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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 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 2115 
Προς: 

1. Οµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, 
Μενάνδρου 85, Αθήνα 104 38 

2. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών, Φειδίου 14, Αθήνα 
106 78 

3. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων, Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα 

4. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, 
Θεµιστοκλέους 4, Αθήνα 

5. Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων, Πινδάρου 4, 106 71 
Αθήνα 

6. Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 16, Αθήνα 

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

8. Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών, 
Εκσκαπτικών Μηχανηµάτων Ελλάδος, Αγ. Κων/νου 6, 5ος όροφος, Αθήνα 

9. Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος, Ασκληπιού 3, 
Αθήνα 

10. Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων χειριστών ιδιοκτητών µηχ/των 
εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, Οµονοίας 10, (5ος όροφος, γραφ. 1), Αθήνα 

11. Ένωση Υπεργολάβων Χωµατουργικών Εργασιών και Τεχνικών Έργων 
"Η ΕΝΟΤΗΤΑ", Λεωφ. Καρέα 12, Βύρωνας ή Αγ. Κων/νου 6, 5ος όροφος, 
Αθήνα 

12. Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Χωµατουργικών µηχ/των (ΤΣΑΠΑΣ-ΣΦΥΡΙΟΥ) "Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ", Παγγαίου 10, Φιλοθέη 151 23 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

31/2008 

Σας στέλνουµε σε ορθή επανάληψη την ∆ιαιτητική Απόφαση 31/2008, η οποία 

αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών 

µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας, διότι εκ παραδροµής δεν 

ανεγράφη το άρθρο 6 της παρούσας ∆.Α. το οποίο αναφέρει ότι «Κατά τα λοιπά 

εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 12-4-2006 ΣΣΕ καθώς και όλων των 

προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα». 

Γραµµατεία Ο.ΜΕ.∆. 

Όλγα Κατηµερτζή 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

31/2008 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών 

µηχανηµάτων εκτελέσεως ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όλης της χώρας» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 16/31-7-2008) 

 

1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών – 

∆ιαιτητών, ανέλαβα κατόπιν κληρώσεως διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω τη 

συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών 

και βοηθών χειριστών µηχανηµάτων εκτελέσεως ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όλης της 

χώρας για το έτος 2008, µεταξύ της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 

των εργαζοµένων µε την επωνυµία «Οµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & 

Γεωτρυπανιστών Ελλάδος» και των δευτεροβάθµιων εργοδοτικών συνδικαλι-

στικών οργανώσεων µε τις επωνυµίες «ΠΕΣΕ∆Ε», «ΠΕ∆ΜΕ∆Ε», «ΣΑΤΕ», 

«ΣΤΕΑΤ», «Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ», «ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε»,  

«Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών, 

Εκσκαπτικών Μηχανηµάτων Ελλάδος», «Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Ετοίµου Σκυροδέµατος», «Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων χειριστών ιδιοκτητών 

µηχ/των εκτελέσεως Τεχνικών Έργων», «Ένωση Υπεργολάβων Χωµατουργικών 

Εργασιών και Τεχνικών Έργων "Η ΕΝΟΤΗΤΑ"», και «Σύνδεσµο Ιδιοκτητών 

Χωµατουργικών µηχ/των (ΤΣΑΠΑΣ-ΣΦΥΡΙΟΥ) "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"».  

2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε µε την από 9.7.2008 αίτηση της 

δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων η οποία είχε 

αποδεχθεί την πρόταση της Μεσολαβήτριας την οποία απέρριψαν οι εργοδοτικές 

οργανώσεις. 

3. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα στις 25-7-2008, σε κοινή 

συνάντηση στην Αθήνα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ∆. τους εκπροσώπους των 

µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατά την συνάντηση αυτή 

παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων «ΠΕΣΕ∆Ε», «ΠΕ∆ΜΕ∆Ε», «ΣΑΤΕ», «ΣΤΕΑΤ» ενώ οι άλλες 

εργοδοτικές οργανώσεις δεν παρέστησαν καίτοι κλητεύθηκαν νοµίµως και 

διατύπωσαν τις απόψεις τους. 

4. Έλαβα επίσης υπόψη µου: 

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

εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά κλπ). 

β.  Την από 9-7-2008 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων 

για την προσφυγή στη διαιτησία. 
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γ. Την από 21-12-2006 εξώδικη πρόσκληση – καταγγελία σ.σ.ε. της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων απευθυνόµενη στις 

εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για διαπραγµάτευση, προς 

υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών µηχανηµάτων εκτελέσεως 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όλης της χώρας στην οποία επισυνάπτεται και το σχετικό 

σχέδιο συλλογικής σύµβασης για το έτος 2008. 

