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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (27.7.2000)

"Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων

Πετρελαίου και Υγραερίων (Συµπληρωµατική και Τροποποιητική)".

(Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 112/4.8.2000)

Εν Αθήναις την 27.7.2000, οι υπογεγραµµένοι αφ' ενός 1) ο Ν. Αναλυτής ως Αντιπρόεδρος και

εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και ο Παρ. Κυριακόπουλος ως εκπρόσωπος

του Συνδέσµου Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ και αφ ετέρου 2) οι Γ. Πανωλάσκος και Ι. Ζήλης

Πρόεδρος και Γεν. Γραµµατέας αντίστοιχα της Πανελληνίου Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα

Πετρελαιοειδή, ∆ιϋλιστήρια και Χηµική Βιοµηχανία, άπαντες εξουσιοδοτηµένοι παρά των

αρµοδίων οργάνων των Οργανώσεων ας εκπροσωπούν, απεφάσισαν την υπογραφήν της

παρούσης συµπληρωµατικής και τροποποιητικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας δι' ης

συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν όπως: α) η από 17ης Νοεµβρίου 1950 «Συλλογική Σύµβασης

Εργασίας του υπαλληλικού και υπηρετικού Προσωπικού Γραφείων των εν Ελλάδι Επιχειρήσεων

Πετρελαίων», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια των από 1.11.51 έως και 24.7.98 ΣΣΕ

προσ/κου των πάσης φύσεως Επιχ/σεων Πετρελαίου Υγραερίων τροποποιηθώσι και

συµπληρωθώσι ως κατωτέρω: 

Άρθρο 1

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

υπαλληλικόν προσωπικόν, το εργαζόµενον εν Ελλάδι, εις τας πάσης φύσεως εγκαταστάσεις,

αποθήκας και γραφεία ως και τας εξωτερικάς υπηρεσίας των κατά κύριον λόγον µε την

εισαγωγήν και εµπορίαν πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων ως και υγραερίων απασχολουµένων

επιχειρήσεων εν Ελλάδι και συνδεόµενον µετ' αυτών διά 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. 

Άρθρο 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, θεωρουµένων ως τοιούτων των εχόντων εργασθή από της

προσλήψεώς των 100 τουλάχιστον ηµέρας εις µίαν των ακολούθων ειδικοτήτων (ως

πετρελαιοεργάται): 

α) Συνεργείον συνδέσεως δεξαµενοπλοίων. 

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 (σαϊτζής). 

θ) Καψουλάς. 

ι) Κολλητής κενών δοχείων και διαρρεόντων δοχείων (σαϊτζής). 

ια) Τουµπαδόρος. 

ιβ) Πυροσβέστης. 

ιγ) Φορτοεκφορτωταί φιαλών υγραερίου. 

ιδ) Γεµισταί φιαλών υγραερίων. 

ιε) Σφραγιστής. 

Εργάται µη συµπληρώσαντες 100 ηµέρας εργασίας εις µίαν των ως άνω ειδικοτήτων υπάγονται

εις την προηγουµένην 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 εφ όσον

προσλαµβάνονται απευθείας ως βοηθοί τεχνίται καθ' ό κεκτηµένοι τα προς τούτο προσόντα. 

ε) Εις την Ε' κατηγορίαν υπάγονται: 

1. Τεχνίται, θεωρουµένων ως τοιούτων των απασχολουµένων κατά κύριον λόγον εις µίαν των

ακολούθων ειδικοτήτων και εχόντων συµπληρώσει τον εις τας υποπαραγράφους γ και δ του

παρόντος άρθρου καθοριζόµενον χρόνον υπηρεσίας, ή εφ' όσον προσλαµβάνονται ως

τεχνίται καθ' ό κεκτηµένοι τα προς τούτο προσόντα: 

α) Εφαρµοστής. β) Τορναδόρος. γ) Ηλεκτροσυγκολλητής. δ) Ηλεκτροτεχνίτης. ε)

Οξυγονοκολλητής. στ) Φανοποιός. ζ) Σιδηρουργός. η) Βουλκανιζαρεστής. θ) Θερµαστής. ι)
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Ξυλουργός. ια) Ελαιοχρωµατιστής. ιβ) Κτίστης. ιγ) Αµµοκονιαστής. ιδ) Μάγειρος. ιε) Συντηρηταί

και βαφείς φιαλών υγραερίων. ιστ) Αµµοβολέας. 

Εις απάσας τας αναφεροµένας 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 απασχολήσεώς των εις 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 αυτήν επιχείρησιν µε το

26πλάσιο του ηµεροµισθίου της κατηγορίας τους, ενώ µετά από 4ετή τοιαύτη υπηρεσία θα

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

τοιαύτη υπηρεσία εις την κατηγορίαν Ε', του κατωτέρω άρθρου 4, απολαµβάνοντες των, εις τα

ανήκοντα εις την κατηγορίαν ταύτην προσώπων, πλεονεκτηµάτων, παρά την συνεχιζοµένην

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' ηµεροµισθίω

αµειβοµένων, καθορίζονται από 1.1.2000, 1.7.2000, 1.1.2001 και 1.7.2001 ως αι κατωτέρω

στήλαι. 

