
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούµενων στις 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:16/21.3.11) 

Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιανουαρίου 2011 οι υπογράφοντες, αφενός ο ∆ιονύσης 

Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και 

βιοµηχανιών, ∆ηµήτρης Ασηµακόποϋλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, 

Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, Βασίλης Κορκίδής, Πρόεδρος και Γεώργιος 

Καρανίκας, Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού 

Εµπορίου και αφετέρου οι Σπυρίδων Γαβριηλίδης, Πρόεδρος και Σάββας 

Καραδήµος, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωπόνων 

Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων, νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και 

συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Γεωπόνοι Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων οι οποίοι είναι µέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων και 

απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις βιοµηχανικές, 

βιοτεχνικές, επαγγελµατικές, εµπορικές, ΑΕ, ΕΠΕ επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Κατώτατα όρια µισθών 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των υπαγοµένων 

εργαζοµένων στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε την 

από 11.7.2008 ΣΣΕ των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης 

της χώρας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

109/26.8.2008),  



Α. αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της 

ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010. 

Β. Τα κατώτατα όρια των µισθών των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως θα 

έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο «Α» της 

παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό 

της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. 

Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Harmonised index of consumer prices ) της Ευρωζώνης (Eurogroup) όπως 

αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδοµα αδείας 

Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας 

καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της 

από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των 

ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος 

αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010) 

Άρθρο 4 

 Ερµηνευτική διάταξη 

Το δικαίωµα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς

που θέσπισε τα άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, 

όχι µόνο στους εξ ' αίµατος, αλλά και στους εξ' αγχιστείας στην ίδια γραµµή 

και τον ίδιο βαθµό. 

Άρθρο 5  

∆ιατηρούµενες διατάξεις 

Αποδοχές  ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή  τυχόν 

Υπουργικές Αποφάσεις,  εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, ή ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

 



Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 
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