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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - 

περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λ.π., που 

απασχολούνται στις βιοµηχανίες όλης της χώρας». 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 99/29-7-08) 

Στην Αθήνα σήµερα την 1 Ιουλίου 2008 µεταξύ: 

1.  Του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Ξενοφώντος αριθ. 5 και εκπροσωπείται από τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο κ. 

∆ιονύση Νικολάου, Γενικό ∆ιευθυντή. 

και: 

2.  Της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Σολωµού αριθ. 65 και εκπροσωπείται από τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους κ.κ. 

Αλέξανδρο Φλέγγα Πρόεδρο και Ευάγγελο Σκουρογιάννη, Γεν. Γραµµατέα, 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στους όρους της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές, 

ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι 

επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α' και Β' και οι αδειούχοι 

ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες µε πτυχίο αναγνωρισµένης σχολής, που 

εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στα βιοµηχανικά εργοστάσια όλης της 

χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην 

παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007, βάσει της από 30.5.06 ΣΣΕ 

(Πράξη Κατάθεσης 45/14-6-2006) αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%. 

Περαιτέρω όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 

κατά ποσοστό 3,35% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται 

από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,65%. 
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Άρθρο 3 

Επίδοµα Υπευθυνότητας 

Σε όσους από τους εργαζόµενους έχουν ανατεθεί από τον εργοδότη καθήκοντα 

υπευθύνου βάρδιας ή υπευθύνου ηλεκτρολογικού τµήµατος και οι οποίοι κατέχουν 

απαραίτητα άδεια άσκησης επαγγέλµατος πτυχιούχου συντηρητή επίβλεψης ή 

επαγγελµατική άδεια εργοδηγού, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 

10%. 

Άρθρο 4 

Τεχνικό Επίδοµα 

Στους εργαζόµενους που έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια προγραµµατισµένων. 

ελεγκτών PLC-βιοµηχανικών αυτοµατισµών και έχουν πάρει πιστοποιητικό από 

ιδιωτικό ή δηµόσιο Κέντρο Τεχνικής Επιµόρφωσης, χορηγείται από 1/1/2008 τεχνικό 

επίδοµα σε ποσοστό 2% υπολογιζόµενο επί των εκάστοτε βασικών µισθών και 

ηµεροµισθίων της παρούσας ΣΣΕ. 

Άρθρο 5 

Λοιπές ρυθµίσεις 

Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσµικές 

ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008 - 2009 και των προηγούµενων 

αυτής, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες. 

Άρθρο 6 

Γενική ρύθµιση 

1.  Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές 

που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή από αυτές που προβλέπονται από Νόµους, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, 

Εσωτερικούς Κανονισµούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατοµικές 

Συµβάσεις Εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, 

2.  Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθµίσεις της από 30.5.2006 ΣΣΕ (ΠΑ 

45/14-6-2006), καθώς και οι όροι προηγούµενων Συλλογικών Ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή 

∆Α), για τους ηλεκτροτεχνίτες,, περιελιγκτές, ραδιοηλεκτρολόγους, ραδιοτεχνίτες 

κ.λ.π., που απασχολούνται στην βιοµηχανία όλης της χώρας και δεν 

καταργούνται ή τροποποιούνται µε την παρούσα ΣΣΕ. 
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Άρθρο 7 

∆ιάρκεια ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2008 και λήγει στις 31 

∆εκεµβρίου 2009. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΗΛΕΚΗΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΓΓΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 


