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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών µηχα-

νικών, µηχανοδηγών, θερµαστών κ.λ.π., καθώς και των ψυκτικών µέσων 

και κατωτέρων τεχνικών σχολών, που εργάζονται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. 

και Ο.Τ.Α. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 20/1.4.2011) 

Στην Αθήνα σήµερα, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφ΄ενός οι 

Μιχάλης Σωτηρίου, Πρόεδρος και Ιωάννης Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας, ως εκ-

πρόσωποι της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος και αφ’ ετέρου η  

Αντωνίου Βαρβάρα, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος 

του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ. πρωτ. 2/2372/0022/5-1-2011 απόφασης του  

Υφυπουργού Οικονοµικών, όλοι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και  

συναπεδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στην παρούσα υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί µηχανικοί, µηχανοδηγοί εσωτερικής-

εξωτερικής καύσεως και συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερµαστές, αρ-

χιθερµαστές, που κατέχουν πτυχία ή άδειες που προβλέπονται από το Ν. 6422/1934 

και το Β∆ της 16.3.1950, καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, οι τεχνίτες ψυκτικοί και οι 

εργοδηγοί µηχανολόγοι πτυχιούχοι µέσων και κατωτέρων τεχνικών σχολών, που ερ-

γάζονται στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας, µε σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 2 

Μισθοί 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 παρ. 2 και 

28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20-4-2005), µε το άρθρο 1 του Ν. 

3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/16-4-2007) και µε τα άρθρα 6 και 8 του Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 

117/Α/20-6-2008), του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 90 του Ν. 3842/2010 και του άρθρου τρίτου του Ν.3845/2010, καθώς και 

των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3899/2010 µε το οποίο προστέθηκε παρ.6 

στο άρθρο 3 του Ν.3833/2010 «Εισοδηµατική πολιτική έτους 2011 και ρυθµίσεις για 

τον περιορισµό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς». 
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Άρθρο 3 

∆ιατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3833/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 90 του Ν. 3842/2010 και του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 καθώς και 

των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3899/2010  «Εισοδηµατική πολιτική έτους 

2011 και ρυθµίσεις για τον περιορισµό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς», µε 

το οποίο προστέθηκε παρ.6 στο άρθρο 3 του Ν.3833/2010, ευνοϊκότεροι όροι εργα-

σίας, που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµους, προεδρικά διατάγµα-

τα, υπουργικές αποφάσεις) ή από προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις (Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α.) 

που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς µε τους όρους της παρούσας 

 εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Άρθρο 4 

Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης αρχίζει από 1-1-2011. 
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