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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου Προσωπικού στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, που ανήκει στην 

Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου  

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 67/23-07-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 16/07/2004, οι υπογεγραµµένοι: 

α)  Βασιλάκος Σωτήρης, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε  

βαθµό ∆' του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει 

της αριθµ. 2/24403/0022/05-05-2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών. 

β)  Ράπτης Ευθύµιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού 

Ιδιωτικού ∆ικαίου του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της από 03-02-2004 εξουσιοδότησης του ∆.Σ. της 

παραπάνω Ενώσεως. 

Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρακάτω 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας: 

Άρθρο 1 

Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι απασχολούµενοι µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και που είναι µέλη στην 

Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

Άρθρο 2 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26, του άρθρου 27 παρ.2 

και του άρθρου 28 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ/297/Α/23.12.2003). 

Άρθρο 3 

Στους µαγείρους και βοηθούς αυτών που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται κατά 

έτος µία (1) χειµερινή στολή, µία (1) καλοκαιρινή στολή και ένα (1) ζεύγος 

υποδηµάτων, καθώς και δύο σκούφοι για την διασφάλιση της υγιεινής παρασκευής 

των φαγητών. 

Άρθρο 4 

1)  Στο προσωπικό καθαριότητας που υπάγεται στην παρούσα εξακολουθούν να 
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χορηγούνται: 

Α)  Μία (1) φόρµα (ρόµπα) καλοκαιρινή και µία (1) χειµερινή ανά έτος, δύο (2) 

ζεύγη γάντια ελαστικά ανά µήνα και µάσκες αναθυµιάσεων.  

Β)  Μία (1) φιάλη γάλακτος ηµερησίως1/2 λίτρου. 

2)  Στους υπαγόµενους στην παρούσα τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην 

επισκευή αυτοκινήτων και στις εργαλειοµηχανές χορηγείται µία (1) καλοκαιρινή 

και µια (1) χειµερινή ενδυµασία ανά έτος και ένα ζευγάρι υποδηµάτων ασφαλείας 

ανά δύο έτη. 

Άρθρο 5 

Στις καθαρίστριες που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδοµα ειδικών 

συνθηκών εργασίας της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν.3205/2003  

(35€ τριάντα πέντε ευρώ µηνιαίως). Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά όλα τα ανθυγιεινά 

και ειδικών συνθηκών επιδόµατα που τυχόν καταβάλονταν στο ανωτέρω προσωπικό 

και δεν επιτρέπεται η παράλληλη καταβολή τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται µε τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούταν στις 31.12.2003 το ανθυγιεινό 

επίδοµα στη συγκεκριµένη ειδικότητα προσωπικού. 

Άρθρο 6 

Η παρεχόµενη φιάλη γάλακτος στο προσωπικό καθαριότητας της παρούσας,  

σε περίπτωση που δεν χορηγείται σε είδος, καταβάλλεται το αντίτιµο σε χρήµα. 

Άρθρο 7 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόµενους που υπάγονται  

σε αυτή, καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε. ή διαιτητική απόφαση που ρυθµίζει τις 

αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσας. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.1.2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΚΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

 


