
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού µε σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο και στα ΝΠ∆∆. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:2/25-1-2007)      

Στην Αθήνα σήµερα 25 Ιανουαρίου 2007 οι υπογεγραµµένοι: 

α)  Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ. 2/8734/0022/16-2-2005 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών και 

β)  Αθανάσιος Κόλλιας Πρόεδρος και Ηλίας Τζώρτζος Γενικός Γραµµατέας, της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Ιδιωτικού ∆ικαίου στο ∆ηµόσιο 

(Π.Ο.Ε.Ι.∆.∆), νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι δυνάµει της αριθµ.4687/25.1.2007 

εξουσιοδότησης του ∆.Σ. της παραπάνω Οµοσπονδίας, 

συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α 

Άρθρο 1 

Α)  Στο µέρος Ά της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι 

απασχολούµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου 

χρόνου στο ∆ηµόσιο και στα Ν.Π.∆.∆. που είναι µέλη των σωµατείων, τα οποία 

ανήκουν στην δύναµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Ιδιωτικού 

∆ικαίου στο ∆ηµόσιο (Π.Ο.Ε.Ι.∆.∆). 

Β)  Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε βεβαίωση της ανωτέρω Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 2 

Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, του άρθρου 27 παρ.2 και του άρθρου 28 του ν.3205/2003 

(297/Α723-12-2003) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 

∆ηµοσίου ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ µονίµων στελεχών των ενόπλων δυνάµεων και αντιστοίχων 

της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες 

συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

ν.3336/2005 (96/Α/20-4-05) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3453/2006 

(74/Α/7-4-06), επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρµογή στο προσωπικό του 

άρθρου 1 του Μέρους Α' της παρούσας. 
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Άρθρο 3 

Η διάταξη του άρθρου 16 παρ.8 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ Α/138/2005) επεκτείνεται και 

έχουν ανάλογη εφαρµογή στο προσωπικό του άρθρου 1 του Μέρους Α' της 

παρούσας. 

Άρθρο 4 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόµενους που υπάγονται σ' αυτή, 

καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε., ή ∆ιαιτητική απόφαση ή διάταξη νόµου, ή 

Προεδρικό ∆ιάταγµα ή κοινή υπουργική απόφαση, που ρυθµίζει τις αποδοχές του 

προσωπικού του άρθρου 1 του Μέρους Α' της παρούσης. 

Άρθρο 5 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31-12-2005 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε. κατά την 1-1-2006, διατηρούνται ως προσωπική 

διαφορά. 

ΜΕΡΟΣ Β 

Άρθρο 6 

Α)  Στο µέρος Β' της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι 

µουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) οι οποίοι κατετάγησαν σε οργανικές θέσεις µε σύµβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου βάσει των διατάξεων του π;δΐ64/26θ4 και του 

ν.3320/2005 και που είναι µέλη των σωµατείων, τα οποία ανήκουν στην δύναµη 

της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Ιδιωτικού ∆ικαίου στο ∆ηµόσιο 

(Π.Ο.Ε.Ι.∆.∆). 

Β)  Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε βεβαίωση της ανωτέρω Οµοσπονδίας. 

Άρθρο 7 

Οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κεφ,ΣΤ' του ν.3205/03 (297/Α 723-12-2003) όπως 

τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3336/2005 (96/Α/20-4-05) και 

τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3453/2006 (74/Α/7-4-06), επεκτείνονται και έχουν 

ανάλογη εφαρµογή στο, προσωπικό του Μέρους Β' της παρούσας. Οι υπαγόµενοι στις 

ρυθµίσεις του Β' Μέρους λαµβάνουν τις αποδοχές της θέσεις τους από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης τους; όπως ρητά ορίζεται στην παρ.4 του 

άρθρου 1 ίτόυ ν.3320/2005. 
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Άρθρο 8 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόµενους που υπάγονται σ' αυτή, 

καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε., ή ∆ιαιτητική απόφαση ή διάταξη νόµου, ή 

Προεδρικό ∆ιάταγµα ή κοινή υπουργική απόφαση, που ρυθµίζει τις αποδοχές του 

προσωπικού του Μέρους Β' της παρούσας. 

Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1-1-2006 εκτός από τους υπαγόµενους στο 

Μέρος Β' της παρούσας, για τους οποίους η ισχύς της παρούσας ορίζεται η 

ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 
 ΗΛΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΟΣ 
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