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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 29/6-6-08) 

Στην Αθήνα σήµερα, την πέµπτη (5η) του µηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ 

(2008), ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της Οµοσπονδίας Προσωπικού 

Αεροπορικών Μεταφορών (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι πιο κάτω 

υπογράφοντες, αφενός Dieter Warnke και Γεώργιος Αντώναρος, Πρόεδρος και 

Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΕΞΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 9) και 

αφετέρου Γιώργος Γαλίτης και Χρήστος Καραγιαννης, Πρόεδρος και Γενικός 

Γραµµατέας αντίστοιχα του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (ΟΠΑΜ), πρώην µε την επωνυµία 

«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΟΠΞΑΕ), 

που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), όλοι 

εξουσιοδοτηµένοι σύµφωνα µε το Νόµο, συνοµολόγησαν και συναποφάσισαν την 

υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που έχει ως αντικείµενο 

τον καθορισµό των όρων αµοιβής και εργασίας των µισθωτών των Ξένων 

Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2008 και 2009 και η οποία έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

α)  Κεκτηµένα δικαιώµατα, συµφωνίες και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που 

υφίστανται µεταξύ των επί µέρους Αεροπορικών Εταιριών και των 

απασχολουµένων σ΄ αυτές δεν θίγονται µε την παρούσα Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας, 

β)  Αυτά που συµφωνούνται στην παρούσα αποτελούν κατώτατα όρια. 

γ)  ∆εν θίγεται το σύστηµα των ετησίων αυξήσεων, που τυχόν υπάρχει σε κάθε µία 

Αεροπορική Εταιρία (MERIT, ANNUAL INCREMENT κλπ.). 

δ)  Πέρα από το βασικό µηνιαίο µισθό καταβάλλονται τα επιδόµατα που 

προβλέπονται στην παρούσα. Τα επιδόµατα αυτά, όπου καθορίζονται σε 

ποσοστό, υπολογίζονται στο βασικό µηνιαίο µισθό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον 

δεν ορίζεται διαφορετικά, τα επιδόµατα της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας είναι ανεξάρτητα των καταβαλλοµένων βασικών µηνιαίων µισθών και 

δεν ενσωµατώνονται στους εν λόγω βασικούς µηνιαίους µισθούς. 
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Άρθρο 2 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 

Έτος 2008 

1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, αναπροσαρµόζονται από 

01.01.2008 κατά ποσοστό 3,2% χωρίς κλιµάκωση. 

2.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί της 30ης Ιουνίου 2008 αναπροσαρµόζονται από 

01.07.2008 κατά ποσοστό 1,4% χωρίς κλιµάκωση. 

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, καµία άλλη 

αναπροσαρµογή των ανωτέρω µισθών και των κατωτέρω επιδοµάτων όπως και 

του µισθού ασφαλείας δεν θα γίνει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

Έτος 2009 

1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, αναπροσαρµόζονται από 

01.01.2009 κατά ποσοστό 4,1% χωρίς κλιµάκωση. 

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, καµία άλλη 

αναπροσαρµογή των ανωτέρω µισθών και των κατωτέρω επιδοµάτων όπως και 

του µισθού ασφαλείας δεν θα γίνει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009. 

Άρθρο 3 

µισθός ασφαλείας 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί το κατώτατο ύψος βασικού 

µηνιαίου µισθού και ο οποίος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Κλάδου 

καθορίζεται: α) από 01.01.2008 στο ποσό των € 604,10, β) από 01.07.2008 στο 

ποσό των € 612,56, γ) από 01.01.2009 στο ποσό των € 637,67 χωρίς άλλη 

αναπροσαρµογή µέχρι 31.12.2009. 

Άρθρο 4 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Τα επιδόµατα που προβλέπονται στα άρθρα 4,5,6,7,8 και 9 της Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας της 24 Ιουνίου 1988, όπως αυτά αναπροσαρµόσθηκαν α) µε το άρθρο 4 της 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 1ης Αυγούστου 1989, β) µε το άρθρο 4 της 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 9ης Ιουλίου 1990, γ) µε το άρθρο 4 της 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 2.7.1991, δ) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας της 29 Ιουνίου 1993, ε) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας της 29.5.1995, στ) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 

17.5.1996, ζ) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 7.5.1997, η) µε 

το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβαοης Εργασίας της 19.5.1998, θ) µε το άρθρο 4 της 
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Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 30.4.1999, ι) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας της 26.4.2000, κ) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας της 21.05.2001 λ) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 

31.7.2002, µ) µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 27.5.2004 και ν) 

µε το άρθρο 4 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 28.6.2006, και µε τους όρους 

και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα πιο πάνω άρθρα, αναπροσαρµόζονται: 

Έτος 2008 

Α.  Από 1ης Ιανουαρίου 2008 κατά ποσοστό αύξησης 3,2%, πλην του επιδόµατος 

τριετιών, ως κάτωθι. 

