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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 105/26-8-2002) 

 

Στην Αθήνα σήµερα 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 οι υπογεγραµµένοι: 

Α)  Βασίλειος Πέτσας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε 

βαθµό Β' του κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της 

αριθµ. 2/74944/0022/18.12.2001 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών. 

Β)  Βασιλική Αυρηλιώνη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, δυνάµει της αριθµ.52598/12.4.2002 Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Γ)  Ζαφείριος Πέρρος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προσωπικού 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α.), νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της από 157/1.5.2002 εξουσιοδότησης του ∆.Σ. της 

παραπάνω Οµοσπονδίας, 

συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 

Άρθρο 1 

1. Στις διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ υπάγεται το προσωπικό µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους 

∆ήµους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσµους, στα Ιδρύµατα και στα Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων και Κοινοτήτων και σε Οργανισµούς που 

εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους ∆ήµους ή τις Κοινότητες, µε συµβάσεις 

εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου και εφαρµόζεται αποκλειστικά στα µέλη 

των σωµατείων που ανήκουν µόνο στη δύναµη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Προσωπικού Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό προκύπτει από τα 

µητρώα των αντιστοίχων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, για ∆ε την εφαρµογή 

της απαιτείται βεβαίωση του Σωµατείου και της Οµοσπονδίας. 
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2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής της παρούσας ΣΣΕ από άλλη 

συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1876/90. 

Άρθρο 2 

Οι βασικοί µισθοί αυτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται ως κατωτέρω: 

∆ιοικητικών, Οικονοµικών, Μουσικών-Χορωδών, ∆ιατρητών-Χειριστών ∆ιατρητικών 

Μηχανών, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Χειριστών 

Κοµπιούτερ, Μουσικών ∆ιπλωµατούχων, Βιβλιοθηκονόµων, Νηπιαγωγών, Γυµναστών, 

Αρχαιολόγων, Βιολόγων, Χηµικών. 

α.  Μη πτυχιούχων και πτυχιούχων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, βασικός µισθός 

123,30 ΕΥΡΩ. 

β.  Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, βασικός µισθός 128,44 ΕΥΡΩ.  

γ.  Πτυχιούχων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, βασικός µισθός 133,77 ΕΥΡΩ. 

Στο προσωπικό του παρόντος άρθρου καταργείται η Α.Τ.Α. από 1.5.1982 µέχρι και 

1.1.1984. Τα ποσοστά της Α.Τ.Α. από 1.5.1984 καθώς και οι ποσοστιαίες αυξήσεις 

που έχουν χορηγηθεί µε βάση την εισοδηµατική πολιτική, µετά την κατάργηση αυτής 

και µέχρι την 31.12.1997, θα λαµβάνονται υπόψη εφεξής για τον προσδιορισµό της 

Α.Τ.Α. 

Άρθρο 3 

Τα ηµεροµίσθια του κατωτέρω προσωπικού διαµορφώνονται από 1.1.2001 ως εξής: 

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ : 

Χρόνια Υπηρεσίας Συνολικό Ηµεροµίσθιο 

0 24,59 € 

1 25,38 € 

3 26,20 € 

5 27,05 € 

7 27,93 € 

9 28,85 € 

11 29,80 € 

13 30,78 € 

15 31,80 € 
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17 32,85 € 

19 33,93 € 

21 35,04 € 

23 36,19 € 

25 37,38 € 

27 38,59 € 

29 39,84 € 

31 40,27 € 

33 40,93 € 

Β. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ  ΤΑ: 

Χρόνια Υπηρεσίας Συνολικό Ηµεροµίσθιο 

0 28,72 € 

1 29,64 € 

3 30,59 € 

5 31,57€ 

7 32,59 € 

9 33,64 € 

11 34,72 € 

13 35,84 € 

15 36,99 € 

17 38,17 € 

19 39,38 € 

21 40,63 € 

23 41,91 € 

25 43,23 € 

27 44,57 € 

29 45,95 € 

31 46,38 € 

33 47,04 € 

Γ.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ : 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ  

