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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  � 88 14 922  � 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 517 128 � 517 119 

Προς: 

1. Οµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών  Ελλάδος, 
Μενάνδρου 85 – ΑΘΗΝΑ 

2. Πανελλήνιος Σύνδεσµος  Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών,  Φειδίου 14 - 
ΑΘΗΝΑ 

3. ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, Ασκληπιού  23 - ΑΘΗΝΑ 

4. Πανελλήνια  Ενωση Συνδέσµων  Εργοληπτών ∆ηµοσίων  Εργων, 
Θεµιστοκλέους 4  - ΑΘΗΝΑ 

5. Σύνδεσµο ΑΕ & ΕΠΕ, Πανεπιστηµίου 16 - ΑΘΗΝΑ 

6. Πανελλήνια Ενωση Πτυχιουχων Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχ/των 
Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων, Πλατεία Οµονοίας 10  5ος όροφος - ΑΘΗΝΑ 

7. Ενωση Υπεργολάβων Χωµατουργικών Εργασιών και Τεχνικών Εργων “Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ”, Αγ. Κων/νου 6 ΑΘΗΝΑ 

8. Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Χωµατουργικών Μηχανηµάτων (Τσάπας-
Σφυριού) “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, Παγγαίου 10 - ΦΙΛΟΘΕΗ 

9. Σύνδεσµο Ελληνικών βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος, Ασκληπιού 3 
ΑΘΗΝΑ 

10. Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών και 
Εκσκαπτικών Μηχανηµάτων Ελλάδας - Βασ. Παύλου 80, ΒΟΥΛΑ 

11. Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών Η Τάξεως, Πινδάρου 4 - ΑΘΗΝΑ 

12. ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, Αχαρνών 35, ΑΘΗΝΑ 
 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

21/1999 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών 

µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων 

 

1. Με βάση το Ν. 1876790 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών- 

∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κλήρωση  διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω τη 

συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών 

και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών κ.λ.π µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών 

έργων που περιλαµβάνονται στο Π.∆. 31/1990, όλης της χώρας.  Η διαφορά 

δηµιουργήθηκε µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων µε την 

επωνυµία “Οµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών 
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Ελλάδος”, και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών µε την 

επωνυµία: 

 

• Πανελλήνιος Σύνδεσµος  Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών 

• ΠΕ∆ΜΕ∆Ε  

• Πανελλήνια  Ενωση Συνδέσµων  Εργοληπτών ∆ηµοσίων  Εργων 

• Σύνδεσµο ΑΕ & ΕΠΕ 

• Πανελλήνια Ενωση Πτυχιούχων Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχ/των 

Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων 

• Ενωση Υπεργολάβων Χωµατουργικών Εργασιών και Τεχνικών Εργων 

“Η ΕΝΟΤΗΤΑ” 

• Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Χωµατουργικών Μηχανηµάτων (Τσάπας-

Σφυριού) “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ “ 

• Σύνδεσµο Ελληνικών βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος 

• Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών και 

Εκσκαπτικών Μηχανηµάτων Ελλάδας  

• Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών Η Τάξεως,  

• ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 

 

Η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε µετά από την αποτυχία της µεσολαβητικής 

προσπάθειας µε αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς 

τον Ο.ΜΕ.∆. µετά την εµπρόθεσµη αποδοχή της από 13.4.1999 πρότασης του 

µεσολαβητή, την οποία απέρριψαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εργοδοτών. 

 

2. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφαση µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση τους 

εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών για να εκφράσουν τις απόψεις 

τους. 

    Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων “Οµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και 
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Γεωτρυπανιστών Ελλάδος”, και της συνδικαλιστικής οργάνωσης  των 

εργοδοτών “Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων  και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.  Οι άλλες εργοδοτικές 

οργανώσεις παρά το ότι κλητεύθηκαν νόµιµα δεν εµφανίσθηκαν. 

 

Έλαβα επίσης υπόψη µου: 

α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (κοινοποιήσεις, 

εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π.) 

β. Την αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων προς τον Ο.ΜΕ.∆.  

για προσφυγή στη ∆ιαιτησία. 

