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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

" Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών που

απασχολούνται σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες,, τα ΝΠ∆∆,, τους Οργανισµούς

∆ηµοσίου ∆ικαίου και τους ΟΤΑ όλης της χώρας".

Στην Αθήνα σήµερα, οι υπογεγραµµένοι:

1. Στυλιανός Παναγιώτου, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε

βαθµό Α΄του κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών, εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει

της αριθ 2/35249/0022/9.5.2000απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών.

2. Ιορδάνης Μωϋσιάδης, Πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος,

3. Νικόλαος Κουτλής, Γεν. Γραµµατέας ως εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή

αυτής της Σ.Σ.Ε., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

‘Αρθρο 1

‘Εκταση ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ηλεκτροτεχνίτες όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων και περιελιγκτές, κάτοχοι

των αντιστοίχων όπου απαιτείται αδειών, ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες,

αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης, καθώς και οι ραδιοτεχνίτες (Ρ/Τ),

ραδιοηλεκτροτεχνίτες (Ρ/Γ) απόφοιτοι µέσης και κατώτερης επαγγελµατικής

εκπαίδευσης, που είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων της Οµοσπονδίας

Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος και απασχολούνται σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες,, τα

ΝΠ∆∆,, τους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τους ΟΤΑ όλης της χώρας.
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‘Αρθρο 2

Βασικοί µισθοί & ηµεροµίσθια

Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που υπάγονται στην

παρούσα καθορίζονται ώς εξής:

α) Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες -περιελιγκτές, καθώς και οι βοηθοί,

κάτοχοι αδείας ή όχι, λαµβάνουν το κάθε φορά προσδιοριζόµενο σύνολο

αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως των ετών

υπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης.

β) Οι βοηθοί κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτου µετά τη συµπλήρωση 8 ετών

υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη θεωρούνται ηλεκτροτεχνίτες και λαµβάνουν

τις αποδοχές αυτών, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή µη θέσεως.

γ) Οι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτου και οι ραδιοτεχνίτες (Ρ/Τ),

ραδιοηλεκτροτεχνίτες (Ρ/Γ), απόφοιτοι κατώτερης επαγγελµατικής

εκπαίδευσης λαµβάνουν από την 1/1/2000µηνιαίο µισθό 112.791δρχς

δ) Οι κάτοχοι αδείας αρχιτεχνίτου λαµβάνουν από την 1/1/2000 µηνιαίο

µισθό 117.168δρχς

ε) Οι κάτοχοι αδείας εργοδηγού λαµβάνουν από την 1/1/2000µηνιαίο µισθό

124.128δρχς

στ) Οι κάτοχοι αδείας ή πτυχίου επίβλεψης και θέσης ή άδειας εγκαταστάτου-

συντηρητού, καθώς και οι ραδιοτεχνίτες (Ρ/Τ) και ραδιοηλεκτροτεχνίτες (Ρ/Γ)

απόφοιτοι µέσης επαγγελµατικής εκπαίδευσης λαµβάνουν απο την 1/1/2000

µηνιαίο µισθό 127.459δρχ.
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‘Αρθρο 3

Επιδόµατα

Οι ανωτέρω βασικοί µηνιαίοι µισθοί των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών,

ραδιοηλεκτροτεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών, πτυχιούχων επίβλεψης ή

εγκαταστατών-συντηρητών προσαυξάνονται:

α) Με επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ποσοστού 10% για την πρώτη και

δεύτερη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες οκτώ τριετίες, του χρόνου

υπολογιζοµένου από της εισόδου στον ηλεκτροτεχνικό κλάδο

β) Επί των ανωτέρω βασικών µηνιαίων µισθών αυξηµένων µε το τυχόν

επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, χορηγείται επίδοµα οικογενειακών βαρών

ποσοστού 10%ανεξαρτήτως φύλου και 5% για κάθε τέκνο µη εργαζόµενο,

στα µεν άρρενα εφόσον δεν συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, στα

δε θήλεα ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον τα τελευταία τυγχάνουν άγαµα.

Σε περίπτωση όµως κατά την οποία τα τέκνα, άρρενα ή θήλεα, σπουδάζουν

σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ηµεδαπής ή αλλοδαπής, η επιδότηση

παρατείνεται τόσα χρόνια όσα τα απαιτούµενα κατά σχολή για την

ολοκλήρωση των σπουδών. Τα απαιτούµενα χρόνια αποδεικνύονται µε

βεβαίωση της οικείας σχολής.

Για τα ανάπηρα τέκνα, σωµατικά ή πνευµατικά, η αναπηρία των οποίων

κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση της οικείας υγειονοµικής επιτροπής, η

παραπάνω επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

γ) Στους εργαζόµενους (περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. β-στ) που υπάγονται

στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται στο Πολεµικό Ναυτικό και στον

Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς και σε εργασίες της ειδικότητάς τους σε πλοία

και εν γένει πλωτά µέσα, υποβρύχια, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή

εξαρτηµάτων αυτών είτε επί αυτών είτε σε συνεργεία επί ή υπό της γης
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ανεξαρτήτως του χρόνου που εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, χορηγείται

επίδοµα ελλιµενισµένων µέσων εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόµενο επί των

βασικών µισθών.