γ) ∆ια την Γ' κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 7.110 7.246 7.376 7.520

3 - 6 7.465 7.608 7.745 7.895

6 - 9 7.822 7.971 8.114 8.272

9 - 12 8.177 8.333 8.483 8.648

12 - 15 8.371 8.550 8.704 8.886

15 - 18 8.569 8.753 8.910 9.096

18 - 21 8.884 9.074 9.237 9.430

21 - 24 9.095 9.289 9.457 9.654

24 - 27 9.376 9.612 9.785 10.031

27 - 30 9.672 9.915 10.094 10.348
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30 - 33 9.901 10.343 10.529 10.794

33 - 35 10.136 10.583 10.774 11.045

δ) ∆ια την ∆' κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 7.524 7.667 7.805 7.957

3 - 6 7.762 7.910 8.052 8.209

6 - 9 8.069 8.223 8.371 8.534

9 - 12 8.292 8.450 8.602 8.770

12 - 15 8.580 8.764 8.922 9.108

15 - 18 8.873 9.063 9.226 9.419

18 - 21 9.159 9.355 9.523 9.722

21 - 24 9.446 9.648 9.822 10.027

24 - 27 9.707 9.951 10.130 10.385

27 - 30 9.975 10.226 10.410 10.671

30 - 33 10.250 10.700 10.893 11.167

33 - 35 10.533 10.990 11.188 11.469

ε) ∆ια την Ε' κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 8.036 8.189 8.337 8.499

3 - 6 8.258 8.415 8.567 8.733

6 - 9 8.550 8.713 8.870 9.043

9 - 12 8.830 8.998 9.160 9.338

12 - 15 9.109 9.304 9.471 9.669

15 - 18 9.376 9.577 9.749 9.953

18 - 21 9.635 9.841 10.018 10.228

21 - 24 9.901 10.113 10.295 10.510

24 - 27 10.174 10.430 10.618 10.885

27 - 30 10.455 10.718 10.911 11.185

30 - 33 10.744 11.206 11.408 11.695
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33 - 35 11.040 11.510 11.717 12.012

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

κατώτερα των υπό των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ή οµοίας εκτάσεως

εφαρµογής αποφάσεων ∆ιαιτησίας καθοριζοµένων. 

Άρθρο 3

Εις το παρόν άρθρον υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων

εγκαταστάσεων και αερολιµένων των οποίων τα κατώτατα όρια βασικών µισθών καθορίζονται

από 1.1.2000, 1.7.2000, 1.1.2001 και 1.7.2001 ως αι κατωτέρω στήλαι. 

∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 204.825 208.729 212.486 216.536

3 - 6 212.779 216.834 220.737 224.944

6 - 9 220.732 224.939 228.988 233.353

9 - 12 228.685 233.044 237.239 241.761

12 - 15 236.854 241.849 246.203 251.395

15 - 18 245.315 250.488 254.997 260.375

18 - 21 254.077 259.436 264.106 269.675

21 - 24 263.153 268.703 273.539 279.308

24 - 27 272.553 279.407 284.437 291.590

27 - 30 282.288 289.388 294.597 302.006

30 - 33 292.372 304.725 310.210 318.012

33 - 36 302.815 315.431 321.109 329.185

Άρθρο 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' κατηγορίαν. 
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δ) Εις την ∆' κατηγορίαν: ελεγκταί - µετρηταί και ζυγισταί βυτιοφόρων, βοηθοί αποθηκαρίων και

αποθηκάριοι δευτερευουσών αποθηκών εγκαταστάσεων. 

ε) Εις την Ε' κατηγορίαν: φύλακες, νυκτοφύλακες, µετρηταί δεξαµενών, κατώτεροι τεχνικοί,

αδειούχοι χειρισταί ανυψωτικών µηχανηµάτων, ειδικοί ελεγκταί πύλης εγκαταστάσεων και οι

επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεων. 

στ) Εις την ΣΤ' κατηγορίαν: Αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειρισταί ανυψωτικών µηχανηµάτων

και οι επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεως µετά την συµπλήρωσιν 4ετούς υπηρεσίας

εις την αυτήν επιχείρησιν, ως και φύλακες/νυκτοφύλακες, µετρηταί δεξαµενών και ειδικοί

ελεγκταί πύλης µετά την συµπλήρωσιν 8ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν. 

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

συνεργείου αντλιών εφ' όσον κέκτηνται την κατά νόµον άδειαν ή πτυχίον. Τεχνίται γενικώς που

έχουν συµπληρώσει 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, χειρισταί ανυψωτικών µηχανηµάτων και οι επικεφαλής οµάδος παραγωγής

και φορτώσεως µετά την συµπλήρωσιν 8ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν, καθώς και

φύλακες/νυκτοφύλακες, µετρηταί δεξαµενών και ειδικοί ελεγκταί πύλης µετά την συµπλήρωσιν

12ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν. 

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

βάρδιας αεροδροµίου, Μηχανικοί γκαράζ, µηχανοδηγοί, πρακτικοί µηχανικοί, τεχνίται συνεργείου

αντλιών εφ' όσον κέκτηνται την κατά νόµον άδεια ή πτυχίο ως και το προσωπικόν που

καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσης ΣΣΕ, µετά την συµπλήρωσιν 11ετούς από 1.1.98 και

10ετούς από 1.1.99 υπηρεσίας στην αυτή επιχείρησιν. Τεχνίται γενικώς µετά την συµπλήρωση

14ετούς υπηρεσίας στην αυτή επιχείρηση ως και αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειρισταί

ανυψωτικών µηχανηµάτων και οι επικεφαλής οµάδος παραγωγής και φορτώσεως µετά την

συµπλήρωσιν 17ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρησιν. 

