ΕΥΛΛΟΓΙΚΗ ΓΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"Για χους όρους αμοιβής και εργασίας των
συμβάσει,
διπλωματούχων
μηχανικών
απασχολούνται, στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ.
Ο.Τ.Α.",

επί
που
και.

Εχην Αθήνα σήυερα 19 Ιουνίου 1997 οι. υπογεγραμμένοι:
σ)

Σχυλιανός Παναγιώχου υπάλληλος του Γενικού Λογισχηρίου του
Κράτους με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών εκπρόσωπος
του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. 2070409/10491/0022/18.10,96
απόφασηί χου Υφυπουργού Ο ι. κο νομικών.

και.
0)

Ανδρέας Κυρι,αξιΊς, Πρόεδρος του Πανελληνίου Ευλλόγου των Επί.
Ευμβόοει Λ ι. π Χωρατού χω ν Μηχανικών του Δημοσίου, Ν. Π. Δ. Δ. και.
Ο. Τ. Α . .
νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνώμεί
της
αρυθμ.
237/26.2.97 εξουσί-οδότησης ίου Δ, Σ. του παραπάνω Ευλλόγου,

συνομολογήσαμε
και. συναποφασίσαμε χ η σύνταξη και, υπογραφή
παρούσας Ευλλογι,κής Γυμβασης Εργασίας , η οποία έχει. ως
κατωτέρω:
Αρθρο 1
παρούσα Σ υ λ λ ο γ ν κ Α Σύμβαση Εργασίας υπάγονται. όν.
απασχολούμενο», μρ: σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
σχο Δηυόσιο
Ν . Π. Δ. Δ - και Ο. Τ. Α . , διπλωματούχοι, μηχανικοί, που είναι μέλη χου
Πανελληνίου Ευλλόγου
των Επί Ευμβόσει Διπλωματούχων Μηχανικών
του Δημοσί·ου, Ν . Π. Δ. Δ. και Ο, Τ . Α Αρθρο 2
Οι διατάςεις·..των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12,
13,
14,
17,
18,
19, 20. 22, 23, 24, 25 και 26, χου άρθρου 27
παρ. 2, των άρθρων 28,
29,
31 και 33 του ν . 2470/97
(ΦΕΚ
4 0 / Α ' /21 ,3.97)
"Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της δηαόσιας
διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις", επεκτείνονται και έχουν
ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου χου άρθρου 1 της παρούσας.

Αρθρο 3
Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 2470/57 θα γίνει,
με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται καίω την αρχική
πρόσληψη ίων υπαλλήλων αυτών η εκείνα που απαιτήθηκαν για την
τυχόν ένταξη τους σε άλλη ειδικότητα και. όχι. με άλλα αυξημένα
πρόσθετα προοόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο χη€ εργασίας
τους .
Αρθρο Λ
Οι, υπηρεσίες που προσφέρθηκαν-σε τομείς εκτός χου Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και. Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα)
δεν
αναγνωρίζονται για τη μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ.
και
χρονοεπίδομα) των παραπάνω υπαλλήλων.
Αρθρο 5
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα
αδείας, καθώς και η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία, θα
υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 18 αντίστοιχα.
Αρθρο 6
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές, από αυτές που
καθορίζονται με χην παρούσα συλλογική σύμβαση, διατηρούνται ως
προσωπική διαφορά, η οποία θα μειώνεται μέχρι εξαφάνισης xη^ υε
οποιαδήποτε χορηγούμενη αύξηση.
Αρθρο 7
Εναρξη ισχύος της παρούσας Γ.Σ.Ε. ορίζεται η 1.1.1997.
ΟΙ ΕΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΚΠΡΟΕΩΠΟΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΙΑΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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