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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
8/2005
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών και Βοηθών Οδηγών
Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδέµατος, των Χειριστών ή Βοηθών Χειριστών
Μηχανηµάτων Σκυροδέµατος και των Εργατών Παραγωγής σε
Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εµπορίας και Αντλήσεως Σκυροδέµατος,
που απασχολούνται στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 6/25-05-2005)

1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών∆ιαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά
εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών οδηγών
φορτηγών αυτοκινήτων σκυροδέµατος, των χειριστών ή βοηθών χειριστών
µηχανηµάτων σκυροδέµατος και των εργατών παραγωγής σε επιχειρήσεις
παραγωγής, εµπορίας και αντλήσεως σκυροδέµατος, που απασχολούνται στην
περιοχή Μακεδονίας και Θράκης, η οποία ανεφύη µεταξύ της συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζοµένων µε την επωνυµία «Συνδικάτο Οδηγών-Χειριστών
Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδεµάτων Μακεδονίας-Θράκης Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»
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και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων µε τις επωνυµίες «Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος», «Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών» και
«Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος».
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζοµένων µε την µε αριθµ. πρωτ. 03/24.2.2005 αίτησή της προς τον
Ο.ΜΕ.∆., µε βάση το άρθρο 16 παρ. 1 περ. β, του ν.1876/90, λόγω άρνησης
µεσολάβησης.
3. Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στις
18-3-2005 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στη Θεσσαλονίκη τους εκπροσώπους όλων
των µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή
προσήλθαν οι εκπρόσωποι του Συνδικάτου Οδηγών και Χειριστών Φορτηγών
Αυτοκινήτων Σκυροδεµάτων Μακεδονίας και Θράκης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» και
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, και
ανέπτυξαν τις απόψεις τους.
3.1. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι οι συνθήκες
δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας που δραστηριοποιούνται
στο

χώρο

του

σκυροδέµατος

έχουν

βελτιωθεί

σηµαντικά

και

δε

δικαιολογείται πια η µεγάλη διαφορά αµοιβών µεταξύ των υπαγοµένων στη
συζητούµενη συλλογική ρύθµιση και των εργαζοµένων στο Νοµό Αττικής
και ζήτησαν να ορισθούν οι αµοιβές ίσες µε τις αµοιβές που προβλέπονται
για τους εργαζόµενους στο Νοµό Αττικής. Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε η ανάγκη
να εξισωθούν, σε κάθε περίπτωση, οι αµοιβές των χειριστών µε τις αµοιβές
που χορηγούνται στους χειριστές στη σύµβαση ανυψωτικών µηχανηµάτων
και να υιοθετηθεί για το επίδοµα πολυετίας η ρύθµιση που προτείνεται στο
σχέδιο σσε που κοινοποιήθηκε µε την καταγγελία της προηγούµενης
συλλογικής ρύθµισης.
3.2. Ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ υποστήριξε, µεταξύ άλλων, ότι δε συντρέχει λόγος
έκδοσης διαιτητικής απόφασης, διότι η πανελλαδική σύµβαση της ΟΥΠΑΕ
καλύπτει τις κατηγορίες εργαζοµένων της ζητούµενης συλλογικής διαφοράς
και ότι ο ΣΕΒ έχει µόνο 5 µέλη που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.
4. Για την έκδοση της δ.α. έλαβα υπόψη µου και τα εξής:
4.1. Τα

έγγραφα

που

περιέχονται

στο

σχετικό

φάκελο

(κοινοποιήσεις,

εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά κ.λπ.).
4.2. Την από 03∆/430εισ/24-2-2005 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργαζοµένων προς τον Ο.ΜΕ.∆. για προσφυγή στη διαιτησία.
4.3. Την από 22-12-2004 εξώδικη δήλωση-καταγγελία της 2/2004 ∆Α καθώς και
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της πρόσκλησης της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων
προς

