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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας του προ-

σωπικού της επιχείρησης µε την επωνυµία ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  

ΝΕΟSET ΑΒΕΕ στο Βασιλικό Χαλκίδος» 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εύβοιας: 5/1-7-2008) 

Σήµερα την 25/06/2008 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα και ενώπιον του Με-

σολαβητή κ. Κωνσταντίνου Κρεµαλή οι υπογεγραµµένοι, αφενός οι κ.κ. Σεραφείµ Πα-

ληκάρας και Νικόλαος Κατσιµπράκης ως εκπρόσωποι της Εταιρείας «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕ-

ΣΕΙΣ ΝΕΟSET ΑΒΕΕ» και αφετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σαµαρτζής, Πρόεδρος, Σοφία 

Βουτυρίτσα, Γεν. Γραµµατέας και ∆ηµήτριος Τσάκας, Αντιπρόεδρος ως εκπρόσωποι 

του «Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων ΝΕΟSΕΤ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ», άπαντες δεό-

ντως εξουσιοδοτηµένοι για την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσης επιχειρησια-

κής συλλογικής σύµβασης εργασίας, συναπεδέχθησαν και συνοµολόγησαν το περιε-

χόµενο αυτής, µε τους κατωτέρω ειδικούς όρους. 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στην παρούσα επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό, ανεξαρ-

τήτως κατηγορίας, θέσεως ή ειδικότητας, που απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας, στο εργοστάσιο, τα γραφεία, τις αποθήκες και τις εν γένει εγκαταστάσεις 

της NEOSET AEBE, στο Βασιλικό Χαλκίδος. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

α) Για το προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας εφαρµογή έχει η µε 

αρ. 33/2007 ∆.Α. «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των βιοµηχανικών επιχειρή-

σεων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. 

Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 19/17-7-2007), ως προς όλες τις µισθολογικές 

ρυθµίσεις και τους λοιπούς όρους εργασίας. 

β) Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια του πιο πάνω προσωπικού, όπως δια-

µορφώνονται 31-12-2007 σύµφωνα µε τα ανωτέρω (∆.Α. 33/2007) αυξάνονται από 

1-1-2008 κατά ποσοστό 4%. 

γ) Τυχόν αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα 

για το έτος 2008 συµψηφίζονται µε τις αυξήσεις της παρούσας ρύθµισης. 
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Άρθρο 3 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι γε-

νικώς όροι εργασίας, που προβλέπονται από συλλογικές ρυθµίσεις, ατοµικές συµβά-

σεις εργασίας, διµερείς συµφωνίες κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1-1-2008. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για την εταιρεία «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

NEOSET ABEE» 
Για το Σωµατείο Εργατοϋπαλλήλων 

NEOSET Βασιλικού Χαλκίδας 
 
 
 

Σεραφείµ Παληκάρας 

 
 
 

Γεώργιος Σαµαρτζής 
 
 
 

Νικόλαος Κατσιµπράκης 

 
 
 

Σοφία Βουτυρίτσα 
  

 
 

∆ηµήτριος Τσάκας 

 


