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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας  των Οικοδόµων Μονίµων Συνεργείων 

Συντηρήσεως Βιοµηχανιών, Οργανισµών, Ιδρυµάτων κ.λπ. όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 38/22-04-2005)  

Αθήνα, σήµερα 14/04/2005 οι υπογράφοντες: 

α)  Ασηµακόπουλος ∆ηµήτριος, Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, Γενικός 

Γραµµατέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας.  

β)  ∆ραπανιώτης Ιωάννης, Γενικός ∆ιευθυντής του Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). 

γ)  Ζαζόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Οικοδόµων και Συναφών 

Επαγγελµάτων Ελλάδας. 

Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύµβασης, 

συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Άρθρο 1 

Σε τούτη τη συλλογική Σύµβαση υπάγονται: 

Οι εργατοτεχνίτες των πιο κάτω ειδικοτήτων δοµικών εργασιών που απασχολούνται 

σε όλη τη χώρα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε µόνιµα συνεργεία 

συντήρησης γενικά των βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, Οργανισµών, Ιδρυµάτων και των 

άλλων εργοδοτών που υπόκεινται στην παρούσα ήτοι: 

Κτίστες, Κονιαστές, Παρκετοποιοί, Μαρµαρογλύπτες, Μπετόν Αρµέ, Μωσαϊκών 

∆απέδων, Πλακόστρωτες γενικά, Γύψινων διακοσµήσεων, Ξυλουργοί Οικοδοµών, 

Υδραυλικοί γενικά (στους οποίους περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι σε καλοριφέρ), 

Υδροχρωµατιστές και Ελαιοχρωµατιστές που εκτελούν την εργασία τους µε µηχανικό 

µέσο ή οποιοδήποτε άλλο µέσο, κατασκευαστές στεγών, Μαραγκοί συντηρητές, 

Λουστραδόροι, Μηχανοξυλουργοί καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας δοµικών 

εργασιών µη ειδικά κατονοµαζοµένης στην παρούσα, τόσο οι τεχνίτες όσο και οι 

βοηθοί τους καθώς και οι ανειδίκευτοι εργάτες. 

Άρθρο 2 

1)  Τα βασικά ηµεροµίσθια που προβλέπονται από την από 21-6-2004 Σ.Σ.Ε. 

διαµορφώνονται ως εξής: 
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  1-1-2005 1-9-2005 

1. ΤΕΧΝΙΤΕΣ 32,17 € 33,13 € 

2. ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 29,22 € 30,10 € 

3. ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 27,35 € 28,17 € 

2)  Τα νέα βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε:  

α)  το επίδοµα γάµου κατά 10% επί του βασικού ηµεροµισθίου,  

β)  το επίδοµα τριετιών κατά 5% και µέχρι δέκα (10) τριετίες,  

γ)  το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού 

ηµεροµισθίου στους εργαζόµενους που απασχολούνται µε την απόφραξη, 

συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και  

δ)  το επίδοµα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ηµεροµισθίου στους 

εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιηµένων από δηµόσιους 

φορείς εκπαιδευτικών ιδρυµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή  

σχολής επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆ (4) εξαµήνων φοίτησης.  

Όλα τα επιδόµατα υπολογίζονται στα βασικά ηµεροµίσθια της παρ.1 αυτού 

του άρθρου. 

Άρθρο 3 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες από τούτη τη 

Συλλογική Σύµβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δε µειώνονται ούτε µεταβάλλονται  

µ' αυτήν. 

Άρθρο 4 

Όσες διατάξεις ∆.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται µε αυτή τη Σ.Σ.Ε. 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Η ισχύς της Σύµβασης αυτής µε τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2005. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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