
ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Για ηοςρ όποςρ αμοιβήρ και επγαζίαρ ηυν ππακηικών μησανικών, 
μησανοδηγών, θεπμαζηών κλπ.  

και ηυν τςκηικών μέζυν ζσολών όληρ ηηρ σώπαρ 
 
 

Σηελ Αζήλα ζήκεξα 4 Οθησβξίνπ 2010, νη αλαθεξφκελνη εθπξφζσπνη ησλ 
παξαθάησ νξγαλψζεσλ ησλ: 
 

1. Οκνζπνλδίαο Μεραληθψλ θαη Θεξκαζηψλ Διιάδνο, Μηράιεο 
Σσηεξίνπ, Πξφεδξνο θαη Ισάλλεο Βαζηιφπνπινο, Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 
2. ΣΔΒ ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ, Γηνλχζηνο Νηθνιάνπ, 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 
 

3. Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ 
Διιάδαο, Γεκήηξηνο Αζεκαθφπνπινο, Πξφεδξνο θαη Νηθφιανο 
Σθνξίλεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη 

 
4. Σπλδέζκνπ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., Γεψξγηνο Αλαζηαζφπνπινο, λνκηθφο 

ζχκβνπινο,  
 
Σπκθψλεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο παξαθάησ ΣΣΔ πνπ έρεη σο εμήο: 
 

 
Άπθπο 1 

Πεδίο Ιζσύορ 
 

Σηηο δηαηάμεηο ηεο ΣΣΔ απηήο ππάγνληαη νη αδεηνχρνη πξαθηηθνί κεραληθνί, 
κεραλνδεγνί εζσηεξηθήο – εμσηεξηθήο θαχζεσο θαη νη ζπληεξεηέο 
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζεξκαζηέο, αξρηζεξκαζηέο νη θαηέρνληεο ηα 
ππφ ηνπ Ν. 6422/34 θαη ηνπ ΒΓ ηεο 16/3/50 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, 
δηπιψκαηα ή άδεηεο θαζψο θαη νη εξγνδεγνί ςπθηηθνί, πηπρηνχρνη κέζσλ 
ηερληθψλ ζρνιψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζηα πάζεο θχζεσο βηνκεραληθά 
εξγνζηάζηα, βηνηερλίεο θαη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ελ γέλεη φιεο ηεο 
ρψξαο. Σηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο ΣΣΔ ππάγνληαη επίζεο θαη νη εξγνδεγνί 
κεραλνιφγνη θάηνρνη πηπρίνπ κέζσλ ηερληθψλ ζρνιψλ ή ηερληθψλ ιπθείσλ Ν. 
576/77 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεηαο κεραλνιφγνπ θαη άδεηαο αζθήζεσο 
επαγγέικαηνο εξγνδεγνχ κεραλνιφγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΒΓ 
12/9-6-1964 (ΦΔΚ 8, η.Α. ηεο 18-1-1964), θαζψο θαη νη ςπθηηθνί ηνπ ΠΓ 87/96 
θαη εθφζνλ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο ή κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο νη 
νπνίεο είλαη αληίζηνηρεο πξνο ηνλ ηνκέα ή ηελ θαηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη 
ζην πηπρίν ηνπο θαη ζηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ 
απαζρνινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη ινηπέο 
επηρεηξήζεηο φιεο ηεο ρψξαο. 
 

 
 
 



Άπθπο 2 
Βαζικοί μηνιαίοι μιζθοί 

Α. Τα θαηψηαηα φξηα ησλ βαζηθψλ κεληαίσλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί 
ηελ 31.12.2009 κε βάζε ηε δηεηή ΣΣΔ απφ 19/5/08, απμάλνληαη απφ 
1/7/2011 θαηά ην πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ 
επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2010. 

 
Β. Τα θαηψηαηα φξηα ησλ βαζηθψλ κεληαίσλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, φπσο ζα έρνπλ 
δηακνξθσζεί ηελ 1/7/2011 κε βάζε ηελ παξάγξαθν Α ηεο παξνχζαο ΣΣΔ, 
απμάλνληαη απφ 1/7/2012 θαηά ην πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο 
κεηαβνιήο ηνπ επξσπατθνχ πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2011. 

 
Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ Α θαη Β, σο «επξσπατθφο 
πιεζσξηζκφο» ιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κέζεο εηήζηαο κεηαβνιήο έλαληη ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Τηκψλ θαηαλαισηή 
(Harmonised Index of consumer prices) ηεο Δπξσδψλεο (Euro area) φπσο 
απηφο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Eurostat. 
 

 
Άπθπο 3 

Δπιδόμαηα Δοπηών Χπιζηοςγέννυν και Πάζσα καθώρ  
και ηος επιδόμαηορ Αδείαρ 

 
Τα επηδφκαηα ησλ ενξηψλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαζψο θαη ην επίδνκα 
Αδείαο θαηαβάιινληαη θαηά ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 1 
θαη 2 ηεο απφ 15-7-2010 Δζληθήο Γεληθήο Σπιινγηθήο Σχκβαζεο Δξγαζίαο 
(Δ.Γ.Σ.Σ.Δ.) ησλ εηψλ 2010, 2011 θαη 2012, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
παξαξηήκαηνο απηήο (Π.Κ. Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Αζθάιηζεο: 
14/16-7-2010). 
 

Άπθπο 4 
Γιαηήπηζη διαηάξευν – Απσή ηηρ εςνοφκόηεπηρ πύθμιζηρ 

 
Α. Όιεο νη δηαηάμεηο πξνεγνχκελσλ Σπιινγηθψλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη 
αληίζηνηρσλ κε απηέο Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ, εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαξγεζεί 
ή ηξνπνπνηεζεί, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. 
 
Β. Απνδνρέο αλψηεξεο ζην ζχλνιφ ηνπο απφ απηέο πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα 
ΣΣΔ ή επλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ λφκνπο, 
δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, δηαηηεηηθέο 
απνθάζεηο, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, έζηκα ή αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, 
δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 
 

Άπθπο 5 
Έναπξη Ιζσύορ 

 
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010. 
 



 

 

ΟΙ ΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

Για ηην Ομοζπονδία Μησανικών Για ηον ΔΒ 
και Θεπμαζηών Δλλάδαρ 
 
Ο Πξφεδξνο  Ο Γελ. Γηεπζπληήο 
 
 
 
Μηράιεο Σσηεξίνπ Γηνλχζηνο Νηθνιάνπ 
 
 
Ο Γελ. Γξακκαηέαο Για ηην ΓΔΒΔΔ 
 
 
 
Ισάλλεο Βαζηιφπνπινο Ο Πξφεδξνο 
 
 
 
Για ηον ύνδεζμο Α.Δ. και Δ.Π.Δ. Γεκήηξηνο Αζεκαθφπνπινο 
 
 
 Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο 
 
 
Γεψξγηνο Αλαζηαζφπνπινο Νηθφιανο Σθνξίλεο 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