τις

εργοδοτικές

συνδικαλιστικές

οργανώσεις,

στην

οποία

επισυνάπτεται και το σχέδιο της ΣΣΕ «για τους όρους αµοιβής και εργασίας
των οδηγών και βοηθών οδηγών σκυροδέµατος των χειριστών ή βοηθών
χειριστών µηχανηµάτων σκυροδέµατος και των εργατών παραγωγής σε
επιχειρήσεις παραγωγής εµπορίας και αντλήσεως σκυροδέµατος που
απασχολούνται στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης» για το έτος 2005 που
εµπεριέχεται σ’ αυτή.
4.4. Το 394/22-2-2005 έγγραφο του µεσολαβητή κ. Κουτρούκη µε το οποίο
διαπιστώνεται άρνηση µεσολάβησης.
4.5

Την καταγγελθείσα 2/2004 ∆Α «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων οδηγών αυτοκινήτων επί των οποίων
λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος (µπετονιέρα), οδηγών-χειριστών
αντλιών ετοίµου σκυροδέµατος και των βοηθών τους, ως και των εργατών
παραγωγής σκυροδέµατος, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις
παραγωγής, εµπορίας και αντλήσεως σκυροδέµατος, που εδρεύουν ή
λειτουργούν στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης για το έτος 2004.

4.6. Το αίτηµα της αιτούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την οποία ζητείται
να

χορηγηθεί

επιπλέον

αύξηση

στους

οδηγούς-χειριστές

αντλιών

σκυροδέµατος, στους χειριστές φορτωτών και στους χειριστές πίνακος
σκυροδέµατος, το οποίο διατυπώθηκε και αναπτύχθηκε στην ως άνω κοινή
συνάντηση των δύο µερών καθώς και σε σχετικό έγγραφο υπόµνηµα.
Το αίτηµα αυτό δεν υιοθετείται στην παρούσα, διότι τυχόν υιοθέτησή του
θα ανέτρεπε την ισορροπία των αµοιβών όσων υπάγονται στην παρούσα
και συγκεκριµένα οι ως άνω ειδικότητες θα αµείβοντο περισσότερο από
τους εργαζόµενους των λοιπών ειδικοτήτων, ενώ σύµφωνα µε την
καταγγελθείσα

δ.α.

οι

αµοιβές

τους

είναι

ίσες.

Προκειµένου

να

αντιµετωπισθεί θετικά αυτό το αίτηµα, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική
συζήτηση κατά τις διαπραγµατεύσεις που να αντιµετωπίζει το ζήτηµα της
ισορροπίας των αµοιβών όσων υπάγονται στην παρούσα.
4.7. Το αίτηµα της αιτούσας συνδικαλιστικής οργάνωσης να υπάρχουν στην
παρούσα,

οι

ειδικότητες

"οδηγοί

αδρανών

υλικών

σκυροδέµατος",

"χειριστές φορτωτών" και "χειριστές πίνακος σκυροδέµατος". Από αυτές τις
ειδικότητες εντάσσονται στην παρούσα οι "οδηγοί αδρανών υλικών
σκυροδέµατος". Για τις λοιπές ειδικότητες απαιτείται να συζητηθεί η σχέση
του ύψους των αµοιβών τους µε το ύψος των αµοιβών των λοιπών
ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα.
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4.8. Συγκριτικά στοιχεία για τους όρους αµοιβής και εργασίας άλλων κατηγοριών
εργαζοµένων και ιδίως
-

Την από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει αυξήσεις για το έτος 2005 σε
ποσοστό 2,2% από 1-1-2005 και 3,3% από 1-9-2005 στους
κατώτατους µισθούς

και τις συναφείς µε την παρούσα συλλογικές ρυθµίσεις και ιδίως
-

Τις από 26.3.2004 και 29.3.2005 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και
εργασίας του προσωπικού βιοµηχανιών παραγωγής σκυροδέµατος
περιοχής Νοµού Αττικής

-

την 13/2003 ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των χειριστών και
βοηθών χειριστών λατοµείων πέτρας και χώµατος όλης της χώρας

-

Την 57/2004 ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού
επιχειρήσεων σκυροδέµατος Νοµού Βοιωτίας

5. Τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και ιδίως τις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες
εκτιµήσεις για την εξέλιξη του πληθωρισµού κατά το έτος 2005 (πάνω από 3,3%,
σε µέσα επίπεδα έτους, σύµφωνα µε εκτίµηση της Τράπεζας της Ελλάδος, εάν
δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω από τις πληθωριστικές επιπτώσεις των αυξήσεων στις
τιµές του πετρελαίου και από έκτακτα µέτρα στο επίπεδο των εµµέσων φόρων).
6. Την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού των δεδοµένων που παρουσιάστηκαν για
τις επιχειρήσεις σκυροδέµατος Βόρειας Ελλάδας και ιδίως την ανάγκη να
µειώνεται σταδιακά η διαφορά αµοιβών µεταξύ του προσωπικού βιοµηχανιών
παραγωγής σκυροδέµατος περιοχής Νοµού Αττικής του προσωπικού των όµοιων
επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, εφόσον δεν παρουσιάστηκαν δεδοµένα που
να

δικαιολογούν

πλέον

αυτή

τη

διαφοροποίηση,

αλλά

αντίθετα

όσα

παρουσιάσθηκαν δείχνουν ότι η σοβαρή διαφορά αµοιβών που υπάρχει σήµερα
δε δικαιολογείται από τα οικονοµικά δεδοµένα.
7. Το γεγονός ότι:
7.1. η διαφορά των ως άνω αµοιβών στις συλλογικές ρυθµίσεις του έτους 2004
ήταν της τάξεως 20% περίπου και
7.2. στην ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού
βιοµηχανιών

παραγωγής

σκυροδέµατος

περιοχής

Νοµού

Αττικής

συµφωνήθηκε ότι χορηγούνται αυξήσεις ύψους 5,5% από 1.1.2005 καθώς
και έκτακτη παροχή 580 ευρώ.
8. Για τους ως άνω λόγους αποφασίζω να χορηγηθούν αυξήσεις στις αποδοχές σε
τρόπο που να µειώνεται σταδιακά η διαφορά αµοιβών µεταξύ του προσωπικού
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βιοµηχανιών παραγωγής σκυροδέµατος περιοχής Νοµού Αττικής του προσωπικού
των όµοιων επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, η αύξηση όµως των αποδοχών
χορηγείται σε τρεις δόσεις, προκειµένου να ανταποκριθούν οµαλά οι επιχειρήσεις
στην αποφασιζόµενη αύξηση του κόστους εργασίας.
9. Με βάση όσα εκτέθηκαν, η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται
Οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οι οδηγοί αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών
υλικών σκυροδέµατος, οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί
µαλακτήρας σκυροδέµατος (µπετονιέρα), οι οδηγοί-χειριστές αντλιών ετοίµου
σκυροδέµατος, καθώς και οι βοηθοί όλων των προηγουµένων, ως και οι εργάτες
παραγωγής σκυροδέµατος, οι οποίοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εµπορίας και αντλήσεως σκυροδέµατος,
που εδρεύουν και λειτουργούν ή µόνο λειτουργούν στην περιοχή ΜακεδονίαςΘράκης και είναι µέλη της επαγγελµατικής οργάνωσης µε την επωνυµία
‘‘Συνδικάτο