α)  Οικογενειακό επίδοµα. Το οικογενειακό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 10% 

επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού µισθού € 

1.167,96. Εποµένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόµατος 

καθορίζεται σε € 116,80. 

β)  Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης. Το ελάχιστο όριο της ετησίας αύξησης 

(annual increment) καθορίζεται σε € 22,72. 

γ)  Επίδοµα τροφής. Το επίδοµα τροφής καθορίζεται σε € 110,12. 

δ)  Επίδοµα ταµία. Το ανώτατο όριο του επιδόµατος ταµία καθορίζεται σε € 

40,02. 

ε)  Επίδοµα ειδικών συνθηκών. Το επίδοµα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε 

€ 40,02. 

Επίδοµα τριετιών. Το ανώτατο όριο του βασικού µισθού επί του οποίου 

υπολογίζεται το επίδοµα τριετιών αυξάνεται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 7% χωρίς 

περαιτέρω αύξηση κατά το έτος 2008. Το επίδοµα τριετιών ορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού € 

910,00. Εποµένως το ανώτατο ύψος κάθε µιας τριετίας καθορίζεται σε € 45,50. 

Β.  Τα ανωτέρω επιδόµατα αναπροσαρµόζονται από 1ης Ιουλίου 2008 κατά ποσοστό 

αύξησης 1,4% ως κάτωθι: 

α)  Οικογενειακό επίδοµα. Το οικογενειακό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 10% 

επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού µισθού € 

1.184,31. Εποµένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόµατος 

καθορίζεται σε € 118,43. 

β)  Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης. Το ελάχιστο όριο της ετησίας αύξησης 

(annual increment) καθορίζεται σε € 23,04. 

γ)  Επίδοµα τροφής. Το επίδοµα τροφής καθορίζεται σε € 111,66. 
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ε)  Επίδοµα ταµία. Το ανώτατο όριο του επιδόµατος ταµία καθορίζεται σε € 

40,58. 

στ)  Επίδοµα ειδικών συνθηκών. Το επίδοµα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε 

€ 40,58. 

Καµία άλλη αναπροσαρµογή των παραπάνω επιδοµάτων δεν πρόκειται να χορηγηθεί 

κατά τη διάρκεια του έτους 2008. 

Έτος 2009 

Τα ως άνω επιδόµατα αναπροσαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2009 κατά ποσοστό 

4,1% ως κάτωθι: 

α)  Οικογενειακό επίδοµα. Το οικογενειακό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί 

του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού µισθού € 

1.232,87. Εποµένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού επιδόµατος καθορίζεται 

σε € 123,29. 

β)  Επίδοµα τριετιών. Το επίδοµα τριετιών ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του 

βασικού µισθού µε ανώτατο όριο ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού € 947,31. 

Εποµένως το ανώτατο ύψος κάθε µιας τριετίας καθορίζεται σε € 47,37. 

γ)  Ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης. Το ελάχιστο όριο της ετησίας αύξησης 

(annual increment) καθορίζεται σε € 23,98. 

δ)  Επίδοµα τροφής. Το επίδοµα τροφής καθορίζεται σε € 116,24. 

ε)  Επίδοµα ταµία. Το ανώτατο όριο του επιδόµατος ταµία καθορίζεται σε € 42,24. 

στ) Επίδοµα ειδικών συνθηκών. Το επίδοµα ειδικών συνθηκών καθορίζεται σε € 

42,24. Καµία άλλη αναπροσαρµογή των παραπάνω επιδοµάτων δεν πρόκειται να 

χορηγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2009. 

