ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών όλης της χώρας ΕΤΩΝ 2010-2011

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:3/19.1.2011)
Στην Αθήνα σήµερα, 23 ∆εκεµβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόµενοι:
1. Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της
Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος,
2. ∆ιονύσιος Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής, του ΣΕΒ – συνδέσµου επιχειρήσεων
και βιοµηχανιών,
3. ∆ηµήτριος Ασηµακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραµµατέας της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος,
όλοι νόµιµοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, παρουσία του Μεσολαβητή
Ιωάννη Τουτζιαράκη, συµφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω
συλλογικής συµβάσεως εργασίας.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Στους όρους αυτής της συλλογικής σύµβασης εργασίας υπάγεται το προσωπικό
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα Αναλυτές, Προγραµµατιστές, Χειριστές Η/Υ
που απασχολούνται στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Επιπλέον, στη σύµβαση αυτή υπάγονται και οι Ηλεκτρονικοί - Τεχνικοί HARDWARE
(µέσων σχολών) εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις µέλη της ΓΣΕΒΕΕ. Οι
ρυθµίσεις που διέπουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών –
Τεχνικών HARDWARE, δεν δεσµεύουν τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΕΒ.
Άρθρο 2
Αυξήσεις µισθών
1.

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως έχουν

διαµορφωθεί την 31η -12-2009 µε βάση την ΣΣΕ «Για τους όρους αµοιβής και

εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας» ΠΚ Υπ.
Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 139/29-10-08, αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού
για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός
πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του

1

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised
index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area), όπως αυτός ανακοινώνεται
από την Eurostat.
2.

Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος

άρθρου και των επιδοµάτων γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και
στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο
του πέντε (5).
Άρθρο 3
Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές
και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη
χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την
1η Ιανουαρίου µέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των
εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε
µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι

όροι

και

προϋποθέσεις

καταβολής

αυτών

των

επιδοµάτων

περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας ετών 2010 – 2011 – 2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης
14/16.7.2010).
Γενικές

ή

ειδικές

διατάξεις

νόµων,

διαταγµάτων,

υπουργικών

αποφάσεων,

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού,
καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται
σε ισχύ.
Άρθρο 4
Επίδοµα άδειας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε
χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές
άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών
συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
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αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 ηµερών γι
αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και
µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή
τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Γενικές

ή

ειδικές

διατάξεις

νόµων,

διαταγµάτων,

υπουργικών

αποφάσεων,

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και
λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισµού,
καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται
σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε περίπτωση
πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφοµένων των
λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον

συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων
για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 5
∆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 6
∆ιάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31/12/2011.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ
ΣΕΒ – ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΟΙΥΕ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΓΣΕΒΕΕ

ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4

