ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008 - 2009
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων
Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 34/10-6-08)

Στην Αθήνα σήµερα 26 Μαΐου 2008, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι:
1. Επαµεινώνδας Τζαβάρας, Πρόεδρος, που εκπροσωπεί νόµιµα το Σωµατείο
εργαζοµένων µε την ονοµασία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών» και
2. ∆ιονύσιος Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής, που εκπροσωπεί νόµιµα τον ΣΕΒ
σύνδεσµο επιχειρήσεων και βιοµηχανιών
3. Γεώργιος

Αναστασόπουλος,

που

εκπροσωπεί

νόµιµα

το

Σύνδεσµο

Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ,
4. ∆ήµήτριος Αρµενάκης, που εκπροσωπεί νόµιµα την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου,
όλοι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας, παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Μιλτιάδη Σταµπουλή,
συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι Ανωτέρων
Σχολών όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις, µέλη, των συµβαλλοµένων
στην παρούσα εργοδοτικών οργανώσεων.
Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2007, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό
3,6% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2008, αυξάνονται
περαιτέρω από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,3%.
2. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30-4-2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1-5-2009
κατά ποσοστό 5,6%.
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Άρθρο 3
Επιδόµατα
Το χορηγούµενο επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, ορίζεται από 1-1-2008 σε ποσοστό
18%.
Άρθρο 4
Λοιπές Ρυθµίσεις
Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και οι θεσµικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009, στο µέτρο που τους
αφορούν.
Άρθρο 5
∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της από 5-6-2006 Σ.Σ.Ε.,
καθώς και όλων των προηγούµενων ρυθµίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις,
∆ιαιτητικές Αποφάσεις, ΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισµούς, ατοµικές συµβάσεις εργασίας
δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1-1-2008.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ

2

\\Odysseas\public\O.ME.D\06s-s-e\Sse-2008\sse-9-2008-ilektronikoi-anoteras-2008+2009.doc

