνξεί ν θάζε εξγαδφκελνο λα επηιέμεη απηή ή φπνηα άιιε 
Σ.Σ.Δ. ζειήζεη, εθφζνλ θξίλεη φηη ηνλ ζπκθέξεη ζαλ ζπλνιηθή ξχζκηζε (αιιά κφλν κηα θνξά γηα θάζε 
εκεξνινγηαθφ ρξφλν) αθνχ ην δειψζεη γηα φιε ηε ρξνληά θαη ζε  ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σ.Σ.Δ. Τζηκεληνβηνκεραλίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13- ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

α) Όξνη πξνεγνχκελσλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ θιάδν θαη δελ ηξνπνπνηνχληαη ξεηά 

κε ηελ ζχκβαζε απηή δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
β) Απνδνρέο θαηαβαιιφκελεο πνπ ηπραίλεη λα είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ παξνχζα 

Σ.Σ.Δ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
γ) Παξνρέο ζίηηζεο πνπ ηπρφλ ήδε θαηαβάιινληαη θαη πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα θαηαβάιινληαη δπλάκεη 

ΣΣΔ ή δηκεξνχο ζπκθσλίαο ή θαη’ έζηκν πξαθηηθήο θαη πνπ ηπραίλεη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 
θαζνξηδφκελεο ζηελ παξνχζα ΣΣΔ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, θαη ζε πεξίπησζε ζπξξνήο 
θαηαβάιιεηαη ε πςειφηεξε.   

γ)  Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Σ.Σ.Δ αξρίδεη ηελ 01.01.2018. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΒ  ΤΝΓΔΜΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ 
 
 
 

 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

ΔΡΓΑΣΩΝ ΣΔΥΝΙΣΩΝ 

& ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΙΜΔΝΣΟΤ       


