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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών - Περιελιγκτών 

που απασχολούνται στα Ηλεκτρολογικά Καταστήµατα κ.λπ. καθώς και  

στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 54/25-05-2005) 

Στην Αθήνα σήµερα στις 26/3/2005, παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. 

Γιώργου Κατρούγκαλου, µεταξύ αφενός 

1.  των: α) της Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ), που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τους Ιορδάνη Μωϋσιάδη, Πρόεδρο και Μιχάλη 

∆ηµητρίου, Γεν. Γραµµατέα, 

2.  και αφετέρου των α) Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών 

Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.), που εκπροσωπείται νόµιµα από 

τους Βασίλειο Ρούσσο, Πρόεδρο και Γεώργιο Βλασόπουλο, Γεν. Γραµµατέα  

β)  Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας 

(ΓΣΕΒΕΕ), που εκπροσωπείται νόµιµα από τους ∆ηµήτριο Ασηµακόπουλο, 

Πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη, Γεν. Γραµµατέα 

γ)  Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 

(ΠΟΣΕΗ), που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αθανάσιο Χάσκο, Γεν. Γραµµατέα 

δ)  Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), που εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον Βασίλειο Μηναΐδη, Πρόεδρο  

ε)  Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ, που εκπροσωπείται νόµιµα από το 

∆ηµήτριο Μαούνη,  

συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται  

α)  οι µαθητευόµενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, 

αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι 

ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν.6422/1934, 

όπως ισχύει σήµερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων, που 

είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωµάτων και εργάζονται µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας στα ηλεκτρολογικά καταστήµατα, ηλεκτροτεχνουργεία, 
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πλοία, οικοδοµές, στα ηλεκτροµηχανολογικά κ.π.τεχνικά έργα, στις 

εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, καθώς και τα 

αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της χώρας και  

β)  οι εργαζόµενοι µε τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται σε ξενοδοχεία και 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί - Ηµεροµίσθια 

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα 

σύµβαση, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2004, αυξάνονται  

α)  από 1.1.2005 σε ποσοστό 2,2 % και  

β)  όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2005 

κατά ποσοστό 3,3%. 

Άρθρο 3  

Αναπροσαρµογή Επιδόµατος Ανθυγιεινής Εργασίας και Ειδικών Συνθηκών  

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών αναπροσαρµόζεται από 

1.1.2005 σε ποσοστό 20%, υπολογιζόµενο στους βασικούς µισθούς ή ηµεροµίσθια 

και καταβάλλεται, κατά τα λοιπά, στις ίδιες κατηγορίες εργαζοµένων και µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις των διατάξεων που το καθιέρωσαν, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. Σε περίπτωση που χορηγούνται σε άλλους εργαζόµενους του ίδιου µε 

αυτούς εργοδότη, επιδόµατα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών µε νόµο, 

ΣΣΕ ή ∆Α, Υπουργική Απόφαση, ∆ιµερή συµφωνία, απόφαση του εργοδότη, 

µεγαλύτερα από το ποσοστό αυτό, τότε στους Ηλεκτροτεχνίτες χορηγείται το 

µεγαλύτερο (∆Α 15/2002). 

Άρθρο 4  

Επίδοµα Σπουδών 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση καταβάλλεται επίδοµα 

σπουδών ύψους δεκατριών (13) Ευρώ για τους πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών 

και δεκαεπτά (17) Ευρώ για τους πτυχιούχους ΤΕΙ. 

Άρθρο 5  

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούµενων 

συλλογικών ρυθµίσεων (σ.σ.ε. και ∆.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δε 

θίγονται µε την παρούσα. 
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2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από 

νόµους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις και εσωτερικούς 

κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και 

από την ΕΓΣΣΕ δε θίγονται µε τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

3.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΗΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.) 
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΜΩΫΣΙΑ∆Η Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΟΣΕΗ)  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΣΚΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ  

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΟΥΝΗΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ (ΠΟΞ) 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΪ∆ΗΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 


