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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως  

Εργατοτεχνικού, Βοηθητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού, που 

απασχολείται σε Γραφεία, Εγκαταστάσεις Αποθηκεύσεως Πετρελαιοειδών 

Προϊόντων και Υγραερίων και σε Σταθµούς Ανεφοδιασµού Αεροσκαφών 

Επιχειρήσεων της περιφερείας Ηγουµενίτσας 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Θεσπρωτίας: 8/20-12-2004) 

Εν Ηγουµενίτσα, σήµερον την 16-12-2004 οι υπογεγραµµένοι αφ' ενός  

(1) Θεόδωρος ∆ήµας Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου  

και αφ’ ετέρου  

(2) οι Ν. Ορφανός και Α. Κατσίκας Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας αντίστοιχα της 

Πανελληνίου Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα Πετρελαιοειδή 

∆ιυλιστήρια και Χηµική Βιοµηχανία,  

άπαντες εξουσιοδοτηµένοι παρά των αρµοδίων οργάνων των Οργανώσεων ας 

εκπροσωπούν, απεφάσισαν την υπογραφήν της παρούσης Συλλογικής Συµβάσεως 

Εργασίας δι’ ης συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν όπως: 

Άρθρον 1 

Εις τας διατάξεις της παρούσης υπάγεται το πάσης φύσεως εργατ/κόν, βοηθητικόν 

και υπαλληλικόν προσωπικόν, το εργαζόµενον εις τα γραφεία, εγκαταστάσεις 

αποθηκεύσεως πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων ως και·εις τους Σταθµούς 

Ανεφοδιασµού Αεροσκαφών επιχειρήσεων της περιφερείας ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και των 

επιχειρήσεων των απασχολουµένων µε τας ως άνω αντιστοίχους δραστηριότητας 

συνδεόµενο µετ' αυτών δια συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ∆εν υπάγονται εις 

τας διατάξεις της παρούσης οι εις τας επαρχίας και τας πόλεις πράκτορες εµπορικοί 

αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι, των εν λόγω 

επιχειρήσεων ως και τα µετ' αυτών συνδεόµενα δια συµβάσεως εργασίας πρόσωπα. 

Άρθρον 2 

Το εργατοτεχνικόν προσωπικόν κατατάσσεται εις πέντε (5) κατηγορίας ως κάτωθι: 

α)  Εις την Α' κατηγορίαν. 

β)  Εις την Β' κατηγορίαν. 

γ)  Εις την Γ' κατηγορίαν υπάγονται: 
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1)  Εργάται εν γένει. 

2)  Μαθητευόµενοι τεχνίται µέχρι συµπληρώσεως 300 ηµερών εργασίας από της 

προσλήψεως ως µαθητευοµένων τεχνιτών. 

δ)  Εις την ∆΄ κατηγορίαν υπάγονται:  

1)  Οι ειδικευµένοι εργάται θεωρούµενοι ως τοιούτοι οι έχοντες εργασθεί από της 

προσλήψεως των 100 τουλάχιστον ηµέρας εις µίαν των ακολούθων 

ειδικοτήτων (ως πετρελαιοεργάται): 

α)  Συνεργείον συνδέσεως δεξαµενόπλοιων 

β)  Χειρώναξ δεξαµενών 

γ)  Γεµιστής - Ζυγιστής 

δ)  Οι απασχολούµενοι εις εργασίας αποστάξεως ραφιναρίας, σόλβερι, 

γράσσου και διασπάσεως 

ε)  Συνοδός εµπορευµάτων µεταφεροµένων δι’ αυτοκινήτων 

στ)  Στοιβαδόρος κύτους 

ζ)  Ανεφοδιαστής αεροσκαφών 

η)  Πρεσσαδόρος δοχείων (σαιτζής) 

θ)  Κάψουλας 

ι)  Κολλητής κενών δοχείων και διαρρεόντων δοχείων (σαιτζής) 

ια)  Τουµπαδόρος  

ιβ)  Πυροσβέστης 

ιγ)  Φορτοεκφορτωταί φιαλών υγραερίου 

ιδ)  Γεµιστοί φιαλών υγραερίων 

ιε)  Σφραγιστής 

Εργάται µη συµπληρώσαντες 100 ηµέρας εργασίας εις µίαν των ως άνω 

ειδικοτήτων υπάγονται εις την προηγούµενην τρίτην κατηγορίαν. 

2)  Βοηθοί τεχνίται µετά την συµπλήρωσιν 300 ηµερών εργασίας ως 

µαθητευόµενοι τεχνίται και µέχρι συµπληρώσεως 600 ηµερών εργασίας από 

της αρχικής προσλήψεώς των ή εφόσον προσλαµβάνονται απευθείας ως 

βοηθοί τεχνίται καθ’ ο κεκτηµένοι τα προς τούτο προσόντα, 

ε)  Εις την Ε' κατηγορίαν υπάγονται: 

1)  Τεχνίται θεωρούµενοι ως τοιούτοι οι απασχολούµενοι κατά κύριον λόγον εις 
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µίαν των ακολούθων ειδικοτήτων και έχουσι συµπληρώσει τον εις τας 

υποπαραγράφους γ και δ του παρόντος άρθρου καθοριζόµενον χρόνον 

υπηρεσίας, ή εφόσον προσλαµβάνονται ως τεχνίται καθ' ο κεκτηµένοι τα 

προς τούτο προσόντα: 

α)  Εφαρµοστής  

β)  Τορναδόρος  

γ)  Ηλεκτροσυγκολλητής  

δ)  Ηλεκτροτεχνίτης  

ε)  Οξυγονοκολλητής  

στ) Φανοποιός  

ζ)  Σιδηρουργός  

η)  Βουλκανιζαρεστής  

θ)  Θερµαστής  

ι)  Ξυλουργός  

ια)  Ελαιοχρωµατιστής  

ιβ)  Κτίστης  

ιγ)  Αµµοκονιαστής  

ιδ)  Μάγειρος 

ιε)  Συντηρηταί και βαφείς φιαλών υγραερίων  

ιστ) Αµµοβολέας 

Εις απάσας τας αναφερόµενας περιπτώσεις ως ηµέραι εργασίας νοούνται µόνον αι 

πραγµατοποιηθείσαι τοιαύται. 

Τόσον οι ειδικευµένοι εργάται όσον και οι βοηθοί τεχνίται υποχρεούνται να 

προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις πάσαν εργασίαν των εγκαταστάσεων και ως 

απλοί εργάται οσάκις δεν υπάρχει ανάγκη απασχολήσεως των ας την ειδικότητα εις 

ην συνήθως απασχολούνται, κατά τον χρόνον όµως της τοιαύτης απασχολήσεώς των 

ουδεµίαν µείωσιν των αποδοχών των, εκ του λόγου τούτου, επιτρέπεται να 

υποστώσιν. 

Άπαντες οι υπαγόµενοι εις τας κατηγορίας ∆' και Ε' του παρόντος άρθρου θ’ 

αµείβονται µετά από συνεχή συµπεπληρωµένη πραγµατική υπηρεσία 1 έτους εις την 

αύτην επιχείρησιν µε το 26πλάσιο του ηµεροµισθίου της κατηγορίας τους, ενώ µετά 

από 4ετή τοιαύτη υπηρεσία θα θεωρούνται ότι ανήκουν εις την κατηγορίαν ∆' του 
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κατωτέρω άρθρου 4 και µετά από 8ετή τοιαύτη υπηρεσία εις την κατηγορίαν Ε' του 

κατωτέρω άρθρου 4, απολαµβάνοντές των, εις τα ανήκοντα εις την κατηγορίαν 

ταύτην πρόσωπα, πλεονεκτηµάτων παρά την συνεχιζόµενην υποχρέωσιν τούτων 

όπως παρέχουν τας αυτάς, κατά την κατηγορίαν εις την οποίαν πράγµατι ούτοι 

αντιστοίχως υπάγονται, υπηρεσίας. 

