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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  210 88 14 922   210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626  2310 517 128  2310 517 119 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

30/2002 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών - γεωτρυπανιστών και 

µηχανοδηγών εκσκαπτικών ανυψωτικών κ.λπ. µηχανηµάτων, βιοµηχανι-

κών, βιοτεχνικών, εµπορικών επιχειρήσεων και εργοστασίων όλης της          

χώρας, ετών 2002-2003» 

 

Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 033/20.06.2002 αίτησή της η Οµοσπονδία Χειριστών -  

Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα  

(Μενάνδρου 85, ΤΚ 104 38), νόµιµα εκπροσωπούµενη, ζήτησε από τον Ο.ΜΕ.∆. την 

παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή απέτυχε η µεσολαβητική προσπάθεια που έγινε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 1876/90, προς υπογραφή συλλογικής 

σύµβασης εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών που εργάζο-

νται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επι-

χειρήσεις και  εργοστάσια όλης της χώρας και µε τις ειδικότητες που αναφέρονται 

στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29/24.01.2002 αρχική αίτηση παροχής υπηρεσιών  

µεσολάβησης.  

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 Ν. 1876/90 και του Κανονισµού  

Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών του Ο.ΜΕ.∆. κληρώθηκα στις 1.7.2002, µε τη  

Β' κλήρωση και µε παρουσία εκπροσώπων των δύο µερών, ως διαιτητής στην υπόθε-

ση αυτή, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της παραπάνω Οµοσπονδίας και  

αφετέρου των : 1) «Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών», που εδρεύει στην οδό  

Ξενοφώντος 5, Αθήνα, 2) «Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ», που εδρεύει στην οδό  

Πανεπιστηµίου 16, Αθήνα 106 72, 3) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος», που 

εδρεύει στην Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, 4) «Γενική Συνοµοσπονδία  

Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας», που εδρεύει στην οδό Καποδιστρίου 

24, Αθήνα, 5) «Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας», που εδρεύει στην 

οδό Φραγγίνη 7, Θεσσαλονίκη, 6) «ΠΑΣΕΓΕΣ», που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας και 

Φειδιππίδου 16, Αθήνα, 7) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Αττικής και Πειραιώς», που ε-
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δρεύει στην οδό Ακαδηµίας 15, Αθήνα (6ος όροφος), 8) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Πε-

λοποννήσου και ∆υτ. Στερεάς Ελλάδας», που εδρεύει στην οδό Κορίνθου 190-192, 

Πάτρα, 9) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρ. Ελλάδος», που εδρεύει στην 

οδό Ιωλκού 8-10,   Βόλος, 10) «Σύνδεσµο Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ (ΣΕΣΜΕ)», που 

εδρεύει  στην οδό Ανδριανού 7, Νέο Ψυχικό και 11) «Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνι-

κού Εµπορίου», που εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 52, Αθήνα, όπως εκπροσωπού-

νται νόµιµα. 

Αφού ανέλαβα καθήκοντα στις 3.7.2002 κάλεσα τα µέρη να προσέλθουν στα γραφεία 

του Ο.ΜΕ.∆. την Τρίτη 7.7.2002 και ώρα 12:00, προκειµένου να εκθέσουν τις από-

ψεις τους ως προς τη συγκεκριµένη συλλογική διαφορά εργασίας και ως προς το    

ενδεχόµενο κατάρτισης ΣΣΕ κατά το στάδιο της διαιτησίας. 

Την παραπάνω ηµέρα και ώρα προσήλθαν από την πλευρά του Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος ο νόµιµα εξουσιοδο-

τηµένος εκπρόσωπός τους Αλέξανδρος Σκιαδάς και από την πλευρά του Συνδέσµου 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του ∆ηµήτριος Μαούνης. 

Οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις καίτοι κλήθηκαν νόµιµα δεν προσήλθαν. Aπό 

την πλευρά της Οµοσπονδίας Χειριστών - Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλά-

δος παρέστησαν οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι Αντώνης Ηλιόπουλος,     

Παναγιώτης Ανατζούτσουλας και Μελέτης Αδάµ. 

