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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών  

Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανηµάτων Εκτελέσεως  

Τεχνικών Έργων 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 32/29-6-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα την 16-6-2004, ενώπιον του µεσολαβητού του Ο.ΜΕ.∆.  

Ιωάννη Μαντούβαλου, οι υπογράφοντες, αφενός µεν  

η Οµοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, 

όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντ. Ηλιόπουλο, Πρόεδρο και τον  

Παν. Ανατζούτσουλα, Αναπλ. Γραµµατέα και αφετέρου οι:  

1.  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ, όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αθ. Πιατίδη.  

2.  Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Ι. Παπαϊωάννου.  

3.  Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Η’ Τάξεως (ΣΤΕΗΤ), όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Αθ. Σίψα.  

4.  Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αθ. Σίψα.  

5.  Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΠΕΣΕ∆Ε), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Κων. Ευθυµίου.  

6.  Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε), όπως εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον Κων. Ευθυµίου.  

7.  Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆. Μαούνη, 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους όρους της παρακάτω Εθνικής 

Οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ: 

Α. 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. 
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Β. Βασικοί Μισθοί και Ηµεροµίσθια 

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

εργαζοµένων όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2003, αυξάνονται από  

1-1-2004 έως 30-6-2004 κατά ποσοστό 4,5% και περαιτέρω, όπως αυτά θα 

διαµορφωθούν στις 30-6-2004, αυξάνονται από 1-7-2004 έως 31-12-2004 κατά 

ποσοστό 2,5% και ακολούθως, όπως θα διαµορφωθούν στις 31-12-2004, αυξάνονται 

από 1-1-2005 έως 31-12-2005 κατά ποσοστό 6,5%. 

Γ. 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 τη συµπλήρωση εξακοσίων (600) ηµεροµιθίων για την πρώτη 

τριετία, χιλίων διακοσίων (1.200), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς από τη 

συµπλήρωση χιλίων διακοσίων (1.200) ηµεροµισθίων, για τη δεύτερη τριετία 

(εξαετία), χιλίων πεντακοσίων(1.500), τουλάχιστον, ηµεροµισθίων, αλλιώς 

από τη συµπλήρωση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ηµεροµισθίων, για την 

τρίτη τριετία (εννεατία), 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 τη συµπλήρωση δύο 

χιλιάδων εκατό (2.100) ηµεροµισθίων, για την πέµπτη τριετία 

(δεκαπενταετία). 

β)  Στα πιο πάνω ηµεροµίσθια συνυπολογίζονται και αυτά που 

πραγµατοποιήθηκαν τη διετία, που προβλέπονται από τον νόµο (Π∆ 31/90), 

µε την ειδικότητα του βοηθού. 

γ)  Για τους χειριστές των νέων οχηµάτων – µηχανηµάτων που υπήχθησαν στο 

Π∆ 31/90 «Περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισµού Μηχανηµάτων 

Έργων», 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 
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πραγµατοποίησαν 600 τουλάχιστον πλήρη ηµεροµίσθια για κάθε τριετία στα 

Μηχανήµατα αυτά. 

Αυτό θα αποδεικνύεται από τα Βιβλιάρια ενσήµων του ΙΚΑ ή από άλλες 

σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών.  

δ)  Για απασχόληση διαρκείας µικρότερης του µήνα, των παραπάνω µισθωτών, 

καθορίζεται ηµεροµίσθιο ίσο προς το 1/22 των πιο 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 πιο πάνω 

αναφέρονται, θα αποδεικνύεται από τα στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των 

εργαζοµένων επικολληµένα ένσηµα, σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις 

περιπτώσεις που αφορούν εργασία εκτός Ασφαλιστικής περιοχής θα 

αποδεικνύεται µε Πιστοποιητικά των 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 από 1-1-2002 

επίδοµα τέκνων σε ποσοστό 15% για κάθε παιδί, από το τρίτο παιδί και 

πλέον, συµβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για τη 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 µαταλυκειακές 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. 
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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 10%. 