Τα κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων δι’ απάσας τας κατηγορίας των  

επ’ ηµεροµισθίων αµειβοµένων, καθορίζονται από 01.01.2004 ως κατωτέρω: 

α)  ∆ια την Γ' κατηγορίαν ως ακολούθως:  

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005 
  € € € € 
0-3 ετών 25,08 25,71 26,48 27,27 
3-6 ετών 26,33 26,99 27,80 28,63 
6-9 ετών 27,59 28,28 29,12 30,00 
9-12 ετών 28,84 29,56 30,45 31,36 
12-15 ετών 29,63 30,37 31,29 32,22 
15-18 ετών 30,33 31,09 32,03 32,99 
18-21 ετών 31,45 32,23 33,20 34,20 
21-24 ετών 32,20 33,00 33,99 35,01 
24-27 ετών 33,45 34,29 35,32 36,38 
27-30 ετών 34,51 35,37 36,43 37,53 
30-33 ετών 36,00 36,90 38,00 39,14 
33-35 ετών 36,83 37,75 38,89 40,05 

 

β)  ∆ια την ∆' κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005 
  € € € € 
0-3 ετών 26,54 27,20 28,02 28,86 
3-6 ετών 27,38 28,06 28,90 29,77 
6-9 ετών 28,46 29,17 30,05 30,95 
9-12 ετών 29,25 29,98 30,88 31,80 
12-15 ετών 30,37 31,13 32,07 33,03 
15-18 ετών 31,41 32,20 33,16 34,16 
18-21 ετών 32,42 33,23 34,23 35,26 
21-24 ετών 33,44 34,28 35,30 36,36 
24-27 ετών 34,63 35,50 36,56 37,66 
27-30 ετών 35,59 36,48 37,57 38,70 
30-33 ετών 37,24 38,17 39,32 40,50 
33-35 ετών 38,25 39,20 40,38 41,59 
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γ)  ∆ια την Ε' κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005 
  €  € € 
0-3  ετών 28,34 29,05 29,92 30,82 
3-6  ετών 29,12 29,85 30,75 31,67 
6-9  ετών 30,16 30,91 31,84 32,79 
9-12  ετών 31,14 31,92 32,88 33,86 
12-15  ετών 32,25 33,05 34,04 35,06 
15-18  ετών 33,19 34,02 35,04 36,09 
18-21  ετών 34,11 34,96 36,01 37,09 
21-24  ετών 35,05 35,93 37,00 38,11 
24-27  ετών 36,30 37,21 38,32 39,47 
27-30  ετών 37,30 38,23 39,38 40,56 
30-33  ετών 39,00 39,98 41,18. 42,41 
33-35  ετών 40,06 41,06 42,29 43,56 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ως άνω κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων δε δύναται να 

είναι κατώτερα των υπό των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας  

ή όµοιας εκτάσεως εφαρµογής αποφάσεων ∆ιαιτησίας καθοριζοµένων. 

Άρθρον 3 

Εις το παρόν άρθρον υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων 

εγκαταστάσεων και αερολιµένων των οποίων τα κατώτατα όρια βασικών µισθών 

καθορίζονται από 01.01.2004 ως κατωτέρω: 

α)  ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:  

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005 
  € € € € 
0-3  ετών 722,13 740,18 762,39 785,26 
3-6  ετών 750,17 768,92 791,99 815,75 
6-9  ετών 778,21 797,67 821,60 846,24 
9-12  ετών 806,25 826,41 851,20 876,74 
12-15  ετών 838,38 859,34 885,12 911,67 
15-18  ετών 868,33 890,04 916,74 944,24 
18-21  ετών 899,34 921,83 949,48 977,97 
21-24  ετών 931,47 954,75 983,40 1012,90 
24-27  ετών 972,43 996,74 1026,64 1057,44 
27-30  ετών 1007,16 1032,34 1063,31 1095,21 
30-33  ετών 1060,54 1087,06 1119,67 1153,26 
33-35  ετών 1097,80 1125,25 1159,01 1193,78 
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Άρθρον 4 

Το υπαλληλικόν και βοηθητικόν προσωπικόν, ως και το υπαλληλικήν ιδιότητα φέρον 

εργατοτεχνικόν προσωπικόν κατατάσσεται εις δέκα κατηγορίας ως κάτωθι, αναλόγως 

της υφ' εκάστης παρεχοµένης εργασίας ήτοι: 

α)  Εις την Α' κατηγορίαν.  

β)  Εις την Β' κατηγορίαν.  

γ)  Εις την Γ' κστηγορίαν. 

δ)  Εις την ∆' κατηγορίαν: Ελεγκταί - µετρηταί και ζυγισταί βυτιοφόρων, βοηθοί 

αποθηκαρίων και αποθηκάροι δευτερευουσών αποθηκών εγκαταστάσεων. 

ε)  Εις την Ε' κατηγορίαν: Φύλακες νυχτοφύλακες µετρηταί δεξαµενών, κατώτεροι 

τεχνικοί, αδειούχοι χείριστοι ανυψωτικών µηχανηµάτων, ειδικοί ελεγκταί πύλης 

εγκαταστάσεων και οι επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεων. 

στ)  Εις την ΣΤ' κστηγορίαν: Αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χείριστοι ανυψωτικών 

µηχανηµάτων και οι επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεως µετά τη 

συµπληρωσιν 4ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν, ως και φύλακες/ 

νυχτοφύλακες µετρηταί δεξαµενών και ειδικοί ελεγκταί πύλης µετά την 

συµπληρωσιν δετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν. 

ζ)  Εις την ΣΤ(1) κατηγορίαν: Μηχανικοί γκαράζ µηχανοδηγοί, πρακτικοί µηχανικοί, 

τεχνίται συνεργείου αντλιών εφόσον κέκτηνται την κατά νόµον άδειαν ή πτυχίον. 

Τεχνίται γενικώς που έχουν συµπλήρωσει τουλάχιστον 8ετή υπηρεσίαν ως 

τεχνίται εις την ιδίαν επιχείρησιν ή έχουν 4ετή υπηρεσία ως τεχνίται εις την ιδίαν 

επιχείρησιν και είτε άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος είτε πτυχίο Μέσης Τεχνικής 

Σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Παιδείας, ως και αποθηκάριοι κυρίων 

αποθηκών, χείρισται ανυψωτικών µηχανηµάτων και οι επικεφαλής οµάδος 

παραγωγής και φορτώσεως µετά την συµπλήρωσιν δετούς υπηρεσίας εις την 

αυτήν επιχείρησιν, καθώς και φύλακες/νυχτοφύλακες µετρηταί δεξαµενών και 

ειδικοί ελεγκταί πύλης µετά την συµπληρωσιν 12ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν 

επιχείρησιν. 