Στην αρχή ανέπτυξε τις απόψεις της η εργοδοτική πλευρά, η οποία σηµειωτέον είχε 

αρνηθεί την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1232/12.6.2002 µεσολαβητική πρόταση, µε συνέπεια 

να οδηγηθεί η υπόθεση στη διαδικασία της διαιτησίας. Τόσο από τις θέσεις της εργο-

δοτικής πλευράς, όσο και από τις θέσεις της εργατικής πλευράς, όπως αυτές κατα-

γράφηκαν στο από 9.7.2002 Πρακτικό ∆ιαιτησίας (άρθρο 16 Ν. 1876/90) προέκυψε 

αφενός η κοινή βούληση εγκατάλειψης της µεσολαβητικής πρότασης και αφετέρου η 

συναίνεση για την υπογραφή ΣΣΕ µε βάση την προϋφιστάµενη από 26.6.2000 εθνική 

οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ διετούς διάρκειας (2000-2001).  

Στη συνέχεια κατάθεσα στον Ο.ΜΕ.∆. την από 12.7.2002 έκθεση µε συνηµµένο   Πα-

ράρτηµα το προς υπογραφή κείµενο ΣΣΕ. Το κείµενο της κωδικοποιηµένης ΣΣΕ, που 

περιελάµβανε και όσους όρους τα µέρη είχαν συµφωνήσει, σύµφωνα µε το παραπά-

νω Πρακτικό ∆ιαιτησίας, κοινοποιήθηκε από τον Ο.ΜΕ.∆. στα µέρη προς υπογραφή. 

Τελικά, τούτο δεν προβλέπεται ότι θα υπογραφεί, γιατί ο εκπρόσωπος του Συνδέσµου 

Ελληνικών Βιοµηχανιών και Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος διατύπωσε ε-

πιφυλάξεις ως προς το αρχικά συµφωνηθέν επίδοµα πίστας. Ειδικότερα, προφορικά 

µου ανακοίνωσε ότι δεν βλέπει λόγο αποδοχής αυτού του επιδόµατος σε ΣΣΕ, αφού 

δεν έχει στη δύναµη των οργανώσεων που εκπροσωπεί, αλλά ούτε και ο Σύνδεσµος 
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Α.Ε. και Ε.Π.Ε., επιχειρήσεις που να απασχολούν εργαζοµένους στις σχετικές εργασί-

ες.  

ΑΦΟΥ  ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ 

1. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 033/20.06.2002 αίτηση της Οµοσπονδίας Χειριστών - Μη-

χανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από 

τον Ο.ΜΕ.∆., η οποία υποβλήθηκε µετά την εµπρόθεσµη (µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

3475/13.06.2002 έγγραφο) αποδοχή της υπ' αριθµ. πρωτ. 1232/12.06.2002 µε-

σολαβητικής πρότασης για την επίλυση της διαφοράς που αφορά τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των αδειούχων χειριστών, µηχανοδηγών, γεωτρυπανιστών 

και βοηθών τους, που απασχολούνται στα εκσκαπτικά, ανυψωτικά ηλεκτροκίνητα 

ανυψωτικά κλπ µηχανήµατα των Ναυπηγοεπισκευαστικών, Βιοµηχανικών, Βιοτε-

χνικών, Εµπορικών Επιχειρήσεων, Αποθηκών και Εργοστασίων όλης της χώρας. 

2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο κατά τις διαδικασίες της µεσο-

λάβησης και διαιτησίας, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά. Ειδικό-

τερα, µεταξύ άλλων, την υπ' αριθµ. πρωτ. 111509/11.07.2002 δήλωση του Συν-

δέσµου Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ ότι δεν έχει στη δύναµη των µελών του          

επιχειρήσεις που να απασχολούν σε αεροδρόµια χειριστές και βοηθούς χειριστών     

εκσκαπτικών, ανυψωτικών, ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών κλπ µηχανηµάτων. 

3. Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συνάντηση της Τρίτης 9 Ιουλίου 2002, 

όπως καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό ∆ιαιτησίας (άρθρ. 16 Ν. 1876/90) που κα-

ταρτίστηκε αυθηµερόν. 

4. Την παρά την αρχική συµφωνία µαταίωση της δυνατότητας να υπογραφεί ΣΣΕ 

κατά το στάδιο της διαιτησίας. 

5. Ότι η αναδροµικότητα των ∆ιαιτητικών Aποφάσεων ανάγεται στην επόµενη ηµέ-

ρα από την υποβολή της αίτησης για Mεσολάβηση (άρθρο 16§3 N. 1876/90), η 

οποία στην περίπτωσή µας υποβλήθηκε στον O.ME.∆. στις 24.01.2002. 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΑ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Η σηµερινή κατάσταση του εργατικού δυναµικού ορισµένων από τις εργοδοτικές ορ-

γανώσεις που παρέστησαν κατά το στάδιο της διαιτησίας, δηλαδή η ανυπαρξία επι-

χειρήσεων που να απασχολούν χειριστές και βοηθούς χειριστών σε πίστες αεροδρο-

µίων, δεν προδικάζει και τη µελλοντική έλλειψη τέτοιου προσωπικού και επειδή µε 

τυχόν κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της συλλογικής ρύθµισης θα επωφελούνταν και 

από τώρα οι µισθωτοί που – κατά δήλωση του εκπροσώπου της εργατικής πλευράς - 

απασχολούνται µε τις συγκεκριµένες επίπονες συνθήκες, αλλά τυχαίνει να µην ανή-
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κουν στις εργοδοτικές οργανώσεις που παρέστησαν κατά τη διαδικασία της διαιτησί-

ας. 

ΥΣΤΕΡΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Και προκειµένου  να επιλυθεί  η συλλογική διαφορά για τους όρους αµοιβής και εργα-

σίας των χειριστών - γεωτρυπανιστών και µηχανοδηγών εκσκαπτικών ανυψωτικών 

κ.λπ. µηχανηµάτων, βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών επιχειρήσεων και εργο-

στασίων όλης της χώρας, 

ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Στην Αθήνα, σήµερα την 25 Ιουλίου 2002 ο Κωνσταντίνος Κρεµαλής, Μεσολαβητής - 

∆ιαιτητής του Ο.ΜΕ.∆., που αναδείχθηκα ∆ιαιτητής την 1.7.2002 κατά το άρθρο 16§4 

Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών του Ο.ΜΕ.∆., 

προς επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των χειριστών - γεωτρυπανιστών και µηχανοδηγών εκσκαπτικών ανυψωτικών κ.λ.π. 

µηχανηµάτων, βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών επιχειρήσεων και εργοστασίων 

όλης της χώρας, ετών 2002-2003, µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

των εργαζοµένων µε την επωνυµία «Οµοσπονδία Χειριστών - Μηχανοδηγών και Γεω-

τρυπανιστών Ελλάδος», που εδρεύει στην οδό Μενάνδρου 85, Αθήνα 104 38 και  

αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: 1) «Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών», 

που εδρεύει στην οδό Ξενοφώντος 5, Αθήνα, 2) «Σύνδεσµο ΑΕ και ΕΠΕ», που  

εδρεύει στην οδό Πανεπιστηµίου 16, Αθήνα 106 72, 3) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων  

Βορείου Ελλάδος», που εδρεύει στην Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, 4) «Γενική 

Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας», που εδρεύει στην 

οδό Καποδιστρίου 24, Αθήνα, 5) «Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας», 

που εδρεύει στην οδό Φραγγίνη 7, Θεσσαλονίκη, 6) «ΠΑΣΕΓΕΣ», που εδρεύει στη  

Λεωφ. Κηφισίας και Φειδιππίδου 16, Αθήνα, 7) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Αττικής και 

