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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών 

χειριστών, που εργάζονται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές 

επιχειρήσεις όλης της Χώρας. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 55/4-7-08) 

Σήµερα την 18 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα µεταξύ αφενός της Οµοσπονδίας 

Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος που εδρεύει στην 

Αθήνα επί της οδού Μενάνδρου 85 και εκπροσωπείται νόµιµα από τους κ.κ. Ευστάθιο 

Παναγόπουλο -Πρόεδρο και Παναγιώτη Ανατζούτσουλα -Γεν. Γραµµατέα και 

αφετέρου: 1)Του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών ,που εδρεύει στην 

οδό Ξενοφώντος 5-Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ∆ιονύσιο Νικολάου-

Γενικό ∆/ντη,2)Του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου .Ελλάδος, που εδρεύει 

στην Πλ. Μοριχόβου 1- Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Λάµπρο 

Παπαϊωάννου -∆ικηγόρο 3)Της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών 

Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 46 Αθήνα και 

εκπροσωπείται νόµιµα απο τους κ.κ. ∆ηµ.Ασηµακόπουλο -Πρόεδρο και Νικόλαο 

Σκορίνη -Γεν.Γραµµατέα ,4)Της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου 

,που εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 52 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 

∆ηµήτριο Αρµενάκη -Πρόεδρο, και 5) Του Συνδέσµου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που εδρεύει 

στην οδό Πανεπιστήµιου 16 – Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γεώργιο 

Ι.Αναστασόπουλο -Γεν. Γραµµατέα, συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Ισχύος 

Στους όρους αυτής της συλλογικής ρύθµισης υπάγονται οι αδειούχοι χειριστές, 

µηχανοδηγοί, γεωτρυπανιστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στα 

εκσκαπτικά, ανυψωτικά, ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά κλπ µηχανήµατα των 

Ναυπηγοεπισκευαστικών, Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών, Εµπορικών Επιχειρήσεων, 

Αποθηκών και Εργοστασίων όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Αναπροσαρµογές Αποδοχών 

Ο βασικός µισθός και το βασικό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων, που υπάγονται στην 

σύµβαση αυτή και όπως ίσχυαν την 31.12.2007 αναπροσαρµόζονται ως εξής: 

α)  Την 01.01.2008 αυξάνονται σε ποσοστό 3,6%. 
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β)  Όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση α' αυτού του 

άρθρου οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται από 1.9.2008 σ 

ποσοστό 3,5%. 

γ)  Όπως διαµορφώνονται µε βάση την .προηγούµενη περίπτωση α΄ αυτού του 

άρθρου οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται από 1.1.2009 σε 

ποσοστό 3%.Και 

δ)  Όπως διαµορφώνονται την 31.8.2009 αυξάνονται από 1.9.2009 σε ποσοστό 3%. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγούνται κατά περίπτωση 

τα ακόλουθα επιδόµατα, που υπολογίζονται στον βασικό µισθό και το βασικό 

ηµεροµίσθιο, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. 

3.1  Επίδοµα προϋπηρεσίας 

α)  Στους χειριστές χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε 

ποσοστό 10% για κάθε τριετία και µέχρι έξι τριετίες. 

β)  Στους βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε 

ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και σε ποσοστό 5% για την 

τρίτη τριετία. 

Για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδοµάτων η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε 

πιστοποιητικά των προηγουµένων εργοδοτών και υπολογίζεται ως εξής: 

α)  για τους χειριστές ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η πραγµατική υπηρεσία, που 

διανύθηκε µε την ειδικότητα του χειριστή πριν και µετά τη λήψη της σχετικής 

αδείας και δύο χρόνια υπηρεσίας στην ειδικότητα του βοηθού χειριστού και 

β)  για τους βοηθούς χειριστές η υπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού χειριστή. 