η)  Εις την Ζ’ κατηγορίαν: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως ως και 

Προϊσταµένοι βάρδιας αεροδροµίου. Μηχανικοί γκαράζ µηχανοδηγοί, πρακτικοί 

µηχανικοί, τεχνίται συνεργείου αντλιών εφ' όσον κέκτηνται την κατά νόµο άδεια 

ή πτυχίο ως και το προσωπικόν που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσης 

ΣΣΕ, µετά την συµπληρωσιν 10ετούς από 01.01.99 υπηρεσίας στην αυτή 

επιχείρησιν. Τεχνίται γενικώς µετά την συµπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην 

αυτή επιχείρηση ως και αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χείρισται ανυψωτικών 
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µηχανηµάτων και οι επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεως µετά την 

συµπληρωσιν 17ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν. Εις την αυτή 

κατηγορίαν υπάγονται φύλακες/νυχτοφύλακες, µετρηταί δεξαµενών και ειδικοί 

ελεγκταί πύλης µετά την συµπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν 

επιχείρησιν. 

θ)  Εις την Ζ (1) κατηγορίαν: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α' τάξεως, 

Προϊστάµενοι βάρδιας αεροδροµίου, µηχανικοί γκαράζ, µηχανοδηγοί, πρακτικοί 

µηχανικοί, τεχνίται συνεργείου αντλιών µε άδεια ή πτυχίον, τεχνίται είτε µε άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλµατος είτε µε πτυχίο τουλάχιστον µέσης τεχνικής σχολής 

ανεγνωρισµένης από αρµόδιο κρατικό φορέα υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν 

καθήκοντα σχετικά µε την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό 

που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσης ΣΣΕ, µετά τη συµπλήρωση 

17ετους υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν καθώς και φύλακες/νυχτοφύλακες, 

επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεως αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, 

χειρισταί ανυψωτικών µηχανηµάτων, µετρητές δεξαµενών, ελεγκτές πύλης µετά 

την συµπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν  

(και από 01.01.2003 23 ετών υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν). 

ι)  Εις την Ζ(2) κατηγορίαν: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α' τάξεως ως και 

Προϊστάµενοι βάρδιας αεροδροµίου µετά τη συµπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας εις 

την αυτήν επιχείρησιν. Μηχανικοί γκαράζ µηχανοδηγοί, πρακτικοί µηχανικοί, 

τεχνίται συνεργείου αντλιών µε άδεια ή πτυχίον, τεχνίται είτε µε άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλµατος είτε µε πτυχίο τουλάχιστον µέσης τεχνικής σχολής 

αναγνωρισµένης από αρµόδιο κρατικό φορέα υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν 

καθήκοντα σχετικά µε την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό 

που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσης ΣΣΕ, µετά την συµπλήρωση 

23ετους υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν. 

Το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών ∆ - ΣΤ θα αµείβεται εκτός αν άλλως κατά το 

ευνοϊκώτερο ορίζεται από άλλες διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ µετά την συµπλήρωσιν 

14ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν µε βάση το αντίστοιχο κλιµάκιο της 

αµέσως εποµένης κατηγορίας από εκείνη εις την οποίαν πράγµατι ανήκει, µετά δε την 

συµπλήρωσιν 20ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν µε βάση το αντίστοιχο 

κλιµάκιο της µεθεπόµενης κατηγορίας από εκείνη εις την οποίαν πράγµατι ανήκει. 

Επίσης το προσωπικό του άρθρου 2 το υπαγόµενο εις την κατηγορίσν ∆ θα αµείβεται 

µετά από συνεχή συµπληρωµένη πραγµατική υπηρεσία 13 ετών εις την αυτήν 

επιχείρησιν σύµφωνα µε την ΣΤ κατηγορία του άρθρου 4 και το υπαγόµενο εις την 

κατηγορία Ε θα αµείβεται µετά από συνεχή συµπληρωµένη πραγµατική υπηρεσία  

12 ετών εις την αυτήν επιχείρησιν σύµφωνα µε την ΣΤ κατηγορία του άρθρου 4 από 
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1/1/2004, µετά δε τη συµπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν 

σύµφωνα µε την κατηγορία ΣΤ1’ του άρθρου 4 από 1/1/2005, και µετά την 

συµπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας εις την αυτή επιχείρησιν (και από 01.01.2002 

23ετούς υπηρεσίας στην αυτή επιχείρησιν) σύµφωνα µε την Ζ µισθολογική κατηγορία 

του ίδιου άρθρου. 

ια)  Επίσης εις την Ζ(2) κατηγορίαν :Επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεων, 

αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειρισταί ανυψωτικών µηχανηµάτων, µετρητές 

δεξαµενών, φύλακες, νυκτοφύλακες και ελεγκτές πύλης µετά την συµπλήρωσιν 

26ετούς υπηρεσίας στην αυτήν επιχείρησιν, υπό την προυπόθεσιν ότι κατά την 

διάρκεια του 1998 ευρίσκοντο εις την Ζ1 κατηγορίαν. 

Άρθρον 5 

Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών του προσωπικού που αναφέρεται στο 

προηγούµενο άρθρο, καθορίζονται δι’ εκάστην κατηγορίαν από 1.1.2004 ως 

κατωτέρω: 

 

α)  ∆ια την ∆' κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € €  € 

0-3  ετών 687,13 704,31 725,44 747,20 

3-6  ετών 717,14 735,06 757,12 779,83 

6-9  ετών 745,62 764,26 787,19 810,81 

9-12  ετών 773,24 792,57 816,35 840,84 

12-15  ετών 800,28 820,29 844,89 870,24 

15-18  ετών 821,13 841,66 866,91 892,91 

18-21  ετών 842,52 863,58 889,49 916,17 

21-24  ετών 864,47 886,08 912,66 940,04 

24-27  ετών 893,70 916,04 943,52 971,83 

27-30  ετών 916,98 939,90 968,10 997,14 

30-33  ετών 958,27 982,22 1011,69 1042,04 

33-35  ετών 982,78 1007,34 1037,56 1068,69 
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β)  ∆ια την Ε1 κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € €  € 

0-3  ετών 697,51 714,95 736,40 758,49 

3-6  ετών 727,41 745,60  767,96 791,00 

6-9  ετών 748,43 767,14 790,16 813,86 

9-12  ετών 778,63 798,09 822,03 846,69 

12-15  ετών 809,73 829,97 854,87 880,51 

15-18  ετών 833,13 853,96 879,57 905,96 

18-21  ετών 862,54 884,11 910,63 937,95 

21-24  ετών 887,47 909,66 936,95 965,06 

24-27  ετών 920,12 943,13 971,42 1000,56 

27-30  ετών 946,71 970,38 999,49 1029,48 

30-33  ετών 991,48 1016,26 1046,75 1078,15 

33-35  ετών 1019,63 1045,12 1076,47 1108,76 

 

γ)  ∆ια την ΣΤ' κατηγορίαν ως ακολούθως   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € € € 

0-3  ετών 702,74 720,30 741,91 764,17 

3-6  ετών 739,72 758,21 780,96 804,39 

6-9  ετών 763,82 782,91 806,40 830,59 

9-12  ετών 798,30 818,26 842,81 868,09 

12-15  ετών 827,14 847,82 873,25 899,45 

15-18  ετών 857,92 879,37 905,75 932,92 

18-21  ετών 885,12 907,25 934,46 962,50 

21-24  ετών 915,07 937,94 966,08 995,06 

24-27  ετών 951,31 975,10 1004,35 1034,48 

27-30  ετών 981,47 1006,00 1036,18 1067,27 

30-33  ετών 1029,98 1055,73 1087,41 1120,03 

33-35  ετών 1062,08 1088,63 1121,29 1154,93 
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γ)(1)  ∆ια την ΣΤ(1) κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € € € 