γ. Την καταγγελία της υπ΄αριθ 32/1998 ∆Α από τη συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζοµένων, την αίτηση αυτής προς τον Ο.ΜΕ.∆. για την ανάληψη 

µεσολαβητικής προσπάθειας, καθώς και το προτεινόµενο απ΄ αυτή σχέδιο ΣΣΕ 

1999. 

δ. Την υπ΄αριθ πρωτ: 32/1998 ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών κ.λ.π. µηχανηµάτων εκτελέσεως 

τεχνικών έργων που περιλαµβάνονται  στο Π.∆. 31/1990 όλης της χώρας. 

ε. Την από 13.4.1999 πρόταση του µεσολαβητή που επιδόθηκε νόµιµα στα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

στ. Το προβλεπόµενο ύψος των αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε για το τρέχον έτος, που 

ανέρχεται σε διορθωτικό ποσοστό 0,4%, συν ποσοστό 1,4% από 1.1.1999 συν 

1,4% από 1.7.1999 καθώς και τις θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπει. 

ζ. Το ύψος του πληθωρισµού όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 1998 (3,9% από 

∆εκέµβριο 1997 σε ∆εκέµβριο 1998) καθώς και το προβλεπόµενο ύψος του 

πληθωρισµού για το έτος 1999 (επίσηµη πρόβλεψη Υ.ΠΕ.ΘΟ για 2% από 

∆εκέµβριο 1998 σε ∆εκέµβριο 1999 σε συνδυασµό µε το ότι ο πληθωρισµός 

έκλεισε το Μάρτιο του 1999 στο 3,7%). 

η. Τη γενικότερη οικονοµική συγκυρία στη χώρα µας (ενόψει της εισόδου στην 

Ο.Ν.Ε.) η οποία αφενός µεν επιβάλλει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος 

των εργαζοµένων από τον πληθωρισµό, αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη και 

άµεση ικανοποίηση των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η 

εργατική πλευρά. 
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θ. Το γεγονός ότι δεν χρήζει διευκρινίσεως η διάταξη που αναφέρεται στην 

αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για τη χορήγηση τριετίας, αφού, από τη 

σύγκριση των διατάξεων της από 25.5.1990 και της από 8.7.1991 Σ.Σ.Ε. καµµία 

ουσιαστική αλλαγή δεν προκύπτει όσον αφορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας και συγκεκριµένα το συνυπολογισµό των δύο ετών που διανύθηκαν 

µε την ειδικότητα του βοηθού. Η µεταφορά του συνυπολογισµού της διετίας των 

βοηθών στην δεύτερη υποπαράγραφο της παρ. β της από 8.7.1991 Σ.Σ.Ε έχει 

κατά τη γνώµη µου την έννοια της συντακτικής αναµόρφωσης του κειµένου και 

όχι της ουσιαστικής διαφοροποίησης του. 

ι. Την ανάγκη καθορισµού ειδικής ηµερήσιας αποζηµίωσης για την ανάλωση χρόνου 

που διατίθεται στον εργοδότη προκειµένου ο εργαζόµενος να µετακινείται από και 

προς τον τόπο εργασίας, δεδοµένου ότι εάν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει συνολικά 

τις δύο (2) ώρες ηµερησίως, συνεπάγεται όχι µόνο υπέρµετρη χρονική δέσµευση 

αλλά και κόπωση του εργαζόµενου λόγω µείωσης του ελευθέρου χρόνου του. 

κ. Το γεγονός ότι η ισχύς της ∆.Α θα αρχίζει από τις 5.2.1999 µε βάση του άρθρο 16 

παρ. 3 του Ν. 1876/1990 (ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στον Ο.ΜΕ.∆. 

4.2.1999)  

 

 

4.  Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ έχει ως εξής:  

 

Α  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.∆. 

31/1990 όλης της χώρας. 

 

Β.  Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια. 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των πιο 

πάνω εργαζοµένων καθορίζονται ως εξής: 
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1. Αδειούχοι χειριστές:  Από 5.2.1999 και µέχρι 30-6-1999 βασικός µισθός 

δραχµές 217.515  και από 1-7-1999 και εφεξής δραχµές 221.865. 

2. Βοηθοί χειριστών:  Από  5.2.1999 και µέχρι 30-6-1999 ηµεροµίσθιο δραχµές 

7.690  και από 1-7-1999 και εφεξής δραχµές 7.845. 

