ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
των Εργαζοµένων στις Μελετητικές - Εργοληπτικές
και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας
(Πρακτικό κατάθεσης Υπουργείο Απασχόλησης 12/10-4-2008)

Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 3 Απριλίου 2008, συνήλθαν οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων
οργανώσεων για την υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των
Εργαζοµένων στις Μελετητικές, Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις
όλης της χώρας, αφενός οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων:
1. Τσιαπραλής ∆ηµήτρης Αντιπρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
2. Στασινούλιας Ευστάθιος Γενικός Γραµµατέας της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
3. Φραγκόπουλος Άγγελος Πρόεδρος του Σ.Τ.Υ.Ε. και
4. Σπανός Μιχάλης Γενικός Γραµµατέας του Σ.Τ.Υ.Ε.
και αφετέρου οι εκπρόσωποι των εργοδοτών:
1. Συριανός Γεώργιος του Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων - Σ.Τ.Ε.Α.Τ.
2. Βλάχος Γεώργιος του Πανελληνίου Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών & ΕΠΕ
- Σ.Α.Τ.Ε.
3. Ρωµοσιός Γεώργιος της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων - Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.
4. Πέτρος Πετρακόπουλος του Συνδέσµου Ελληνικών Γραφείων Μελετών - Σ.Ε.Γ.Μ.
5. Ψαρρός Ιωάννης της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος - Ε.Κ.Κ.Ε.
6. Ευστάθιος Μανδηλαράς της Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων - Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε.
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Ισχύος
Α. ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένης
Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Β. Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - ∆ασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Τεχνικοί Πληροφορικής Π.Ε.
Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανώτερων σχολών
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού.
∆. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί Μ.Ε. όπως παρακάτω:
α. Πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και απόφοιτοι Τεχνικών
Επαγγελµατικών Λυκείων, Πρακτικοί Μηχανικοί Μέσης εκπαίδευσης.
β. Εµπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, Πρακτικοί Μηχανικοί κατώτερης
εκπαίδευσης.
Ε. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών.
ΣΤ. ∆ιοικητικό Προσωπικό
α. Γραµµατείς
β. Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Κλητήρες, Εισπράκτορες.
Ζ. Οδηγοί Αυτοκινήτων.
Η. Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί.
Θ. Καθαριστές, Καθαρίστριες.
ΑΡΘΡΟ 2
Αυξήσεις Βασικών Μισθών – Ηµεροµισθίων
2.1. Οι βασικοί µισθοί αυξάνονται από 1-1-2008 κατά 6% και από 1-1-2009 επίσης 6%.
2.2. Η ποσοστιαία αύξηση, υπολογιζόµενη στους βασικούς µισθούς αυτής της Ε.Κ.Σ.Σ.Ε και στα
αντίστοιχα µισθολογικά κλιµάκια πρέπει να προστεθεί στους καταβαλλόµενους µισθούς
των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων που καλύπτονται από αυτήν και αµείβονται µε
µισθούς µεγαλύτερους της Σ.Σ.Ε. εφόσον οι εργαζόµενοι αυτοί δε λάβουν καµία άλλη