3.2  Επίδοµα οικογενειακών βαρών 

Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδοµα οικογενειακών βαρών 

σε ποσοστό 10% για τον ή την σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί και µέχρι 

τρία παιδιά εφόσον δεν συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι άγαµα 

και δεν εργάζονται. Εφόσον τα παιδιά αυτά σπουδάζουν το επίδοµα αυτό 

χορηγείται µέχρι της συµπληρώσεως του 23ου έτους της ηλικίας τους. Ο 

εργοδότης έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον εργαζόµενο γονέα του φοιτητή/ 

σπουδαστή, βεβαίωση της σχολής και αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, η 

βεβαίωση σπουδών πρέπει να είναι θεωρηµένη από το Ελληνικό Προξενείο της 

χώρας των σπουδών. Το επίδοµα συζύγου (γάµου) χορηγείται επίσης και στους 
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χήρους-ες, διαζευγµένους -νες και στους άγαµους γονείς, εφόσον ο δικαιούχος 

εργαζόµενος έχει την επιµέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού. 

3.3  Επίδοµα Αρχιχειριστού 

Στους αδειούχους χειριστές, που οι επιχειρήσεις που εργάζονται τους έχουν 

αναθέσει καθήκοντα εργοδηγού - Αρχιχειριστή Α' τάξεως ή υπεργοδηγού 

Αρχιχειριστού Β' τάξεως, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15%. 

Με την ρύθµιση αυτή καταργείται κάθε προηγούµενη ρύθµιση και ειδικότερα η 

περίπτωση γ1 της παρ. 1 της από 29.4.1988 ΣΣΕ του επαγγέλµατος. 

3.4  Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας ή Ειδικών Συνθηκών 

Σε όλους τους εργαζόµενους καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή 

ειδικών συνθηκών ως εξής: 

3.4.1.  Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας 

Α.  Σε ποσοστό 25% για τους απασχολούµενους σε υψικαµίνους και κωκερίες. 

Β.  Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούµενους σε εργασίες ή τµήµατα 

εργοστασίων όπου πραγµατοποιούνται ή λειτουργούν : 

β.1.  Ηλεκτρικοί κλίβανοι που λειώνουν µέταλλα. 

β.3.  Θερµή εξέλαση µετάλλου 

β.4.  Κλίβανοι αναπυρακτώσεως 

β.5.  Κλίβανοι που λειώνουν υλικό µε πετρέλαιο 

β.6.  Απλοί κάθετοι κλίβανοι παραγωγής χυτοσιδήρου 

β.7.  Χύτευση οποιουδήποτε θερµού ρευστού µετάλλου 

Γ.  Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούµενους σε επιχειρήσεις υαλουργίας. 

∆.  Σε ποσοστό 15% για τους χειριστές εκσκαπτικών µηχανηµάτων που 

απασχολούνται σε εργοστάσια παραγωγής λιπασµάτων και που διακινούν χύµα 

έτοιµο προϊόν ή που φορτώνουν ή ξεφορτώνουν πρώτες ύλες παραγωγής 

λιπασµάτων (σιδηροπυρίτη, φωσφορίτη, θείο, κάλιο κλπ ). 

Ε.  Σε ποσοστό 15% για όσους απασχολούνται σε ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά 

µηχανήµατα εργοστασίων κατασκευής πάγου και σε ψυγεία. 

ΣΤ.  Σε ποσοστό 12% για όσους απασχολούνται σε εργοστάσια µοριοσανίδων 

(σανίδων νοβοπάν), καθώς και για όλους τους εργαζόµενους, που υπάγονται 

στην σύµβαση αυτή και απασχολούνται αποκλειστικά σε τµήµατα γαλβανισµού 

µετάλλων και επιµεταλλώσεως, όταν οι εργασίες αυτές πραγµατοποιούνται σε 

εργοστάσια, που εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις  α' και β΄. 
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Ζ.  Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12%, καταβάλλεται στους 

απασχολούµενους στον αµµοβολισµό πλοίων ή εξαρτηµάτων πλοίων για όσο 

χρόνο εκτελούν την εργασία αυτή. Το ίδιο επίδοµα καταβάλλεται και στους 

εργαζόµενους που απασχολούνται σε µηχανήµατα των αποθηκών του ΟΤΕ. 

