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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

“Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πρακτικών µηχανικών, 

µηχανοδηγών, θερµαστών κλπ. και των 

ψυκτικών µέσων σχολών όλης της χώρας” 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:35/2.11.2010) 

Στην Αθήνα σήµερα 4 Οκτωβρίου 2010, οι αναφερόµενοι εκπρόσωποι των 

παρακάτω οργανώσεων των: 

1.  Οµοσπονδίας    Μηχανικών    και    Θερµαστών    Ελλάδος,    Μιχάλης 

Σωτηρίου, Πρόεδρος και Ιωάννης Βασιλόπουλος, Γενικός Γραµµατέας 

Ζ.  ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, ∆ιονύσιος Νικολάου, 

Γενικός ∆ιευθυντής 

3. Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών,  Βιοτεχνών και  Εµπόρων 

Ελλάδας,. ∆ηµήτριος   Ασηµακόπουλος,    Πρόεδρος   και    Νικόλαος 

Σκορίνης, Γενικός Γραµµατέας και 

4. Συνδέσµου  Α.Ε.   και   Ε.Π.Ε.,   Γεώργιος  Αναστασόπουλος,  νοµικός 

σύµβουλος, 

Συµφώνησαν στην υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ που έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

 Πεδίο Ισχύος 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί µηχανικοί, 

µηχανοδηγοί εσωτερικής - εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερµαστές, αρχιθερµαστές οι κατέχοντες τα 

υπό του Ν. 6422/34 και του Β∆ της 16/3/50 όπως ισχύουν σήµερα, 

διπλώµατα ή άδειες καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, πτυχιούχοι µέσων 

τεχνικών σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως βιοµηχανικά 

εργοστάσια, βιοτεχνίες και µηχανολογικές εγκαταστάσεις εν γένει όλης της 

χώρας. Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται επίσης και οι εργοδηγοί 

µηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου µέσων τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 

576/77 όπως ισχύει σήµερα, ειδικότητας µηχανολόγου και άδειας ασκήσεως 

επαγγέλµατος εργοδηγού µηχανολόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β∆ 12/9-

6-1964 (ΦΕΚ 8, τ.Α. της 18-1-1964)* καθώς και οι ψυκτικοί του Π∆ 87/96 και 

εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή µηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες 
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είναι αντίστοιχες προς τον τοµέα ή την κατεύθυνση που αναγράφεται στο 

πτυχίο τους και στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος που 

απασχολούνται στις πάσης φύσεως βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας. 

 

 

Άρθρο 2 

 Βασικοί µηνιαίοι µισθοί 

Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και των ηµεροµισθίων των 

εργαζοµένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 

31.12.2009 µε βάση τη διετή ΣΣΕ από 19/5/08, αυξάνονται από 1/7/2011 

κατά το ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού 

πληθωρισµού για το έτος 2010. 

Β. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και των ηµεροµισθίων των 

εργαζοµένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 

1/7/2011 µε βάση την παράγραφο Α της παρούσας ΣΣΕ, αυξάνονται από 

1/7/2012 κατά το ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του 

ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. 

Για τους σκοπούς εφαρµογής των παραγράφων Α και Β, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 

προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών καταναλωτή 

(Harmonized Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Ευro area) όπως αυτός 

ανακοινώνεται από την Eurostat. 

 

 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς 

 και του επιδόµατος Αδείας   

Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα 

Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 

και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του 

παραρτήµατος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-

7-2010). 

Άρθρο 4 

 ∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Α. Όλες οι διατάξεις προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και 
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αντίστοιχων µε αυτές ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή 

τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο. 

Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα 

ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 

δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

 

Άρθρο 5  

Έναρξη Ισχύος 

 Η ισχύς της παρούσας   αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010. 
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