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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

“Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών 

µηχανικών που εργάζονται στο ∆ηµόσιο Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου” 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 128/06-10-2008) 

Στην Αθήνα σήµερα, την 29 Σεπτεµβρίου 2008, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. επί της 

Πλατείας Βικτωρίας 7 και ενώπιον του Μεσολαβητή Κώστα Παπαδηµητρίου,  

οι κάτωθι υπογράφοντες, αφ΄ενός οι Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πρόεδρος και 

Βασιλόπουλος Ιωάννης, Γεν. Γραµµατέας, ως εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας 

Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος και αφ’ ετέρου Βασιλάκος Σωτήριος, υπάλληλος 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ. 

πρωτ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

όλοι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής: 

 Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στην παρούσα  υπάγονται οι αδειούχοι πρακτικοί µηχανικοί, µηχανοδηγοί εσωτερικής-

εξωτερικής καύσεως και συντηρητές µηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερµαστές, 

αρχιθερµαστές, που κατέχουν πτυχία ή άδειες που προβλέπονται από το Ν. 6422/1934  

και το  Β∆ της 16.3.1950, καθώς και οι εργοδηγοί ψυκτικοί, οι τεχνίτες ψυκτικοί και οι 

εργοδηγοί µηχανολόγοι πτυχιούχοι µέσων και κατωτέρων τεχνικών σχολών, που 

εργάζονται στο ∆ηµόσιο τα  Ν.Π.∆.∆. και τους ΟΤΑ όλης της Χώρας µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 2 

Μισθοί  

Στους µισθωτούς που υπάγονται στις παρούσες ρυθµίσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27  

παρ. 2, και 28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003), όπως τροποποιήθηκαν και  

ισχύουν σήµερα, µε το άρθρο 2 Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/20-4-2005), µε το  

άρθρο 11 Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/A/7-4-2006), µε το άρθρο 1 του Ν. 3554/2007  

(ΦΕΚ 80/Α/16-4-2007) και µε τα άρθρα 6 και 8 Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ  117/Α/20-6-2008). 
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Άρθρο 3 

Παροχές σε Είδος 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε 

είδος: 

α) ∆ύο (2) φόρµες εργασίας και δύο (2) ζευγάρια παπούτσια κάθε χρόνο, που ανήκουν 

στην κυριότητα του εργοδότη, 

β) 0,5 λίτρου γάλακτος κάθε ηµέρα εργασίας. 

Άρθρο 4 

Ισχύουσες Ρυθµίσεις 

Οι ρυθµίσεις των από 26.4.2007 και 31-5-2006 ΣΣΕ όπως και της ∆Α 38/2004  που δεν 

τροποποιούνται ρητώς µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.  

Άρθρο 5 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την  
Οµοσπονδία Μηχανικών και Θερµαστών 

Ελλάδος 

Για το  
Ελληνικό ∆ηµόσιο 

 

 
 
 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

 
 
 

Βασιλάκος Σωτήριος 
 
 
 

Βασιλόπουλος Ιωάννης 
 

 

 


