ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου πολιτικού Προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας,
που ανήκει στο Σωµατείο Εργαζοµένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 120/29-12-2005)

Στην Αθήνα σήµερα 29/12/2005 οι υπογεγραµµένοι:
α) Βασιλάκος Σωτήρης, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε βαθµό
Γ΄ του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της
αριθµ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών.
β) ∆ιονύσιος Πλέσσας και Γιώργος Κιτσάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας
αντίστοιχα του Σωµατείου Εργαζοµένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου,
νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι δυνάµει της αριθµ. 248/20-12-2005 εξουσιοδότησης
του ∆.Σ. του παραπάνω Σωµατείου.
Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρακάτω
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας:
Άρθρο 1
Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγεται το µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικό προσωπικό της Πολεµικής Αεροπορίας,
που ανήκει στη δύναµη του Σωµατείου Εργαζοµένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου.
Άρθρο 2
Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της
παρούσας ορίζεται κατά ειδικότητα ως εξής:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β-Μ

1

Τεχνίτης Β΄, Βοηθός Α΄, Βοηθός Β΄

470,00

2

Τεχνίτης Α΄

505,00

3

Αρχιτεχνίτης Β΄

512,00

4

και από 33 έτη υπηρεσίας

515,00

5

Αρχιτεχνίτης Α΄

522,00

6

και από 33 έτη υπηρεσίας

525,00
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7

Υπεργοδηγός Β΄

528,00

8

και από 33 έτη υπηρεσίας

531,00

9

Υπεργοδηγός Α΄

535,00

10

και από 33 έτη υπηρεσίας

538,00

11

Επόπτης

548,00

12

και από 33 έτη υπηρεσίας

554,00
Άρθρο 3

Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, πέραν του βασικού
µισθού της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο,
χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόµατα κατά µήνα.
1. Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:
ΕΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%

11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%
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Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς µισθούς του άρθρου 2 της
παρούσας. Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος υπηρεσίας στην Πολεµική Αεροπορία. Για τους υπηρετούντες κατά την
31.12.1999, πέραν του ανωτέρω χρόνου, λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος
προϋπηρεσίας που είχε αναγνωρισθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή για µισθολογική
εξέλιξη, από τις κείµενες διατάξεις.
2. Ενοποιηµένο επίδοµα ειδικών συνθηκών πολεµικής Αεροπορίας οριζόµενο σε
ποσοστό 80% υπολογιζόµενο στους βασικούς µισθούς του άρθρου 2 της
παρούσας.

Το

επίδοµα

αυτό

αντικαθιστά

τα

παλαιά

επιδόµατα

που

καταβάλλονταν µέχρι 31.12.1999, όπως ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20%.
Αυξηµένου κινδύνου σε ποσοστό 25%;τεχνικό, ειδικό επίδοµα κ.λπ., επιδόµατα
που προβλέπονταν από προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή
διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν.2019/1992, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 41
του Ν.2065/1992.
3. Επίδοµα συζύγου οριζόµενο σε 35,00 ΕΥΡΩ µηνιαίως το οποίο χορηγείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003.
4. Επίδοµα τέκνων οριζόµενο ως εξής:
Για το 1° τέκνο

18,00 ΕΥΡΩ το µήνα

Για το 2° τέκνο

18,00 ΕΥΡΩ το µήνα

Για το 3° τέκνο

47,00 ΕΥΡΩ το µήνα

Για το 4° τέκνο

47,00 ΕΥΡΩ το µήνα

Για κάθε ένα από τα 5 τέκνα και άνω

73,00 ΕΥΡΩ το µήνα.

Το επίδοµα αυτό χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν.3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.3336/2005.
5. Νοσοκοµειακό επίδοµα οριζόµενο σε 45,00 ΕΥΡΩ· µηνιαίως σε όλο το προσωπικό
της παρούσας, που απασχολείται ανεξαρτήτως ειδικότητας στα Νοσοκοµεία της
Πολεµικής Αεροπορίας.
6. Πτυχίου οριζόµενο σε 17,61 ΕΥΡΩ µηνιαίως το οποίο καταβάλλεται µόνο στους
αποφοίτους ανώτατης ή ανωτέρας σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και το οποίο απαιτήθηκε
ως προσόν διορισµού.
7. Επόπτη οριζόµενο σε 14,67 ΕΥΡΩ µηνιαίως στους υπεργοδηγούς Α' που έχουν
4 χρόνια στο βαθµό και χρησιµοποιούνται ως επόπτες ή έχουν προαχθεί στο
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βαθµό του Επόπτη.
8. Εξάντλησης ιεραρχίας οριζόµενο σε 14,67 ΕΥΡΩ το οποίο χορηγείται µόλις
συµπληρώσουν 3 χρόνια στον τελευταίο βαθµό που προβλέπεται για την
ειδικότητά τους.
9. Επίδοµα βαρέων αυτοκινήτων - ρυµουλκών οριζόµενο σε 40,00 € µηνιαίως, το
οποίο χορηγείται στους οδηγούς που απασχολούνται:
α) Σε βαρέα αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 6τόνων.
β) Σε

