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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ– 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΕΤΩΝ 2006-2007 
 
Στην Αθήνα σήµερα  23 Ιουνίου 2006 οι υπογράφοντες αφενός: 
 
1) ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου 

Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), 
2) ∆ηµ. Ασηµακόπουλος και Νικ. Σκορίνης, Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας 

αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, 
Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), και αφετέρου 

Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας 
αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ), 
όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, 
συνοµολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Πεδίο Εφαρµογής 

 
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι φύλακες, νυκτοφύλακες, και 
θυρωροί που απασχολούνται στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης 
της χώρας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Βασικοί µισθοί  

 
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως είχαν 
διαµορφωθεί την 31/12/2005 αυξάνονται ως εξής: 
 
α. Την 1.1.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 3% και από 1-09-2006 
αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3%. 
 
β. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 
31.12.2006, µε βάση τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, αυξάνονται 
από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και από 1-09-2007 αυξάνονται περαιτέρω κατά 
ποσοστό 2,7%. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών 

  
Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε 

τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 
1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και 
του 2004-2005 (άρθρο 4) αυξάνονται κατά πέντε (5) ηµερο-µίσθια, όταν οι 
εργατοτεχνίτες έχουν συµπληρωµένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια 
υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν συµπληρωµένα τριάντα 
(30) έτη και άνω.  

Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζηµιώσεις καθορίζονται ως εξής, 
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ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας):  

Χρόνος υπηρεσίας Αποζηµίωση  

Από 2 µήνες έως 1 έτος  :  5 ηµεροµίσθια  
Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη :  7 ηµεροµίσθια  
Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη  :  15 ηµεροµίσθια  
Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη :  30 ηµεροµίσθια  
Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη :  60 ηµεροµίσθια  
Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη :  100 ηµεροµίσθια  
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη :  120 ηµεροµίσθια  
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη :  145 ηµεροµίσθια  
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω :  165 ηµεροµίσθια  

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Συµφωνία για την τηλεργασία 

 
Τα µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας – 
πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων (C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων 
Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 
(CEEP).  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση 

(ΛΑΕΚ) 
 
Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη άµεσης θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας 
του ΛΑΕΚ, µε την µετατροπή του σε Ν.Π.Ι.∆. σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που 
είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.  
 
Η νοµική µορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα µε τη βελτίωση της λει-τουργικότητας και 
αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους 
οποίους συνεστήθη από τα συµβαλλόµενα στην ΕΓ-ΣΣΕ µέρη.  
Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 & 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι :  
 
Α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της Γ.Σ.Ε.Ε ανέρχεται 
σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%. Β) Τα 
συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών 
δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το 
συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Φορολογία Αποζηµίωσης Καταγγελίας 
 
Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέρ-γειες για την 
απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της 
σύµβασης εργασίας.  
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ΑΡΘΡΟ 7 
Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης 

 
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των 
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη 
συµφωνούν :  
Α) στην προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για τη καταβολή από τον ∆ΛOEΜ του 
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόµενες και στους εργαζόµενους 
που λαµβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν.1483/1984, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισµούς 
κοινωνικών ασφαλίσεων .  
B) για τη προώθηση µέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της 
αναπλήρωσης, µε ανέργους, εργαζοµένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας 
από την εργασία τους µε άδεια κύησης και λοχείας.  
Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης 
µητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη 
φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την 
διάρκεια του θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως 
ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα .  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

 
Τα µέρη δεσµεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την 
αναβάθµιση της δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Εκπαιδευτική Άδεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε. 

 
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους /ες, που εκάστοτε 
φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. 
(Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε.).  
 
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφόσον δεν 
παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής.  
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από 
τον ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας.  
 
Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από  20 άτοµα, σε 
ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 
100 εργαζόµενους.  
 
Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο ανά 
επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους.  
 
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Ασφαλιστικό 
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Τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της 
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.  
 
Εκτιµούν ότι η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος καθώς και η 
ισορροπηµένη οικονοµικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την 
προώθηση κάθε ενδεδειγµένου µέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των 
νοµοθετηµένων πόρων, την απόδοση από το Κράτος των οφειλοµένων καθώς 
και την ουσιαστική και αποτελεσµατική καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και 
της ανασφάλιστης εργασίας.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
∆ιατηρούµενες ∆ιατάξεις 

 
α. ∆ιατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ και ∆Α που δεν καταργούνται ή δεν 
τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας 
ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 
Αποφάσεις, Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηµατική πρακτική, ή εσωτερικούς 
κανονισµούς εργασίας ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις 
ρυθµίσεις αυτής της ΣΣΕ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Ισχύς 

 
Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1.1.2006. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

    Για το ΣΕΒ                     Για τη ΓΣΕΒΕΕ   
 
 
 
 

   ∆ιονύσης Νικολάου ∆. Ασηµακόπουλος             Ν. Σκορίνης 
   Γενικός ∆ιευθυντής      Πρόεδρος            Γεν. Γραµµατέας 
 
  

Για την ΟΙΥΕ 
       
 
 
 
 
                M. Στεκουλέα          Θ. Βασιλόπουλος 
                  Πρόεδρος            Γεν. Γραµµατέας 
    
 