Εις την αυτή κατηγορίαν υπάγονται φύλακες/νυκτοφύλακες, 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 17ετούς υπηρεσίας εις την
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αυτήν επιχείρησιν καθώς και φύλακες, νυκτοφύλακες, επικεφαλής οµάδος παραγωγής και

φορτώσεως, αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειρισταί ανυψωτικών µηχανηµάτων, µετρητές

δεξαµενών, ελεγκτές πύλης µετά την συµπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρηση

(και από 1.1.99 24 ετών υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρηση). 

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 από

1.7.2000. 

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 23ετούς υπηρεσίας εις την αυτήν

επιχείρησιν από 1.7.2000. 

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

εκείνην εις την οποίαν πράγµατι ανήκει, µετά δε την συµπλήρωσιν 20ετούς υπηρεσίας εις την

αυτήν επιχείρησιν, µε βάση το αντίστοιχο κλιµάκιο της µεθεποµένης κατηγορίας από εκείνη εις

την οποίαν πράγµατι ανήκει. Επίσης το προσωπικό του άρθρου 2.10 υπαγόµενο εις τας

κατηγορίας ∆ και Ε θα αµείβεται µετά από συνεχή συµπληρωµένη πραγµατική υπηρεσία 13 ετών

εις την αυτήν επιχείρηση σύµφωνα µε την ΣΤ κατηγορία του άρθρου 4, µετά τη συµπλήρωση

19 ετών υπηρεσίας εις την αυτήν επιχείρηση σύµφωνα µε την κατηγορία ΣΤ1 του άρθρου 4,

µετά δε την συµπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας εις την αυτή επιχείρησιν (και από 1.1.99 24ετούς

υπηρεσίας στην αυτή επιχείρηση) 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 προϋπόθεσιν ότι κατά την διάρκεια του 1998 ευρίσκοντο εις την Ζ1

κατηγορίαν. 

Άρθρο 5

Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών, του προσωπικού που αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο,

καθορίζονται δι εκάστην κατηγορίαν από 1.1.2000, 1.7.2000, 1.1.2001 και 1.7. 2001 ως αι

κατωτέρω στήλαι. 
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α) ∆ια την ∆΄κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 194.879 198.594 202.168 206.042

3 - 6 203.389 207.265 210.996 215.039

6 - 9 211.468 215.498 219.377 223.581

9 - 12 219.300 223.480 227.503 231.862

12 - 15 226.000 230.836 234.991 239.970

15 - 18 231.888 236.849 241.112 246.222

18 - 21 237.928 243.019 247.393 252.636

21 - 24 244.126 249.349 253.838 259.217

24 - 27 250.486 256.786 261.408 267.982

27 - 30 257.011 263.475 268.218 274.963

30 - 33 263.706 275.338 280.295 287.344

33 - 36 270.576 282.381 287.464 294.693

β) ∆ια την Ε΄κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 197.823 201.593 205.222 209.154

3 - 6 206.302 210.234 214.019 218.120

6 - 9 212.264 216.310 220.204 224.423

9 - 12 220.828 225.037 229.088 233.477

12 - 15 228.691 233.584 237.788 242.803

15 - 18 235.300 240.334 244.660 249.820

18 - 21 243.609 248.821 253.299 258.641

21 - 24 250.649 256.011 260.620 266.116

24 - 27 257.893 264.379 269.138 275.906

27 - 30 265.346 272.019 276.916 283.880

30 - 33 273.014 284.881 290.008 297.302

33 - 36 280.904 292.969 298.243 305.743
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γ) ∆ια την ΣΤ΄ κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 199.325 203.124 206.780 210.721

3 - 6 209.815 213.814 217.663 221.811

6 - 9 216.650 220.779 224.753 229.037

9 - 12 226.431 230.747 234.900 239.377

12 - 15 233.609 238.607 242.902 248.025

15 - 18 242.303 247.487 251.941 257.255

18 - 21 249.984 255.332 259.928 265.410

21 - 24 258.442 263.971 268.722 274.390

24 - 27 266.634 273.340 278.260 285.259

27 - 30 275.087 282.005 287.081 294.301

30 - 33 283.807 295.945 301.272 308.849

33 - 36 292.804 305.168 310.661 318.474

γ) (1) ∆ια την ΣΤ' (1) κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 204.825 208.729 212.486 216.536

3 - 6 212.779 216.834 220.737 224.944

6 - 9 220.732 224.939 228.988 233.353

9 - 12 228.685 233.044 237.239 241.761

12 - 15 236.854 241.849 246.203 251.395

15 - 18 245.315 250.488 254.997 260.375

18 - 21 254.077 259.436 264.106 269.675

21 - 24 263.153 268.703 273.539 279.308

24 - 27 272.553 279.407 284.437 291.590

27 - 30 282.288 289.388 294.597 302.006

30 - 33 292.372 304.725 310.210 318.012

33 - 36 302.815 315.431 321.109 329.185
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∆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 ΣΣΕ. 

