ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών Αεροεφαρµογών
∆ηµοσίων Υπηρεσιών που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου".
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 106/19-8-08)

Στην Αθήνα σήµερα 19/08/2008 οι υπογεγραµµένοι:
1) Σωτήριος

Βασιλάκος,

υπάλληλος

του

Γενικού

Λογιστηρίου

του

κλάδου

∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ.
2/65882/0022/26-10-2007

απόφασης

του

Υφυπουργού

Οικονοµίας

και

Οικονοµικών.
2) Τάρλας Ηλίας, Πρόεδρος της ένωσης χειριστών Αεροεφαρµογών ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών, νοµίµως εξουσιοδοτηµένος δυνάµει της αριθµ.03/08/11-05-2008
εξουσιοδότησης του ∆.Σ της παραπάνω Ένωσης.
Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι Χειριστές Αεροεφαρµογών
(Αεροπλάνων και Ελικοπτέρων) ∆ηµοσίων Υπηρεσιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, που είναι µέλη της παραπάνω Ένωσης (ΕΧΑ∆Υ).
Άρθρο 2
α.- Οι µηνιαίοι Βασικοί Μισθοί των υπαγοµένων στο άρθρο 1 της παρούσης
καθορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2008 ως εξής:

Έτη Υπηρεσίας

Μηνιαίος Βασικός Μισθός €

(Συµπληρωµένα)
0-1

1235€

1-3

1311€

3-6

1388€

6-9

1464€

9-12

1540€

1

12-15

1616€

15-18

1692€

18-21

1768€

21-24

1844€

24-27

1920€

27-30

1996€

30 & άνω

2072€

β.- Για τον προσδιορισµό των αποδοχών των µισθωτών των αναφεροµένων στην
παρ.1 του παρόντος άρθρου προσµετράτε στον χρόνο υπηρεσίας και η
προϋπηρεσία οποιουδήποτε εργοδότη, φυσικού ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου σε εργασίες πτητικές, όµοιες ή συναφείς προς αυτή που
εκτελείται. Αφαιρείται όµως ο χρόνος για τον οποίο τυχόν χορηγήθηκε σύνταξη.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά θεωρηµένα από το Γ.Ε.Α και το
αντίστοιχο κλιµάκιο του Βασικού Μισθού χορηγείται από της υποβολής του
σχετικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.Α.
Άρθρο 3
Σε όλους τους εργαζοµένους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός από τον βασικό
µισθό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, χορηγούνται και τα εξής
επιδόµατα κατά µήνα.
α.- Ανθυγιεινό Επίδοµα
Το Ανθυγιεινό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 6% επί του βασικού µισθού εκάστου
µισθωτού.
β.- Επίδοµα Τύπου
Το επίδοµα Τύπου ορίζεται στο ποσό των 210,00€ µηνιαίως, ανεξάρτητα από
πόσους τύπους δύναται να πετάξει ο χειριστής (αεροπλάνων - ελικοπτέρων)
γ.- Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών
Το Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών ορίζεται στο ποσό των 32,58€ µηνιαίως.
δ.- Επίδοµα Αεροεφαρµογών
Το Επίδοµα Αεροεφαρµογών ορίζεται στο ποσό των 58,69€ µηνιαίως.
ε.- Επίδοµα Ετοιµότητας
Το Επίδοµα Ετοιµότητας ορίζεται σε 105€ µηνιαίως.
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στ.) Επίδοµα Ιπταµένων Χειριστών Αεροεφαρµογών
Το Επίδοµα Ιπταµένων Χειριστών Αεροεφαρµογών χορηγείται µηνιαίως και
υπολογίζεται επί του Βασικού Μισθού σε ποσοστό 50%.
Το ανωτέρω επίδοµα χορηγείται µηνιαίως, µε την προϋπόθεση ότι ο κάθε ιπτάµενος
θα έχει συµπληρώσει στο τέλος το α' και β' εξαµήνου κάθε έτους, τριάντα (30) ώρες
πτήσεων ανά εξάµηνο, ασχέτως των ωρών πτήσεων εκάστου µηνός.
Άρθρο 4
Η οικογενειακή παροχή χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν.3205/2003, όπως ισχύουν.
Άρθρο 5
Στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσης χορηγείται η αποζηµίωση εκτός έδρας
εσωτερικού και η αποζηµίωση εξωτερικού σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις των µονίµων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου.
Για την καταβολή της ανωτέρω αποζηµίωσης ο Κυβερνήτης εξοµοιώνεται µε
Επισµηναγό και ο Συγκυβερνήτης µε Σµηναγό.
Άρθρο 6
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τις θέσεις των Χειριστών αεροπλάνων και
ελικοπτέρων, καταλαµβάνουν στρατιωτικοί συνταξιούχοι, οι συνολικές µηνιαίες
τακτικές αποδοχές τους καθορίζονται µε την παρούσα ΣΣΕ. Για την κατάταξη τους σε
αντίστοιχο κλιµάκιο θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που θα έχει ο καθένας στο Γ.Ε.Α,
εκτός του χρόνου που έχει υπολογιστεί για τη σύνταξη. Στους ανωτέρω έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2512/97.
Άρθρο 7
Κάθε προηγούµενη συλλογική ρύθµιση, που αφορά το προσωπικό του άρθρου 1 της
παρούσης, καταργείται.
Άρθρο 8
Έναρξη της ισχύος της παρούσας ορίζεται η 01-01-2008.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΑΡΛΑΣ
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