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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Που αφορά στους όρους αµοιβής και συνθηκών εργασίας των 

Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και των Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 45/24-7-09) 

Αθήνα, σήµερα 14/7/2009 οι συµβαλλόµενοι: 

1.  Οι εργοδοτικοί φορείς: 

α)  Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόµιµα 

εκπροσωπούµενος από τον κ. Γεώργιο Συριανό. 

β)  Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Γεώργιο Ρωµοσιό. 

γ)  Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε.) 

νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο. 

δ)  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον κ. Γεώργιο 

Βλάχο για λογαριασµό των εργοδοτών και 

2.  Η Οµοσπονδία Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδας νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Πάσουλα για 

λογαριασµό των εργαζοµένων συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω: 

Άρθρο 1 

Τα κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων και 

Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ΄ όλη τη χώρα που απασχολούνται στις 

οικοδοµικές και συναφείς προς τις οικοδοµικές εργασίες ειδικότητες 

(εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιϊτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης 

σιδηροδροµικών γραµµών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδοµής 

µεταφοράς αερίων, ενέργειας µε υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, 

καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδροµίων, λιµανιών, γεφυρών, ζεύξεις, ΟΤΑ µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου κλπ.). 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν-Αρµέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες 

Μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρµαρογλύπτες, Μετοπατζήδες (οι 

απασχολούµενοι µε την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωµατζήδες, Υδραυλικοί 

(περιλαµβανοµένων και των εργαζοµένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, 
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Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακόστρωτες γενικά, Ελαιοχρωµατιστές, 

τοποθετητές γυψοσανίδων, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες 

ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόµενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια 

προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων-γεφυρών κλπ., εργαζόµενοι στις 

αρχαιολογικές ανασκαφές, στα εργοτάξια έτοιµου σκυροδέµατος, και των λοιπών 

ειδικοτήτων µη ειδικώς κατανοµαζοµένων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς 

της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως: 

 από 1.1.2009 - 31.12.2009 

α)  ΤΕΧΝΙΤΕΣ 61,93 € 

β)  ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 55,36 € 

γ)  ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 52,35 € 

Τα παραπάνω κατώτατα ηµεροµίσθια ισχύουν για εργασία και αµοιβή πέντε (5) 

ηµερών την εβδοµάδα. 

Άρθρο 2 

Τυχόν µεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύµβαση αυτή ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν µεταβάλλονται και υπερισχύουν. 

Άρθρο 3 

Όσες ∆ιατάξεις ∆ιαιτητικών Αποφάσεων ή συνοµολογηµένων Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 4 

Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύµβασης µε τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η 

Γενάρη 2009. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΟΥΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε.) 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  
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ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

(Σ.Α.Τ.Ε.) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  

 