3.4.2  Επίδοµα ειδικών συνθηκών 

Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε ποσοστό 10% στους εργαζόµενους, που δεν 

λαµβάνουν επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.4.1. του άρθρου ή 

οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση, 

3.5.  Επίδοµα απασχόλησης σε κύτος πλοίου 

Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές που απασχολούνται σε κάθε είδους 

µηχανήµατα, σε κύτος πλοίου ή άλλου πλωτού µέσου καθώς και στα αµπάρια 

πλοίου, χορηγείται επίδοµα 10%. 

3.6.  Επίδοµα βαρέων µηχανηµάτων 

Από την 1.1.2008 στους χειριστές και βοηθούς χειριστών βαρέων µηχανηµάτων 

µε ιπποδύναµη άνω των 100 ΗΡ χορηγείται επίδοµα ποσοστού 9% . 

3.7.  Επίδοµα πίστας 

Στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που απασχολούνται στα αεροδρόµια της 

χώρας, χορηγείται Επίδοµα Πίστας σε ποσοστό 15% . 

Άρθρο 4 

Χρόνος Εργασίας 

1.  Εβδοµαδιαία απασχόληση 

Ο χρόνος εργασίας ανά εβδοµάδα απασχόλησης για τους εργαζόµενους που 

υπάγονται στην ρύθµιση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδοµάδα για εβδοµαδιαία 

απασχόληση πέντε ηµερών σε συνδυασµό µε την αρ. 25/83 απόφαση του 

∆∆∆∆ Αθηνών σχετικά µε τον τρόπο ρυθµίσεως των ηµερών της εβδοµαδιαίας 

αναπαύσεως. 

2.  ∆ιάλειµµα εργασίας 

Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, και εφόσον 

απασχολούνται πέραν των 6 ωρών ηµερησίως χορηγείται διάλειµµα 15 λεπτών, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Π∆ 88/1999, µεταξύ της 4ης και 6ης 

ώρας της ηµερήσιας βάρδιας τους, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό εργασιών 

των επιχειρήσεων, που καθορίζει ο εργοδότης. 
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Άρθρο 5 

Παροχές σε Είδος 

5.1  Χορήγηση ειδών ένδυσης 

Σε όσους υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση χορηγούνται για τις ανάγκες της 

εργασίας τους δύο φόρµες εργασίας (µία θερινή, µια χειµερινή), ένα ζευγάρι 

άρβυλα µε σόλα από ελαστικό και ένα ζευγάρι γάντια. 

Όλα τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται 

όταν φθαρούν, όχι όµως ενωρίτερα από ένα χρόνο. Επίσης χορηγείται και ένα 

τζάκετ (µπουφάν) κάθε δύο χρόνια. 

5.2  Χορήγηση γάλακτος 

Οι επιχειρήσεις που στο λοιπό προσωπικό τους χορηγείται γάλα µε Σ.Σ.Ε. ή 

∆ιαιτητικές Αποφάσεις, υποχρεούνται να χορηγούν γάλα και στους καλυπτόµενους 

από την παρούσα µε τον τρόπο που προβλέπεται από τις ρυθµίσεις αυτές, 

ανεξάρτητα από τον τύπο του µηχανήµατος που χειρίζεται ο µισθωτός (µηχανοκίνητο 

ή ηλεκτροκίνητο). 

