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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που 

απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας 

(Πράξη Κατάθεσης: Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας: 10/30-7-2013) 

Στην Αθήνα σήµερα την 29 Ιουλίου 2013 οι παρακάτω αναφερόµενοι: 

1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραµµατέας της 

Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, 

2. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Θωµάς Κοκκάλας, Γεν. Γραµµατέας της Πανελ-

λήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων 

(ΠΟΒΕΣΑ),  

όλοι νόµιµοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συµφωνούν και συναποδέχονται την 

υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συµβάσεως εργασίας. 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µαθητευόµενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτε-

χνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι 

(συντηρητές), και εγκαταστάτες ∆’ ειδικότητας, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του 

Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήµερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων, 

που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωµάτων και εργάζονται µε σύµβαση ε-

ξαρτηµένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, 

που δεσµεύει αυτή η σύµβαση. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί – ηµεροµίσθια 

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

απασχολούνται σε επιχειρήσεις και µέλη της ΠΟΒΕΣΑ, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 15-5-

2013 βάσει της από 5-11-2010 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 

60/23-12-10), διαµορφώνονται από 15-5-2013 ως εξής: 

1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες αµείβονται σύµφωνα µε τις αποδοχές και τους λοι-

πούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. Το βασικό ηµεροµίσθιο του αδειούχου βοηθού ηλεκτροτεχνίτου, ορίζεται σε 32,14 €. 

3. Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και λαµβά-

νουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη. 

4. α. Ο βασικός µισθός του αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη, ορίζεται 734,63 €. 
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β. Ο βασικός µισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 759,77 €. 

γ. Ο βασικός µισθός του αδειούχου εργοδηγού µε θέση, ορίζεται σε 782,90 €. 

δ. Ο βασικός µισθός του αδειούχου συντηρητή ή εγκαταστάτη, ορίζεται σε 802,05 €. 

Άρθρο 3 

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών 

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών µειώνεται από 1-6-2013 από πο-

σοστό 20% σε ποσοστό 10%, υπολογιζόµενο στους βασικούς µισθούς ή ηµεροµίσθια. 

Άρθρο 4 

Υποχρεωτικότητα του κινητού συνεργείου συντήρησης όπως υποχρεώνει η    

ισχύουσα νοµοθεσία µε τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. 

οικ. Φ.Α./92/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/22-12-2008). 

α) «1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και µόνο από 

το συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούµενη άδεια από τη ∆ιεύθυνση Ανά-

πτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει καταχωρηθεί στο µητρώο συντήρη-

σης που τηρεί η ∆ιεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, µέσα στο προσωπι-

κό». 

β) «2. Κάθε κάτοχος αδείας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (υπεύθυνος συντηρητής) έχει 

το δικαίωµα να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων». 

γ) «3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από του-

λάχιστον έναν Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ Ειδικότητας και ένα βοηθό Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ Ειδικότη-

τας. Ο υπεύθυνος συντηρητής µπορεί να δηλώνεται ως µέλος ενός εκ των συνεργείων, 

των οποίων έχει δικαίωµα να προΐσταται». 

Συνεπώς η Συντήρηση των Ανελκυστήρων πραγµατοποιείται όπως αναφέρεται πιο πάνω 

από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

5.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της προηγούµενης συλλογι-

κής ρύθµισης, ήτοι της από 5 Νοεµβρίου 2010 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και 

Κοιν. Ασφάλισης: 60/23-12-2010), που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

5.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από 

νόµους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις και εσωτερικούς κανονισµούς ή α-

τοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται µε τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται. 

5.3.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 15/5/2013 και λήγει 15/5/2014. 
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