 

Γ.  Επιδόµατα 

1. Επίδοµα Τριετιών: 

α) Στους αδειούχους χειριστές χορηγείται επίδοµα πολυετίας, σε ποσοστό 

10% για κάθε µία τριετία απασχόλησης και µέχρι πέντε τριετίες που 

υπολογίζεται στους πιο πάνω βασικούς µισθούς. 

    Σαν χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών υπολογίζεται ο 

χρόνος από την απόκτηση της αδείας χειριστού, και µε την προϋπόθεση ότι 

έχουν πραγµατοποιήσει, συνολικά, τουλάχιστον, εξακόσια (600) 

ηµεροµίσθια, αλλιώς από τη συµπλήρωση εξακοσίων (600) ηµεροµισθίων, 

για την πρώτη τριετία, χιλίων διακοσίων(1200),τουλάχιστον, 

ηµεροµισθίων, αλλιώς από τη συµπλήρωση χιλίων διακοσίων (1200) 

ηµεροµισθίων  για τη δεύτερη τριετία (εξαετία), χιλίων πεντακοσίων 

(1500), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων αλλιώς από τη συµπλήρωση χιλίων 

πεντακοσίων (1500) ηµεροµισθίων, για την τρίτη τριετία (εννεαετία), 

χιλίων οχτακοσίων (1800), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς από τη 

συµπλήρωση χιλίων οχτακοσίων (1800), ηµεροµισθίων για την τέταρτη 

τριετία (δωδεκαετία) και δύο χιλιάδων εκατό (2100), τουλάχιστον, 

ηµεροµισθίων, αλλιώς από την συµπλήρωση δύο χιλιάδων εκατό (2100), 

ηµεροµισθίων, για την πέµπτη τριετία (δεκαπενταετία). 

β) Στα πιο πάνω ηµεροµίσθια συνυπολογίζονται και αυτά που 

πραγµατοποιήθηκαν τη διετία, που προβλέπεται από το νόµο (Π.∆. 31/90), 

µε την ειδικότητα του βοηθού. 

γ) Για τους χειριστές των νέων οχηµάτων - µηχανηµάτων, που υπήχθησαν 

στο Π.∆. 31/90 "Περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισµού 

Μηχανηµάτων Εργων", όπως οι Αντλίες εκτοξεύσεως ετοίµου 

Σκυροδέµατος (Πρέσσες Μπετού), τα ΤΑΜΠΕΡΣ, ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ, 

ΜΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΙΛ και άλλα, η προϋπηρεσία για την προσµέτρηση 
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των τριετιών αυτών των Χειριστών θα υπολογίζεται από την ηµέρα που 

ανέλαβαν εργασία σαν Οδηγοί σε αυτά τα Οχήµατα - Μηχανήµατα, µε την 

προϋπόθεση ότι πραγµατοποίησαν 600 τουλάχιστον πλήρη ηµεροµίσθια για 

κάθε τριετία στα Μηχανήµατα αυτά. 

    Αυτό θα αποδεικνύεται από τα Βιβλιάρια ενσήµων του ΙΚΑ ή από άλλες 

σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών. 

δ) Για απασχόληση διαρκείας µικρότερης του µήνα, των παραπάνω µισθωτών, 

καθορίζεται ηµεροµίσθιο ίσο προς το 1/22 των πιο πάνω αναφεροµένων 

µισθών αναλόγου κατηγορίας, σύµφωνα µε τις τριετίες, προσαυξηµένο µε 

τα επιδόµατα που καθορίζονται γενικά µε την παρούσα. 

ε) Ο αριθµός των πραγµατοποιουµένων ηµεροµισθίων, που πιο πάνω 

αναφέρονται, θα αποδεικνύεται από τα στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των 

εργαζοµένων επικολληµένα ένσηµα, σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις 

περιπτώσεις που αφορούν εργασία εκτός Ασφαλιστικής περιοχής θα 

αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικά των εργοδοτών. 

 

2.  Επίδοµα Συζύγου: 

Σε όλους τους εγγάµους µισθωτούς της παρούσας παρέχεται Επίδοµα 

Συζύγου εκ ποσοστού 10%. 

Το παραπάνω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους ή διαζευγµένους εφ΄όσον 

όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού. 

3.  Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών: 

Σε όλους τους Χειριστές και βοηθούς Χεριστές της παρούσας χορηγείται 

Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών εκ ποσοστού 15%. 

