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Προς: 

1. Οµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, 

Μενάνδρου 85, 104 38 Αθήνα 

2. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και 

Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών, Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα  

3. Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), Πινδάρου 4, 106 

71 Αθήνα 

4. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

5. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ∆Ε) 

Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα 

6. ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, Αχαρνών 35, 104 39 Αθήνα 

7. Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16 και Αµερικής, 

106 72 Αθήνα 

8. Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών, 

Εκσκαπτικών Μηχανηµάτων Ελλάδος, Αγ. Κων/νου 6, (5ος όροφος), Αθήνα 

9. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος, Οµήρου 45, 

106 72 Αθήνα 

10. Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Χωµατουργικών µηχ/των (ΤΣΑΠΑΣ-ΣΦΥΡΙΟΥ)"Η 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ", Παγγαίου 10, Φιλοθέη 151 23 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

19/2011 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων των χειριστών και 

βοηθών χειριστών µηχανηµάτων εκτελέσεως ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όλης της 

χώρας. 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 11/17-11-2011) 

∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας ∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Με την αριθµ. 014/18-4-2011 Αίτηση ∆ιαιτησίας της «Οµοσπονδίας Χειριστών 

Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος», ζητήθηκε από τον ΟΜΕ∆ η 
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έκδοση διαιτητικής απόφασης, η οποία αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας  των 

χειριστών και βοηθών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κλπ µηχανηµάτων εκτελέσεως  

τεχνικών έργων όλης της χώρας. 

Στις 2-9-2011 επιλέχθηκα ∆ιαιτητής µε κλήρωση  σύµφωνα µε το  άρθρο 16 του Ν. 

1876/90 και ανέλαβα την υπόθεση στις  7-9-2011. 

Kατά τις συζητήσεις της συλλογικής διαφοράς, που πραγµατοποιήθηκαν στη Αθήνα 

στις 19.9.2011 και 6.10.2011 παρέστησαν µε νόµιµο εκπρόσωπό τους η Οµοσπονδία 

Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, ο Σύνδεσµος Τεχνικών 

Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων, η Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 

Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης 

Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών. Οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις δεν 

παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Επίσης κατά την τελευταία συνάντηση της 

1.11.2011 δεν παρέστη καµιά εργοδοτική οργάνωση.  

 AΦOY EΛABA YΠOΨH MOY 

1. Ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε µε πρωτοβουλία της εργατικής πλευράς (υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 014/18.4.2011 αίτηση διαιτησίας προς τον Ο.ΜΕ.∆). 

2. Τη µε αριθµό 338/2011 πρόταση του µεσολαβητή  Α, Πετρόπουλου, την οποία 

αποδέχθηκε εµπρόθεσµα η αιτούσα εργατική πλευρά. 

3. Tα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο της µεσολάβησης και τα στοιχεία 

που προκύπτουν από αυτά. 

4. Tα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τις προαναφερόµενες συναντήσεις, όπως 

και τα πρακτικά των διαπραγµατεύσεων των µερών,  

5. Την οικονοµική κατάσταση του κλάδου, ο οποίος γνωρίζει σηµαντικά προβλήµατα 

δεδοµένης της σηµαντικής µειώσεως του κύκλου εργασιών των εταιριών. Το γεγονός 

αυτό επιβάλλει να µειωθούν οι αποδοχές των εργαζοµένων, προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν µερικώς τα παραπάνω προβλήµατα. 

6. Το ύψος του πληθωρισµού, όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 2011, καθώς και 

το προβλεπόµενο ύψος του πληθωρισµού για το έτος 2012. 

Η εργατική πλευρά βεβαίως αρνήθηκε τη µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων. 

Όµως η δυσµενής οικονοµική κατάσταση η οποία πλέον είναι παγιωµένη, επιβάλλει τη 

µείωση του µισθολογικού κόστους. Η εργοδοτική πλευρά κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων δεν επιδίωξε να περιορισθεί η συζήτηση στα ζητήµατα του βασικού 

µισθού, όπως άλλωστε και η εργατική. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι επεδιώχθηκε και 

από τα δύο µέρη η ρύθµιση και  αναµόρφωση και των λοιπών, πλην του βασικού 

µισθού. ρυθµίσεων των προηγουµένων συλλογικών συµβάσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι 

νοµίµως µε βάση τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 1876/1990 έχω τη δυνατότητα να 
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ρυθµίσω και τα ζητήµατα αυτά. Με βάση τα παραπάνω είναι σκόπιµο να επανέλθουν 