6.  Επίδοµα Οδηγήσεως Γερανοφόρων Οχηµάτων 

Στους χειριστές που απασχολούνται παράλληλα στο χειρισµό και στην οδήγηση 

Γερανοφόρων Οχηµάτων (αυτοκινητογερανών) επί των οποίων λειτουργεί 

Ανυψωτικό Μηχάνηµα ανυψωτικής ικανότητας έξι (6) έως δέκα (10) τόνων και 

έχουν τα νόµιµα προσόντα γι’ αυτό (Άδεια χειριστού και άδεια οδηγού 

αυτοκινήτων) χοηγείται 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, Αµµωρυχεία, χώρους λήψεως δανείων 

κ.λπ. 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 Υπευθυνότητας και Βαρέων Μηχανηµάτων 

α)  Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα µε ιπποδύναµη µέχρι 100 
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ίππους, καταβάλλεται επίδοµα υπευθυνότητος και βαρέων µηχανηµάτων εκ 

ποσοστού 5%. 

β)  Στους χειριστές που χειρίζονται µηχανήµατα από 101 ίππους 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 εκτόξευσηςς 

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%. 

Όλα τα παραπάνω επιδόµατα των παραγρ. 1 έως 9 υπολογίζονται επί των 

βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών της παρούσης και στο ύψος 

που διαµορφώνονται κάθε φορά µε τις χορηγούµενες αυξήσεις.  

10.  Επίδοµα Ενοικίου 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα Χειριστές και βοηθούς, που διαµένουν, λόγω 

της εργασίας τους, µακριά από τον τόπο της µονίµου κατοικίας τους, εφόσον δε 

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 επίδοµα ενοικίου 250 Ευρώ, 

ανεξάρτητα από το ποσό που καταβάλλει 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 στο 

ποσό των 250 Ευρώ, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
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∆. ∆ιάφορες Παροχές κ.λπ. ∆ιατάξεις 

1.  Εβδοµαδιαίο Ωράριο Εργασίας 

α)  Από 1-4-2001 σε επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο 

εργασίας σαράντα (40) ωρών την εβδοµάδα καταργείται η κατά την κρίση 

του εργοδότη υποχρέωση του µισθωτού για υπερωριακή απασχόληση πέντε 

(5) ωρών την εβδοµάδα. 

β)  Στις ως άνω επιχειρήσεις ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής 

απασχόλησης του µισθωτού και ο µισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να 

παρέχει την εργασία του για τρεις (3) ώρες πέραν του συµβατικού ωραρίου 

(41η, 42η, και 43η ώρα) την εβδοµάδα (ιδιόρρυθµη υπερωριακή 

απασχόληση). 

γ)  Από 1-4-2001 η πέραν των σαράντα τριών (43) ωρών την εβδοµάδα 

επιπλέον απασχόληση του µισθωτού στις επιχειρήσεις της παραγρ. α’ 

θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόµιµες συνέπειες, 

διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. 

δ)  Η εργασία µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται σε σαράντα 

(40) ώρες την εβδοµάδα και σε πενθήµερη απασχόληση από ∆ευτέρα µέχρι 

και Παρασκευή. 

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 και στο υπό της επιχειρήσεως εκτελούµενο, κατά 

το χρόνο της πρόσληψης, έργο. 
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4.  Επάνδρωση Μηχανηµάτων µε Βοηθούς 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην επάνδρωση των µηχανηµάτων µε βοηθούς 

χειριστών όταν τα µηχανήµατα αυτά είναι: 

α)  Ιπποδυνάµεως άνω των 200 ίππων, όπως οι προωθητήρες (µπουλντόζες) και 

οι φορτωτές. Και 

β)  Ιπποδυνάµεως άνω των 100 ίππων τα άλλα µηχανήµατα, όπως εκσκαφείς, 

τσάπες, γκρέϊντερ, φίνιτσερ κ.λπ. 

5.  Γάλα 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στη χορήγηση σε όλους τους µισθωτούς της 

παροούσας, 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 τη µεταφορά των εργαζοµένων χειριστών και 

βοηθών. 

7.  Αποζηµίωση Χρόνου Μετακίνησης 

Στους εργαζόµενους 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 εύλογος χρόνος µετακίνησης, εκ δρχ. 2.500 (Ευρώ 7,34) ανά ώρα 

για τους χειριστές και εκ δρχ. 1500 (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 τη µετακίνηση. 

8.  Άδεια Γάµου 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στη χορήγηση αδείας γάµου, σε όλους τους 

παραπάνω µισθωτούς που πρόκειται να παντρευθούν, εκ πέντε (5) ηµερών µε 

πλήρεις αποδοχές, µη συµψηφιζοµένης αυτής µε την υπό του νόµου 

υποχρεωτική χορήγηση κανονικής αδείας. 