4.  Επίδοµα Γαλαρίας: 

Σε όλους τους µισθωτούς της παρούσας που εργάζονται µέσα σε στοές 

(γαλαρίες) καταβάλλεται ειδικό επίδοµα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδοµα 

ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 10%. 

5.  Επίδοµα Οδηγήσεως Γερανοφόρων Οχηµάτων: 
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  Στους χειριστές που απασχολούνται παράλληλα στον χειρισµό και στην 

οδήγηση Γερανοφόρων Οχηµάτων (αυτοκινητογερανών) επί των οποίων 

λειτουργεί Ανυψωτικό Μηχάνηµα ανυψωτικής ικανότητας έξι (6) έως δέκα 

(10) τόννων και έχουν τα νόµιµα προσόντα γι'αυτό (`Αδεια χειριστού και 

άδεια οδηγού αυτοκινήτων) χορηγείται για κάθε ηµέρα τέτοιας πραγµατικής 

απασχόλησης, ανεξάρτητα από τις ώρες  ηµερήσιας εργασίας τους, 

προσαύξηση 10% υπολογιζόµενη επί του 1/22 των βασικών µηνιαίων µισθών 

κάθε κατηγορίας και για οχήµατα-µηχανήµατα ανυψωτικής ικανότητας άνω 

των δέκα (10) τόννων ποσοστό 15%. 

6.  Επίδοµα Οδηγήσεως Μηχανηµάτων Εργων: 

Στους χειριστές που οδηγούν Λαστιχοφόρα µηχανήµατα στο Οδικό δίκτυο, 

όπως Γκρέιντερ, Καδοφόρα Οχήµατα, Αντλίες εκτοξεύσεως ετοίµου 

Σκυροδέµατος, Τσάπες, Φορτωτές και λοιπά Μηχανήµατα (εξαιρ ουµένων των 

Ειδικών Αυτοκινήτων µεταφοράς υγρού σκυροδέµατος- µπετού (Βαρέλες), 

καθότι τα Οχήµατα αυτά είναι µεταφορικά και όχι µηχανήµατα έργων) 

χορηγείται για κάθε ηµέρα τέτοιας απασχόλησης στην οδήγηση, προσαύξηση 

του 1/22 του βασικού µισθού εκ ποσοστού 6%. 

∆ιευκρινίζεται ότι το ανωτέρω επίδοµα δεν το δικαιούνται οι Χειριστές που 

οδηγούν τα εν λόγω µηχανήµατα, που εργάζονται σε εργοληπτικές 

επιχειρήσεις, όταν τα µηχανήµατα αυτά διακινούνται εντός των χώρων της 

περιοχής του έργου της εργολαβίας καθώς και προς τις συναφείς 

εγκαταστάσεις αυτής, ήτοι Συνεργεία επισκευών, αποθήκες, λατοµεία, 

Αµµωρυχεία, χώρους λήψεως δανείων κλπ. έστω κι αν χρησιµοποιούν 

∆ηµόσιες Οδούς προς τούτο, εκτός και αν µετακινούν τα εν λόγω µηχανήµατα 

από το υπόψη  έργο σε άλλο έργο ή σε άλλη περιοχή για οποιονδήποτε λόγο.  

7.  Επίδοµα Υπευθυνότητος και Βαρέων Μηχανηµάτων: 

α) Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα µε ιπποδύναµη µέχρι 100 

ίππους καταβάλλεται επίδοµα υπευθυνότητας και βαρέων µηχανηµάτων εκ 

ποσοστού 5%. 

β) Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα από 101 έως 200 ίππους 

καταβάλλεται επίδοµα εκ ποσοστού 7%. 
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γ) Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα από 201 ίππους και πάνω 

καταβάλλεται επίδοµα εκ ποσοστού 10%. 

8.  Επίδοµα ύψους και θάλασσας: 

Στους χειριστές ηλεκτροκίνητων οικοδοµικών γερανών, αντλιών εκτόξευσης 

ετοίµου σκυροδέµατος και άλλων υλικών (πρέσσες µπετού) χορηγείται 

επίδοµα ύψους σε ποσοστό 5% αν το ύψος της καµπίνας του χειριστού είναι 

από 5 και µέχρι 10 µέτρα πάνω από τη επιφάνεια του εδάφους και 10% αν το 

ύψος είναι πάνω από 10 µέτρα.  Στους χειριστές και βοηθούς πλωτών 

εκσκαφέων - γερανών χορηγείται επίδοµα θάλασσας, σε ποσοστό 5%. 