Άρθρο 5 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Χορηγείται αύξηση του επιδόµατος µεταφοράς κατά 7% από 1.1.2008 και κατά 8% 

από 1.1.2009 και το άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. της 28.6.2006 τροποποιείται ως κάτωθι: 

Α. Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Σπάτα) 

Η µεταφορά των εργαζοµένων στο αεροδρόµιο µπορεί να πραγµατοποιείται είτε µε 

µεταφορικά µέσα που παρέχονται από τις οικείες αεροπορικές εταιρίες, είτε µε την 

καταβολή σ' αυτούς του κοµίστρου ταξί ή µε την καταβολή σ' αυτούς χιλιοµετρικής 

αποζηµιώσεως. Η ως άνω µεταφορά από Ιπς Ιανουαρίου 2008 ορίζεται ως κάτωθι: 

α)  Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει µεταφορικό µέσο το οποίο να 
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διέρχεται από την κατοικία του εργαζόµενου για να τον µεταφέρει στο 

αεροδρόµιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόµιο στην 

κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του µεταξύ της 06:30 και 23:00, η 

ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία θα καταβάλλει στους εργαζόµενους επίδοµα 

µεταφοράς ποσού α) € 111,56 µηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2008 έως 

31.12.2008 και β) € 120,48 µηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2009 έως 

31.12.2009. Το ανωτέρω επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

άδειας αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόµατα 

Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. 

β)  Σε περίπτωση που η εργασία ενός µισθωτού στο αεροδρόµιο λήγει µετά την 

23:00 ή αρχίζει πριν από την 06:30 και η ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία δεν 

διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσο για να παραλάβει τον εργαζόµενο από την 

κατοικία του ή να τον αφήσει σ' αυτήν τουλάχιστον 60' πριν από την έναρξη και 

το πολύ 60' λεπτά µετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για 

τη µεταφορά του. Σε περίπτωση που το µεταφορικό µέσο της εταιρίας µεταβεί 

στην οικία του εργαζοµένου νωρίτερα σχετικά µε την έναρξη της εργασίας ή 

αργότερα σχετικά µε τη λήξη της εργασίας των ως άνω αναφεροµένων 60', ο 

υπερβάλλων χρόνος θα θεωρείται σαν υπερωριακή απασχόληση. 

δ)  Εργαζόµενοι που διαθέτουν δικό τους µεταφορικό µέσο και εφ' όσον το 

δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζηµίωση ισόποση 

προς ποσοστό 16% του ηµίσεως (1/2) του επίσηµου κοµίστρου του λεωφορείου 

ΕχρΓ655 (σήµερα € 1,60) και του κοµίστρου αστικού λεωφορείου (σήµερα € 

0,80) για κάθε πραγµατοποιούµενη διαδροµή από ή προς το αεροδρόµιο µεταξύ 

των ωρών 23:00 έως 06:30. Η ανωτέρω αποζηµίωση θα καταβάλλεται µε 

κατώτατο όριο 4 χιλιοµέτρων και ανώτατο 40 χιλιοµέτρων άσχετα εάν η 

αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσο ή ταξί. 

Β. Γραφεία Πόλεως Αθηνών 

α)  Από 1ης Ιανουαρίου 2008, οι µισθωτοί Γραφείων Πόλεως τα οποία βρίσκονται 

πλησίον του παλαιού αεροδροµίου του Ελληνικού θα λαµβάνουν επίδοµα 

µεταφοράς € 78,74. Το ανωτέρω επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται στα 

επιδόµατα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. Το ως άνω επίδοµα 

αναπροσαρµόζεται την 1π Ιανουαρίου 2009 κατά 8% και ορίζεται στο ποσό των 

€ 85,04. 

β)  Από 15 Ιανουαρίου 2008, οι µισθωτοί όλων των άλλων Γραφείων Πόλεως (εκτός 

από αυτά που ορίζονται ανωτέρω υπό α) θα λαµβάνουν επίδοµα µεταφοράς € 
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52,49. Το ανωτέρω επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας 

αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόµατα 

Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. Το ως άνω επίδοµα αναπροσαρµόζεται την 

1π Ιανουαρίου 2009 κατά 8% και ορίζεται στο ποσό των € 56,69. 

γ)  Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι µισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους οποίους η 

Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για 

µετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους. 