Άρθρο 6 

Αποζηµίωση Απόλυσης Βοηθών Χειριστών 

Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περ. α' άρθρο 3 β.δ. της 16/18-7-1920, στην περίπτωση 

καταγγελίας συµβάσεως εργασίας των βοηθών χειριστών καθορίζεται ως εξής: 

 

α.  Από 2 µήνες έως 1 έτος 5 ηµεροµίσθια 

β.  Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7 ηµεροµίσθια 

γ.  Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη 15 ηµεροµίσθια 

δ.  Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30 ηµεροµίσθια 

ε.  Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60 ηµεροµίσθια 

στ.  Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100 ηµεροµίσθια 

ζ.  Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120 ηµεροµίσθια 

η.  Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 145 ηµεροµίσθια 

θ.  Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 165 ηµεροµίσθια 
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Άρθρο 7 

Αργίες - Άδειες 

Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγούνται κατά 

περίπτωση οι ακόλουθες άδειες: 

1.  Ηµέρα αργίας 

Καθιερώνεται η ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος ως προαιρετική αργία. Σε περίπτωση 

που η επιχείρηση επιθυµεί να απασχολήσει τους εργαζόµενους κατά την ηµέρα 

αυτή, καταβάλλει τη νόµιµη αµοιβή για απασχόληση σε ηµέρα αργίας. 

2.  Άδεια γάµου 

Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγείται άδεια 

τέλεσης γάµου µε πλήρεις αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, στις 

οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται το Σάββατο. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται µε 

την ετήσια άδεια ανάπαυσης, όπως αυτή ρυθµίζεται σύµφωνα µε νόµο και την 

σύµβαση αυτή. 

3.  Άδεια γέννησης παιδιού 

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού χορηγείται στον πατέρα, εργαζόµενο, άδεια δύο 

(2) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές. 

4.  Έξοδα τοκετού. 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου 

και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ως συµβολή στα 

έξοδα τοκετού 600 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο 

τέλος του µηνός γεννήσεως του τέκνου µε την υποβολή νοµίµως θεωρηµένου 

αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της 

οικείας ∆ηµοτικής Αρχής. Σε Επιχειρήσεις που καλύπτουν τα έξοδα τοκετού το 

ποσό των 600 ευρώ θα συµψηφίζεται. Το ποσό αυτό είναι έκτακτη κοινωνική 

παροχή και δεν περιλαµβάνεται 1 στις τακτικές αποδοχές. 

5.  Άδεια για ασθένεια εξαρτηµένων µελών - οικογένειας 

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας παιδιών 

καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες κατά έτος εφόσον ο /η 

εργαζόµενος /η έχει τρία παιδιά και πάνω. 

Από 1.1.2008 η παραπάνω χορηγούµενη άδεια αυξάνεται κατά 2 ηµέρες και 

καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, 

άρθρο 5). 
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6.  Ετήσια άδεια ανάπαυσης 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο 

εργοδότη προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οιονδήποτε εργοδότη µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, εάν 

εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, 

αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Από 1.1.2008 µετά την συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα δηλαδή τριάντα µία (31) και είκοσι 

έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα. 

7.  Ειδική Άδεια. 

Στον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα των Πρωτοβάθµιων Οµοιεπαγγελµατικών 

Σωµατείων Χειριστών και Βοηθών Μηχανηµάτων Έργων, που ανήκουν στην 

δύναµη της Οµοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών  

Ελλάδος, χορηγείται Άδεια το πολύ (2) ηµερών τον µήνα µε αποδοχές κάθε φορά 

που θα συµµετέχουν αποδεδειγµένα στις εξεταστικές Επιτροπές των Νοµαρχιών 

για την έκδοση Αδειών Χειριστών. 

Άρθρο 8 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής 

1.  Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 10/00 από τις 

συνολικές µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων, που υπάγονται στην απόφαση 

αυτή, ως, συνδικαλιστική συνδροµή υπέρ της Οµοσπονδίας Χειριστών 

Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος. 

