ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών
απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:64/11-7-2007

Στην Αθήνα σήµερα 22 Ιουνίου 2007, οι υπογράφοντες, αφενός ∆ιονύσης Νικολάου,
Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, και αφετέρου
Αντώνιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, 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 Γεωλόγοι πτυχιούχοι Ανωτάτων
Σχολών που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία µε αµοιβή στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις
όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αύξηση βασικών µισθών
2.1.

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στη ΣΣΕ αυτή µισθωτών, όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31-12-2005, σύµφωνα µε την από 30-12-2004 Σ.Σ.Ε. "για τους
όρους αµοιβής και εργασίας των Γεωλόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών,
απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας" (Π.Κ. 62/30-92003), αυξάνονται σε ποσοστό 3% από 1.1.2006 και, όπως θα έχουν
διαµορφωθεί στις 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά 3,1% από 1-9-2006.

2.2.

Για το έτος 2007 οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις
31-12-2006, βάσει της παρ.2.1. ανωτέρω, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά
ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-8-2007, αυξάνονται
περαιτέρω κατά ποσοστό 2,6% από 1-9-2007.
Άρθρο 3
Προϋπηρεσία Γεωλόγου

Ως υπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο
απασχολήσεως µε την ιδιότητα του γεωλόγου πτυχιούχου ανώτατης σχολής στον
αυτό ή σε άλλο εργοδότη (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. ή φυσικό πρόσωπο) µε
εξηρτηµένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ ή φυσικό
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πρόσωπο

µε

εξηρτηµένη

εργασία,

προσµετράται

από

την

ηµέρα

που

θα

προσκοµισθούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύεται αυτή.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος γεωλόγου σε
αντικείµενο συναφές µε το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαµβάνεται ή
απασχολείται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης της
αρµόδιας ∆ΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Άρθρο 4
Θεσµικοί όροι ΕΓΣΣΕ
Όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί
συµπληρώθηκαν µε τις από 24-5-2004 και από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και
εφαρµόζονται και για τους υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς.
Άρθρο 5
∆ιατήρηση όρων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
5.1.

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ
ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα,
Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να
ισχύουν.

5.2.

Όσες διατάξεις της από 30-12-2004 ΣΣΕ, καθώς και των προηγούµενων αυτής
σχετικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων δεν
έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γενικός ∆ιευθυντής
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