0-3  ετών 722,13 740,18 762,39 785,26 

3-6  ετών 750,17 768,92 791,99 815,75 

6-9  ετών 778,21 797,67 821,60 846,24 

9-12  ετών 806,25 826,41 851,20 876,74 

12-15  ετών 838,38 859,34 885,12 911,67 

15-18  ετών 868,33 890,04 916,74 944,24 

18-21  ετών 899,34 921,83 949,48 977,97 

21-24  ετών 931,47 954,75 983,40 1012,90 

24-27  ετών 972,43 996,74 1026,64 1057,44 

27-30  ετών 1007,16 1032,34 1063,31 1095,21 

30-33  ετών 1060,54 1087,06 1119,67 1153,26 

33-35  ετών 1097,80 1125,25 1159,01 1193,78 

∆ιευκρινίζεται ότι οι ως άνω βασικοί µισθοί της κατηγορίας ΣΤ(1) δεν δύνανται να 

είναι κατώτεροι του εικοσιεξαπλασίου του συµβατικού ηµεροµισθίου της κατηγορίας 

Ε’ του άρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. 

 

δ)  ∆ια την Ζ κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € € € 

0-3  ετών 736,96 755,39 778,05 801,39 

3-6  ετών 770,76 790,03 813,73 838,14 

6-9  ετών 798,99 818,97 843,54 868,84 

9-12  ετών 829,27 850,00 875,50 901,76 

12-15  ετών 863,07 884,65 911,18 938,52 

15-18  ετών 894,68 917,05 944,56 972,90 

18-21  ετών 927,46 950,64 979,16 1008,54 

21-24  ετών 961,43 985,46 1015,03 1045,48 

24-27  ετών 1004,59 1029,70 1060,59 1092,41 

27-30  ετών 1041,39 1067,42 1099,44 1132,43 

30-33  ετών 1096,93 1124,36 1158,09 1192,83 

33-35  ετών 1136,48 1164,89 1199,84 1235,83 
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Το προσωπικό το αµειβόµενο την 31.12.1995 εις την Ζ κατηγορίαν αµείβεται από 

01.01.1998 σύµφωνα µε την Ζ1 κατηγορίαν. Οµοίως το προσωπικό το αµειβόµενο 

την 31.12.96 εις την Ζ κατηγορίαν αµείβεται από 01.01.1999 σύµφωνα µε την Ζ1 

κατηγορίαν. 

Σηµειωτέο ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εργαζοµένους που προσελήφθησαν 

ή µετετάγησαν στην κατηγορία Ζ µετά της ως άνω ηµεροµηνίες αντιστοίχως  

(δηλαδή 1995-1996). 

ε)  ∆ια την Ζ'(1) κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005
  € € € € 
0-3  ετών 774,26 793,61 817,42 841,94 
3-6  ετών 815,13 835,51 860,58 886,39 
6-9  ετών 841,13 862,16  888,03 914,67 
9-12  ετών 871,07 892,84 919,63 947,22 
12-15  ετών 904,77 927,39 955,21 983,87 
15-18  ετών 934,83 958,20 986,94 1016,55 
18-21  ετών 964,88 989,01 1018,68 1049,24 
21-24  ετών 995,66 1020,56 1051,17 1082,71 
24-27  ετών 1035,30 1061,19 1093,02 1125,81 
27-30  ετών 1068,33 1095,04 1127,89 1161,72 
30-33  ετών 1119,81 1147,81 1182,24 1217,71 
33-35  ετών 1154,98 1183,85 1219,37 1255,95 

 

ζ)  ∆ια την Ζ(2) κατηγορίαν ως ακολούθως:   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005
  € € € € 
0-3  ετών 797,40 817,33 841,85 867,11 
3-6  ετών 839,50 860,48 88630 912,89 
6-9  ετών 866,28 887,94 914,58 942,01 
9-12  ετών 897,10 919,53 947,12 975,53 
12-15  ετών 932,19 955,49 984,16 1013,68 
15-18  ετών 963,16 987,23 1016,85 1047,36 
18-21  ετών 994,12 1018,98 1049,55 1081,03 
21-24  ετών 1025,84 1051,48 1083,03 1115,52 
24-27  ετών 1066,36 1093,02 1125,81 1159,58 
27-30  ετών 1100,38 1127,89 1161,72 1196,58 
30-33  ετών 1152,88 1181,70 1217,15 1253,67 
33-35  ετών 1189,10 1218,83 1255,40 1293,06 



 12

∆ιευκρινίζεται ότι οι µεταταγέντες και οι τυχόν µετατασσόµενοι εκ τινός των εν 

άρθρω 2 της παρούσης κατηγοριών εις ετέραν κατηγορίαν υπαγοµένων εις τα άρθρα 

3 και 4 της παρούσης ως και οι θεωρούµενοι ότι ανήκουν εις την κατηγορίαν ∆’, Ε' και 

ΣΤ’ του αυτού άρθρου 4 θα λαµβάνουν εφεξής τας αποδοχάς της κατηγορίας εκείνης 

αίτινες εν τω συνόλω των θα είναι εκάστοτε δια τον µισθωτόν οι ευνοικώτεροι. 

Ωσαύτως διευκρινίζεται ότι άπαντα τα ως άνω κατώτατα όρια µισθών του παρόντος 

άρθρου 5, δεν δύναται να είναι κατώτερα των καθοριζοµένων υπό των Εθνικών 

Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ή οµοίας εκτάσεως εφαρµογής αποφάσεων 

∆ιαιτησίας. 

Άρθρον 6 

Τα κατώτατα όρια µηνιαίων µισθών του υπαλληλικού και βοηθητικού γραφείων 

προσωπικού που υπάγεται στην από 17.11.1950 Σ.Σ.Ε., ως ετροποποιήθη 

µεκιγενεστέρως και ισχύει σήµερον, καθορίζονται δι εκάστην κατηγορίαν οπό 

01.01.2004, ως κατωτέρω:  

 

α)  Υπάλληλοι Γραφείων  

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € € € 

0-3  ετών 723,76 741,85 764,11 787,03 

3-6  ετών 763,29 782,38 805,85 830,02 

6-9  ετών 804,99 825,12 849,87 875,37 

9-12  ετών 848,97 870,20 896,30 923,19 

12-15  ετών 898,48 920,94 948,57 977,02 

15-18  ετών 947,56 971,25 1000,38 1030,40 

18-21  ετών 1004,81 1029,93 1060,83 1092,65 

21-24  ετών 1059,70 1086,19 1118,78 1152,34 

24-27  ετών 1133,19 1161,52 1196,36 1232,26 

27-30  ετών 1195,10 1224,97 1261,72 1299,57 

30-33  ετών 1284,59 1316,70 1356,20 1396,89 

33-35  ετών 1353,81 1387,66 1429,29 1472,17 
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β)  ∆ακτυλογράφοι - Τηλεφωνηταί   

∆ια τους έχοντας υπηρεοΐαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € € € 