δ) ∆ια την Ζ' κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 209.033 213.017 216.851 220.984

3 - 6 218.619 222.786 226.796 231.118

6 - 9 226.627 230.946 235.103 239.584

9 - 12 235.213 239.696 244.011 248.662

12 - 15 243.829 248.972 253.453 258.798

15 - 18 252.761 258.091 262.737 268.278

18 - 21 262.019 267.545 272.361 278.105

21 - 24 271.617 277.345 282.338 288.292

24 - 27 281.566 288.648 293.843 301.234

27 - 30 291.880 299.221 304.607 312.268

30 - 33 302.572 315.181 320.855 328.924

33 - 36 313.655 326.543 332.421 340.782

Το προσωπικό το αµειβόµενο την 31.12.95 εις την Ζ' κατηγορίαν θα αµείβεται από 1.1.98

σύµφωνα µε την Ζ' (1) κατηγορίαν. Οµοίως το προσωπικό το αµειβόµενο την 31.12.96 εις την

Ζ' κατηγορίαν θα αµείβεται από 1.1.99 σύµφωνα µε την Ζ' (1) κατηγορίαν. Σηµειωτέον ότι η

διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εργαζοµένους που προσελήφθησαν ή µετετάγησαν στην

κατηγορία Ζ' µετά τις ως άνω ηµεροµηνίες αντιστοίχως (δηλαδή 1995-1996). 

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

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 219.589 223.774 227.802 232.167

3 - 6 231.182 235.588 239.828 244.424

6 - 9 238.556 243.103 247.479 252.221

9 - 12 247.045 251.754 256.285 261.196

12 - 15 255.534 261.001 265.699 271.303

15 - 18 264.023 269.672 274.526 280.315
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18 - 21 272.512 278.342 283.352 289.328

21 - 24 281.205 287.221 292.391 298.558

24 - 27 290.175 297.473 302.828 310.444

27 - 30 299.432 306.963 312.488 320.347

30 - 33 308.984 321.755 327.546 335.784

33 - 36 318.841 331.859 337.833 346.329

ζ) ∆ια την Ζ' (2) κατηγορίαν ως ακολούθως: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 226.174 230.485 234.633 239.106

3 - 6 238.116 242.654 247.022 251.730

6 - 9 245.712 250.395 254.902 259.761

9 - 12 254.455 259.305 263.973 269.004

12 - 15 263.199 268.830 273.669 279.524

15 - 18 271.943 277.761 282.760 288.810

18 - 21 280.686 286.691 291.852 298.096

21 - 24 289.640 295.837 301.162 307.605

24 - 27 298.880 306.397 311.912 319.756

27 - 30 308.414 316.171 321.862 329.957

30 - 33 318.252 331.256 337.219 345.700

33 - 36 328.405 341.664 347.814 356.562

∆ιευκρινίζεται ότι οι µεταταγέντες και οι τυχόν µετατασσόµενοι εκ τινος 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 εφ' εξής τας αποδοχάς της κατηγορίας εκείνης, αίτινες εν τω συνόλω των θα είναι

εκάστοτε δια τον µισθωτόν αι ευνοϊκώτεραι. 

Ωσαύτως διευκρινίζεται ότι άπαντα τα ως άνω κατώτατα όρια µισθών, του παρόντος άρθρου 5,

δεν δύνανται να είναι κατώτερα των υπό των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων

Εργασίας ή οµοίας εκτάσεως εφαρµογής αποφάσεων ∆ιαιτησίας καθοριζοµένων. 
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Άρθρο 6

Τα κατώτατα όρια µηνιαίων µισθών του προσωπικού του υπαγοµένου εις την από 17.11.50 ΣΣΕ,

του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού Γραφείων, ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως και

ισχύει σήµερον, καθορίζονται δι' εκάστην κατηγορίαν από 1.1.2000, 1.7.2000, 1.1.2001 και 1.7.

2001, ως αι κατωτέρω στήλαι. 

α) Υπάλληλοι Γραφείων: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 205.287 209.200 212.965 217.024

3 - 6 216.502 220.628 224.600 228.880

6 - 9 228.329 232.681 236.869 241.384

9 - 12 240.803 245.392 249.810 254.571

12 - 15 253.958 259.262 263.929 269.415

15 - 18 267.832 273.426 278.347 284.133

18 - 21 284.014 289.946 295.165 301.300

21 - 24 299.530 305.786 311.290 317.760

24 - 27 317.611 325.599 331.459 339.796

27 - 30 334.962 343.386 349.567 358.359

30 - 33 355.168 369.100 375.744 385.194

33 - 36 374.570 388.991 395.993 405.952

β) ∆ακτυλόγραφοι - Τηλεφωνηταί: ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 207.248 211.198 215.000 219.142

3 - 6 216.458 220.584 224.555 228.880

6 - 9 226.078 230.387 234.534 239.052

9 - 12 239.064 243.621 248.006 252.783

12 - 15 249.688 254.954 259.544 264.965

15 - 18 260.785 266.285 271.078 276.740

18 - 21 272.402 278.147 283.153 289.068

21 - 24 284.652 290.656 295.887 302.068

24 - 27 297.790 305.279 310.774 318.590
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27 - 30 311.597 319.434 325.183 333.362