2.  Για την παρακράτηση αυτής της συνδροµής αναγκαία προϋπόθεση είναι η 

υποβολή εκ µέρους της δικαιούχου Οµοσπονδίας, δηλώσεως προς την 

επιχείρηση, ότι επιθυµεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και 

βοηθούς χειριστές, που εργάζονται σε αυτήν ή ότι εξαιρούνται από την 

παρακράτηση οι εργαζόµενοι, που αναφέρονται ονοµαστικό. 

3.  Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση αυτή κάθε ηµερολογιακό 

τρίµηνο και µέχρι την 15η ηµέρα του τέταρτου µήνα θα κατατίθεται στο 

λογαριασµό της δικαιούχου Οµοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

(κεντρικό κατάστηµα Αθηνών) µε αριθµό 482346-05 

4.  Οι εργαζόµενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωµα µε γραπτή δήλωση τους 

προς την επιχείρηση να αρνηθούν την ανωτέρω παρακράτηση της συνδροµής. 
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Άρθρο 9 

Σχολές Επιµόρφωσης- Εκπαίδευσης Χειριστών και Βοηθών Χειριστών 

1.  Τα µέρη θα πρέπει να καταβάλουν κοινή και συντονισµένη προσπάθεια προς τον 

Ο.Α.Ε.∆. για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σχολές εκπαιδεύσεως και 

επιµορφώσεως των χειριστών και βοηθών, σε όλα τα διαµερίσµατα της χώρας, µε 

σκοπό την τεχνική κατάρτιση, τόσο στα εν χρήσει µηχανήµατα, όσο και στη νέα 

τεχνολογία. 

2.  Η ίδρυση και λειτουργία αυτών των σχολών, εκτιµάται ως αναγκαία για την καλή 

χρήση και τη συντήρηση των µηχανηµάτων και την αποφυγή αναίτιων φθορών, 

που συνεπάγεται σοβαρότατη ζηµία για την εν γένει εθνική οικονοµία, όσο και για 

την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών. 

3.  Στις σχολές θα εκπαιδεύονται οι αδειούχοι χειριστές και βοηθοί χειριστών 

µηχανηµάτων, που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον (600) 

ηµεροµισθίων ή κατά το ήµισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο σε συνεργείο 

επισκευών µηχανηµάτων, καθώς και οι αδειούχοι χειριστές µίας οµάδας 

µηχανηµάτων, για άλλη οµάδα. Οι λεπτοµέρειες και τα προσόντα, που θα 

απαιτηθούν γϊ αυτούς, που θα έχουν το δικαίωµα εισαγωγής στις σχολές και ο 

χρόνος εκπαιδεύσεως τους, θα ρυθµισθούν έπειτα από συνεννόηση των 

εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζοµένων µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες 

του Ο.Α.Ε.∆. 

4.  Το θέµα του επιδόµατος µετεκπαιδεύσεως και επιµορφώσεως των ευδοκίµως 

εξερχόµενων από τις σχολές χειριστών θα αντιµετωπισθεί από τις Οργανώσεις 

των εργαζοµένων και των εργοδοτών, όταν αρχίσει η λειτουργία των Σχολών. 

Άρθρο 10 

Γενική Ρύθµιση 

1.  Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από 

Συλλογικές ρυθµίσεις (Σ.Σ.Ε. και ∆.Α.) Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, Νόµους, 

Προεδρικό ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισµούς Εργασίας 

Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας δεν 

θίγονται. 

2.  Οι όροι της από 18/2006 ∆.Α.. καθώς και των προηγουµένων συλλογικών 

ρυθµίσεων (Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων), που 

δεν τροποποιούνται ρητά µε την απόφαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν και 

έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιηµένα στην απόφαση αυτή, η οποία 

ενσωµατώνει συνολικά και συστηµατικά όλους τους όρους των συλλογικών 

ρυθµίσεων που ισχύουν. 
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Άρθρο 11 

Έναρξη Ισχύος 

Με την επιφύλαξη των προηγούµενων διακρίσεων η σύµβαση αυτή αρχίζει από 

1.1.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 ∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ 
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ 
 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