Πειραιώς», που εδρεύει στην οδό Ακαδηµίας 15, Αθήνα (6ος όροφος), 8) «Σύνδεσµο 

Βιοµηχάνων Πελοποννήσου και ∆υτ. Στερεάς Ελλάδας», που εδρεύει στην οδό Κορίν-

θου 190-192, Πάτρα, 9) «Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρ. Ελλάδος», 

που εδρεύει στην οδό Ιωλκού 8-10, Βόλος, 10) «Σύνδεσµο Εµπόρων Σούπερ Μάρκετ  

(ΣΕΣΜΕ)», που εδρεύει  στην οδό Ανδριανού 7, Νέο Ψυχικό και 11) «Εθνική Συνοµο-

σπονδία Ελληνικού Εµπορίου», που εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 52, Αθήνα, η 

οποία (διαφορά) εισήχθη στον Ο.ΜΕ.∆. µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 29/24.1.2002 αίτηση 

της Οµοσπονδίας Χειριστών - Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος για την 

παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης, αφού ανέλαβα τη διαιτησία στις 3.7.2001, σε συ-

νέχεια της υπ' αριθµ. 033/20.06.2002 αίτησης της ίδιας Οµοσπονδίας για την παροχή 

υπηρεσιών διαιτησίας και µετά την άρνηση τελικά της εργοδοτικής πλευράς να δεχτεί 
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το σχέδιο ΣΣΕ, που περιείχε όρους αρχικά της κοινής αποδοχής των δύο µερών, κα-

τέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει και µε βάση την αιτιολογία που 

προηγήθηκε στη ∆ιαιτητική Απόφαση µε τις εξής ρυθµίσεις: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο ισχύος 

Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι αδειούχοι χειριστές, µηχανοδη-

γοί, γεωτρυπανιστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στα εκσκαπτικά, ανυψω-

τικά, ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά κλπ µηχανήµατα των Ναυπηγοεπισκευαστικών, Βιο-

µηχανικών, 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 απόφαση αναπροσαρµόζονται ως εξής : 

α.  Την 1.1.2002 αυξάνονται σε ποσοστό 1,1% µε βάση τη ρήτρα διόρθωσης του 

άρθρου 2 παρ. 2 της από 26.06.2000 ΣΣΕ. 

β.  Όπως διαµορφώνονται µε βάση την προηγούµενη περίπτωση α’ αυτού του άρ-

θρου οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται από 1.1.2002 κατά 

ποσοστό 2,5%. 

γ.  Περαιτέρω, όπως διαµορφώνονται την 30.06.2002, µε βάση την προηγούµενη 

περίπτωση β’ αυτού του άρθρου οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια αυ-

ξάνονται από 1.07.2002 κατά ποσοστό 2,1%. 

 

Α. Για τους χειριστές ο βασικός µισθός διαµορφώνεται ως εξής :  

♦ Από 1ης Ιανουαρίου 2002 στο ποσό των 588,31 ΕΥΡΩ µηνιαίως. 

♦ Από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των 600,66 ΕΥΡΩ µηνιαίως. 

Β. Για τους βοηθούς χειριστές το βασικό ηµεροµίσθιο διαµορφώνεται 
ως εξής : 

♦ Από 1ης Ιανουαρίου 2002 στο ποσό των 23,56 ΕΥΡΩ ηµερησίως.  

♦ Από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των 24,05 ΕΥΡΩ ηµερησίως. 
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 δ. Εφόσον την 1.1.2003 οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα         

έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης που να 

υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 

2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 01.01.03, έτσι ώστε να υπερβαίνουν κατά µια 

(1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους αυτού. 

ε.  Όπως θα έχουν διαµορφωθεί µε βάση την προηγούµενη περίπτωση δ’ αυτού του 

άρθρου οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται από 1.1.2003 για 

το δεύτερο έτος ισχύος της ΣΣΕ σε ποσοστό 4%.   

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. 

1. Επίδοµα προϋπηρεσίας 

α.  Στους χειριστές χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε 

ποσοστό 10% για κάθε τριετία και µέχρι πέντε τριετίες. Η ήδη χορηγούµενη, 

εκ ποσοστού 5%,  έκτη τριετία, αυξάνεται σε 10%.  