Ολα τα παραπάνω επιδόµατα των παραγράφων 1 έως 8 υπολογίζονται επί των 

βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών της παρούσης και στο ύψος 

που διαµορφώνονται κάθε φορά µε τις χορηγούµενες αυξήσεις. 

9.  Επίδοµα ενοικίου: 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα Χειριστές και βοηθούς, που διαµένουν, 

λόγω. της εργασίας τους, µακριά από τον τόπο της µονίµου κατοικίας τους, 

εφόσον δεν 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 

οποιοδήποτε λόγο  δεν παρέχεται το παραπάνω κατάλυµα, χορηγείται επίδοµα 

ενοικίου  εκ δραχµών πενήντα οκτώ χιλιάδων (58.000), ανεξάρτητα από το 

ποσό που καταβάλλει 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 εργαζόµενους κατεβάλλετο ενοίκιο µέχρι 

την έκδοση της παρούσας, θα συνεχίσει να καταβάλλεται, 

αναπροσαρµοζόµενο στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων (58.000) 

δραχµών, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι τις παραπάνω προυποθέσεις.  
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∆. ∆ιάφορες παροχές κλπ 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.  ∆ιευκρινίζεται όµως ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να 

απασχολήσει τους παραπάνω µισθωτούς επί έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα 

(δηλαδή και το Σάββατο), όταν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς λόγους της 

φύσεως των εργασιών και µέχρι σαράντα πέντε (45) ωρών εβδοµαδιαίως, 

καταβάλλοντας όµως, για τις πέραν των σαράντα (40) ωρών, πρόσθετη 

αµοιβή για υπερεργασία η οποία θα είναι ίση για κάθε τέτοια ώρα 

απασχόλησης µε το ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 25% (άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 

1987). Για την εξεύρεση του ωροµισθίου των εργαζοµένων για τον 

υπολογισµό της προσαυξήσεως της υπερεργασίας και υπερωρίας, ισχύουν οι 

κοινές προς τούτο διατάξεις.  Η τυχόν παροχή εβδοµαδιαίας εργασίας πέραν 

των 45 ωρών θεωρείται υπερωριακή εργασία. 

2.  Κυριακές και εξαιρετέες αργίες: 

Για τις Κυριακές και τις υπό του Νόµου καθοριζόµενες εξαιρετέες ηµέρες 

αργίας, εφόσον εργασθούν οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, θα 

λαµβάνουν, πέραν από τις βασικές µηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται µε την 

παρούσα και ένα εικοστό δεύτερο (1/22) αυτών προαυξηµένο κατά 75%, οι 

δε ηµεροµίσθιοι το βασικό ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 75%.  Μεταξύ 

των νοµίµων Αργιών συµπεριλαµβάνεται και η εορτή του Αγίου Πνεύµατος 

σαν εορτή Αργία για το επάγγελµα των χειριστών και βοηθών Μηχανηµάτων.  

Επίσης πρέπει να καταβάλλονται και οι υπό του Νόµου προβλεπόµενες 

προσαυξήσεις για υπερωριακή εργασία και νυχτερινή, εφόσον παρέχεται 

τέτοια εργασία. 
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3.  Εκτός Εδρας Αποζηµίωση: 

Στους χειριστές και βοηθούς της παρούσας που αποστέλλονται εκτός έδρας 

καταβάλλεται αποζηµίωση, για την εκτός έδρας παραµονή τους, υπό τις 

προϋποθέσεις και τις διατάξεις που προβλέπει η µε αριθµό 21091/46 κοινή 

Υπουργική Απόφαση.  Σαν έδρα θεωρείται, στην προκειµένη περίπτωση, ο 

τόπος της πρόσληψης του µισθωτού στο υπό της επιχείρησης εκτελούµενο, 

κατά το χρόνο της πρόσληψης, έργο. 

4.  Επάνδρωση Μηχανηµάτων µε βοηθούς: 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην επάνδρωση των µηχανηµάτων µε βοηθούς 

χειριστών όταν τα µηχανήµατα αυτά είναι:   

α) ιπποδυνάµεως άνω των 200 ίππων, όπως οι προωθητήρες (µπουλτόζες) και 

οι φορτωτές και 

β) ιπποδύναµης άνω των 100 ίππων τα άλλα µηχανήµατα, όπως   εκσκαφείς, 

τσάπες, γκρέϊντερ, φίνιτσερ κ.λ.π. 