Οδηγών

-Χειριστών

Φορτηγών

Αυτοκινήτων

Σκυροδεµάτων

Μακεδονίας-Θράκης ‘‘Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ’’.
β. Η ιδιότητα του µέλους αποδεικνύεται µε βεβαίωση που χορηγείται στον
ενδιαφερόµενο µισθωτό από την παραπάνω συνδικαλιστική οργάνωση.
Άρθρο 2
Αποδοχές
1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια, καθώς και οι ‘‘πλασµατικοί’’
µηνιαίοι µισθοί και τα ‘‘πλασµατικά’’ ηµεροµίσθια, (επί των οποίων πλασµατικών
αµοιβών υπολογίζονται τα επιδόµατα και οι προσαυξήσεις του άρθρου 3 της
παρούσης) των υπαγοµένων στην απόφαση αυτή µισθωτών, του άρθρου 1 της
παρούσης, όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση την ∆Α2/2004 αυξάνονται από
1-1-2005 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι ως άνω µισθοί και ηµεροµίσθια αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2005 κατά
ποσοστό 3%.
3. Οι ως άνω µισθοί και ηµεροµίσθια αυξάνονται περαιτέρω από 1-11-2005 κατά
ποσοστό 1%.
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Άρθρο 3
Επιδόµατα
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα απόφαση χορηγούνται τα παρακάτω
επιδόµατα υπό τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
1. Επίδοµα Τριετούς Υπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία
και µέχρι 11 τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας για τους οδηγούς φορτηγών
αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας
σκυροδέµατος και τους οδηγούς-χειριστές αντλιών ετοίµου σκυροδέµατος.
Το παραπάνω επίδοµα σε ποσοστό 5% και µέχρι 5 τριετίες υπηρεσίας ή
προϋπηρεσίας χορηγείται στους βοηθούς χειριστές αντλιών σκυροδέµατος και
στους εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος.
2. Επίδοµα σε ποσοστό 6% µόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς
αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος και τους
οδηγούς-χειριστές αντλιών ετοίµου σκυροδέµατος, εφόσον έχουν συµπληρώσει
ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη ως οδηγοί ή
οδηγοί-χειριστές.
3. Επίδοµα σε ποσοστό 10%, οµοίως µόνο στους ίδιους παραπάνω µισθωτούς
(της παραγράφου 2) εφόσον έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον
ίδιο εργοδότη. ∆ιευκρινίζεται ότι, τα επιδόµατα των εδαφίων (2) και (3) του
άρθρου αυτού καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους πέραν και επιπλέον του
επιδόµατος τριετιών, περί του οποίου το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.
4. Επίδοµα Γάµου σε ποσοστό 10% χορηγούµενο σε όλους τους µισθωτούς της
παρούσας απόφασης. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και σ’ αυτούς που ορίζονται
στο άρθρο 20 του Ν. 1849/89.
5. Επίδοµα Τέκνων σε ποσοστό 5%, για κάθε τέκνο και µέχρι τρία (3) τέκνα, µέχρι
τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα
συνεχίζουν τις σπουδές τους µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
τους, το επίδοµα καταβάλλεται µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
τους. Σε κάθε περίπτωση το επίδοµα αυτό δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από
εκείνο που παρέχεται από τον ΟΑΕ∆-∆ΛΟΕΜ για την ίδια αιτία και για τον ίδιο
αριθµό τέκνων, ανεξάρτητα αν ο µισθωτός δικαιούται ή όχι σχετικό επίδοµα από
τον ΟΑΕ∆-∆ΛΟΕΜ από άλλη αιτία.
6. Επίδοµα Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% χορηγούµενο µόνο στους
οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων
λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος και τους οδηγούς-χειριστές αντλιών
ετοίµου σκυροδέµατος.
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7. Επίδοµα Ειδικών συνθηκών, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς
αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος, τους
οδηγούς

