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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών – Περιελιγκτών 

που απασχολούνται σε Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 65/16-07-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα στις 07/07/2004 µεταξύ των:  

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

Οµοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ) και  

β)  Βασιλείου Ρούσσου Προέδρου και Γεωργίου Βλασόπουλου Γεν. Γραµµατέα της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών 

Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.),  

παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Φώτη Κλαουδάτου συµφωνούνται και 

γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας σσε υπάγονται 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 στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις 

ανελκυστήρων 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 31.12.2003, σύµφωνα µε την από 8.5.2003 

σσε (ΠΚ 26/26.5.2003), αυξάνονται  

α)  από 1.1.2004 σε ποσοστό 4% και διαµορφώνονται ως εξής: 

για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται ως εξής:  

1.  Οι µαθητευόµενοι ηλεκτροτεχνίτες αµείβονται σύµφωνα µε τις αποδοχές και τους 

λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει κάθε φορά. 

2.  Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνίτου ηµεροµίσθιο 24,91 ευρώ. 
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3.  Οι βοηθοί που έχουν πάρει άδεια ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και 

λαµβάνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.  

4.  α)  Οι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες, µηνιαίος µισθός 569,48 ευρώ. 

β)  Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Β΄, µηνιαίος µισθός 

588,95 ευρώ. 

γ)  Οι αδειούχοι εργοδηγοί µε θέση και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Α΄, µηνιαίος µισθός 

606,90 ευρώ. 

δ)  Οι πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών µε θέση, µηνιαίος 

µισθός 628,73 ευρώ.  

β)  οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 

30.6.2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2004 κατά ποσοστό 3%. 

Άρθρο 3 

Επίδοµα Ακτινοβολίας 

Στους εργαζοµένους που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή, εκτός των µαθητευοµένων, που 

εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν γένει στις 

οποίες χρησιµοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή γίνεται χρήση 

ακτινών Χ΄ ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται από 1 Ιανουαρίου 2004 επίδοµα 

ακτινοβολίας σε ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους µισθού. 

Άρθρο 4 

Αποζηµίωση λόγω Καταγγελίας της Σύµβασης των Εργατοτεχνιτών/τριών 

Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 

(άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και 

καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (-τριας): 

Προϋπηρεσία Αποζηµίωση  

Από 2 µήνες έως 1 έτος 5 ηµεροµίσθια  

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7 ηµεροµίσθια  

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη 15 ηµεροµίσθια  

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30 ηµεροµίσθια  

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60 ηµεροµίσθια  

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100 ηµεροµίσθια  

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120 ηµεροµίσθια  

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη  140 ηµεροµίσθια  

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 160 ηµεροµίσθια 
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Άρθρο 5 

Μείωση του Χρόνου Εβδοµαδιαίας Εργασίας 

Οι Πρόεδροι των συµβαλλοµένων οργανώσεων θα συναντηθούν εκ νέου, µετά την 

τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, για να συζητήσουν τη µείωση του 

χρόνου εργασίας σε συνδυασµό µε ρυθµίσεις εκ µέρους της Πολιτείας  

(δέσµη αντισταθµιστικών κινήτρων), οι οποίες θα συµβάλουν στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.  

Άρθρο 6 

Μειωµένο Ωράριο για τη Φροντίδα του Τέκνου 

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του  

έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας 

λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό.  

Άρθρο 7 

Εναλλακτική Χρήση του µειωµένου Ωραρίου  

ως Άδειας για Φροντίδα του Παιδιού 

Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η 

εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη 

ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται 

µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.  

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και 

χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.  

Άρθρο 8 

Άδεια Εξετάσεων σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 

Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 

δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον 

εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία 

του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη.  

Άρθρο 9 

Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από 

AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον 
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εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές.  

Άρθρο 10 

Άδεια Γονέα για Παιδί µε Νόσηµα που Απαιτεί  

Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρση 

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και 

παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων 

ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς 

επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 11 

Προϊσχύουσες Ρυθµίσεις 

Όσες διατάξεις προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων, που αφορούν τους όρους εργασίας των εργαζοµένων που υπάγονται 

στη σύµβαση αυτή, δεν είναι αντίθετες µε την παρούσα ρύθµιση, εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Άρθρο 12 

Λοιπές Ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική 

σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 13 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.) 
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ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΗΕ) 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


