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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού  

Βιοµηχανιών Παραγωγής Σκυροδέµατος περιοχής Νοµού Αττικής 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 10/29-03-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα την 26 Μαρτίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός  

α)  από την εργοδοτική πλευρά του "Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Σκυροδέµατος" Κων. Καρασούλας Γεν. ∆ιευθυντής και Παναγιώτα Καραλή, 

νοµικός σύµβουλος του συνδέσµου αυτού  

και αφετέρου  

β)  από την εργατική πλευρό του "Σωµατείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών 

Αυτοκινήτων Αττικής" Χρήστος ∆άβιος, Κων/νος Αϊβαλιώτης, Αθανάσιος 

Παλαµήδας και Απόστολος Μετζητάκος και του "Συνδέσµου Χειριστών 

Αντλιών Ετοίµου Σκυροδέµατος" Αθαν. ∆ρούλιας και Παναγιώτης 

Καπογιαννάτος, νόµιµοι εκπρόσωποι των παραπάνω εργατικών οργανώσεων  

συµφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύµβαση Εργασίας: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

α.  Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι οδηγοί φορτηγών 

αυτοκινήτων, οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας 

σκυροδέµατος (µπετονιέρα), οι οδηγοί - χειριστές αντλιών ετοίµου σκυροδέµατος 

και οι βοηθοί τους 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 του Νοµού Αττικής και είναι µέλη των συµβαλλοµένων στην 

σύµβαση αυτή επαγγελµατικών οργανώσεων των µισθωτών. 

β.  Η ιδιότητα του µέλους αποδεικνύεται µε βεβαίωση που χορηγείται στον 

ενδιαφερόµενο µισθωτό από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Άρθρο 2  

Αποδοχές 

Α)  Ο βασικός µισθός, το βασικό ηµεροµίσθιο, ο πλασµατικός µισθός και το 

πλασµατικό ηµεροµίσθιο όλων των ειδικοτήτων της ΣΣΕ αυτής, µε εξαίρεση των 

εργαζοµένων µε την ειδικότητα του υπεύθυνου λειτουργίας των µηχανηµάτων 
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παραγωγής σκυροδέµατος, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2003 µε βάση την 

από 17-4-2003 ΣΣΕ αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 5,4%. 

Β)  Με το ίδιο ως άνω ποσοστό και από την ίδια ηµεροµηνία αυξάνονται και τα 

διορθωτικά ποσά που προβλέπονται από τις όµοιες ρυθµίσεις των προηγουµένων 

ετών. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, 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 έντεκα (11) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας για τους οδηγούς 

φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί 

µαλακτήρας σκυροδέµατος (µπετονιέρα) και τους οδηγούς - χειριστές.  

Το παραπάνω επίδοµα σε ποσοστό 5% και µέχρι έξι (6) τριετίες υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας χορηγείται στους βοηθούς χειριστές αντλιών σκυροδέµατος και 

στους εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος. 

2.  Επίδοµα σε ποσοστό 6% χορηγούµενο µόνο στους οδηγούς φορτηγών 

αυτοκινήτων, οδηγούς µπετονιέρας και στους οδηγούς - χειριστές, 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 

εφόσον έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 

∆ιευκρινίζεται ότι, τα επιδόµατα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου τούτου 

καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους πέρα 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. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και σ' αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 

του Ν.1849/89. 

5.  Επίδοµα Τέκνων προκειµένου µόνο περί των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, 

οδηγών µπετονιέρας και οδηγών - χειριστών αντλίας σε ποσοστό 5%,  

για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων και 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 
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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. 

Το παραπάνω επίδοµα τέκνων προκειµένου για ανάπηρα τέκνα των οποίων  

η αναπηρία βεβαιώνεται µε γνωµάτευση της αρµόδιας επιτροπής του ΙΚΑ και  

η οποία τα καθιστά απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον η εν γένει 

συντήρησή τους βαρύνει των εργαζόµενο, καταβάλλεται από τον εργοδότη  

εφ' όρου ζωής του αναπήρου τέκνου. 

6.  Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας σε ποσοστό 10% χορηγούµενο µόνο στους 

οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς µπετονιέρας και οδηγούς χειριστές 

αντλιών. 

7.  Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς 

µπετονιέρας, οδηγούς-χειριστές και οδηγούς-χειριστές ρυµουλκών  

µετά ρυµουλκούµενων σε ποσοστό 20%. 

Ειδικά το επίδοµα αυτό 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 εφόσον έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη εργασίας στον ίδιο 

εργοδότη. 

Άρθρο 4  

Έκτακτη Παροχή 

Σε κάθε οδηγό-χειριστή και βοηθό χειριστή αντλίας σκυροδέµατος χορηγείται έκτακτη 

οικονοµική παροχή από 5.40,00 ευρώ καταβλητέα µέχρι τέλους Ιουνίου 2004 και 

µόνο εφ' όσον αυτοί είναι µέλη των παραπάνω αναφεροµένων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. 

Άρθρο 5  

Λοιποί Όροι Εργασίας για όλους τους Εργαζοµένους 

Οι παραπάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, καθώς και τα κατά 

περίπτωση επιδόµατα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών 

κάθε εβδοµάδα, κατανεµηµένων σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 

Για κάθε ώρα απασχολήσεως των υπαγοµένων στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτών πέραν 

των 40 ωρών καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές προσαυξηµένες µε τα 
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προβλεπόµενα από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 6  

Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης  

Αποδοχές ανώτερες απ' αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα σσε ή ευνοϊκότεροι 

γενικώς όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 

Αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Έθιµα, Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας κ.τ.λ., 

δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 7  

∆ιατήρηση Ισχύος Προηγουµένων Ρυθµίσεων 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη αντικείµενοι στην παρούσα ΣΣΕ 

όροι των προηγουµένων Συλλογικών Ρυθµίσεων που αφορούν τους µισθωτούς που 

υπάγονται στην ρύθµιση αυτή. 

Άρθρο 8  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας σσε µε τις πιο πάνω διακρίσεις αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2004. 

OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΑΒΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΜΗ∆ΑΣ 
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΡΟΥΛΙΑΣ 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 

 


