ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών που
απασχολούνται στα Ξενοδοχεία και Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της
χώρας.

Στην Αθήνα την 23 Μαϊου 2000 παρουσία του Μεσολαβητή. κ. Λάµπρου Σέµπου,

D.

στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. (Πλ. Βικτωρίας 7)οι υπογράφοντες:

1. Μωυσιάδης Ιορδάνης, Πρόεδρος και Κούτλης Νικόλαος, Γ. Γραµµατέας ως
εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος,

2. Μηναϊδης Βασίλειος, Πρόεδρος και Βασιλικός Ευστράτιος, Γ. Γραµµατέας ως

M
E.

εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων, όλοι νόµιµα
εξουσιοδοτηµένοι

για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και

συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µαθητευόµενοι, βοηθοί ηλεκτροτεχνίτες,
ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης όλων χωρίς
εξαίρεση των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934 και των διαταγµάτων
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας στα ξενοδοχεία όλης της χώρας και γενικότερα σε ξενοδοχειακές

O.

επιχειρήσεις.

Άρθρο 2ο

Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων του
άρθρου 1 της παρούσας καθορίζονται από 1-1-2000 και 1-7-2000

αντιστοίχως

ως εξής:

1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες, σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνίτου, ηµεροµίσθιο 7.000 – 7.100.
3. Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και
παίρνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.
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4. α) Οι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 157.500 – 160.000.
β) Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες, µηνιαίο µισθό δρχ. 162.000 – 164.500.
γ) Οι αδειούχοι εργοδηγοί µε θέση, µηνιαίο µισθό δρχ. 170.000 – 172.000.
δ) Οι πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών µε θέση, µηνιαίο µισθό
δρχ. 174.000 – 176.500.
Άρθρο 3ο
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ∆.Α. 34/99 καθώς και οι

D.

λοιποί όροι των οµοίων προηγούµενων ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα, κατά το µέτρο που αφορούν τους εργαζόµενους του άρθρου 1 της
παρούσας.

Άρθρο 4ο

Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες βασικές αποδοχές ή πρόσθετες παροχές σε

M
E.

χρήµα ή σε είδος από άλλη αιτία και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, διατηρούνται
σε ισχύ και µετά την υπογραφή της παρούσας.

Άρθρο 5ο

Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε. αρχίζει από 1-1-2000.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ

Ι. ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ

Β. ΜΗΝΑΙ∆ΗΣ

Ν. ΚΟΥΤΛΗΣ

Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

O.

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

2