Γ. Θεσσαλονίκη 

Για εργαζόµενους που απασχολούνται στη Θεσσαλονίκη το επίδοµα µεταφοράς 

ρυθµίζεται από 01.01.2008 ως ακολούθως: 

α)  Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει µεταφορικό µέσο το οποίο να 

διέρχεται από την κατοικία του εργαζόµενου για να τον µεταφέρει στο 

αεροδρόµιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόµιο στην 

κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του µεταξύ της 06:30 και 23:00 η 

ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία θα καταβάλλει στους εργαζόµενους το 

σχετικό επίδοµα µεταφοράς α) ποσού € 51,43 µηνιαίως, για την περίοδο από 

1.1.2008 έως 31.12.2008 και β) ποσού € 55,55 " µηνιαίως για την περίοδο από 

1.1.2009 έως 31.12.2009. Το ανωτέρω επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη 

διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται 

στα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 

β)  Σε περίπτωση που η εργασία ενός µισθωτού στο αεροδρόµιο λήγει µετά την 

23:00 ή αρχίζει πριν από τη 06:30 και η ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία δεν 

διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσο για να παραλάβει τον εργαζόµενο από την 

κατοικία του ή τον αφήσει σ' αυτήν τουλάχιστον 60' πριν από την έναρξη και το 

πολύ 60' λεπτά µετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για τη 

µεταφορά του. Σε περίπτωση που το µεταφορικό µέσο της εταιρίας µεταβεί στην 

οικία του εργαζοµένου νωρίτερα σχετικά µε την έναρξη της εργασίας ή αργότερα 

σχετικά µε τη λήξη της εργασίας των ως άνω αναφεροµένων 60' ο υπερβάλλων 

χρόνος θα θεωρείται σαν υπερωριακή απασχόληση. 

Εργαζόµενοι που διαθέτουν δικό τους µεταφορικό µέσο και εφ' όσον το 

δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζηµίωση (ανά 

χιλιόµετρο) για κάθε πραγµατοποιούµενη διαδροµή από ή προς το αεροδρόµιο 

µεταξύ των ωρών 23.00 έως 06.30 ισόποση προς ποσοστό 22,2% του επίσηµου 

κοµίστρου του λεωφορείου Express Αερολιµένας-Θεσσαλονίκη και του κοµίστρου 

αστικού λεωφορείου (σήµερα € 1,20 συνολικά) µε κατώτατο όριο 4 χιλιοµέτρων 

και ανώτατο τα 25 χλµ. άσχετα εάν η αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της 
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µεταφορικό µέσο ή ταξί. 

γ)  Για τους µισθωτούς των Γραφείων Πόλεως η ενδιαφερόµενη εταιρία θα 

καταβάλλει επίδοµα µεταφοράς α) ποσού € 51,43 µηνιαίως, για την περίοδο από 

1.1.2008 έως 31.12.2008 και β) ποσού € 55,55 µηνιαίως για την περίοδο από 

1.1.2009 έως 31.12.2009. 

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι µισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους οποίους η 

Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για 

µετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους. 

Άρθρο 6 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Το άρθρο 6 της Σ.Σ.Ε. της 28.6.2006 τροποποιείται ως κάτωθι: 

1.α)  Όλοι οι εργαζόµενοι στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες που αποχωρούν λόγω 

συνταξιοδοτήσεως ή αποµακρύνονται λόγω συνταξιοδοτήσεως ή των οποίων 

καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας λαµβάνουν ως αποζηµίωση το 100% των 

ακολούθων τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους του τελευταίου µήνα υπό καθεστώς 

πλήρους απασχολήσεως, ανάλογα µε τα ακόλουθα έτη υπηρεσίας των στην ίδια 

αεροπορική εταιρία και µε υπηρεσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

  β)  Επίσης ως προϋπηρεσία θεωρείται και λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή 

του παρόντος άρθρου και η υπηρεσία στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική 

εταιρία, εφόσον ο µισθωτός δεν έλαβε αποζηµίωση από έναν ή περισσότερους 

εργοδότες, βάσει Νόµου ή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. 

