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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. 

Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών 

Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις 

Παραγωγής και Εµπορίας Σκυροδέµατος όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 109/08-11-2005) 

Στην Αθήνα σήµερα την 5η Οκτωβρίου 2005 οι παρακάτω αναφερόµενοι: 

Ιωάννης ∆ραπανιώτης Γενικός ∆/ντής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 

(ΣΕΒ)  

και αφετέρου  

α)  Γρηγόριος Χατζηλάσκαρης, Πρόεδρος  

β)  Αθανάσιος ∆ρούλιας, Γεν. Γραµµατέας και  

γ)  Μιχαήλ Παπαδόπουλος µέλος ∆Σ  

δ)  Χρήστος ∆άβιος, Σύµβουλος και  

ε)  Βασίλειος Καρταλτζής, Νοµικός Σύµβουλος  

της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων 

Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ),  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1876/90, µε την 

παρουσία του Μεσολαβητή Χρήστου Καρατζά, συµφώνησαν την υπογραφή της 

παρακάτω συλλογικής σύµβασης εργασίας της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται  

α)  οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και υλικών 

παραγωγής σκυροδέµατος,  

β)  οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί µαλακτήρας σκυροδέµατος 

(µπετονιέρα), 

γ)  οι χειριστές ή οδηγοί - χειριστές αντλιών ετοίµου σκυροδέµατος,  

δ)  οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος  

ε)  οι βοηθοί χειριστών και  
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στ)  οι εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος,  

οι οποίοι απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, 

εµπορίας και αντλήσεως σκυροδέµατος όλης της χώρας και είναι µέλη πρωτοβαθµίων 

οργανώσεων που ανήκουν στην ΠΟΣΕΜ. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια 

Ο βασικός µισθός των οδηγών αυτοκινήτων, των οδηγών χειριστών και των 

χειριστών αντλιών και τα βασικά ηµεροµίσθια των βοηθών χειριστών και των 

εργατών παραγωγής σκυροδέµατος του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής καθορίζονται ως 

εξής: 

 Βασικός µισθός 

 Από 1-1-2005 Από 1-9-2005 

α) Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγοί 

µπετονιέρας, χειριστές και  οδηγοί - χειριστές 

και χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής 

σκυροδέµατος  730,00 Ε  750,00 Ε  

 Βασικό ηµεροµίσθιο 

 Από 1-1-2005 Από 1-9-2005 

β)  Βοηθοί χειριστές  29,00 Ε 30,00 Ε 

γ)  Εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος  27,00 Ε  28,00 Ε 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα 

Στους µισθωτούς του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα 

που υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους µισθού ή βασικού τους 

ηµεροµισθίου: 

Α.  Στους οδηγούς αυτοκινήτων γενικά και τους χειριστές-οδηγούς και στους 

χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος:  

α)  Γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε όλους τους 

εγγάµους µισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους-ρες 

διαζευγµένους-νες και στους άγαµους γονείς, µε τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 20 του Ν.1849/89.  
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β)  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ανήλικο τέκνο µέχρι τη συµπλήρωση του 

18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται.  

Εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της 

ηλικίας τους το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται µέχρι το τέλος 

των σπουδών τους και πάντως µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της 

ηλικίας τους. Για την ηλικία και τις σπουδές των επιδοτουµένων τέκνων,  

οι εργαζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν στον εργοδότη τους τα σχετικά 

πιστοποιητικά κατά την πρόσληψή τους. 

Σε περίπτωση που τέκνα είναι ανάπηρα σωµατικά ή πνευµατικά και ανίκανα 

να εργασθούν σύµφωνα µε σχετική βεβαίωση της Υγειονοµικής Επιτροπής 

του ΙΚΑ το επίδοµα αυτό καταβάλλεται χωρίς διακοπή όσο διαρκεί η 

εργασιακή σχέση του δικαιούχου µισθωτού.  

γ)  Χρόνου Εργασίας 

1)  Συµπλήρωσης Ενός Έτους 

Με την συµπλήρωση ενός έτους πραγµατικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε 

εργοδότη των οδηγών αυτοκινήτων και των χειριστών αντλιών 

σκυροδέµατος µε την ειδικότητα αυτή, χορηγείται ειδικό επίδοµα 

εµπειρίας σε ποσοστό 6%.  

2)  Τριετιών 

Για κάθε τριετία πραγµατικής εργασίας στην ειδικότητα του οδηγού 

αυτοκινήτων ή οδηγού µεταφοράς σκυροδέµατος ή οδηγού - χειριστή ή 

χειριστή αντλιών σκυροδέµατος σε οποιοδήποτε εργοδότη, 5% και µέχρι 

δέκα (10) τριετίες. Στους χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής 

σκυροδέµατος ως χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόµατος 

αυτού λαµβάνεται κάθε χρόνος προϋπηρεσίας τους σε καθήκοντα 

χειριστού µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος. 

