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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών, Ραδιοηλεκτρολόγων, Ραδιοτεχνιτών κ.λπ.,  

που απασχολούνται στις Βιοµηχανίες όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 39/01-07-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα την 25 Ιουνίου 2004 µεταξύ των:  

α)  Ιωάννη ∆ραπανιώτη, Γεν. ∆/ντή του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και  

β)  Ιορδάνη Μωϋσιάδη, Προέδρου και Μιχάλη ∆ηµητρίου, Γεν. Γραµµατέα της 

Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας,  

όλων νόµιµα εξουσιοδοτηµένων για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, παρουσία του 

Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Άγγελου Ζησιµόπουλου συµφωνήθηκαν και έγιναν 

αποδεκτά τα εξής: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες -περιελιγκτές, 

ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι 

επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β και οι αδειούχοι 

ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες µε πτυχίο αναγνωρισµένης σχολής, που 

εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στα βιοµηχανικά εργοστάσια όλης της 

χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2003, βάσει της ∆Α 16/2003, 

αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4,0% και όπως αυτοί θα  

έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2004 κατά  

ποσοστό 2,5%. 

2.  Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2004, αυξάνονται 

από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την  

31-8-2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 κατά ποσοστό 4%. 
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Άρθρο 3  

Αναπροσαρµογή Επιδόµατος Πολυετούς Υπηρεσίας 

Το χορηγούµενο επίδοµα πολυετίας για την 4η τριετία αναπροσαρµόζεται  

από 6% σε 7%. 

Άρθρο 4 

Λοιπές Ρυθµίσεις 

Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσµικές 

ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και των προηγούµενων 

αυτής, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες. 

Άρθρο 5  

Γενική Ρύθµιση 

1.  Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές 

που καθορίζει η ΣΣΕ αυτή ή από αυτές που προβλέπονται από Νόµους, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, 

Εσωτερικούς Κανονισµούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατοµικές 

Συµβάσεις Εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

2.  Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθµίσεις της ∆.Α. 16/2003 καθώς και οι 

όροι προηγούµενων Συλλογικών Ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή ∆Α), για τους 

ηλεκτροτεχνίτες–περιελιγκτές κ.λπ. που απασχολούνται στη βιοµηχανία όλης της 

χώρας και δεν καταργούνται ή τροποποιούνται µε την παρούσα ΣΣΕ. 

Άρθρο 6  

Έναρξη Ισχύος 

Η σύµβαση αυτή ισχύει από την 1-1-2004.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

 