30 - 33 325.957 339.155 345.260 353.943

33 - 36 341.223 354.805 361.192 370.276

γ) Βοηθητικό Προσωπικό (πλην καθαριστών και καθαριστριών): ∆ια τους έχοντας

υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 199.785 203.593 207.258 211.250

3 - 6 208.350 212.321 216.143 220.306

6 - 9 214.690 218.782 222.720 227.010

9 - 12 223.352 227.609 231.706 236.169

12 - 15 231.304 236.253 240.506 245.578

15 - 18 238.343 243.442 247.824 253.051

18 - 21 246.759 252.038 256.574 261.986

21 - 24 254.267 259.707 264.382 269.958

24 - 27 262.005 268.594 273.429 280.306

27 - 30 269.978 276.767 281.749 288.835

30 - 33 278.193 290.190 295.413 302.843

33 - 36 286.658 298.868 304.247 311.899

δ) Καθαρισταί - Καθαρίστριαι (απασχολούµενοι κατά πλήρες ωράριο της παρούσης

ΣΣΕ): ∆ια τους έχοντας υπηρεσίαν:

Τριετίες 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.7.2001

0 - 3 195.800 199.532 203.124 207.036

3 - 6 204.348 208.243 211.991 216.075

6 - 9 212.466 216.516 220.413 224.659

9 - 12 220.335 224.535 228.576 232.979

12 - 15 227.067 231.925 236.100 241.079

15 - 18 233.366 238.359 242.649 247.767

18 - 21 239.840 244.971 249.380 254.640

21 - 24 246.493 251.766 256.298 261.704
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24 - 27 253.331 259.702 264.376 271.026

27 - 30 260.358 266.906 271.710 278.544

30 - 33 267.580 279.310 284.338 291.489

33 - 36 275.003 286.919 292.084 299.430

Άρθρο 7

Για τον υπολογισµό των ως άνω καθοριζοµένων βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων

των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 της παρούσης ΣΣΕ, ως προϋπηρεσία εν προκειµένω νοείται η

συνολική υπηρεσία εις οιανδήποτε ειδικότητα, ιδιότητα ή κατηγορία εις πάσαν εν Ελλάδι

επιχείρησιν, Οργανισµόν, ίδρυµα ή ΝΠ∆∆ και γενικώς οποιοδήποτε εργοδότη µε τον οποίο είχαν

σχέση µισθώσεως εξηρτηµένης εργασίας, δι' όσους απησχολούντο µέχρι και την 25.10.83 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 1.1.83. Εξ άλλου οι

διατάξεις αυτές επεκτείνονται και εφαρµόζονται από 1.1.96 και σε όσους απασχολούντο εις

επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων µέχρι 31.12.86. 

∆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 ειδικότητα εις πάσαν ετέραν

επιχείρησιν, οργανισµόν, ίδρυµα ή ΝΠ∆∆ και γενικώς σε οποιονδήποτε εργοδότη µε τον οποίο

είχαν σχέση µισθώσεως εξηρτηµένης εργασίας. 

Η προϋπηρεσία των ως άνω µισθωτών αποδεικνύεται δια των ασφαλιστικών των βιβλιαρίων

κυρίας ασφαλίσεως, το δε συναφές της ειδικότητας, δια σχετικών βεβαιώσεων των

προηγούµενων εργοδοτών. 

Εξ άλλου, δι' όσους απασχολούντο µέχρι και την 25.10.83, και από 1.1.96 µέχρι και την

31.12.86 εις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, ως προϋπηρεσία νοείται και η εκτός

Ελλάδος διανυθείσα τοιαύτη εφ' όσον αποδεικνύεται δια των ασφαλιστικών βιβλιαρίων κυρίας

ασφαλίσεως. 
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Άρθρο 8

Κατώτατα όρια αποδοχών 2000

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

την 31.12.99 αυξάνονται ως εξής: 

1. Την 1.1.2000 αυξάνονται κατά ποσοστό 0,7% που αποτελεί την υπέρβαση του επίσηµου

τιµάριθµου ∆εκεµβρίου 1998 µε ∆εκέµβριο 1999 σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο της από

24.7.98 ΣΣΕ του Προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων. 

2. Όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1 αυτής της παραγράφου

αυξάνονται από 1.1.2000 κατά ποσοστό 2% και 

3. Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2000 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 2

αυξάνονται από 1.7.2000 κατά ποσοστό 1,5% και διαµορφώνονται µετά από σχετική

εκλογίκευση των τριετιών όπως φαίνεται στα άρθρα 2, 3, 5 και 6. 

Κατώτατα όρια αποδοχών 2001. 1. Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια των άρθρων 2, 3, 5 και 6

αυξάνονται για το 2001 κατά ποσοστό 3,3%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί την 1.1.2001 σε ποσοστό

1,8% στα ηµεροµίσθια και τους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2000 και την

1.7.2001 σε ποσοστό 1,5% στα ηµεροµίσθια και τους µισθούς όπως θα έχουν διαµορφωθεί την

30.6.2001 και µετά τη σχετική εκλογίκευση των τριετιών. 

2. Εφ' όσον την 1.1.2002 τα ηµεροµίσθια και οι µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την

31.12.2001 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά µία ποσοστιαία

µονάδα τον επίσηµο Μέσο ∆είκτη Τιµών Καταλανωτή του έτους 2001 θα αναπροσαρµοσθούν

από 1.1.2002 έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους για το 2001 να υπερβαίνει κατ' αυτό το

ποσοστό τον Μέσο ∆ΤΚ. 

