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«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 
 

Ετών 2002 – 2003 
 
 

Στην Αθήνα σήµερα την 4 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες 
αφενός κ.κ.: α. Γιάννης ∆ραπανιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής, ως εκπρόσωπος 
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), β. ∆ηµήτριος Φέτσης και 
∆ηµήτριος Λέντζος Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα ως 
εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και 
Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και αφετέρου οι κ.κ.: Μεταξία Στεκουλέα και 
Θάνος Βασιλόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα ως 
εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), 
όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την 
υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 
 

Στις διατάξεις της παρούσας σύµβασης υπάγεται το Προσωπικό Γραφείων 
(Γραµµατείς, υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες), 
που απασχολείται στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της 
χώρας. 
 

΄Αρθρο 2 
Βασικοί Μισθοί 

 
Α.  Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 
διαµορφωθεί την 31/12/2001 αυξάνονται ως εξής: 
 

1. Την 1/1/2002 αυξάνονται κατά ποσοστό 0,9% µε βάση την ρήτρα 
διόρθωσης που υπάρχει στην από 28.7.2000 Σ.Σ.Ε. του κλάδου αυτού. 
Στη συνέχεια, από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία οι βασικοί µισθοί 
αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,7%. 

 
2. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 

30/6/2002, µε βάση την διάταξη της προηγούµενης παραγράφου 1, 
αυξάνονται από 1/7/2002 κατά ποσοστό 2%. 

 
3. Εφόσον την 1.1.2003 οι µισθοί και τα ηµεροµίσθα, όπως θα έχουν 

διαµορφωθεί την 31.12.2002 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης 
υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο µέσο ∆.Τ. Κ. του έτους 
2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 1.1.2003 έτσι ώστε να 
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υπερβαίνουν κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους 
αυτού. 

 
4. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 

31/12/2002, µε βάση τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων, 
αυξάνονται από 1/1/2003 κατά ποσοστό 4,2%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί 
εφάπαξ στους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31/12/2002 µε 
βάση τα ανωτέρω. 

 
Άρθρο 3 

 
Στους υπαγοµένους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. αποφοίτους ΤΕΙ ειδικότητας 
γραµµατέων το χορηγούµενο επίδοµα 10% αυξάνεται από 1.1.2002 σε 
ποσοστό 12% επί του βασικού µισθού που αντιστοιχεί στο µισθολογικό 
κλιµάκιο που υπάγεται ο εργαζόµενος. 
 

Άρθρο 4 
 

Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 14 της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) ετών 2002 – 2003, που υπογράφηκε την 
15 Απριλίου 2002, ισχύουν ως έχουν και στην παρούσα Σ.Σ.Ε, για τις 
ανάλογες περιπτώσεις. 
 

Άρθρο 5 
Λοιπές ρυθµίσεις 

 
α. Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν µε βάση προηγούµενες συλλογικές 
συµβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, 
υπολογίζονται στους νέους βασικούς µισθούς, όπως διαµορφώνονται µετά 
τον υπολογισµό των ποσοστών αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. 
 
β. ∆ιατάξεις προηγουµένων ΣΣΕ ή ∆Α που δεν καταργούνται ή δεν 
τροποποιούνται µε την παρούσα σύµβαση εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
γ.  Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή 
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται µε νόµους, υπουργικές 
αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή πρακτική ή 
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις ρυθµίσεις της παρούσας 
συλλογικής σύµβασης εργασίας. 
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Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1/1/2002. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ    
     
Ο Γενικός ∆ιευθυντής  Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραµµατέας
        

 
Γιάννης ∆ραπανιώτης ∆. Φέτσης ∆. Λέντζος 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΥΕ 
 
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 
Μ. Στεκουλέα Θ. Βασιλόπουλος 