α.  Το βοηθητικό προσωπικό που λαµβάνει τεχνικό ηµεροµίσθιο βάσει 

προηγουµένων ΣΣΕ θα καταταγεί µε µηδέν έτη υπηρεσίας στα ηµεροµίσθια της 

παρ. Β από την ηµεροµηνία χορήγησης του τεχνικού ηµεροµισθίου. 
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β.  Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί µε άδεια οδήγησης και σχετική άδεια 

της ∆ιεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του ΥΠΕΣ∆∆Α, θα λαµβάνουν τα 

αντίστοιχα ηµεροµίσθια των τεχνιτών για όσο διάστηµα θα ασκούν τα 

συγκεκριµένα καθήκοντα. 

∆. Τα ανωτέρω ηµεροµίσθια των εδαφ. Α,  Β και  Γ του  άρθρου  3 

προσαυξάνονται: 

1. Με επίδοµα γάµου 1,41 € ηµερησίως που καταβάλλεται : 

α.  Στους έγγαµους µισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι 

βιοποριστικό επάγγελµα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν 

ή όχι και πόσα παιδιά. 

β.  Στους άγαµους γονείς και στους ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας καθώς 

και στους διαζευγµένους. 

2. Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδοµα : 

α. Για τους απασχολούµενους στην αποκοµιδή απορριµµάτων (συλλογή, 

φόρτωση και διάθεση), στη συντήρηση αυτοκινήτων απορριµµάτων και µε 

την ταφή ή εκταφή νεκρών καθώς και σε εργατοτεχνίτες αποχέτευσης, µε 

ποσό 3,87 € ηµερησίως. 

β.  Για τους απασχολούµενους στις λοιπές υπηρεσίες µε ποσό 3,23 € ηµερησίως. 

3. Με τη δραχµική διαφορά του εδαφίου ∆3 του άρθρου 3 της από 13.7.1998 ΣΣΕ 

της ΠΟΠ-ΟΤΑ, για όσους υπηρετούσαν κατά την εφαρµογή της. 

4. Εάν εργαζόµενος του εδ. Α' του παρόντος άρθρου λάβει τεχνικό ηµεροµίσθιο 

βάσει προηγουµένων ΣΣΕ θα καταταγεί µε µηδέν έτη υπηρεσίας στο τεχνικό 

προσωπικό του εδ. Β΄ του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία χορήγησης του 

τεχνικού ηµεροµισθίου. 

5.  Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας, τα ηµεροµίσθια του 

άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,5 ΕΥΡΩ. 

Άρθρο 4 

Για τους εργαζόµενους που µετατάσσονται από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή του 

ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα στους ΟΤΑ έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 20 

του ν.2515/97 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

αριθµ.2047159/7543/0022/8.9.97 και 2087756/12442/0022/15.12.97. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 5

Άρθρο 5 

Η αριθµ.2/31607/0022/17.6.2002 (ΦΕΚ 768/β/720.6.2002) κοινή Υπουργική 

απόφαση έχει εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος της για τους υπαγόµενους στο 

άρθρο 1 της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Οι διατάξεις των κεφαλαίων ∆' , Ε', ΣΤ, Η, και Θ' του µέρους Γ του ν.2683/99, έχουν 

εφαρµογή και για το προσωπικό της παρούσης. 

Άρθρο 7 

Στο προσωπικό που αµείβεται µε τις παρ. Α' και Β' του άρθρου 3 της παρούσης και 

στο οποίο δεν καταβάλλεται καµία άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο, εφαρµόζονται 

ανάλογα οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 8 του Ν.2470/97 όπως ισχύουν κάθε 

φορά.  

Άρθρο 8 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2002. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες ΣΣΕ κατά το µέρος που 

δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(ΓΕΝ.ΛΟΓ.ΚΡΑΤΟΥΣ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 (Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α.) 

Β. ΠΕΤΣΑΣ Β. ΑΥΡΗΛΙΩΝΗ Ζ. ΠΕΡΡΟΣ 
Πρόεδρος 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