οι αποδοχές στα επίπεδα της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, να µειωθεί το επίδοµα ειδικών 

συνθηκών από 15% σε 13% επί του βασικού µισθού, να καταργηθεί η υποχρεωτική 

επάνδρωση µηχανηµάτων µε βοηθούς, να τοποθετηθεί το ύψος της προσαύξησης 

λόγω παροχής υπερεργασίας στο ίδιο µε εκείνο που ισχύει για τις λοιπές επιχειρήσεις, 

δηλαδή στο 20% και τέλος να καταργηθεί η υποχρέωση να υπάρχει καντίνα ή 

µαγειρείο στα υπό κατασκευή έργα. Περαιτέρω µείωση των αποδοχών δεν κρίνεται 

σκόπιµη εάν ληφθεί υπόψη το ύψος του πληθωρισµού και της αντίστοιχης µείωσης 

της αγοραστικής δύναµης των µισθών. Με βάση τα παραπάνω  

KATEΛHΞA ΣTHN AKOΛOYΘH AΠOΦAΣH: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι χειριστές και βοηθοί χειριστών των παντός 

τύπου και συστήµατος λειτουργίας Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών, Γεωτρητικών, 

Ισοπεδωτικών, Οδοποιητικών και Χωµατουργικών εν γένει Μηχανηµάτων Εκτελέσεως 

Τεχνικών Εργων, που περιλαµβάνονται στο Π∆ 31/90 όλης της χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των πιο πάνω 

εργαζοµένων επανέρχονται από 1.11.2011 στο ύψος στο οποίο είχαν διαµορφωθεί 

στις 31.12.2009.  

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών: Το Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών που χορηγείται στους 

Χειριστές και βοηθούς Χειριστές της παρούσας ορίζεται από 1-11-2011 σε ποσοστό 

13% αντί του ισχύοντος 15%, υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού ή βασικού 

ηµεροµισθίου. 

Άρθρο 4 

∆ιάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις 

1. Εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας: 

Η εργασία µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται σε σαράντα (40) 

ώρες την εβδοµάδα και σε πενθήµερη απασχόληση από ∆ευτέρα µέχρι και 

Παρασκευή. Ο εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την 

εβδοµάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας 

(41η, 42η, 43η, 44η, 45η, ώρα) αµείβονται από 1-11-2011 µε το καταβαλλόµενο 
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ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όρια υπερωριακής απασχόλησης. Η πέραν των 

(45) ωρών τη εβδοµάδα απασχόληση των µισθωτών στις επιχειρήσεις που 

απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα θεωρείται υπερωριακή 

απασχόληση ως προς όλες τις νόµιµες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες 

έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθµίσεις για το νόµιµο ωράριο 

εργασίας. 

2. Φαρµακείο: Στα υπό κατασκευή έργα, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται 

µακρό διάστηµα και στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 15 χειριστές και βοηθοί, 

πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά (φαρµακείο) παροχής πρώτων 

βοηθειών για την άµεση και πρόχειρη αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και ασθενειών. 

Η υποχρέωση διατηρήσεως καντίνας ή µαγειρείου καταργείται 

 

3. Επάνδρωση µηχανηµάτων µε βοηθούς: Καταργείται από 1ης Νοεµβρίου 2011 

η υποχρέωση επάνδρωσης των µηχανηµάτων έργων µε βοηθούς χειριστή η οποία 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της από 17ης Σεπτεµβρίου 2010 

συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

Άρθρο 5 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 17ης Σεπτεµβρίου 2010 

(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 36/9-11-2010) συλλογικής σύµβασης εργασίας, εφόσον δεν 

τροποποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα 

Άρθρο 6 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., πλην του επιδόµατος 

παραµεθορίων περιοχών, που προβλεπόταν στο Κεφ. Γ παρ. 5 της από 31.5.2003 

ΣΣΕ (Πράξη Καταθ. Υπ. Εργ. 15/15.4.2003), το οποίο επίδοµα, µετά από ρητή 

συµφωνία, καταργήθηκε πλήρως, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

Άρθρο 7 

∆ιάρκεια ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 14.2.2011, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε επί 

µέρους διατάξεις της. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 9 Νοεµβρίου 2011 

Ο ∆ιαιτητής 

Κώστας ∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 