δ. Την από 12-4-2006 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων για τα έτη 2006 – 2007. 

ε. Την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των 

κατωτάτων µισθών και ηµεροµισθίων των ανειδίκευτων εργαζοµένων για τα 

έτη 2008 και 2009. 

στ. Τη διαµόρφωση, σε µέσα επίπεδα, την ∆.Τ.Κ. µέχρι σήµερα, του έτους 2008 

σε συνδυασµό µε τις εκτιµήσεις για το ρυθµό ανάπτυξης της Εθνικής 

Οικονοµίας κατά τα έτη 2008 και 2009 και την εξέλιξη του πληθωρισµού 

µέχρι σήµερα. 

ζ. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση του κλάδου, η οποία δεν επιτρέπει µεν 

την ικανοποίηση όλων των αιτηµάτων που έθεσε η εργατική πλευρά, αλλά 

δεν αποκλείει τη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων στις 

σηµερινές συνθήκες της αγοράς. 

η. Την από 24-6-2008 πρόταση της µεσολαβήτριας, την οποία αποδέχθηκε η 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων. 

θ. Την ανάγκη να ορισθεί, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθµισης, 

η 1.1.2008, λόγω του ότι η προηγούµενη Σ.Σ.Ε. ήταν ορισµένου χρόνου και 

έληγε την 31.12.2007 και η πρόσκληση για την παρούσα συλλογική ρύθµιση 

είχε επιδοθεί στις εργοδοτικές οργανώσεις πριν την ηµεροµηνία αυτή, 

ανεξαρτήτως από την ηµεροµηνία προσφυγής της εργατικής πλευράς στον 

Ο.ΜΕ.∆., (18.1.2008) µε βάση και την Α.Π. 223/2001.  

5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: 

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

Άρθρο 2  
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Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια 

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

εργαζοµένων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 

1.1.2008 κατά ποσοστό 6% και περαιτέρω, όπως αυτά θα διαµορφωθούν στις 

31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 6,5%. 

Άρθρο 3 

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 

την συµπλήρωση εξακοσίων (600) ηµεροµισθίων για την πρώτη τριετία, χιλίων 

διακοσίων (1.200), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς από την συµπλήρωση χιλίων 

διακοσίων (1.200) ηµεροµισθίων, για την δεύτερη τριετία (εξαετία), χιλίων 

πεντακοσίων (1.500), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς από την συµπλήρωση 

χιλίων πεντακοσίων (1.500) ηµεροµισθίων, για την τρίτη τριετία (εννεαετία), χιλίων 

οκτακοσίων (1.800), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς από την συµπλήρωση 

χιλίων οκτακοσίων (1.800) ηµεροµισθίων, για την τέταρτη τριετία (δωδεκαετία) και 

δύο χιλιάδων εκατό (2.100), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς από την 

συµπλήρωση δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ηµεροµισθίων, για την πέµπτη τριετία 

(δεκαπενταετία).  

β) ∆ιευκρινίζεται ότι ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε 

µε την ειδικότητα του βοηθού και συνεπώς, χειριστής κάτοχος αδείας, εφόσον έχει 

συµπληρώσει 600 ηµεροµίσθια (χειριστού και βοηθού), δικαιούται να λάβει το 

επίδοµα της πρώτης τριετίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος 

απασχόλησής του ως βοηθού και αδειούχου χειριστή να είναι τουλάχιστον τρία (3) 

ηµερολογιακά έτη.  

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 (Πρέσες Μπετού), τα ΤΑΜΠΕΡΣ, 

ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ, ΜΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ–ΝΤΡΙΛ και άλλα, η προϋπηρεσία για την 

προσµέτρηση 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 ασφαλιστικές βεβαιώσεις του ΙΚΑ ή από άλλες 

σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών.  
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δ) Για απασχόληση διαρκείας µικρότερης του µήνα, των παραπάνω µισθωτών, 

καθορίζεται ηµεροµίσθιο ίσο προς το 1/22 των πιό 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 πιό πάνω αναφέρονται, 

θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις των εργαζοµένων σε 

οποιονδήποτε εργοδότη και θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των οικείων 

εργοδοτών.  

2. Επίδοµα συζύγου 

Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς της παρούσας παρέχεται Επίδοµα Συζύγου εκ 

ποσοστού 10%.  

Το παραπάνω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους ή διαζευγµένους εφόσον όλοι 

αυτοί έχουν την επιµέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού. 

3. Επίδοµα τέκνων 

α) Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδοµα τέκνων σε 

ποσοστό 15% για κάθε παιδί, από το τρίτο παιδί και πλέον, συµβάλλοντας έτσι στην 

προσπάθεια για την µείωση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.  

