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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων  

στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 45/27-04-2005) 

Σήµερα την 25 Απριλίου 2005 στην Αθήνα, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. 

Κώστα Παπαδηµητρίου, οι εκπρόσωποι αφενός  

της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, νόµιµα εκπροσωπούµενη 

από την Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρο και Θάνο Βασιλόπουλο, Γεν. Γραµµατέα  

και αφετέρου  

του Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, νόµιµα 

εκπροσωπούµενος από τον Γιώργο Σταθόπουλο και  

του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών νόµιµα 

εκπροσωπούµενο από τον Ιωάννη Πανταζίδη,  

συµφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας, το 

περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Ισχύος  

1.  Στην παρούσα εθνική κλαδική σ.σ.ε. υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

που δραστηριοποιούνται στους χώρους της: 

∆ιαφηµίσεως, πληροφορικής, µεταφοράς και διαµεταφοράς, εκπαιδεύσεως, 

επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, φυλάξεως επιχειρήσεων, 

φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής 

παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και 

σωµατείων, καθαρισµού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυµεταφορών 

ταχυδροµείων, δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων 

και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες: 

α. Γραµµατείς - Υπάλληλοι Γραφείου 

β. Λογιστές - Βοηθοί Λογιστών 

γ. Βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας - εισπράκτορες - 

αποθηκάριοι - κλητήρες - διανοµείς) 
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δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί) 

ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές - τριες, προγραµµατιστές - στριες, αναλυτές 

- τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ).  

Ως υπαγόµενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που  

έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική 

Οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του 

προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και  

στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων  

2.  Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβάθµιου σωµατείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., 

πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια 

σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν. 

Άρθρο 2 

Αυξήσεις Βασικών Μισθών και Ηµεροµισθίων  

1.  Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή 

µισθωτών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2004 µε βάση την ∆Α 39/2004, 

αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,2%. 

2.  Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

την 30-6-2005 µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου, 

αυξάνονται από 1ης-7-2005 κατά ποσοστό 3,5%. 

3.  Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως είχαν 

διαµορφωθεί 31-12-2004 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις 

αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ∆Α που εξακολουθούν να ισχύουν 

αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,2% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

30-6-2005 αυξάνονται από 1-7-2005 κατά ποσοστό 3,5%. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα  

1.  Το επίδοµα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που 

απασχολούνται µε τη σύνταξη ισολογισµού αυξάνεται και διαµορφώνεται στο 

70% υπολογιζόµενο επί του συνόλου των νοµίµων αποδοχών και καταβάλλεται 

µε τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων. 

2.  Το βασικό ηµεροµίσθιο των καθαριστριών, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, 

προσαυξάνεται µε επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής 

υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη µέχρι 6 τριετίες. 

3.  Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται 
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τα λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις 

προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο 

όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις.  

Άρθρο 4 

∆ιατήρηση Ρυθµίσεων 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι όλων των προηγουµένων οµοίων 

ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 5  

Αρχή Ευνοϊκότερων Ρυθµίσεων  

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., κανονισµούς εργασίας, κ.λπ., δε θίγονται και εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

Άρθρο 6 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2005.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ Ι∆ΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙ∆ΗΣ 

 