Υπολογισµός Επιδοµάτων. Τα δραχµικά επιδόµατα που προβλέπονται από την παρούσα

συλλογική σύµβαση θα αναπροσαρµόζονται από 1.1.2000 και 1.7.2000, καθώς και από 1.1.2001

και 1.7.2001 εάν δεν αναφέρεται ιδιαίτερη ρύθµιση κατά το αυτό ποσοστό που θα

αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων. 

Άρθρο 9

Εις άπαντας τους υπαγοµένους εις την παρούσαν άρρενας και θήλεις, χορηγείται επί των ως άνω

καθοριζοµένων βασικών µηνιαίων µισθών ή ηµεροµισθίων επίδοµα συζύγου εκ ποσοστού 10%. 

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,
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επίσης, σε περίπτωση διαζεύξεως του εργαζοµένου ή της εργαζοµένης, υπό την ρητή

προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος ή η ενδιαφεροµένη 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. 

Άρθρο 10

Εις τους Ταµίας και Εισπράκτορας τους έχοντας ως αποκλειστικήν και µόνην απασχόλησιν την

είσπραξιν και πληρωµήν ως και την τήρησιν των απαιραιτήτων 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 ΣΣΕ. 

Άρθρο 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 ΣΣΕ. Το επίδοµα τούτο θα καταβάλλεται και εις

τους οδηγούς αυτοκινήτων µικτού βάρους άνω των δέκα (10) τόννων παντός φορτίου. Το αυτό

επίδοµα θα καταβάλλεται και στους οδηγούς µηχανηµάτων εδάφους ανεφοδιασµού

αεροσκαφών (HYDRANT DISPENSERS). 

∆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 διά της από 20.1.81 ΣΣΕ (ΥΑ 11332/81

- ΦΕΚ Β94/22.2.81) αποτελεί τµήµα των τακτικών αποδοχών, όπως και όλα τα άλλα πάγια

επιδόµατα που προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ. 

\
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Άρθρο 12

Εις τους πτυχιούχους οιασδήποτε Πανεπιστηµιακής ή άλλης ισοτίµου Ανωτάτης Σχολής

Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής χορηγείται επιστηµονικόν επίδοµα εκ ποσοστού 20% µηνιαίως,

υπολογιζόµενον επί των βασικών µηνιαίων µισθών, που προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ.

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 ΣΣΕ.

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.

 

Άρθρο 13

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

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

εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών και στις επιχειρήσεις υγραερίων, ανέρχεται για το προσωπικό

των εγκ/σεων και σταθµών ανεφοδιασµού αερολιµένων, πλην των εις την περιοχήν Αττικής

εργαζοµένων 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 ΣΣΕ. 

Άρθρο 14

Το προσωπικόν το απασχολούµενον εις τας εγκαταστάσεις και σταθµούς ανεφοδιασµού

αερολιµένων των Εταιρειών δικαιούται ειδικού επιδόµατος εκ δρχ. 18.313 µηνιαίως από

1.1.2000, δρχ. 18.588 µηνιαίως από 1.7.2000, δρχ. 18.923 µηνιαίως από 1.1.2001, και δρχ.

19.207 µηνιαίως από 1.7.2001 δι' ον χρόνο και µόνον θα εργάζηται εις τας ως άνω

εγκαταστάσεις και σταθµούς και εφ όσον 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 1.5.82 µέχρι και την 31.12.90, καθώς και

οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1.1.88 και του 2,5% που συµφωνήθηκε

σαν επί πλέον αύξηση από 1.1.90. 
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Άρθρο 15

Το υπό του άρθρου 9 της 5.8.55 ΣΣΕ προβλεπόµενον ειδικόν επίδοµα προσωπικού του

εργαζόµενου εις τους αερολιµένας, αναπροσαρµόζεται εις δρχ. 304 από 1.1.2000, δρχ. 309 από

1.7.2000, δρχ. 315 από 1.1.2001 και δρχ. 320 από 1.7.2001 δι' εκάστην ηµέραν πραγµατικής

εργασίας. Εις το ανωτέρω ποσό έχουν ενσωµατωθεί όλα τα αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και

τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1.5.82 µέχρι και την 31.12.90, καθώς και οι

πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1.1.88 και του 2,5% που συµφωνήθηκε σαν

επί πλέον αύξηση από 1.1.90. 

Άρθρο 16

Η υπό του άρθρου 12 της από 5.8.55 ΣΣΕ ως συνεπληρώθη δια του άρθρου 12 της από 31.7.75

Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας προβλεποµένη εισφορά των επιχειρήσεων δια την παρασκευή

συσσιτίου δι' εκάστην ηµέραν πραγµατικής εργασίας και κατά εργαζόµενον αναπροσαρµόζεται

εις δρχ. 876 από 1.1.2000, δρχ. 889 από 1.7.2000, δρχ. 905 από 1.1.2001 και εις δρχ. 919 από

1.7.2001. Εις το ως άνω ποσόν περιλαµβάνεται και το εκ µιάς (1) δραχµής επίδοµα άρτου το

καταβαλλόµενον εις εγγάµους ηµεροµισθίους εργατοτεχνίτας. Όπου εκ δεδικαιολογηµένης αιτίας