5.  Γάλα: 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στη χορήγηση σε όλους τους µισθωτούς της 

παρούσας, δωρεάν κάθε εργάσιµη ηµέρα, µιας φιάλης γάλακτος 640 

γραµµαρίων ή του αντιτίµου αυτής σε δραχµές ανεξάρτητα από τον αριθµό 

των απασχολουµένων στο Εργοτάξιο χειριστών και βοηθών. 

6. Μεταφορά των εργαζοµένων 

Η µεταφορά των χειριστών και των βοηθών από τον τόπο διαµονής στον 

τόπο της εργασίας τους και η επιστροφή τους θα γίνεται µε κλειστά 

αυτοκίνητα των εργοδοτών, κατάλληλα για τη µεταφορά των εργαζοµένων 

χειριστών και βοηθών. 

7. Αποζηµίωση χρόνου µετακίνησης 

Στους εργαζόµενους που για τη µετακίνηση τους από και προς τον τόπο της 

εργασίας τους απαιτούνται συνολικά περισσότερο από δύο ώρες ηµερησίως, 

καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε ώρα επιπλέον των δύο ωρών, που 

θεωρούνται εύλογος χρόνος µετακίνησης, εκ δρχ, 2.500 ανά ώρα για τους 

χειριστές και εκ δρχ 1.500 ανά ώρα για τους βοηθούς χειριστές. Η 

αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στο ακέραιο ανά ώρα ακόµη και όταν η 
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επιπλέον ώρα δεν είναι πλήρης. Η διαπίστωση του χρόνου µετακίνησης 

γίνεται µε συµφωνία εργοδότη και εργαζοµένου έπειτα από εκτίµηση των 

πραγµατικών δεδοµένων που αφορούν την µετακίνηση.  

8. Aδεια γάµου: 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στη χορήγηση άδειας γάµου, σε όλους τους 

παραπάνω µισθωτούς που πρόκειται να παντρευθούν, εκ πέντε (5) ηµερών µε 

πλήρεις αποδοχές, µη συµψηφιζοµένης αυτής µε την υπό του Νόµου 

υποχρεωτική χορήγηση κανονικής Αδείας. 

9.  Παράδοση βιβλιαρίου ενσήµων ΙΚΑ: 

Σε περίπτωση απόλυσης οι εργοδότες υποχρεούνται στην άµεση εξόφληση 

κάθε οφειλόµενου ποσού και στην παράδοση του βιβλιαρίου ΙΚΑ πλήρως 

ενηµερωµένου. 

10. Εξοφλητικές αποδείξεις: 

Η καταβολή των αποδοχών στους µισθωτούς της παρούσας θα γίνεται µε 

εξοφλητικές αποδείξεις που θα περιέχουν αναλυτικά όλες τις αποδοχές τους 

ως και τις κάθε είδους κρατήσεις. 

11. Ατοµικές συµβάσεις: 

Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ατοµικές συµβάσεις, όπου 

συντάσσονται αυτές, να περιέχονται όροι αντιστρατευόµενοι στην ισχύουσα 

Εργατική Νοµοθεσία ή δυσµενέστεροι από τους περιεχοµένους στην παρούσα. 

Σε περίπτωση γραπτής κατάρτισης της ατοµικής σύµβασης, ο εργοδότης 

υποχρεούται στη χορήγηση αντιγράφου αυτής στον εργαζόµενο. 

12. Μαγειρείο - Φαρµακείο: 

Στα υπό κατασκευή έργα, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται µακρό 

διάστηµα και στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 15 χειριστές και βοηθοί, 

πρέπει απαραιτήτως: 

α) Να υπάρχει καντίνα ή µαγειρείο µε σκοπό την εξεύρεση φαγητού µε 

πληρωµή από τους εργαζόµενους. 