3)  Πολυετούς Υπηρεσίας στον Ίδιο Εργοδότη 

Στους παραπάνω µισθωτούς που παραµένουν στην ίδια επιχείρηση 

περισσότερο από δέκα (10) χρόνια χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 10%.  

δ)  Ειδικών Συνθηκών και Επικίνδυνης Εργασίας 

Για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, στους οδηγούς µεταφοράς 

σκυροδέµατος, το επίδοµα αυτό ορίζεται από την 1-1-2005 σε ποσοστό 13% 

και στους χειριστές ή χειριστές-οδηγούς σε ποσοστό 16%. 
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Β.  Στους βοηθούς χειριστών και στους εργάτες παραγωγής σκυροδέµατος:  

α)  Γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε όλους τους 

εγγάµους µισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους-ρες 

διαζευγµένους-νες και στους άγαµους γονείς, µε τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 20 του Ν.1849/89.  

β)  Χρόνου Υπηρεσίας 

Για κάθε τριετία πραγµατικής εργασίας στην ειδικότητα του βοηθού οδηγού - 

χειριστή ή χειριστή αντλιών σκυροδέµατος ή γενικά εργάτη παραγωγής 

σκυροδέµατος αντίστοιχα σε οποιοδήποτε εργοδότη, 5% και µέχρι έξι (6) 

τριετίες. 

γ)  Ειδικών Συνθηκών και Επικίνδυνης Εργασίας σε ποσοστό 13%.  

Άρθρο 4  

Λοιποί Όροι Εργασίας 

1.  Οι Χειριστές αντλίας σκυροδέµατος οφείλουν να είναι εφοδιασµένοι µε την 

αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος από το Υπ. Βιοµηχανίας,  

οι οδηγοί-χειριστές τόσο µε την παραπάνω άδεια όσο και µε άδεια επαγγελµατία 

οδηγού αντίστοιχης κατηγορίας φορτηγών αυτοκινήτων οι δε οδηγοί των 

φορτηγών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί 

µαλακτήρας σκυροδέµατος µε τις αντίστοιχες επαγγελµατικές άδειες.  

2.  Οι παραπάνω αποδοχές χορηγούνται στους υπαγοµένους στη ΣΣΕ αυτή 

µισθωτούς για παροχή ηµερήσιας εργασίας οκτώ (8) ωρών και για πέντε (5) 

ηµέρες την εβδοµάδα. Για κάθε ώρα τυχόν πρόσθετης ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας 

εργασίας των µισθωτών χορηγούνται οι κάθε φορά προσαυξήσεις που 

προβλέπονται από την κειµένη εργατική νοµοθεσία. 

3.  Σε όλους τους υπαγοµένους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς χορηγούνται δύο 

κατάλληλες στολές εργασίας κάθε χρόνο, µία θερινού και µία χειµερινού τύπου, 

ένα ζευγάρι υποδήµατα εργασίας ή γαλότσες και ένας χειµερινός επενδύτης 

κατάλληλος για την εργασία που παρέχουν στην ύπαιθρο. Στα εργοτάξια των 

επιχειρήσεων διατηρούνται όσα άλλα ατοµικά ή οµαδικά µέσα προστασίας 

επιτάσσουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια  

των εργαζοµένων, όπως κράνη, γάντια εργασίας, πλήρες φαρµακείο, σήµατα 

ασφαλείας κ.λπ. 

4.  Ο χρόνος εργασίας και η ειδικότητα των εργαζοµένων σε άλλη Υπηρεσία ή 

επιχείρηση του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, αποδεικνύεται µε βεβαίωση των προηγουµένων εργοδοτών και 
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κατατίθεται στο νέο εργοδότη κατά την πρόσληψή τους. Τα πιστοποιητικά 

προϋπηρεσίας καθώς αυτά της οικογενειακής κατάστασης των µισθωτών 

επιστρέφονται στους εργαζοµένους µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο λύση της 

εργασιακής τους σχέσης. 

5.  Για τους υπαγοµένους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς έχουν πλήρη εφαρµογή όλες οι 

θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν κάθε φορά. 

6.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που 

οφείλονται σε εφαρµογή της παρούσας, διατηρούνται και δε µειώνονται. Επίσης 

τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς όροι εργασίας εξακολουθούν 

να ισχύουν.  

Άρθρο 5  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, µε τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 

2005. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΟΣΕΜ) 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΡΟΥΛΙΑΣ 
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΑΒΙΟΣ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΤΖΗΣ 
 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 