χειριστές

αντλιών

ετοίµου

σκυροδέµατος

και

οδηγούς-χειριστές

ρυµουλκών µετά ρυµουλκουµένων σε ποσοστό 20%. Το επίδοµα αυτό ειδικά για
τους εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος καθορίζεται σε ποσοστό 9%.
8. Επίδοµα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 8% στους οδηγούς-χειριστές αντλιών
και τους βοηθούς χειριστές αντλιών.
9. Επίδοµα εξοικειώσεως σε ποσοστό 5% µόνο στους εργάτες παραγωγής
σκυροδέµατος, έφοσον έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη εργασίας στον ίδιο
εργοδότη.
Άρθρο 4
Οι όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών
και των βοηθών αυτών, καθορίζονται σύµφωνα µε τους όρους αµοιβής και εργασίας
της ειδικότητας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και των βοηθών τους
αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Συνδικαλιστική Συνδροµή
Οι δεσµευόµενες από την παρούσα επιχειρήσεις αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
παρακρατούν από τις αποδοχές του προσωπικού τους που υπάγεται στην παρούσα
και είναι µέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», τη µηνιαία
συνδικαλιστική συνδροµή. Το ποσό της συνδικαλιστικής συνδροµής, όπως αυτό
ορίζεται κάθε φορά από το Σωµατείο, γνωστοποιείται εγγράφως µαζί µε το
λογαριασµό της Τράπεζας στις επιχειρήσεις οι οποίες το αποδίδουν κάθε τρίµηνο, δια
της καταθέσεώς του στον ως άνω λογαριασµό υπέρ της παραπάνω συνδικαλιστικής
οργάνωσης. Όσοι από τους υπόχρεους µισθωτούς-µέλη της παραπάνω οργάνωσης
δεν επιθυµούν να γίνεται αυτή η παρακράτηση, οφείλουν να το γνωρίσουν εγκαίρως
στον υπεύθυνο µισθοδοσίας της επιχείρησης µε γραπτή δήλωσή τους.
Άρθρο 6
Συνδικαλιστική Άδεια
Στα µέλη του ∆.Σ. της εργατικής οργάνωσης ‘‘Συνδικάτο Οδηγών-Χειριστών
Φορτηγών Αυτοκινήτων Σκυροδεµάτων Μακεδονίας-Θράκης ‘‘Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ’’
χορηγείται η προβλεπόµενη, κατά περίπτωση, από το Ν.1264/82 συνδικαλιστική
άδεια, µε πλήρεις αποδοχές.
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Άρθρο 7
Λοιποί όροι Εργασίας
Οι παραπάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, καθώς και τα κατά
περίπτωση επιδόµατα επ΄ αυτών, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση
40 ωρών κάθε εβδοµάδα, κατανεµηµµένων σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Για κάθε
ώρα απασχόλησης των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών πέραν των 40 ωρών
καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές προσαυξηµένες µε τα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 8
Καθήκοντα Εργατών Παραγωγής Σκυροδέµατος
Τα καθήκοντα των εργατών παραγωγής σκυροδέµατος ορίζονται ως εξής:
-

∆ιατήρηση καθαρού περιβάλλοντος εργοταξίου-εργασίες απόφραξης φρεατίωναποµάκρυνση

απορριµµάτων-καταβροχή

µε

χρήση

µόνιµου

συστήµατος

ψεκασµού των χώρων µε νερό για καταστολή σκόνης-φροντίδα συντήρησης,
ανάπτυξης πρασίνου στο χώρο του εργοταξίου.
-

Καθαρισµός

σχαρών-χοανών

(καρουτών)

αποθήκευσης

αδρανών-ταινιών

µεταφοράς αδρανών και σιλό αποθήκευσης τσιµέντου.
-

Συνεργασία µε εσωτερικό και εξωτερικό συνεργείο για συντήρηση-επισκευήδιόρθωση-επικόλληση

ταινιών

µεταφοράς

αδρανών-µειωτήρων-συστήµατος

τροφοδοσίας µίξερ µε αδρανή-τσιµέντο-νερού κ.λπ., λίπανση καθαριότητασυντήρηση κινητού εξοπλισµού εργοστασίου (κυρίως Σάββατα, όταν τα
µηχανήµατα δε λειτουργούν).
-

Συντήρηση-καθαριότητα του εσωτερικού µίξερ καθώς και του περιβάλλοντος
χώρου µε χρήση πιεστικού, κυρίως µετά το πέρας της λειτουργίας του.
Άρθρο 9
Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης

Τυχόν ανώτερες στο σύνολό τους καταβαλλόµενες αποδοχές και ισχύοντες
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας από εκείνους που καθορίζονται µε την παρούσα, δε
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2005.

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης:
Αθήνα, 14 Απριλίου 2005

Η ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ
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