0-3  ετών 730,82 749,09 771,56 794,71 

3-6  ετών 763,29 782,38 805,85 830,02 

6-9  ετών 797,22 817,15 841,66 866,91 

9-12  ετών 843,01 864,08 890,01 916,71 

12-15  ετών 883,63 905,73 932,90 960,88 

15-18  ετών 922,90 945,98 974,36 1003,59 

18-21  ετών 964,02 988,12 1017,76 1048,29 

21-24  ετών 1007,37 1032,55 1063,53 1095,44 

24-27  ετών 1062,47 1089,03 1121,70 1155,35 

27-30  ετών 1111,73 1139,53 1173,71 1208,92 

30-33  ετών 1180,37 1209,88 1246,17 1283,56 

33-35  ετών 1234,84 1265,71 1303,68 1342,79 

 

γ)  Βοηθητικό Προσωπικό (πλην καθαριστών και καθαριστριών):   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € € € 

0-3 ετών 704,50 722,11 743,78 766,09 

3-6 ετών 734,70 753,07 775,66 798,93 

6-9 ετών 757,06 775,98 799,26 823,24 

9-12 ετών 787,60 807,29 831,51 856,46 

12-15 ετών 818,98 839,46 864,64 890,58 

15-18 ετών 843,90 865,00 890,95 917,68 

18-21 ετών 873,70 895,54 922,41 950,08 

21-24 ετών 900,29 922,79 950,48 978,99 

24-27 ετών 934,80 958,17 986,91 1016,52 

27-30 ετών 963,24 987,32 1016,94 1047,45 

30-33 ετών 1009,95 1035,20 1066,26 1098,25 

33-35 ετών 1040,16 1066,16 1098,14 1131,09 
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δ)  Καθαρισταί - Καθαρίστριαi»   

(απασχολούµενοι κατά πλήρες ωράριο της παρούσης Σ.Σ.Ε.)   

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν: 

  01.01.2004 01.09.2004 01.01.2005 01.09.2005

  € € . € € 

0-3  ετών 690,45 707,71 728,94 750,81 

3-6  ετών 720,59 738,61 760,76 783,59 

6-9  ετών 749,22 767,95 790,99 814,72 

9-12  ετών 776,96 796,39 820,28 844,89 

12-15  ετών 803,98 824,08 848,80 874,26 

15-18  ετών 826,28 846,94 872,35 898,52 

18-21  ετών 849,20 870,43 896,54 923,44 

21-24  ετών 872,76 894,58 921,42 949,06 

24-27  ετών 903,85 926,44 954,24 982,86 

27-30  ετών 928,92 952,14 980,71 1010,13 

30-33  ετών 972,09 996,39 1026,28 1057,07 

33-35  ετών 998,57 1023,54 1054,24 1085,87 

Άρθρον 7 

Για τον υπολογισµό των ως άνω καθοριζοµένων βασικών µηνιαίων µισθών και 

ηµεροµισθίων των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 της παρούσης Σ.Σ.Ε., ως προϋπηρεσία εν 

προκειµένω νοείται η συνολική υπηρεσία εις οιανδήποτε ειδικότητα, ιδιότητα ή 

κατηγορία εις πάσαν εν Ελλάδι επιχείρησιν, οργανισµό, ίδρυµα ή Ν.Π.∆.∆. και γενικώς 

σε οποιοδήποτε εργοδότη µε τον οποίο είχαν σχέση µίσθωσης εξαρτηµένης εργασίας, 

δι' όσους απησχολούντο µέχρι και την 25.10.1983 εις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και 

υγραερίων. 

Η προϋπηρεσία των ως άνω µισθωτών αποδεικνύεται δια των ασφαλιστικών των 

βιβλιαρίων κυρίας ασφαλίσεως. 

Η ισχύς των διατάξεων των δύο (2) ανωτέρω παραγράφων άρχεται από 1.1.1983. 

Εξάλλου οι διατάξεις αυτές επεκτείνονται και εφαρµόζονται από 01.01.2004 και σε 

όσους απασχολούντο εις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων µέχρι 

31.12.1992, και από 01.01.2005 σε όσους απασχολούντο εις επιχειρήσεις 

πετρελαιοειδών και υγραερίων µέχρι 31.12.1994. 

∆ια τους λοιπούς δε, ως προϋπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία εις οιανδήποτε 

ειδικότητα, ιδιότητα ή κατηγορία παρά τη αυτή ή ετέρα εν Ελλάδι ή αλλοδαπή 

οµοειδεί επιχειρήσει πετρελαιοειδών και υγραερίων, καθώς και η υπηρεσία εις συναφή 
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ειδικότητα εις πάσαν ετέραν επιχείρησιν, οργανισµόν, ίδρυµα ή Ν.Π.∆.∆. και γενικώς 

σε οποιοδήποτε εργοδότη µε τον οποίο είχαν σχέση µίσθωσης εξαρτηµένης εργασίας. 

Η προϋπηρεσία των ως άνω µισθωτών αποδεικνύεται δια των ασφαλιστικών των 

βιβλιαρίων κυρίας ασφαλίσεως, το δε συναφές της ειδικότητας δια σχετικών 

βεβαιώσεων των προηγουµένων εργοδοτών. 

Εξάλλου, δι’ όσους απησχολούντο µέχρι και την 25.10.83, και από 1.1.2004 µέχρι και 

την 31.12.1992 και από 01.01.2005 µέχρι και την 31.12.1994 εις επιχειρήσεις 

πετρελαιοειδών και υγραερίων, ως προϋπηρεσία νοείται και η εκτός Ελλάδος 

διανυθείσα τοιαύτη εφόσον αποδεικνύεται δια των ασφαλιστικών βιβλιαρίων κυρίας 

ασφαλίσεως. 

Άρθρον 8 

Κατώτατα όρια αποδοχών 2004 

Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 2, 3, 5 και 6 όπως 

εµφανίζονται στους αντίστοιχους πίνακες έχουν αυξηθεί την 01.01.2004 και 

01.09.2004 ως εξής: 

1  Την 01.01.2004 κατά ποσοστό 3,5% 

2  Την 01.09.2004 κατά ποσοστό 2,5% 

Κατώτατα όρια αποδοχών 2005 

Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 2,3,5 και 6 όπως 

εµφανίζονται στους αντίστοιχους πίνακες έχουν αυξηθεί από 01.01.2005 και από 

01.09.2005 ως εξής : 

1.  Την 01.01.2005 κατά ποσοστό 3% 

2.  Την 01.09.2005 κατά ποσοστό 3% 

Υπολογισµός Επιδοµάτων 

Τα δραχµικά επιδόµατα (επιδόµατα σε ΕΥΡΩ) που προβλέπονται από την παρούσα 

συλλογική σύµβαση αναπροσαρµόζονται από 01.01.2004 και 01.09.2004 και από 

01.01.2005 και 01.09.2005, εάν δεν αναφέρεται ειδικότερη ρύθµιση κατά περίπτωση, 

κατά το αυτό ποσοστό που αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα όρια βασικών µισθών 

και ηµεροµισθίων. 

Άρθρον 9 

Εις άπαντας τους υπαγόµενους εις την παρούσαν άρρενας και θήλεις, χορηγείται επί 

των ως άνω καθοριζοµένων βασικών µηνιαίων µισθών ή ηµεροµισθίων επίδοµα 

συζύγου εκ ποσοστού 10%. 
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Το ως άνω εκ ποσοστού 10% επίδοµα συζύγου παρέχεται έστω και εάν ο/η έτερος 

των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται παρά του ∆ηµοσίου ή παρ' οιασδήποτε 

µορφής Ασφαλιστικού Οργανισµού και δεν διακόπτεται σε περίπτωση χηρείας.  