  γ)  Ο πίνακας αποζηµιώσεως έχει ως εξής: 

Χρόνος υπηρεσίας 100% των ακολούθων 

2 µηνών µέχρι 1 έτους 1 µηνός 

Άνω του έτους και µέχρι 2 ετών 2 µηνών 

3 ετών 3 µηνών 

4 ετών 4 µηνών 

5 ετών 5 µηνών 

6 ετών 6 µηνών 

7 ετών 7 µηνών 

8 ετών 8 µηνών 

9 ετών 9 µηνών 
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10 ετών 10 µηνών 

11 ετών 11 µηνών 

12 ετών 12 µηνών 

13 ετών 13 µηνών 

14 ετών 14 µηνών 

15 ετών 15 µηνών 

16 ετών 16 µηνών 

17 ετών 17 µηνών 

18 ετών 18 µηνών 

19 ετών 19 µηνών 

20 ετών 20 µηνών 

21 ετών 21 µηνών 

22 ετών 22 µηνών 

23 ετών 23 µηνών 

24 ετών 24 µηνών 

25 ετών 25 µηνών 

26 ετών 26 µηνών 

27 ετών 27 µηνών 

28 ετών 28 µηνών 

29 ετών 29 µηνών 

30 ετών 30 µηνών 

2.  Μισθωτοί που απεχώρησαν, απεβίωσαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή αποµακρύνθηκαν 

προ της ισχύος της παρούσας καλύπτονται ως προς την αποζηµίωση από τη 

συλλογική σύµβαση που ίσχυε κατά τον χρόνο διακοπής της εργασιακής τους 

σχέσης. 

3.  Άνδρες και γυναίκες που συµπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως και 

το 60ο και 55ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα, έχουν δικαίωµα ή να 

παραµείνουν στην εργασία µέχρι να συµπληρώσουν το 62ο έτος οι άνδρες και το 

57ο οι γυναίκες ή ν΄ αποχωρήσουν συνταξιοδοτούµενοι παίρνοντας την 

παραπάνω αποζηµίωση. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωµα ν' αποµακρύνει τον 

εργαζόµενο για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στην συνταξιοδότηση ή ν' 
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αρνηθεί την συγκατάθεση του εφόσον ο εργαζόµενος ζητήσει ν' αποχωρήσει. 

4.α)  Μετά την συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 

57ου για τις γυναίκες ο εργοδότης έχει το δικαίωµα ν' αποµακρύνει τον 

εργαζόµενο. 

  β)  Μετά την συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 

57ου για τις γυναίκες ο εργοδότης έχει το δικαίωµα µε τη σύµφωνη γνώµη του 

εργαζόµενου που έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως, να κρατήσει τον µισθωτό 

στην υπηρεσία. 

  γ)  Έτσι σύµφωνα µε τα πιο πάνω, σε περίπτωση που αποµακρυνθεί ο 

εργαζόµενος από τον εργοδότη ή σε περίπτωση που µονοµερώς αποχωρήσει για 

σύνταξη ο εργαζόµενος που δεν συµφωνεί για την παραµονή του στην υπηρεσία και 

στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται στον εργαζόµενο η πιο πάνω αποζηµίωση. 

5.  Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταγγείλει την σύµβαση εργασίας του 

µισθωτού µόλις αυτός συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και της 

µισθωτού, µόλις αυτή συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. 

Άρθρο 7 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι υπάλληλοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου θα δικαιούνται τις αυξήσεις που 

προβλέπονται από τη ΣΣΕ, εάν οι αυξήσεις αυτές εµπίπτουν στη διάρκεια της 

σύµβασης εργασίας τους. 

Άρθρο 8 

ΡΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Κατά τη διάρκεια της ισχύος" της παρούσας Συλλογικής Σύµβάσής Εργασίας η ΟΠΑΜ 

και τα επί µέρους Σωµατεία των εργαζοµένων στις ξένες αεροπορικές εταιρίες δεν θα 

ζητήσουν αυξήσεις των ανωτέρω ποσών και ποσοστών αυξήσεων των βασικών 

µισθών και επιδοµάτων και δεν θα ζητήσουν νέα επιδόµατα. 

Ρητά συµφωνείται ότι για το αίτηµα της ΟΠΑΜ περί αυξήσεως των αποδοχών για τα 

έτη 2008 και 2009 και για τα λοιπά αιτήµατα που αναφέρονται στην εξώδικη δήλωση 

της ΟΠΑΜ της 7 Ιανουαρίου 2008 προς την ΕΞΑΕ συµφωνείται κοινωνική ειρήνη για 

όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης ήτοι µέχρι τις 

31.12.2009. 

Άρθρο 9 

Οι όροι και συµφωνίες των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας των προηγούµενων 

ετών εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την 
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παρούσα. 

Άρθρο 10 

Τα ανωτέρω συµφωνηθέντα καλύπτουν τις απαιτήσεις των µισθωτών για τα έτη 2008 

και 2009. 

Άρθρο 11 

Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

2008 και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 
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