δ) Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες (περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. β-στ) οι

οποίοι εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους ή χώρους ειδικών συνθηκών όπου

χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών στους

λοιπούς εργαζόµενους, θα χορηγείται το αυτό επίδοµα ανεξαρτήτως του

χρόνου παραµονής τους στους χώρους αυτούς. Σε περίπτωση συρροής των

παραπάνω επιδοµάτων, χορηγείται το ευνοϊκότερο για τους εργαζόµενους. Σε

κάθε περίπτωση το επίδοµα αυτό δεν µπορεί να είναι ούτε ανώτερο ούτε

κατώτερο σε ποσοστό από αυτό που ελάµβανε ο µισθωτός κατά την

31.12.1996.

ε) Όσοι εργαζόµενοι λαµβάνουν από τα αναφερόµενα στην παρούσα και άλλα

επιδόµατα (επικινδύνου εργασίας κλπ) που καθορίζονται µε άλλες διατάξεις

θα συνεχίσουν να τα λαµβάνουν. Το χορηγούµενο µε βάση την ∆Α14/99

επίδοµα επικινδύνου εργασίας ορίζεται σε ποσοστό 20% υπολογίζεται δε

στο σύνολο των αποδοχών.

στ) Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες (περιπτώσεις του άρθρου 2, παρ. β-στ)

χορηγείται επίσης η ειδική αποζηµίωση του άρθρου 7 του Ν.2019/92,η

οποία ονοµάσθηκε ειδικό επίδοµα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41

του Ν. 2065/92.

‘Αρθρο 4

Προϋπηρεσία

Η προϋπηρεσία των µαθητευοµένων, βοηθών, ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών,

ραδιοηλεκτροτεχνιτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών, πτυχιούχων επίβλεψης

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των εργοδοτών που απασχόλησαν αυτούς,

θεωρηµένα από την πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση των µισθωτών, εφόσον

υπάρχει, άλλως από την Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος.



O
.M
E
.D
.

5

‘Αρθρο 5

Άδεια Γάµου

Εργαζόµενοι οι οποίοι συνάπτουν γάµο, δικαιούνται αδείας πέντε (5) εργασίµων

ηµερών µε αποδοχές, η οποία δεν συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια.

Άρθρο 6

Άδεια πατρότητος

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ή τέκνων, ο πατέρας δικαιούται µια ηµέρα άδειας µε

αποδοχές για κάθε τέκνο.

‘Αρθρο 7

‘Αδεια λόγω θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς Α’ βαθµού, οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην

παρούσα δικαιούνται άδεια µιας (1) ηµέρας µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν

συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια, την άδεια γάµου ή γέννησης τέκνου που

προβλέπονται από την παρούσα ή από την κειµένη νοµοθεσία και από προηγούµενες

συλλογικές ρυθµίσεις.

‘Αρθρο 8

Πρόσθετη άδεια αναπαύσεως

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει 12 έτη

υπηρεσίας στην Υπηρεσία που εργάζονται ή 14 έτη σε οποιαδήποτε εργασία του

Ιδιωτικού ή του ∆ηµόσιου τοµέα, µε οποιαδήποτε ειδικότητα, χορηγείται πρόσθετη

άδεια αναπαύσεως τριών (3) µεν ηµερών, εάν εργάζονται πενθήµερο, τεσσάρων (4)

δε ηµερών εάν εργάζονται εξαήµερο.
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‘Αρθρο 9

Πριµ παραγωγικότητας

Ποσά που καταβάλλοντο µέχρι την 31.12.1996µε τη µορφή πριµ παραγωγικότητας ή

επιδόµατος ευθύνης ή µε συναφή µορφή στους εργαζόµενους της παρούσας,

εξακολουθούν να καταβάλλονται µε τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Ειδικά για

το προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής ‘Αµυνας (ΥΠΕΘΑ) που υπάγεται στην

παρούσα, θα ισχύουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη χορήγηση του

οικονοµικού κινήτρου παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ µε σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

‘Αρθρο 10

Επίδοµα τροφής

Το επίδοµα τροφής που χορηγείται στο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

προσωπικό των υπηρεσιών του Γεν. Επιτελείου Ναυτικού, χορηγείται από την 1-5-

1999 και στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, που εργάζονται στις

υπηρεσίες αυτές.

‘Αρθρο 11

Ατοµικά µέσα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων

1. Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες εφόσον εργάζονται σε χώρους ανθυγιεινούς

δηλαδή χρησιµοποιούν οξέα, εργάζονται στη φόρτιση µπαταριών, στην τήξη

µολύβδου, σε υπόγειες στοές µεταλλείων κλπ. χορηγούνται ηµερησίως αποκλειστικά

σε είδος 640γρ. γάλακτος, απαγορευµένης της καταβολής του αντιτίµου αυτού.

2.Στο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό, από τον βοηθό και άνω, χορηγούνται κατ’ έτος για

τις ανάγκες της εργασίας 2 φόρµες, 1 ζευγάρι υποδήµατα από βακέττα και καττύµατα

από ελαστικό, 1 ζευγάρι ελαστικά γάντια, καθώς και ένας επενδύτης.
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‘Αρθρο 12

Οι υπαγόµενοι στην παρούσα ηλεκτροτεχνίτες απασχολούνται στις εργασίες που

επιτρέπονται από την άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος που χορηγεί το ΥΒΕΤ.

Άρθρο 13

∆ιατήρηση διατάξεων

1. ‘Οσες διατάξεις της 14/99∆Α και των προηγούµενων διαιτητικών αποφάσεων ή

συλλογικών συµβάσεων που αφορούν στους όρους αµοιβής και εργασίας των

υπαγοµένων στην παρούσα δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητώς,

εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

‘Αρθρο 14

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1/1/2000.