Το επίδοµα συζύγου δεν θα διακόπτεται επίσης σε περίπτωση διαζεύξεως του 

εργαζοµένου ή της εργαζοµένης υπό την ρητή προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος ή η 

ενδιαφερόµενη θα προσκοµίσει εγγράφως αποδεικτικά στοιχεία µε τα οποία θα 

τεκµηριώνεται ότι έχει την αποκλειστική επιµέλεια των ανηλίκων παιδιών, µε τα αυτά 

αποδεικτικά στοιχεία και προϋποθέσεις το εν λόγω επίδοµα επεκτείνεται και εις τας 

περιπτώσεις αγάµων µητέρων, που εργάζονται εις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και 

υγραερίων, χωρίς να χορηγείται αθροιστικά στην περίπτωση πραγµατοποιήσεως 

µεταγενέστερου γάµου. 

Εξυπακούεται ότι το ως άνω επίδοµα είναι άσχετο από τα µέσω του ∆ΛΟΕΜ τυχόν 

καταβαλλόµενα οικογενειακά επιδόµατα εις τους δικαιούχους εργαζόµενους γονείς. 

Άρθρον 10 

Εις τους Ταµίας και Εισπράκτορας τους έχοντας ως αποκλεισπκήν και µόνον 

απασχόλησιν την είσπραξιν και πληρωµήν ως και την τήρησιν των απαραιτήτων 

βιβλίων του Ταµείου, είτε µεµονωµένως είτε από κοινού µετ’ άλλων Ταµιών, 

χορηγείται επίδοµα διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% υπολογιζόµενον επί των 

βασικών µηνιαίων µισθών, που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

Άρθρον 11 

Εις τους οδηγούς ρυµουλκουµένων ή ηµιρυµουλκουµένων ή επικαθηµένων 

ρυµουλκουµένων αυτοκινήτων δι’ ων µεταφέρονται υγρά καύσιµα εις χύµα και ξηρόν 

φορτίον θα καταβάλλεται ειδικόν επίδοµα εκ ποσοστού 20% υπολογιζόµενον επί των 

βασικών µισθών της κατηγορίας των οδηγών, που προβλέπονται από την παρούσα 

Σ.Σ.Ε. Το επίδοµα τούτο θα καταβάλλεται και εις τους οδηγούς αυτοκινήτων µικτού 

βάρους άνω των δέκα (10) τόννων παντός φορτίου. 

∆ιευκρινίζεται ότι το επίδοµα τούτο δεν θα καταβάλλεται αθροιστικώς εις τυχόν 

περιπτώσεις οδηγήσεως οχηµάτων εµπιπτόντων εις αµφοτέρας τας ως άνω 

κατηγορίας, και ότι το επίδοµα τούτο από της καθιερώσεώς του ως τακτικού 

επιδόµατος δια της από 20.1.1981 Σ.Σ.Ε. (Υ.Α. 11332/81-Φ.Ε.Κ. Β94/22.2.81) 

αποτελεί τµήµα των τακτικών αποδοχών, όπως και όλα τα άλλα πάγια επιδόµατα που 

προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

Άρθρον 12 

Εις τους πτυχιούχους οιασδήποτε Πανεπιστηµιακής ή άλλης ισοτίµου Ανωτάτης 

σχολής Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής χορηγείται επιστηµονικόν επίδοµα εκ ποσοστού 20% 
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µηνιαίως, υπολογιζόµενον επί των βασικών µηνιαίων µισθών, που προβλέπονται από 

την παρούσα Σ.Σ.Ε. Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, τους υπαγοµένους εξ αρχής και 

όχι εκ µετατάξεως στις κατηγορίες Ε'(εξαιρουµένων των φυλάκων) ΣΤ’, ΣΤ1, και Ζ 

του άρθρου 4 καθώς και τους υπαγόµενους στο άρθρο 6 χορηγείται ειδικό επίδοµα εκ 

ποσοστού 10% µηνιαίως, υπολογιζόµενον επί των βασικών µηνιαίων µισθών, που 

προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. Ωσαύτως το ως άνω επίδοµα επεκτείνεται και 

σε πτυχιούχους της Σιβιτανιδείου καθώς και των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού, εφ’ 

όσον φυσικά ασκούν εργασία σχετική µε τις σπουδές τους. 

Άρθρον 13 

Το δια της υπ' αριθ. αποφάσεως 3/76 ∆∆∆∆ Αθηνών προβλεπόµενο επίδοµα ειδικών 

συνθηκών εργασίας, όπως έχει συµφωνηθεί να επεκταθεί και στους χώρους των 

αεροδροµίων των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών και στις επιχειρήσεις υγραερίων, 

ανέρχεται για το προσωπικό των εγκ/σεων και σταθµών ανεφοδιασµού αερολιµένων, 

πλην των εις την περιοχήν Αττικής εργαζρµένων εις τας εγκαταστάσεις υγραερίων εις 

ποσοστό 28%. 

Όσον αφορά το προσωπικό των εγκαταστάσεων Υγραερίων Περιοχής Αττικής το ως 

άνω επίδοµα θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των βασικών 

µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων, που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

Άρθρον 14 

Το προσωπικόν το απασχολουµενον εις τας εγκαταστάσεις και σταθµούς 

ανεφοδιασµού αερολιµένων των Εταιριών δικαιούνται ειδικού επιδόµατος µηνιαίως 

Ευρώ 64,05 από 01.01.2004 και Ευρώ 65,65 από 01.09.2004 και Ευρώ 67,62 από 

01.01.2005 και 69,65 από 01.09.2005 δι’ ον χρόνο και µόνον θα εργάζηται εις τας ως 

άνω εγκαταστάσεις και σταθµούς και εφόσον η εκεί υπηρεσία τούτου ήθελεν υπερβεί 

την διάρκειαν του ενός µηνός. Εις το ανωτέρω ποσό έχουν ενσωµατωθεί όλα τα 

αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 

1.5.1982 µέχρι και την 31.12.1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που 

χορηγήθηκε την 1.1.1988 και του 2,5% που συµφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 

1.1.1990. 

Άρθρον 15 

Το υπό του άρθρου 9 της 5.8.1955 Σ.Σ.Ε. προβλεπόµενον ειδικόν επίδοµα 

προσωπικού του εργαζόµενου εις τους αερολιµένας, αναπροσαρµόζεται εις Ευρώ 1,07 

από 01.01.2004 και Ευρώ 1,10 από 01.09.2004 και Ευρώ 1,13 από 01.01.2005 και 

1,17 από 01.09.2005 δι’ εκάστην ηµέρα πραγµατικής εργασίας. Εις το ανωτέρω ποσό 

έχουν ενσωµατωθεί όλα τα αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που 
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χορηγήθηκαν συνολικά από 1.5.1982 µέχρι και την 31.12.1990, καθώς και οι 

πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1.1.1988 και του 2,5% που 

συµφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1.1.1990. 

