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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών µηχανικών, 

θερµαστών, κλπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. :ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΚ 9/27-8-07) 

Στην Ηράκλειο Κρήτης σήµερα την 29-Ιουνίου-2007 µεταξύ αφενός 

1.  Της Πρωτοβάθµιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης µε την επωνυµία «Ένωση 

Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών, Αδ. Συντηρητών 

Καυστήρων, Εργατών Μετάλλου, Ηλεκτροσυγκολλητών & Συναφών 

Ειδικοτήτων Ανατολικής Κρήτης», που εδρεύει στο Ηράκλειο, Νοµού 

Ηρακλείου Κρήτης, και εκπροσωπείται νόµιµα από τους κ Γρηγόρη Μακαρώνα, 

Πρόεδρο του ∆Σ αυτής. 

Και αφετέρου: 

2.  Του Σωµατείου µε την επωνυµία: «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που 

εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο αυτού 

κ. Νικηφόρο Λαµπρινό, οι οποίοι είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την 

υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, συµφωνήθηκαν και 

έγιναν αποδεκτά, δια του Μεσολαβητή — ∆ιαιτητή του ΟΜΕ∆ κ. Μιλτιάδη 

Σταµπουλή τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής  

Με αυτή τη Συλλογική Σύµβαση καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και 

οι λοιποί όροι απασχόλησης για τα µέλη του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, Α∆. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Πτυχιούχοι Πρακτικοί µηχανικοί, Μηχανοδηγοί, 

Συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητές καυστήρων υγρών 

καυσίµων και Θερµαστές στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Ηρακλείου. 

Η σύµβαση αυτή έχει εφαρµογή αποκλειστικά για τα µέλη του συµβαλλόµενου 

σωµατείου των εργαζοµένων. Η ιδιότητα του µέλους του σωµατείου αποδεικνύεται 

µε έγγραφη βεβαίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Άρθρο 2 

Ειδικότητες  

Οι ειδικότητες που υπάγονται σε αυτή τη Συλλογική Σύµβαση έχουν ως εξής: 

α.  Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 

β.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α΄ 

γ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β΄ 

δ.  Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ΄ 

ε.  Αρχιθερµαστές  

στ.  Θερµαστές 

ζ.  Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 

η.  Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 

Άρθρο 3 

Βασικοί Μισθοί  

Για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων όπως 

έχουν διαµορφωθεί ανά ειδικότητα την 31.12.2006 αυξάνονται από 01.01.2007 κατά 

ποσοστό 5,5% και διαµορφώνονται ανά ειδικότητα ως εξής: 

α. Αδειούχοι Εργοδηγοί Μηχανολόγοι 743,21 

β. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Α 724,61 

γ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Β 690,70 

δ. Πτυχιούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ 652,55 

ε. Αρχιθερµαστές 690,72 

στ. Θερµαστές 639,77 

ζ. Ψυκτικοί τεχνίτες κατωτέρων τεχνικών σχολών 652,55 

η. Αδειούχοι συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων 652,55 

Άρθρο 3 

∆ιατήρηση συλλογικών ρυθµίσεων  

Οι όροι των προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και των ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα, και τυχόν δεν 

περιλαµβάνονται στην παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. 
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Άρθρο 4 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης  

4.1.  Αποδοχές ανώτερες και Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από 

νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις εσωτερικούς 

κανονισµούς έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις 

της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.  

4.2.  Το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από τη παρούσα ΣΣΕ σε καµία 

περίπτωση δεν θα υπολείπεται του συνόλου των αποδοχών σύµφωνα µε τους 

όρους της αντίστοιχης ισχύουσας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας "για τους όρους αµοιβής και εργασίας πρακτικών µηχανικών, 

µηχανοδηγών, θερµαστών και ψυκτικών µέσων και κατωτέρων σχολών όλης της 

χώρας". 

Άρθρο 5 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2007 και λήγει την 31-12-2007. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

 