β) Να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά (φαρµακείο) παροχής πρώτων βοηθειών 

για την άµεση και πρόχειρη αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και ασθενειών. 
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13. Ατοµικά είδη προστασίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

 Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγούνται 

κατάλληλα είδη ατοµικής προστασίας τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του 

εργοδότη και αντικαθίστανται απ΄αυτόν όταν φθείρονται.  Τα είδη αυτά είναι 

τα εξής: 

α) φόρµα εργασίας για το χειµώνα και ένα παντελόνι και πουκάµισο για  το 

καλοκαίρι,  

β) αδιάβροχο (νιτσεράδα) ή πλαστικό σακκάκι, ή κατάλληλο τζάκετ 

αδιάβροχο µε επένδυση για το χειµώνα, 

γ) ζεύγος υποδηµάτων εργασίας (άρβυλα) 

δ) γάντια εργασίας 

ε) κράνος εργασίας 

 Για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ειδών αυτών τα µέρη θα ζητήσουν από 

κοινού ή χωριστά την τεχνική συνδροµή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικού 

Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), ώστε σε προσεχή 

συλλογική ρύθµιση να προσδιορίσουν τα είδη αυτά ακριβέστερα. 

14.  Ηµερήσια Αποζηµίωση Αποχιονισµού 

Στους χειριστές και βοηθούς που απασχολούνται στο αποχιονισµό χορηγείται 

ηµερήσια αποζηµίωση αποχιονισµού εκ δρχ. 6.500 στους χειριστές και εκ δρχ. 

4.500 στους βοηθούς, ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεως κατά ηµέρα, πέραν 

των άλλων αποδοχών τους. 

15.  Συνδικαλιστική συνδροµή: 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση ποσοστού ενός επί τοις χιλίοις 

(1ο/οο) από τις συνολικές µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων χειριστών και 

βοηθών µηχανηµάτων, σαν Συνδικαλιστική Εισφορά υπέρ της Οµοσπονδίας 

Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος. Το ποσό που θα 

προκύπτει, από την παραπάνω παρακράτηση, κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο, θα 

κατατίθεται στον λογαριασµό της Οµοσπανδίας στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστηµα Αθηνών) µε αριθµό 482346-05.  Οι 

εργαζόµενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωµα µε γραπτή δήλωση τους 
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προς τον εργοδότη τους ν' αρνηθούν την παραπάνω παρακράτηση της 

εισφοράς. 

16.  Σχολές Επιµόρφωσης: 

Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι θα γίνει κοινή και 

συντονισµένη προσπάθεια προς τον ΟΑΕ∆ να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν 

Σχολές εκπαιδεύσεως και επιµορφώσεως των Χειριστών και Βοηθών, σε όλα 

τα διαµερίσµατα της Χώρας, µε σκοπό και στόχο την πιο πλήρη τεχνική 

κατάρτιση τόσο στα εν χρήσει Μηχανήµατα όσο και στη νέα Τεχνολογία, των 

αδειούχων χειριστών και των βοηθων µηχανηµάτων που θα έχουν 

προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον εξακόσια (600) ηµεροµίσθια ή κατά το 

ήµισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο ήµισυ υπηρεσία σε συνεργείο 

επισκευών µηχανηµάτων, όσο και των αδειούχων χειριστών µιας οµάδας 

µηχανηµάτων σε άλλη οµάδα. 

Οι λεπτοµέρειες και τα προσόντα που θα απαιτηθούν γι'αυτούς που θα έχουν 

το δικαίωµα εισαγωγής στις Σχολές ως και ο χρόνος εκπαίδευσής των θα 

κανονισθούν µε κοινές συναντήσεις εκπροσώπων των εργοδοτών, των 

εργαζοµένων και των Υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΕ∆. 

Θεωρείται επιβεβληµένη η παραπάνω ίδρυση και λειτουργία Σχολών, τόσο για 

την καλή χρήση και συντήρηση των µηχανηµάτων και την αποφυγή αναιτίων 

φθορών, που συνεπάγεται σοβαροτάτη ζηµία για την εν γένει Εθνική 

Οικονοµία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών.  Το επίδοµα 

µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης των ευδοκίµως εξερχοµένων από τις σχολές 

χειριστών, θα κανονισθεί µε νέα συµφωνία µεταξύ των Οργανώσεων 

εργαζοµένων και εργοδοτών, όταν θα αρχίσει η λειτουργία των σχολών. 

17. Αποδοχές ανώτερες απ'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., δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. 

18.  Έναρξη ισχύος 

  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 5.2.1999            
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Αθήνα, 27.5.1999 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 