Άρθρον 16 

Η υπό του άρθρου 12 της από 5.8.1955 Σ.Σ.Ε. ως συνεπληρώθη δια του άρθρου 12 

της από 31.7.1975 Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας προβλεποµένη εισφορά των 

επιχειρήσεων δια την παρασκευή συσσιτίου δι’ εκάστην ηµέραν πραγµατικής εργασίας 

και κατά εργαζόµενον παραµένει ως έχει, ήτοι Ευρώ 3,34 από 01.01.2004 και 

αναπροσαρµόζεται εις Ευρώ 3,42 από 01.09.2004, εις Ευρώ 3,53 από 01.01.2005 και 

αναπροσαρµόζεται εις Ευρώ 3,63 από 01.09.2005 

Εις το ως άνω ποσόν περιλαµβάνεται και το εκ µιας (1) δραχµής επίδοµα άρτου το 

καταβαλλόµενον εις εγγάµους ηµεροµισθίους εργατ/τας. Όπου εκ δεδικαιολογηµένης 

αιτίας δεν παρασκευάζεται συσσίτιον καθώς και όταν, δι’ υπηρεσιακούς λόγους, οι 

εργαζόµενοι δεν δύνανται να λάβουν το συσσίτιον των εις τους τόπους εργασίας των, 

θα λαµβάνουν από 1.1.1990 το υπό του παρόντος άρθρου εκάστοτε προβλεπόµενο 

αντίτιµο συσσιτίου εις χρήµα ηυξηµένο κατά 50% δι’ εκάστην ηµέρα πραγµατικής ως 

άνω εργασίας των. Το επίδοµα συσσιτίου παρέχεται εις απαντάς τους εργαζοµένους 

εις παντός είδους εγκαταστάσεις ή αποθήκας ή σταθµούς ανεφοδιασµού της 

επιχειρήσεως. Εις τα ανωτέρω ποσά έχουν ενσωµατωθεί όλα τα αντιστοιχούντα 

ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1.5.1982 µέχρι 

και την 31.12.1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 

1.1.1988 και του 2,5% που συµφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1.1.1990. 

Σε όλους τους εργαζόµενους στους χώρους των εγκαταστάσεων χορηγούνται για 

κάθε ηµέρα εργασίας αποκλειστικά σε είδος 600 γραµµάρια νωπού γάλακτος 

ανεξαρτήτως της ποσότητος συσκευασίας των ή αντίστοιχη ποσότης συµπυκνωµένου 

ή σε σκόνη γάλακτος η καταβολή της αξίας του οποίου απαγορεύεται. 

Άρθρον 16α 

Εις όλο το προσωπικό των άρθρων 2 και 4 της παρούσης ΣΣΕ, το απασχολούµενο εις 

καθαρώς ναυτικής φύσεως εργασίας εντός των εγκαταστάσεων, θα καταβάλλεται 

ειδικόν επίδοµα εις Ευρώ 0,97 από 01.01.2004 και Ευρώ 1,00 από 01.09.2004 και 

Ευρώ 1,03 από 01.01.2005 και Ευρώ 1,06 από 01.09.2005 την ηµέρα για κάθε ηµέρα 

πραγµατικής εργασίας εκτός αν ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε µια επιχείρηση 

υψηλότερο ανάλογο επίδοµα. 

Άρθρον 16β 

Εις το προσωπικό των άρθρων 2 και 4 της παρούσης ΣΣΕ, το χειριζόµενο ανυψωτικά 
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µηχανήµατα ΦΟΡΚ ΛΙΦΤ ΤΡΑΚ, θα καταβάλλεται ειδικόν επίδοµα εις Ευρώ 1,56 από 

01.01.2004 και Ευρώ 1,60 από 01.09.2004 και Ευρώ 1,65 από 01.01.2005 και  

1,70 από 01.09.2005 την ηµέρα για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας, εκτός αν ήδη 

προβλέπεται και καταβάλλεται σε µια επιχείρηση υψηλότερο ανάλογο επίδοµα. 

Άρθρον 17 

Οι εργοδότες θα εφαρµόζουν σύστηµα προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια των 

προγραµµάτων της κάθε Εταιρίας για κάθε συγκεκριµένο χώρο εργασίας ιδιαίτερα δε 

στους χώρους των εγκαταστάσεων. Υποχρεωτικά στα προγράµµατα προληπτικών 

εξετάσεων κάθε εταιρίας εντάσσεται και η προληπτική εξέταση για την ανίχνευση 

µολύβδου και βενζολίου των εργαζοµένων που από την φύση της εργασίας τους 

έρχονται σε επαφή µε προϊόντα που έχουν µόλυβδο και βενζόλιο. Επίσης εξέταση 

ακουογράµµατος σε όλους τους εργαζοµένους σης εγκαταστάσεις των αερολιµένων 

ετησίως. 

Άρθρον 18 

Εις άπαντος τους εργαζοµένους εις τας εγκαταστάσεις αποθήκας αερολιµένας και 

εξωτερικός υπηρεσίας εργατοτεχνίτας, φύλακας και οδηγούς αυτοκινήτων 

χορηγούνται καέτος  

α)  δύο (2) ζεύγη υποδηµάτων ασφαλείας και 

β)  τέσσερις (4) φόρµες εργασίας ήτοι: δύο (2) θερινής και δύο (2) χειµερινής (1) 

µάλλινη φανέλλα ετησίως ένα (1) τζάκετ δι’ έκαστον 2ον έτος και ένα δερµάτινο 

ηµίπαλτο για κάθε τέταρτο έτος. Ωσαύτως από την 1.1.2002 θα χορηγούνται 

στους υπαλλήλους γραφείου των εγκαταστάσεων, µε την προϋπόθεση ότι 

απασχολούνται και µε εξωτερικές εργασίες τα δύο (2) ζεύγη υποδηµάτων 

ασφαλείας οι τέσσερις (4) φόρµες εργασίας και ένα (1) τζάκετ δι έκαστον 2ον 

έτος. 

Από 01.01.2004 προβλέπεται χορήγηση ειδικής φόρµας αντιµετώπισης ισχυρού 

ψύχους (ισοθερµική) σε εργαζόµενους ειδικών κατηγοριών (Ναυτικές Εργασίες και 

Μετρητές ∆εξαµενών) η οποία θα παραµένει εντός της εγκατάσταση. Θα χορηγείται 

σε περιπτώσεις ισχυρού ψύχους και θα επιστρέφεται στην, εγκατάσταση για 

καθαρισµό και φύλαξη 

Άρθρον 19 

Οι µισθωτοί, µέλη των Σωµατείων τα οποία ανήκουν εις την δύναµιν της 

συµβαλλόµενης Οµοσπονδίας δι’ εγγράφου δηλώσεως των προς τον εργοδότην των, 

δύνανται να εκχωρήσουν υπέρ του Σωµατείου των τµήµα ίσον προς την κατά το 
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Καταστατικόν των Σωµατείων των συνδροµήν των. 

Επί τη δηλώσει ταύτη οι εργοδόται υποχρεούνται να παρακρατούν το ως άνω ποσόν 

και αποδίδουν αυτό εις τα υπέρ ων η εκχώρησις Σωµατεία. Ανάκλησις της δηλώσεως 

εκχωρήσεως επιτρέπεται κατά τους όρους του Καταστατικού των υπέρ η εκχώρησις 

Σωµατείων ή κατά τας διατάξεις των άρθρων 87 και 90 του Αστικού Κωδικός. 

Άρθρον 20 

Εις το εργατοτεχνικόν, βοηθητικόν και υπαλληλικόν προσωπικόν το εργαζόµενον εν 

Ελλάδι εις τας πάσης φύσεως εγκαταστάσεις αποθήκας και γραφεία των κατά κύριον 

λόγον εις την είσαγωγήν και εµπορίαν Πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων ως και 

υγραερίων, ασχολουµένων Επιχειρήσεων και συνδεόµενον µετΌυτών δια συµβάσεως 

εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου εφαρµόζεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 της 

Πράξεως Νοµοθετικού περιεχοµένου δηµοσιευθείσης εις το Φ.Ε.Κ. 299/30.12.80 

τεύχος Α1, η εβδοµάς πενθηµέρου εργασίας υπό τους ακόλουθους όρους: 

α)  Οι συµβατικές ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας θα καλύπτονται εντός του 

πενθηµέρου. 