β.  Στους βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσο-

στό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και σε ποσοστό 5% για την τρί-

τη 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 σχετι-

κής αδείας και δύο χρόνια υπηρεσίας στην ειδικότητα του βοηθού χειριστού 

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

χειριστή.   

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 χορη-

γείται 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 
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σπουδών πρέπει να είναι  θεωρηµένη από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας των 

σπουδών. 

Το επίδοµα συζύγου (γάµου) χορηγείται επίσης και στους χήρους-ες, διαζευγµέ-

νους - νες και στους άγαµους γονείς, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόµενος έχει την 

επιµέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού. 

3. Επίδοµα Αρχιχειριστού 

Στους αδειούχους χειριστές, που οι επιχειρήσεις που εργάζονται τους έχουν ανα-

θέσει καθήκοντα εργοδηγού - Αρχιχειριστή Α΄ τάξεως ή υπεργοδηγού Αρχιχειρι-

στού Β΄ τάξεως, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15%. 

Με την ρύθµιση αυτή καταργείται κάθε προηγούµενη ρύθµιση και ειδικότερα η 

περίπτωση γ΄ της παρ. 1 της από 29.4.1988 ΣΣΕ του επαγγέλµατος. 

4. Επίδοµα  Ανθυγιεινής Εργασίας ή Ειδικών Συνθηκών 

Σε όλους τους εργαζόµενους  καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδι-

κών συνθηκών  ως εξής : 

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 εργο-

στασίων  όπου πραγµατοποιούνται ή λειτουργούν : 

β.1. Ηλεκτρικοί κλίβανοι που λειώνουν µέταλλα. 

β.2. Κλίβανοι µε εµφύσηση (L.D) 

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. 

δ.  Σε ποσοστό 15% για τους χειριστές εκσκαπτικών µηχανηµάτων που απα-

σχολούνται  σε εργοστάσια  παραγωγής λιπασµάτων και που διακινούν χύ-

µα έτοιµο προϊόν ή που φορτώνουν ή ξεφορτώνουν πρώτες ύλες παραγω-

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

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

µηχανήµατα εργοστασίων κατασκευής πάγου και σε ψυγεία. 
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στ. Σε ποσοστό 12% για όσους απασχολούνται σε εργοστάσια µοριοσανίδων 

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

νται στην σύµβαση αυτή και απασχολούνται αποκλειστικά σε τµήµατα γαλ-

βανισµού µετάλλων και επιµεταλλώσεως, όταν οι εργασίες αυτές πραγµα-

τοποιούνται σε εργοστάσια, που εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ 

και β΄. 

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. 

4.2   Επίδοµα ειδικών συνθηκών 

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

νουν επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας σύµφωνα µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.1. του άρθρου ή οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση. 

4.5.   Επίδοµα απασχόλησης σε κύτος πλοίου 

Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές που απασχολούνται σε κάθε είδους µηχανή-

µατα, σε κύτος πλοίου ή άλλου πλωτού µέσου καθώς και στα αµπάρια πλοίου, χο-

ρηγείται επίδοµα 10%. 

4.6.  Επίδοµα βαρέων µηχανηµάτων 

Tο επίδοµα 5% στους χειριστές και βοηθούς χειριστών βαρέων µηχανηµάτων, το 

οποίο χορηγήθηκε µε την από 26.06.2000 ΣΣΕ µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 

για µηχανήµατα άνω των 201 HP, επεκτείνεται από 1.1.2002 και σε περιπτώσεις 

χειρισµού µηχανηµάτων άνω των 150 ΗΡ. 

4.7.   Επίδοµα πίστας 

Στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που απασχολούνται στα αεροδρόµια της χώ-

ρας, χορηγείται Επίδοµα Πίστας σε ποσοστό 13% από 1.1.2002 και 15% από 

1.7.2002. 