δεν παρασκευάζεται συσσίτιον καθώς και όταν, δι' υπηρεσιακούς λόγους, οι εργαζόµενοι δεν

δύνανται να λάβουν το συσσίτιόν των εις τους τόπους εργασίας των, θα λαµβάνουν από 1.1.90

το υπό του παρόντος άρθρου εκάστοτε προβλεπόµενο αντίτιµο συσσιτίου εις χρήµα, αυξηµένο

κατά 50% δι' εκάστην ηµέρα πραγµατικής ως άνω εργασίας των. Το επίδοµα συσσιτίου

παρέχεται εις άπαντας 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 1.5.82

µέχρι και την 31.12.90, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1.1.88

και του 2,5% που συµφωνήθηκε σαν επί πλέον αύξηση από 1.1.90. 

Σε όλους τους εργαζοµένους 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. 

Άρθρο 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 εκ δρχ.
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246 από 1.1.2000, δρχ. 250 από 1.7.2000, δρχ. 254 από 1.1.2001, δρχ. 258 από 1.7.2001 την

ηµέρα για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας, εκτός αν ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε µία

επιχείρηση υψηλότερο ανάλογο επίδοµα. 

Άρθρο 16β

Εις το προσωπικόν των άρθρων 2 και 4 της παρούσης ΣΣΕ, το χειριζόµενο ανυψωτικά

µηχανήµατα ΦΟΡΚ ΛΙΦΤ ΤΡΑΚ, θα καταβάλλεται ειδικόν επίδοµα εκ δρχ. 447 από 1.1.2000,

δρχ. 453 από 1.7.2000, δρχ. 462 από 1.1.2001 και δρχ. 468 από 1.7.2001 την ηµέρα για κάθε

ηµέρα πραγµατικής εργασίας, εκτός αν ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε µια επιχείρηση

υψηλότερο ανάλογο επίδοµα. 

Άρθρο 17

Κατά την διάρκειαν της παρούσης ΣΣΕ οι εργοδόται θα εξακολουθήσουν να συµπληρώνουν καθ'

ό µέτρον ούτοι κρίνουν εν εκάστη συγκεκριµένη περιπτώσει και κατά το µέχρι τούδε

εφαρµοσθέν υπό αυτών σύστηµα, την υπό του ΙΚΑ παρεχοµένην ιατροφαρµακευτικήν και

νοσοκοµειακήν περίθαλψιν του προσωπικού των. Επί πλέον, οι εργοδότες θα εφαρµόζουν

σύστηµα προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια των προγραµµάτων της κάθε Εταιρείας για κάθε

συγκεκριµένο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα δε στους χώρους των εγκαταστάσεων. Υποχρεωτικά στα

προγράµµατα προληπτικών εξετάσεων κάθε εταιρείας 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 στις εγκαταστάσεις των αερολιµένων ετησίως. Οι

εργοδότες που µέχρι σήµερα δεν έχουν εφαρµόσει σύστηµα συµπληρωµατικής της υπό του ΙΚΑ

(ή οιουδήποτε άλλου αρµοδίου φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως) ιατροφαρµακευτικής

περιθάλψεως, υποχρεούνται να καθιερώσουν συστήµατα τόσο προληπτικής όσο και πρόσθετης

θεραπευτικής ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως, σύµφωνα µε τα ανάλογα προγράµµατα που

ισχύουν στις Εταιρείες που ήδη τα εφαρµόζουν. ∆ιευκρινίζεται ότι οι ρυθµίσεις του

οποιουδήποτε προγράµµατος, είτε προληπτικής είτε πρόσθετης θεραπευτικής

ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως, δεν θα αντίκεινται στην αρχή ίσης µεταχείρισης ανδρών και

γυναικών. Οι συγκεκριµένες παροχές και όροι που προβλέπει το ως άνω σύστηµα της κάθε

εταιρείας θα κοινοποιούνται στο προσωπικό µε ειδικό ενηµερωτικό έντυπο. Μερίµνη των

εργοδοτών των υπαγοµένων εις την παρούσα θα εκδίδεται άπαξ κατ έτος εγκύκλιος προς το

προσωπικόν των, περιέχουσα τα ονόµατα των συνεργαζοµένων µετά των εν προκειµένω

επιχειρήσεων, ιατρών. 
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Άρθρο 18

Εις άπαντας τους εργαζοµένους εις τας εγκαταστάσεις, αποθήκας, αερολιµένας και εξωτερικάς

υπηρεσίας εργατοτεχνίτας, φύλακας και οδηγούς αυτοκινήτων χορηγούνται κατ' έτος 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 γιά κάθε τέταρτο έτος. 

Άρθρο 19

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

Οµοσπονδίας, δι' εγγράφου δηλώσεώς των προς τον εργοδότην των, δύνανται να εκχωρήσουν

υπέρ του Σωµατείου των τµήµα ίσον προς την κατά το 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 ων η εκχώρησις Σωµατείων ή κατά

τας διατάξεις των άρθρων 87 και 90 του Αστικού Κώδικος.