βυτιοφόρα

ανεξαρτήτως

εκκενώσεως

ωφελίµου

βόθρων

φορτίου

και

και

αποκοµιδής

του

χρόνου

της

απορριµµάτων
ηµερησίας

ή

εβδοµαδιαίας εργασίας των σε αυτά.
γ) Σε βαρέα ρυµουλκά µετά ρυµουλκούµενων κατόχους αντιστοίχων πτυχίων ή
αδειών.
10. Υπογραφής καταλόγου οριζόµενο κατά µήνα ως εξής:*
Από 1-1-2005

σε

484,22 ΕΥΡΩ

Από 1-1-2006

και εφεξής σε

572,26 ΕΥΡΩ

το οποίο αυξάνεται

Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους µισθωτούς κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων µετά
το 2° έτος απασχόλησης που εργάζονται:
α) Στα ολόσωµα Α/Φ και Α/Κ.
β) Στην επισκευή και συντήρηση των εξαρτηµάτων Α/Φ και Α/Κ.
γ) Στις ηλεκτρονικές συσκευές.
δ) Στην κατασκευή επισκευή και συντήρηση συστηµάτων και εξαρτηµάτων
υποστήριξης Α/Φ.
ε) Στη συντήρηση υποστήριξης πτήσεων, µέσων, εγκαταστάσεων, τεχνολογικό
εξοπλισµό, ασφάλειας πτήσεων και εδάφους.
11. Στο προσωπικό που δε δικαιούται το επίδοµα υπογραφής καταλόγου του ά
ρθρου 3 της παρούσας χορηγείται ειδικό επίδοµα οριζόµενο κατά µήνα ως εξής:
α) Για το προσωπικό που δε δικαιούται το επίδοµα υπογραφής καταλόγου και
κατέχει πτυχίο ανώτατης σχολής (ΑΕΙ), το οποίο απαιτήθηκε ως απαραίτητο
προσόν για την πρόσληψή του σε 146,74 ΕΥΡΩ µηνιαίως.
β) Για το προσωπικό που δε δικαιούται επίδοµα υπογραφής καταλόγου και
κατέχει πτυχίο ανώτερης σχολής (ΤΕΙ), το οποίο απαιτήθηκε ως απαραίτητο
προσόν για την πρόσληψή του σε 117,39 ΕΥΡΩ µηνιαίως.
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γ) Για το λοιπό προσωπικό που ανήκει στις περιπτώσεις (α) και (β) και που δε
δικαιούται το επίδοµα υπογραφής καταλόγου σε 88,00 ΕΥΡΩ µηνιαίως
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του εν λόγω
επιδόµατος είναι ο εργαζόµενος να µη δικαιούται το επίδοµα υπογραφής
καταλόγου, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.
12. Κορυφής οριζόµενο σε 11,74 Έυρώ µηνιαίως, στους υπηρετούντες σε Μονάδες
Κορυφών.
Άρθρο 4
Το ηµεροµίσθιο, του προσωπικού ι.δ. που υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας
Σ.Σ.Ε. και αµείβεται µέχρι σήµερα µε ηµεροµίσθιο, θα υπολογίζεται στο 1/25 του
αντίστοιχου βασικού µισθού της κατηγορίας του.
Άρθρο 5
Στο προσωπικό για το οποίο προβλέπεται εξέλιξη και το οποίο δεν µπορεί να προαχθεί
στον επόµενο ή στους επόµενους βαθµούς εξαιτίας της έλλειψης κενής θέσης,
χορηγείται οικονοµική προαγωγή (αποδοχές του βαθµού που θα κατείχε αν
προάγονταν

κανονικά),

σύµφωνα

µε

την

αριθµ.

Φ454/Α∆/256427/17.1.1990

απόφαση «Ρύθµιση θεµάτων Πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου της Πολεµικής Αεροπορίας».
Άρθρο 6
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε., για τους εργαζόµενους που υπάγονται
σ' αυτή, καταργείται κάθε προηγουµένη, 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 της παρούσης. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι
διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2346/95, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν.2439/96, καθώς επίσης και η αριθµ.2/46879/0022/30.6.2000 Κ.Υ.Α.
Άρθρο 7
Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι
ακόλουθες παροχές σε είδος:
α) στους άνδρες µία (1) φόρµα κατ' έτος.
β) στις γυναίκες µία (1) ανάλογη µπλούζα κατ' έτος.
γ) 1 κουτί γάλα εβαπορέ 410 γρ. για κάθε εργάσιµη ηµέρα και 1 κιλό ζάχαρη
µηνιαίως
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δ) 1 ζεύγος άρβυλα ή παπούτσια εργασίας στους τεχνικούς κάθε έτος.
Άρθρο 8
Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα επεκτείνονται και έχουν ανάλογη
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.2839/2000 και οι διατάξεις των
παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του ν.3230/2004.
Άρθρο 9
Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31.12.2004 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε
τις αποδοχές της παρούσας, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται
µε οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Στην ανωτέρω. σύγκριση δεν
περιλαµβάνεται το πριµ παραγωγικότητας.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2005.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ
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