β) Από την παρούσα ρύθµιση εξαιρείται το πρώτο και δεύτερο παιδί, το επίδοµα των 

οποίων οι εργαζόµενοι της παρούσας θα εξακολουθούν να το λαµβάνουν µέσω του 

ΟΑΕ∆.  

γ) Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας 

εφόσον δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόµενο ή εργαζόµενη και είναι 

άγαµα. Όταν τα τέκνα σπουδάζουν σε µεταλυκειακές αναγνωρισµένες σχολές που 

λειτουργούν µε άδεια κρατικής Αρχής, το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται 

µέχρι συµπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας τους, πράγµα που θα αποδεικνύεται 

µε βεβαίωση κάθε σχολής. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους ανύπαντρους 

γονείς και στους εργαζόµενους – ες που τελούν σε χηρεία ή σε διάζευξη ή σε 

διάσταση εάν και εφόσον έχουν την επιµέλεια των τέκνων. 

4. Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών 

Σε όλους τους Χειριστές και βοηθούς Χειριστές της παρούσας χορηγείται Επίδοµα 

Ειδικών Συνθηκών εκ ποσοστού 15%.  

5. 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 15%.  

6. Επίδοµα Οδηγήσεως Γερανοφόρων Οχηµάτων 

Στους χειριστές που απασχολούνται παράλληλα στον χειρισµό και στην οδήγηση 

Γερανοφόρων Οχηµάτων (αυτοκινητογερανών) επί των οποίων λειτουργεί 
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Ανυψωτικό Μηχάνηµα ανυψωτικής ικανότητας έξι (6) έως δέκα (10) τόνων και έχουν 

τα νόµιµα προσόντα γι’ αυτό (Άδεια 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) τόνων, ποσοστό 15%.  

7. Επίδοµα Οδηγήσεως Μηχανηµάτων Έργων 

Στους χειριστές που οδηγούν Λαστιχοφόρα µηχανήµατα στο Οδικό δίκτυο, όπως 

Γκρέϊντερ, Καδοφόρα Οχήµατα, Αντλίες εκτοξεύσεως ετοίµου Σκυροδέµατος, 

Τσάπες, Φορτωτές και λοιπά Μηχανήµατα (εξαιρουµένων των Ειδικών Αυτοκινήτων 

µεταφοράς υγρού σκυροδέµατος – µπετού (Βαρέλες), καθ’ ότι 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, Αµµορυχεία, χώρους λήψεως δανείων κ.λ.π. έστω 

και 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.  

8. Επίδοµα Υπευθυνότητος και Βαρέων Μηχανηµάτων 

α) Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα µε ιπποδύναµη µέχρι 100 ίππους, 

καταβάλλεται επίδοµα υπευθυνότητος και βαρέων µηχανηµάτων εκ ποσοστού 5%.  

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

καταβάλλεται επίδοµα εκ ποσοστού 7%.  

γ) Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα από 201 ίππους και πάνω 

καταβάλλεται επίδοµα εκ ποσοστού 10%.  

9. Επίδοµα ύψους και θάλασσας 

Στους χειριστές ηλεκτροκίνητων οικοδοµικών γερανών, αντλιών εκτόξευσης ετοίµου 

σκυροδέµατος και άλλων υλικών (πρέσες µπετού) χορηγείται επίδοµα ύψους σε 

ποσοστό 7,5% αν το ύψος της καµπίνας του χειριστού είναι από 5 και µέχρι 10 

µέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και 12,5% αν το ύψος είναι πάνω από 

10 µέτρα. Στους χειριστές και βοηθούς πλωτών εκσκαφέων – γερανών χορηγείται 

επίδοµα θάλασσας, σε ποσοστό 10%.  

10. Επίδοµα Τηλεχειρισµού ή Οθόνης 

Στους χειριστές που χειρίζονται µηχ/τα έργων των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε 

τηλεχειριστήριο ή οθόνη χορηγείται Ειδικό Επίδοµα Τηλεχειρισµού ή Οθόνης σε 

ποσοστό 10%, εφόσον δεν τους χορηγείται το Επίδοµα Ύψους. 



\\Odysseas\public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo2008\da-31-2008-xeiristes texnikon ergon-orthi-epanalipsi.doc 7 

Όλα τα παραπάνω επιδόµατα των παραγρ. 1 έως 10 υπολογίζονται επί των βασικών 

µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών της παρούσης και στο ύψος που 

διαµορφώνονται κάθε φορά µε τις χορηγούµενες αυξήσεις.  

