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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, 

Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

δικαίου στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.∆.∆. όλης της Χώρας.» 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 117/23-9-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 17/09/2008 οι υπογεγραµµένοι 

α)  Σωτήριος Βασιλάκος, Υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, δυνάµει της αριθµ. 2/65882/0022/26-

10-2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

β)  Άγγελος Ντόβας, Αλοϋσιος Ζαλώνης και Σαραντόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος και µέλος, αντίστοιχα του Πανελληνίου Συνδέσµου Φυλάκων 

Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ», νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι δυνάµει 

της από 22/04/08 εξουσιοδότησης του ανωτέρω Συνδέσµου, συνοµολογήσαµε 

και συν-αποδεκτήκαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), η οποία έχει ως κατωτέρω: 

Άρθρο 1 

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Αρχιφύλακες, Φύλακες Νυχτοφύλακες και 

Θυρωροί, που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. όλης της χώρας και είναι µέλη του παραπάνω Συνδέσµου. 

Άρθρο 2 

Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ορίζονται ως εξής: 

Α)  Οι Βασικοί Μισθοί των υπαγοµένων στο άρθρο 1 της παρούσας οι οποίοι είναι 

κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από 

τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.∆50/2001 καθορίζονται ως εξής: 

 

Έτη 

Υπηρεσίας 

Βασικός 

Μισθός σε € 

0 έως 5 517 

6 έως 10 529 

11 έως 16 534 
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17 έως 21 539 

22 έως 26 557 

27 έως 30 619 

30 και άνω 630 

 

Β)  Οι Βασικοί Μισθοί των υπαγοµένων στο άρθρο 1 της παρούσας οι οποίοι είναι 

κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.∆50/2001 και έχει αποτελέσει προσόν 

διορισµού, καθορίζονται ως εξής: 

Έτη 

Υπηρεσίας 

Βασικός 

Μισθός σε € 

0 έως 5 556 

6 έως 10 567 

11 έως 16 572 

17 έως 21 577 

22 έως 26 594 

27 έως 30 654 

30 και άνω 715 

 

Άρθρο 3 

Οι ρυθµίσεις της από 12/09/2007 ΣΣΕ (Α.Π.Κ.83/14-09-2007) οι οποίες δεν 

τροποποιούνται οι καταργούνται µε την παρούσα παραµένουν σε ισχύ. 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31-12-2007 ανώτερες αποδοχές, σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας ΣΣΕ, εξακολουθούν να διατηρούνται, για τους µισθωτούς 

που υπάγονται στην παρούσα, ως προσωπική διαφορά η οποία µειώνεται από 

οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η 1/1/2008. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 ΑΛΟΥΙΣΙΟΣ ΖΑΛΩΝΗΣ 
 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 