β)  Προς κάλυψιν όµως εκτάκτων λειτουργικών αναγκών των ως άνω επιχειρήσεων, 

υποχρεώσεων αυτών προς πελάτας, εξυπηρέτησιν του κοινού (π.χ. διανοµή 

καυσίµων κ.λπ.), θα είναι υποχρεωτική δια το ως άνω προσωπικόν η εκ 

περιτροπής εργασία και την έκτην ηµέραν της εβδοµάδος κατά την έκτασιν που 

καθίσταται τούτο αναγκαίο κατά την κρίσιν του εργοδότου. Εις περίπτωσιν 

τοιαύτης απασχολήσεως κατά την έκτην ηµέραν δεν θα στοιχειοθετείται δικαίωµα 

αντικαταστάσεως δι’ ετέρας ηµέρας αναπαύσεως. Οι ώρες απασχολήσεως και 

κατά την 6ην ηµέραν όποτε συµβαίνει δεν µπορούν να συµψηφίζονται µε τις 

ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας που διανύθηκαν µέσα στο 5ήµερο. Επίσης δια 

λόγους καλύψεως των ανωτέρω λειτουργικών αναγκών αν και αι εργάσιµοι 

ηµέραι θα είναι κατ αρχήν συνεχόµενοι, όπου τούτο είναι εφικτόν, εν τούτοις 

είναι δυνατόν αι δύο ηµέραι εβδοµαδιαίας αναπαύσεως να µην είναι απαραιτήτως 

συνεχόµενοι. 

γ)  ∆ια το προσωπικόν εφοδιασµού των Αεροδροµίων το οποίον απασχολείται επί τη 

βάσει προγράµµατος "βάρδιας" πλειόνων εβδοµάδων, αι δύο ηµέραι αναπαύσεως 

της εβδοµάδος είναι δυνατόν αντί να συµπίπτουν την αυτήν εβδοµάδα, να 

χορηγούνται κατ' επιλογήν των επιχειρήσεων κεχωρισµένως και εις άλλην 

εβδοµάδα, εντός όµως της χρονικής περιόδου και του πλήρους προγράµµατος 

βάρδιας 8 εβδοµάδων. 

δ)  Η παρεχοµένη πρόσθετη ως άνω ηµέρα αναπαύσεως (Σάββατον ή οποιαδήποτε 

άλλη ηµέρα της εβδοµάδος) θεωρείται εργάσιµος ηµέρα δια τον υπολογισµόν των 
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κανονικών αδειών και των ασφαλιστικών εισφορών. Σχετικά µε τις επιχειρήσεις 

εµπορίας υγραερίου θα εξακολουθούν να ισχύουν ως προς την εβδοµάδα 

πενθηµέρου εργασίας τα συµφωνηθέντα και ισχύοντα σήµερον, ως το 

υπογραφέν την 13.12.1977 Συµφωνητικόν µεταξύ των Εταιριών Υγραερίου και 

της Οµοσπονδίας Προσωπικού Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών και 

∆ιυλιστηρίων Ορυκτελαίων -Πετρελαίων Υγραερίου. 

Άρθρον 21 

1.  Ετήσια άδεια δικαιούται κάθε εργαζόµενος µετά την συµπλήρωση µέσα στην 

Εταιρία από την 01.01.2002 δέκα (10) υηνών υπηρεσίας, ως ακολούθως : 

Με την συµπλήρωση 10 µηνών υπηρεσίας :20 εργάσιµες ηµέρες, 

" " " 2 χρόνων " :21 εργάσιµες ηµέρες, 

" " " 3 χρόνων " :22 εργάσιµες ηµέρες. 

Επίσης από 01.01.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών 

στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε 

οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων 

ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 

εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας 

εργασίας. 

2.  Εν περιπτώσει γάµου, χορηγείται άδεια µετ’ αποδοχών εξ 7 (επτά) συνεχών 

ηµερολογιακών ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άσχετος και δεν συµψηφίζεται προς 

την προβλεποµένην υπό του Α.Ν. 539/1945 ετήσια κανονικήν άδειαν. 

3.  Εν περιπτώσει τοκετού, χορηγείται άδεια µητρότητας εκ 17 συνολικά εβδοµάδων. 

4.  Το µειωµένο ωράριο που ισχύει για τις µητέρες για θηλασµό και αποτελεί 

συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων - µελών των εργοδοτικών οργανώσεων και 

της Οµοσπονδίας των εργαζοµένων που υπογράφουν αυτήν την Σ.Σ.Ε., η οποία 

εφαρµόζεται ήδη µε ιδιωτικά συµφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών, έχει ως 

εξής: Όλες οι εργαζόµενες που αποκτούν παιδί µπορούν να απουσιάζουν επί δύο 

ώρες την ηµέρα στην αρχή ή το τέλος της ηµερήσιας εργασίας για θηλασµό και 

για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, µε αρχή την ηµεροµηνία λήξεως της αδείας 

λοχείας τους Επίσης, µπορούν να απουσιάσουν για µία ώρα την ηµέρα στην αρχή 

ή στο τέλος της ηµερήσιας εργασίας για θηλασµό για τον δεύτερο χρόνο µετά 

τον τοκετό. 

5.  Πλέον των υπό του άρθρου 10 της από 5.8.55 Σ.Σ.Ε. προβλεποµένων 

εορτάσιµων ηµερών, ισχύουν και αι κάτωθι τοπικαί εορταί ως ηµέραι αργίας: 
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Αγίου ∆ονάτου 

Άρθρον 22 

Άπαντες οι καλυπτόµενοι, από την παρούσα Σ.Σ.Ε. και µετά 6µηνον συνεχή 

πραγµατικήν υπηρεσίαν εις τον αυτόν εργοδότην, εις περίπτωσιν καταγγελίας της 

συµβάσεως εργασίας των θα απολαµβάνουν ως προς αυτήν όσων δικαιωµάτων .και οι 

µισθωτοί της κατηγορίας α) του άρθρου 6 της παρούσης Σ.Σ.Ε. 

Άρθρον 23 

Εις τους υπαγόµενους εις την παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση 

εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ή έχουν συµπληρώσει διετή τουλάχιστον 

συνεχή υπηρεσία εις την αυτήν επιχείρηση, χορηγείται οικονοµική ενίσχυση για την 

κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθµών που αφορά παιδιά µέχρι συµπληρώσεως 

του 6ου έτους ηλικίας ή µέχρις ενάρξεως φοιτήσεως σε δηµοτικό σχολείο, όποιο από 

τα δύο συµβεί πρώτο. Η εν λόγω οικονοµική ενίσχυση αποτελεί συµφωνία µεταξύ 

των επιχειρήσεων - µελών των εργοδοτικών οργανώσεων και της Οµοσπονδίας των 

εργαζοµένων που υπογράφουν αυτή την Σ.Σ.Ε., η οποία εφαρµόζεται µε ιδιωτικά 

συµφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών, αναπροσαρµόζεται δε από εις Ευρώ 1160 

από 01.01.2004 και Ευρώ 1230 από 01.01.2005. Η καταβολή της ως άνω ενισχύσεως 

θα γίνεται µε βάση τα οικεία θεωρηµένα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρον 24 

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 2004 εκτός αν υπάρχει άλλη 

ρύθµιση µέσα στις διατάξεις της. 
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