 

Άρθρο 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

εισαγωγήν και εµπορίαν Πετρελαιοειδών εν γένει προϊόντων ως και υγραερίων, ασχολουµένων

Επιχειρήσεων και συνδεόµενον µετ' αυτών δια συµβάσεως εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου

εφαρµόζεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου

δηµοσιευθείσης εις το ΦΕΚ 299/30.12.80 τεύχος Α', 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 κλπ.),

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
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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 συνεχόµεναι, όπου τούτο είναι εφικτόν, εν τούτοις είναι δυνατόν αι δύο ηµέραι

εβδοµαδιαίας αναπαύσεως να µην είναι απαραιτήτως συνεχόµεναι. 

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 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 13.12.77 Συµφωνητικόν µεταξύ των Εταιρειών

Υγραερίου και της Οµοσπονδίας Προσωπικού Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών και

∆ιϋλιστηρίων Ορυκτελαίων - Πετρελαίων - Υγραερίου. 

Άρθρο 21

2. Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση 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

ΑΝ 539/45 ετήσιαν κανονικήν άδειαν. 

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

4. Πλέον των υπό του άρθρου 10 της από 5.8.55 ΣΣΕ προβλεποµένων εορτασίµων ηµερών,

ισχύουν και αι κάτωθι τοπικαί εορταί ως ηµέραι αργίας: 

α) Του Αγίου Ανδρέου εν τη περιοχή Ρίου και Πατρών. 

β) Του Αγίου Σπυρίδωνος εν τη περιοχή Ελληνικού Αττικής και Ελευσίνας. 

γ) Του Αγίου Νικολάου εν τη περιοχή Βόλου. 
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5. Εκ των ανωτέρω αναφεροµένων ή προβλεποµένων εορτών, η εορτή των Αποστόλων

Πέτρου και Παύλου, ως και η εορτή του Αγ. Σπυρίδωνος, όπου ισχύουν, µπορούν να

µετατεθούν σε άλλη εργάσιµη ηµέρα, κατόπιν κοινής συµφωνίας των εργοδοτριών εταιρειών

και της Οµοσπονδίας, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι δεν συµπίπτουν προ της µεταθέσεώς

των, µε µη εργάσιµο ηµέρα (Σάββατο, Κυριακή ή άλλη αργία). 

Άρθρο 22

Άπαντες οι καλυπτόµενοι, από την παρούσα ΣΣΕ 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 ΣΣΕ. 

Άρθρο 23

Οι ώρες εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που καλύπτεται από την παρούσα σύµβαση και

εργάζεται εις τα εντός των Εγκαταστάσεων, Αποθηκών και Ανεφοδιαστικών Κέντρων

Αερολιµένων λειτουργούντα Γραφεία, καθορίζονται εις 39 εβδοµαδιαίως όπως προβλέπεται από

το άρθρο 5 της από 17.11.50 ΣΣΕ δια τους εργαζόµενους εις τα κεντρικά γραφεία των

Εταιρειών. 

Άρθρο 24

∆ιευκρινίζεται ότι γιά το παντός είδους προσωπικό Εγκαταστάσεων Υγραερίων περιοχής Αττικής,

το διορθωτικό ποσό της 1.1.82, το διορθωτικό ποσοστό 4,3% της 1.1.88, το διορθωτικό

ποσοστό 1,4% της 1.1.89, το διορθωτικό ποσοστό 0,1% της 1.1.90, οι από 1.1.88, 1.1.89 και

1.1.90 συµφωνηθείσες πρόσθετες αυξήσεις, καθώς και τα συσσωρευµένα ποσοστά της ΑΤΑ,

που χορηγήθηκαν συνολικά από 1.5.82 µέχρι και την 31.12.90, έχουν ενσωµατωθεί εις τα

βασικά ηµεροµίσθια και βασικούς µισθούς της από 25.10.83 ΣΣΕ (στήλη ΙΙ), δεδοµένου ότι εις

το προσωπικό αυτό δια συµφωνιών (πρακτικών) µεταξύ των Επιχειρήσεων Υγραερίων και του

Σωµατείου «Η Αναγέννησις» χορηγήθηκαν αυξήσεις συνολικά ευνοϊκώτεραι από εκείνες που

προεβλέποντο για το λοιπό προσωπικό βάσει της από 9.7.84 συνοµολογηθείσης ΣΣΕ. 

Άρθρο 25

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

εργασίας αορίστου χρόνου ή έχουν συµπληρώσει διετή τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία εις την
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αυτήν επιχείρηση, χορηγείται οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών

σταθµών που αφορά παιδια 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 ΣΣΕ, η οποία εφαρµόζεται µε

ιδιωτικά συµφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών, αναπροσαρµόζεται δε από 1.1.2000 σε

315.000 δρχ. ετησίως και από 1.1.2001 σε 330.000 δρχ. ετησίως. Η καταβολή της ως άνω

ενισχύσεως θα γίνεται µε βάση τα οικεία θεωρηµένα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 26

Εξακολουθούν ισχύουσαι ως έχουν άπασαι αι διατάξεις των εν τω προοιµίω της παρούσης

αναφεροµένων ΣΣΕ ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων εφ' όσον αυταί ρητώς δεν έχουν καταργηθεί ή

τροποποιηθεί, εφαρµόζονται δε επί των προβλεποµένων διατάξεων της παρούσης ΣΣΕ και

αποτελούν αναπόσπαστον µέρος αυτής. 

Άρθρο 27

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 2000, εκτός αν υπάρχει άλλη ρύθµιση

µέσα στις διατάξεις 


