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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Φυλάκων- Νυχτοφυλάκων και 

Θυρωρών Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας 

ΕΤΩΝ 2008-2009 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 141/29-10-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 7 Οκτωβρίου 2008. οι υπογράφοντες αφενός: 

1)  ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συνδέσµου 

επιχειρήσεων και βιοµηχανιών 

2)  ∆ηµ. Ασηµακόπουλος και Νικ. Σκορϊνης, Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας 

αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, 

Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), και αφετέρου 

Μετάξια Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας 

αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), όλοι 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συνοµολογούν και 

συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι φύλακες, νυκτοφύλακες, και θυρωροί 

που απασχολούνται στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 

διαµορφωθεί την 31/12/2007 αυξάνονται ως εξής: 

α.  Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5% και από 1-09-2008 αυξάνονται 

περαιτέρω κατά ποσοστό 3,5%. 

β.  Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2008, µε 

βάση τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, αυξάνονται από 1.1.2009 

κατά ποσοστό 2% και από 1-09-2009 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 

4,1%. 
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Άρθρο 3 

Χορήγηση πρόσθετου µισθολογικού κλιµακίου 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει 21 έτη 

υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται από 1.1.2008, ένα πρόσθετο µισθολογικό 

κλιµάκιο που ορίζεται ίσο µε το µισθολογικό κλιµάκιο που ισχύει σήµερα για τα έτη 

18-35 προσαυξηµένο κατά 5% 

Άρθρο 4 

Επίδοµα Αρχιφύλακα - Επόπτη 

Το επίδοµα που χορηγήθηκε µε την από 12,4.1982 ΣΣΕ σε όσους χαρακτηρίζονται 

από τις επιχειρήσεις σαν αρχιφύλακες ή επόπτες ορίζεται σε 11% επί των βασικών 

µηνιαίων µισθών τους. 

Άρθρο 5 

Προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά 25ετή εργασία 

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα 

(10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε 

εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) 

εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 

είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης 

εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 

µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και είκοσι εξ (26) 

εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα 

Άρθρο 6 

Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του 

παιδιού 

Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρία), οι εργαζόµενοι γονείς 

δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια 

του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι 

τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά 

και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του 

παιδιού. 
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Άρθρο 7 

Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών των τριτέκνων 

και πολυτέκνων 

Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 

του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται σε 

14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η 

προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω. 

Άρθρο 8 

Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων 

Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της 

οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, 

εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς. 

Άρθρο 9 

Προσπελασιµότητα των εργαζοµένων ΑµΕΑ στη χρήση Η/Υ 

Τα συµβαλλόµενα στην παρούσα ΣΣΕ µέρη στο πλαίσιο των επιβεβληµένων 

παρεµβάσεων τους για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον 

τοµέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές 

δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και 

παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες τους 

οποίους απασχολούν. Ειδικότερα σ' ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε 

κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους (πχ. 

ασύρµατη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες 

διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το κεφάλι, εικονικό 

πληκτρολόγιο, πνευµατικός διακόπτης, οθόνη και µεταφραστής Braille, αναγνώστης 

και µεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση οµιλίας τραπέζι στήριξης µεταβλητού ύψους 

κ.ά.), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-τρία) ΑµΕΑ να διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ.  

Άρθρο 10 

Εξοικείωση των εργαζοµένων µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών 

Τα συµβαλλόµενα, στην παρούσα ΣΣΕ µέρη αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης 

στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων µέσω της γνώσης και την ανάγκη 

συνεχούς εξοικείωσης των εργαζοµένων, νέων ή µεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα 

δεδοµένα από την διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και. Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  
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Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται: 

-  Η διευκόλυνση των εργαζοµένων προκειµένου να καταρτίζονται και 

επιµορφώνονται στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να 

επεξεργάζονται αποτελεσµατικά πληροφορίες, που σχετίζονται µε το περιεχόµενο 

και τις προοπτικές της εργασίας τους. 

-  Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενους, όσον αφορά στην 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. 

-  Η υποστήριξη των εργαζόµενων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων τους, 

όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή µέσω δικτύων), δεξιότητες 

χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές 

δεξιότητες που συνδέονται µε κάποιο προσόν ή ταλέντο. 

Άρθρο 11 

∆ιατηρούµενες ∆ιατάξεις 

α.  ∆ιατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ και ∆Α που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται 

µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 

β.  Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας 

ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηµατική πρακτική, ή εσωτερικούς κανονισµούς 

εργασίας ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθµίσεις 

αυτής της ΣΣΕ. 

Άρθρο 12 

Ισχύς 

Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1.1.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΥΕ 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 


