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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στην Αθήνα σήµερα την 14/07/2000 ενώπιον του µεσολαβητή κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου,

οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός:

α) Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου

Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ),

β) Γεώργιος Μότσος, Πρόεδρος και Γεώργιος ∆ρίκος, Γεν. Γραµµατέας της Γενικής

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνικών και Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),

και αφετέρου

γ) Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος, Θάνος Βασιλόπουλος, Γενικός Γραµµατέας της

Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ),

δ) Αθ. Καρανάσιος και Ελ. Λεωνίδας, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα του

Πανελληνίου Συνδέσµου Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών «Η ΕΝΩΣΗ»,

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι συνοµολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της

παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρµογής

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι φύλακες, νυκτοφύλακες, και θυρωροί που

απασχολούνται στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Άρθρο 2

 Βασικοί µισθοί 2000-2001

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε , χορηγείται αύξηση που αντιστοιχεί

σε ποσοστό επί των βασικών µισθών, όπως αυτοί διαµορφώνονται κάθε φορά λόγω της

αύξησης που χορηγείται για το αµέσως προηγούµενο διάστηµα, ως εξής:



O
.M
E
.D
.

2

2.1. Από 1/1/2000  κατά ποσοστό 2,7% επί των βασικών µηνιαίων µισθών που είχαν

διαµορφωθεί την 31-12-99, µε βάση την από 12-6-1998 (Π.Κ.Υ.Ε. 64/1998) και

26-5-1999 ΣΣΕ (Π.Κ.Υ.Ε. 46/1999). Στην ανωτέρω ποσοστιαία αύξηση

συµπεριλαµβάνεται και το διορθωτικό ποσό 0,7% που αποτελεί την επίσηµη

υπέρβαση του τιµαρίθµου για το διάστηµα από τον ∆εκέµβριο του 1998 µέχρι τον

∆εκέµβριο  του1999.

2.2. Από 1/7/2000 κατά ποσοστό 1,5% επί των βασικών µισθών που θα έχουν

διαµορφωθεί την 30.6.2000,

2.3. από 1/1/2001 κατά ποσοστό 1,8% επί των βασικών µισθών που θα έχουν

διαµορφωθεί την 31/12/2000,

2.4. από 1/7/2001 κατά ποσοστό 1,7% επί των βασικών µισθών που θα έχουν

διαµορφωθεί την 30/6/2001.

2.5. Εφόσον την 1/1/2002 οι µισθοί της παρούσας ΣΣΕ, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την

31/12/2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά µια

ποσοστιαία µονάδα τον επίσηµο µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή του έτους 2001, θα

αναπροσαρµοστούν από 1/1/2002 έτσι ώστε η συνολική τους αύξηση για το 2001 να

υπερβαίνει κατ' αυτό το ποσοστό τον µέσο ∆ΤΚ.

Άρθρο 3

  Προσαύξηση τριετίας εργαζοµένων που έχουν συµπληρώσει 18 έτη

προϋπηρεσίας

Στους υπαγόµενους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς πού έχουν συµπληρώσει 18 έτη υπηρεσίας

ή προϋπηρεσίας χορηγείται από 1.1.2001 αύξηση του ποσοστού της τριετίας τους, το

οποίο  και ορίζεται σε 10% επί του προηγούµενου µισθολογικού κλιµακίου, αντί για 5% που

θα ισχύει µέχρι 31-12-2000.

Άρθρο 4

Ετήσια άδεια µε αποδοχές

Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας

εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας

εργασίας.
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Άρθρο 5

Άδεια µητρότητας

Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δέκα

επτά (17) εβδοµάδες.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.

Άρθρο 6

 Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης

της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο

9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

Άρθρο 7

 Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου

Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιµες

ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για

όσους εργάζονται πενθήµερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2)

ηµέρες άδεια µε αποδοχές.

Άρθρο 8

 Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών

καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και

πάνω.
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Άρθρο 9

Λοιπές ρυθµίσεις

 9.1  Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν µε βάση την παρούσα ΣΣΕ και τις προηγούµενες όµοιες

ρυθµίσεις των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, υπολογίζονται επί των βασικών

τους µισθών, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά.

 9.2  ∆ιατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ και ∆Α που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται µε

την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν

 9.3. 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 10

 Ισχύς

Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από την 1/1/2000, εκτός των

ρυθµίσεων εκείνων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικός χρόνος εφαρµογής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΟΙΥΕ Για τον ΣΕΒ Για την ΓΣΕΒΕΕ Για τον Παν. Σύνδεσµο

Φυλάκων Νυκτοφυλάκων

Θυρωρών

Μ. Στεκουλέα

Πρόεδρος

Ελ. Αντωνακόπουλος

Πρόεδρος

Γ.  Μότσος

Πρόεδρος

Αθ. Καρανάσιος

Πρόεδρος

Θ. Βασιλόπουλος

Γεν. Γραµµατέας

Γ. ∆ρίκος

Γεν. Γραµµατέας

Ελ. Λεωνίδας

Γεν. Γραµµατέας