αύξηση από τον εργοδότη τους κατά τη διάρκεια του έτους, ίση ή µεγαλύτερη µε το
ποσοστό της γενικής αύξησης της παρούσας Ε.Κ.Σ.Σ.Ε.
2.3. Καθορίζεται νέα αναλογική σχέση µεταξύ των µισθολογίων των παρακάτω κατηγοριών
τεχνικών που συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. ως ακολούθως:
Α. ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ 100%
Β. Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - ∆ασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Τεχνικοί Πτυχιούχοι
Πληροφορικής Π.Ε. 93%.
Γ. Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. 83%
∆1. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές, και λοιποί Τεχνικοί 73%
Η παραπάνω διάταξη θα εφαρµοστεί σταδιακά ως εξής:
Από 1-1-2008 κατηγορία Β. 91%, κατηγορία Γ. 81%, κατηγορία ∆1. 71%
Από 1-1-2009 κατηγορία Β. 92%, κατηγορία Γ. 82%, κατηγορία ∆1. 72%
Στις 31-12-2009 κατηγορία Β. 93%, κατηγορία Γ. 83%, κατηγορία ∆1. 73%
2.4. Όλοι οι πτυχιούχοι αναγνωρισµένων από το κράτος Μέσων Τεχνικών Σχολών, διετούς
τουλάχιστον φοίτησης, οι οποίοι έχουν παράλληλα απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή
Λυκείου, κατατάσσονται στη µισθολογική κλίµακα των πτυχιούχων Εργοδηγών –
Σχεδιαστών – Τεχνικών Μ.Ε., στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από αυτό που
θα εντάσσονταν.
ΑΡΘΡΟ 3
Επιδόµατα
3.1. Το καταβαλλόµενο επίδοµα ισολογισµού για τους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστών που
προβλέπεται από τις προηγούµενες ρυθµίσεις, ορίζεται από 1/1/2008 στο 75% και
υπολογίζεται στο σύνολο των νόµιµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός.
3.2. Επίδοµα ενοικίου. Στους υπαγόµενους στην παρούσα που διαµένουν, λόγω της εργασίας
τους, µακριά από τον τόπο της µονίµου κατοικίας τους, εφόσον δε διαθέτουν στον τόπο
εργασίας τους δική τους ή προκειµένου περί εγγάµων δική τους ή της συζύγου τους
κατοικία, παρέχεται από τους εργοδότες κατάλληλο κατάλυµα διαµονής στον τόπο εργασίας
τους. Εάν για οποιονδήποτε λόγω δεν παρέχεται το παραπάνω κατάλυµα, χορηγείται από
1/1/2008 επίδοµα ενοικίου 275 Ευρώ και από 1/1/2009 280 Ευρώ, ανεξάρτητα από το ποσό
που καταβάλει ο µισθωτός για ενοίκιο. Για να καταβληθεί το επίδοµα αυτό πρέπει να
επιδεικνύεται στον εργοδότη το σχετικό µισθωτήριο συµβόλαιο ή ελλείψει συµβολαίου
σχετικές αποδείξεις του ιδιοκτήτη περί καταβολής ενοικίου.
∆ιευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους αυτού του επιδόµατος δεν καταβάλλεται σωρευτικά
και η ωριαία αποζηµίωση του χρόνου µετακίνησης, εκτός αν αφορά µετακίνηση από και
προς την ενοικιαζόµενη κατοικία προς το εργοτάξιο που διαρκεί ηµερησίως πλέον των δύο
ωρών.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι σε όσους εργαζοµένους κατεβάλλετο ενοίκιο µέχρι τη σύναψη της
παρούσας, θα συνεχίσει να καταβάλλεται, αναπροσαρµοζόµενο από 1/1/2008 στο ποσό των
275 Ευρώ και 1/1/2009 στο ποσό των 280 Ευρώ, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι τις παραπάνω
προϋποθέσεις.
3.3. Όλα τα σταθερά ειδικά επιδόµατα που χορηγούνται στους πάσης φύσεως οδηγούς
αυτοκινήτων αυξάνονται ως ακολούθως:
1. Επιδόµατα ειδικών συνθηκών.
α. Οδηγοί φορτηγών άνω των 6 τόνων καθώς και µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες)
από 1/1/2008 48,00 € και από 1/1/2009 51,00 €.
β. Οδηγοί της περίπτωσης (Α) αυτοκινήτων άνω των 13 τόνων από 1/1/2008 63,00 € και
από 1/1/2009 67,00 €.
γ. Οδηγοί αυτοκινήτων άνω των 25 τόνων ή ρυµουλκών ανεξαρτήτως τόνων από
1/1/2008 82,00 € και από 1/1/2009 87,00 €.
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2. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας από 1/1/2008 22,00 € και από 1/1/2009 24,00 €. Ειδικά για
τους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλες) το επίδοµα ορίζεται από
1/1/2008 43,00 € και από 1/1/2009 46,00 €.
3. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας από 1/1/2008 43,00 € και από 1/1/2009 46,00 €.
4. Επίδοµα µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (containers) από 1/1/2008 43,00 € και από
1/1/2009 46,00 €.
ΑΡΘΡΟ 4
Θεσµικά
Συνδικαλιστική Άδεια: Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 17 παρ. 2β του Νόµου 1264/82
συνδικαλιστικές άδειες έως επτά (7) ηµερών µηνιαίως, για τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, χορηγούνται
αµειβόµενες. Σε περίπτωση που το µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οµοσπονδίας
δικαιούται συνδικαλιστική άδεια και ως µέλος του Προεδρείου του Συλλόγου Τεχνικών
Υπαλλήλων Ελλάδος, τότε η δικαιούµενη συνδικαλιστική άδεια δε θα χορηγείται αθροιστικά.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ιατηρούµενες διατάξεις
5.1. Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν, υπολογίζονται επί των νέων βασικών µισθών και
ηµεροµισθίων των κλιµακίων, στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόµενος ανάλογα µε τα έτη
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του, όπως διαµορφώνονται µε τη νέα Σ.Σ.Ε.
5.2. Τυχόν ανώτερες καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται
από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. και ∆.Α., εσωτερικούς κανονισµούς
ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται.
5.3. Αυτή η Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. ισχύει αποκλειστικά για τα µέλη της Οµοσπονδίας Συλλόγων
Εργαζοµένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) και του Συλλόγου Τεχνικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.). Η πιστοποίηση του µέλους γίνεται µε την προσκόµιση
σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει ο Σ.Τ.Υ.Ε. προς την επιχείρηση.
5.4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 3/7/2006 Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 6
Ισχύς
Ως έναρξη ισχύος αυτής της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 1.1.2008 και η ισχύς της διετής
µε λήξη την 31.12.2009.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
ΤΣΙΑΠΡΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Πρόεδρος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΙΑΣ
Γενικός Γραµµατέας

Για το Σ.Τ.Ε.Α.Τ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ
Πρόεδρος

Για τον Σ.Α.Τ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Πρόεδρος
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Για την Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ
Πρόεδρος

Για τον Σ.Τ.Υ.Ε.
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
Γενικός Γραµµατέας

Για τον Σ.Ε.Γ.Μ.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος

Για την Ε.Κ.Κ.Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ
Κοσµήτορας

Για την Π.Ε.∆.Μ.Η.Ε.∆.Ε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ
Πρόεδρος
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