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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, 

Μηχανοδηγών, Θερµαστών κ.λπ. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών 

στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/30-07-2004)  

Στην Αθήνα σήµερα την 27η Ιουλίου 2004 στα γραφεία του Οργανισµού 

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας και µε την παρουσία του Mεσολαβητή  

Χρήστου Καρατζά, οι υπογράφοντες, συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:  

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οµοσπονδία Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος, όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Ελευθέριο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο και ∆ηµήτριο Καριώτη, 

Γενικό Γραµµατέα. 

Πανελλήνιος Οµοσπονδία Ξενοδόχων, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Πρόεδρο κ. Βασίλειο Μηναΐδη και το Γενικό Γραµµατέα κ. Γεράσιµο Καλλίγερο. 

Άρθρο 1  

Πεδίο Ισχύος 

Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί µηχανικοί, 

µηχανοδηγοί εσωτερικής – εξωτερικής καύσεως και οι συντηρητές µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, θερµαστές, αρχιθερµαστές οι κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 και 

του Β∆ της 16.3.50 όπως ισχύουν σήµερα, διπλώµατα ή άδειες καθώς και οι ψυκτικοί, 

πτυχιούχοι µέσων τεχνικών σχολών όλων των ειδικοτήτων του Π∆ 87/96,  

που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στις διατάξεις 

αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται επίσης οι εργοδηγοί µηχανολόγοι κάτοχοι πτυχίου µέσων 

τεχνικών σχολών ή τεχνικών λυκείων Ν. 576/77 όπως ισχύει σήµερα, ειδικότητας 

µηχανολόγου και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος εργοδηγού 

µηχανολόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β∆ 12/9.6.1964 (ΦΕΚ 8, τ. Α. της 

18.1.1964). Από την έναρξη ισχύος της παρούσης δεν υπάγονται σε αυτήν οι τεχνίτες 

ψυκτικοί που στερούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυκτικού. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

1.  Οι βασικοί µισθοί όλων των παραπάνω µισθωτών, όπως είχαν διαµορφωθεί  

την 31-12-2003 µε βάση την από 19-6-2002 διετούς ισχύος ΣΣΕ, αυξάνονται 

κατά ποσοστό 4,0% από 1-1-2004. 
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2.  Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως διαµορφώνονται την 30-6-2004 αυξάνονται 

περαιτέρω από 1-7-2004 κατά ποσοστό 2,0%. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα 

και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τις προηγούµενες ρυθµίσεις του 

επαγγέλµατος κατά κατηγορία, υπολογιζόµενα επί των κάθε φορά ισχυόντων βασικών 

µισθών της κατηγορίας τους, πλην του επιδόµατος οικογενειακών βαρών (συζύγου, 

τέκνων) το οποίο υπολογίζεται επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε 

το δικαιούµενο τυχόν επίδοµα τριετιών και του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας, το 

οποίο εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως ισχύουν 

κάθε φορά, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα οικογενειακών βαρών και πολυετούς 

υπηρεσίας. 

1.  Πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία 

και 5% για τις υπόλοιπες 7 τριετίες, του χρόνου υπολογιζόµενου από της το 

πρώτον ασκήσεως επαγγέλµατος οµοτίµων ή συναφών καθηκόντων. 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των προηγούµενων εργοδοτών οι 

οποίοι υποχρεούνται στη χορήγηση τούτων εντός 3 µηνών από της υποβολής 

σχετικής αιτήσεως. Στην περίπτωση µη υποβολής των πιστοποιητικών εντός  

της άνω τασσόµενης τριµήνου προθεσµίας από της προσλήψεως των 

ενδιαφεροµένων η αναπροσαρµογή των µισθών θα γίνεται µόνο από την ηµέρα 

υποβολής αυτών στον εργοδότη. 

2.  Υπευθυνότητας 

Σε κάθε οµάδα εργασίας (βάρδια) ορίζεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη 

υπεύθυνος πρακτικός µηχανικός, στον οποίο καταβάλλεται επίδοµα 

υπευθυνότητας κατά ποσοστό 10% επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού του 

µισθού. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και στους αρχιθερµαστές που ορίζονται 

υπεύθυνοι βάρδιας όπου τούτο απαιτείται σύµφωνα µε τον Ν.6422/34 και του 

σχετικού διατάγµατος της 17.12.53. 

3.  Ειδικών συνθηκών 

Στους εργαζόµενους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισµού 

χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%. 

4.  Ανθυγιεινής εργασίας 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση πρακτικούς µηχανικούς, εργοδηγούς, 

µηχανολόγους, τους εγγεγραµµένους στα µητρώα εργοδηγών-µηχανολόγων του 
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Υπουργείου Βιοµηχανίας, αδειούχους εργοδηγούς µηχανολόγους, εργοδηγούς 

ψυκτικούς Γ΄ και Θ΄ ειδικότητας, θερµαστές, αρχιθερµαστές και µηχανοδηγούς, 

κ.λπ. εξακολουθεί να χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% 

και εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως ισχύουν 

κάθε φορά, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα οικογενειακών βαρών και 

πολυετούς υπηρεσίας. Το παραπάνω επίδοµα συµψηφίζεται µε τις τυχόν 

ανώτερες της παρούσας καταβαλλόµενες αποδοχές. 

5.  Τεχνικό επίδοµα 

Σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση, χορηγείται τεχνικό επίδοµα 

σε ποσοστό 15%. 

6.  Γάµου 

Στους πρακτικούς µηχανικούς κ.λπ. που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, 

χορηγείται επίδοµα γάµου, εκ ποσοστού 10% για την ή τον σύζυγο. Ειδικότερα 

το επίδοµα γάµου χορηγείται στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-διαζευγµένες 

καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον έχουν την επιµέλεια των παιδιών. 

7.  Τέκνων 

Στους υπαγόµενους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς χορηγείται επίδοµα τέκνων σε 

ποσοστό 5% για κάθε τέκνο. Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως 

υπό των µεν αρρένων του 18ου έτους της ηλικίας τους των δε θηλέων 

ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον όµως αµφότερα είναι άγαµα και δεν εργάζονται. 

Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές του 

εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα έτη όσα τα 

απαιτούµενα κατά σχολή για την απόκτηση πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωµατικά ή 

πνευµατικά τέκνα η επιδότηση παρατείνεται επ’ αόριστον. 

Τα επιδόµατα γάµου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών µηνιαίων µισθών 

προσαυξηµένων µε το επίδοµα πολυετίας. 

Άρθρο 4  

∆ιάφορες Παροχές 

Όσον αφορά τις διάφορες παροχές, τις λοιπές άδειες των εργαζοµένων, την παροχή 

γάλακτος κ.λπ., εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στην από 19/6/2002 ΣΣΕ 

(Π.Κ. 28.6.2002). 

Άρθρο 5 

Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει από 1.1.2004.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 
ΕΛ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΜΗΝΑΪ∆ΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆. ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