11. 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 οποιονδήποτε λόγο 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 εργαζόµενους κατεβάλλετο ενοίκιο µέχρι την 

έκδοση της παρούσας, θα συνεχίσει να καταβάλλεται, αναπροσαρµοζόµενο από 

1.1.2008 στο ποσό των 275 Ευρώ και από 1.1.2009 στο ποσό των 280 Ευρώ, 

ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

Άρθρο 4  

∆ιάφορες παροχές κ.λ.π. 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 µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο 

προσαυξηµένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. 

Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την 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 ηµερήσιο ωράριο εργασίας. 
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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 προσαυξηµένο 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 νυκτερινή, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία.  

3. Εκτός Έδρας 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 επιχειρήσεως εκτελούµενο, κατά τον χρόνο της 

πρόσληψης, έργο.  

4. Επάνδρωση Μηχανηµάτων µε βοηθούς 

Τα µηχανήµατα έργων που η σωστή λειτουργία τους  και ο χειρισµός τους απαιτεί 

την παρουσία βοηθού χειριστή (όπως γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος, 

πισωτικά, διαστρωτήρας σκυροδέµατος τύπου «ΚΟΜΑΤΣΟΥ», γεωτρύπανα κλπ.) θα 

πρέπει απαραίτητα να επανδρώνονται και µε βοηθό χειριστή. 

Οι βοηθοί χειριστές θα πρέπει, κατά τις ώρες εκπαίδευσής τους στο µηχάνηµα, για 

την πραγµατοποίηση της προϋπηρεσίας τους, να εργάζονται µαζί µε τον αδειούχο 

χειριστή του µηχανήµατος και ο αδειούχος χειριστής δεν µπορεί να επιβλέπει πάνω 

από έναν βοηθούς. 

5. Γάλα 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην χορήγηση σε όλους τους µισθωτούς της παρούσας, 

δωρεάν κάθε εργάσιµη ηµέρα, µιας φιάλης γάλακτος 640 γραµµαρίων ή του 

αντιτίµου αυτής σε Ευρώ, 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 την µεταφορά των εργαζοµένων χειριστών και βοηθών.  

7. Αποζηµίωση χρόνου µετακίνησης 

Στους εργαζοµένους που για την µετακίνησή 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 
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εύλογος χρόνος µετακίνησης ευρώ 7,34 ανά ώρα για τους χειριστές και ευρώ 4,40 

ανά ώρα για τους βοηθούς χειριστές. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στο ακέραιο 

ανά ώρα ακόµη και όταν η 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. Άδεια γάµου 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην χορήγηση αδείας γάµου, σε όλους τους παραπάνω 

µισθωτούς που πρόκειται να παντρευτούν, εκ πέντε (5) ηµερών µε πλήρεις 

αποδοχές, µη συµψηφιζόµενης αυτής µε την υπό του νόµου υποχρεωτική χορήγηση 

κανονικής αδείας.  

9. Παράδοση ασφαλιστικών βεβαιώσεων ΙΚΑ 

Σε περίπτωση απόλυσης, οι εργοδότες υποχρεούνται στην άµεση εξόφληση κάθε 

οφειλόµενου ποσού και στην παράδοση των ασφαλιστικών βεβαιώσεων πλήρως 

ενηµερωµένων.  

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 καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ατοµικές συµβάσεις, όπου συντάσσονται 

αυτές, να περιέχονται όροι αντιστρατευόµενοι στην ισχύουσα Εργατική Νοµοθεσία ή 

δυσµενέστεροι από τους περιεχόµενους στην παρούσα.  

Σε περίπτωση γραπτής κατάρτισης της ατοµικής σύµβασης, ο εργοδότης 

υποχρεούται στην 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.  

13. Ατοµικά είδη προστασίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 

Στους εργαζοµένους που υπάγονται στην 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:  
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α) Φόρµα εργασίας για τον χειµώνα και ένα παντελόνι και πουκάµισο για το 

καλοκαίρι.  

β) Αδιάβροχο (νιτσεράδα) ή πλαστικό σακάκι ή κατάλληλο τζάκετ αδιάβροχο µε 

επένδυση για τον 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 στον αποχιονισµό χορηγείται 

ηµερήσια αποζηµίωση αποχιονισµού Ευρώ 40 στους χειριστές και Ευρώ 30 στους 

βοηθούς, ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεως κατά ηµέρα, πέραν των άλλων 

αποδοχών τους.  

Άρθρο 5 

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 6 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 12-4-2006 ΣΣΕ καθώς 

και όλων των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την 

παρούσα. 
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Άρθρο 7 

∆ιάρκεια ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται διετής, αρχίζει από 1.1.2008 και λήγει στις 

31.12.2009. 

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 31 Ιουλίου 2008 

 

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
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