 

Άρθρο 4 

Χρόνος εργασίας 

1. Εβδοµαδιαία απασχόληση 

Ο χρόνος εργασίας ανά  εβδοµάδα απασχόλησης για τους εργαζόµενους που 

υπάγονται στην σύµβαση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδοµάδα για εβδοµα-
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διαία απασχόληση  πέντε ηµερών σε συνδυασµό µε  την αρ. 25/83 από-

φαση 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 λε-

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

4ης και 6ης ώρας της ηµερήσιας βάρδιας τους, σύµφωνα µε τον προγραµµατι-

σµό εργασιών των επιχειρήσεων, που καθορίζει ο εργοδότης. 

 Άρθρο 5 

Παροχές σε είδος 

1. Χορήγηση ειδών ένδυσης 

Σε όσους υπάγονται στην παρούσα  ΣΣΕ  χορηγούνται για τις ανάγκες της εργα-

σίας 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. 

2. Χορήγηση γάλακτος 

Οι επιχειρήσεις που στο λοιπό προσωπικό τους χορηγείται γάλα µε ΣΣΕ 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 περίπτω-

ση 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 
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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 95 ηµεροµίσθια 

ζ. Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 115 ηµεροµίσθια 

η. Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 135 ηµεροµίσθια 

θ. Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 150 ηµεροµίσθια 

Άρθρο 7 

Αργίες - άδειες 

Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγούνται κατά περί-

πτωση 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 αυ-

τή,  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 σύµβα-

ση αυτή. 

3. Άδεια γέννησης παιδιού 

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

(2) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές. 

4. Άδεια για ασθένεια εξαρτηµένων µελών – οικογένειας 

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

ζεται σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες κατά έτος εφόσον ο /η εργαζόµενος /η έχει 

τρία παιδιά και πάνω.   

5. Ετήσια άδεια ανάπαυσης 

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

ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, εάν εφαρµόζεται σύ-
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στηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται 

σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Άρθρο  8 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής  

1. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 1ο/οο από τις συνο-

λικές µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων, που υπάγονται στην απόφαση αυ-

τή, ως συνδικαλιστική συνδροµή υπέρ της Οµοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδη-
γών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.  

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

υποβολή εκ µέρους της δικαιούχου Οµοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχεί-

ρηση, ότι επιθυµεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και βοη-

θούς χειριστές, που εργάζονται σε αυτήν ή ότι εξαιρούνται από την παρακρά-

τηση οι εργαζόµενοι, που αναφέρονται ονοµαστικά.   

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

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

ριασµό 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 συν-

δροµής.  

Άρθρο 9 

Σχολές επιµόρφωσης – εκπαίδευσης χειριστών και βοηθών χειριστών 

1. Τα µέρη συµφωνούν να καταβληθεί  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 οικονο-

µία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών. 

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

χανηµάτων, που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον (600) ηµεροµι-

σθίων ή κατά το ήµισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο σε συνεργείο επι-
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σκευών µηχανηµάτων, καθώς και οι αδειούχοι χειριστές µίας οµάδας µηχανη-

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

γι αυτούς, που θα έχουν το δικαίωµα εισαγωγής στις σχολές και ο χρόνος εκ-

παιδεύσεως 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 

εξερχοµένων 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, Νό-

µους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισµούς Εργασίας 

Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας δεν θί-

γονται. 

2. Οι όροι της από 26-6.2002 ΣΣΕ καθώς και των προηγουµένων συλλογικών 

ρυθµίσεων (Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων), 

που δεν τροποποιούνται ρητά µε την απόφαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύ-

ουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιηµένα στην απόφαση αυτή, η οποία 

ενσωµατώνει συνολικά και συστηµατικά όλους τους όρους των συλλογικών 

ρυθµίσεων που ισχύουν. 

Άρθρο  11 

Έναρξη ισχύος 

Με την επιφύλαξη των προηγούµενων διακρίσεων η διαιτητική αυτή απόφαση αρ-

χίζει από 25.1.2002. 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης 

Αθήνα, 25 Ιουλίου  2002 

 

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΡΕΜΑΛΗΣ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