9.  Παράδοση Βιβλιαρίου Ενσήµων ΙΚΑ 

Σε περίπτωση απόλυσης, οι εργοδότες υποχρεούνται στην άµεση εξόφληση κάθε 
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οφειλόµενου ποσού και στην παράδοση του βιβλιαρίου ΙΚΑ πλήρως 

ενηµερωµένου. 

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 περιεχοµένους στην παρούσα. 

Σε περίπτωση γραπτής κατάρτισης της ατοµικής σύµβασης, ο εργοδότης 

υποχρεούται στη χορήγηση αντιγράφου αυτής στον εργαζόµενο. 

12.  Μαγειρείο – Φαρµακείο 

Στα υπό κατασκευή έργα, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται µακρό 

διάστηµα και στα οποία απαασχολούνται 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 εργαζόµενους που υπάγονται στη 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: 

α)  Φόρµα εργασίας για το χειµώνα και ένα παντελόνι και πουκάµισο για το 

καλοκαίρι. 

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

επένδυση για το 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 
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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 28 στους χειριστές και Ευρώ 21 στους 

βοηθούς ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεως κατά ηµέρα, πέραν των άλλων 

αποδοχών τους. 

15.  Συνδικαλιστική Συνδροµή 

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση ποσοστού ενός επί τοις χιλίοις  

(1 ο/οο) από τις συνολικές µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων χειριστών και 

βοηθών µηχανηµάτων, σαν Συνδικαλιστική Εισφορά υπέρ της Οµοσπονδίας 

Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος. Το ποσό που θα 

προκύπτει, από την παραπάνω παρακράτηση, κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο, θα 

κατατίθεται στο λογαριασµό της Οµοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(Κεντρικό Κατάστηµα Αθηνών) µε αριθµό 482346-05. Οι εργαζόµενοι χειριστές 

και βοηθοί έχουν το δικαίωµα µε γραπτή δήλωσή τους προς τον εργοδότη τους 

να αρνηθούν την παραπάνω παρακράτηση της εισφοράς. 

16.  Σχολές Επιµόρφωσης 

Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι θα γίνει κοινή και 

συντονισµένη προσπάθεια προς τον ΟΑΕ∆ να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν 

Σχολές Εκπαιδεύσεως και επιµορφώσεως των Χειριστών και Βοηθών, σε όλα τα 

διαµερίσµατα της χώρας, µε σκοπό και στόχο την πιο πλήρη τεχνική κατάρτιση, 

τόσο στα εν χρήσει Μηχανήµατα, όσο και στην νέα Τεχνολογία, των αδειούχων 

χειριστών και των βοηθών µηχανηµάτων που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού 

τουλάχιστον εξακόσια (600) ηµεροµίσθια ή κατά το ήµισυ βοηθού χειριστού και 

το υπόλοιπο ήµισυ υπηρεσία σε συνεργείο επισκευών µηχανηµάτων, όσο και των 

αδειούχων χειριστών µιας οµάδας µηχανηµάτων σε άλλη οµάδα. 

Οι λεπτοµέρειες και τα προσόντα που θα απαιτηθούν γι’ αυτούς που θα έχουν το 

δικαίωµα εισαγωγής στις Σχολές ως και ο χρόνος εκπαίδευσής των θα 

κανονισθούν µε κοινές συναντήσεις εκπροσώπων των εργοδοτών,  

των εργαζοµένων και των Υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΕ∆. 

Θεωρείται επιβεβληµένη η παραπάνω ίδρυση και λειτουργία Σχολών, τόσο για 

την καλή χρήση και συντήρηση των µηχανηµάτων και την αποφυγή αναιτίων 

φθορών, που συνεπάγεται σοβαροτάτη ζηµία για την εν γένει Εθνική Οικονοµία, 

όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών. Το επίδοµα µετεκπαίδευσης 

και επιµόρφωσης των ευδοκίµως εξερχοµένων από τις Σχολές χειριστών, θα 
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κανονισθεί µε νέα συµφωνία µεταξύ των Οργανώσεων εργαζοµένων και 

εργοδοτών, όταν θα αρχίσει η λειτουργία των Σχολών. 

17.  Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι θα πρέπει να εφαρµόζεται η 

παρούσα ΣΣΕ στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που εργάζονται στις 

δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι µέλη των συµβαλλοµένων στην παρούσα ΣΣΕ 

εργοδοτικών οργανώσεων. 

18.  Στους εργαζοµένους της παρούσας σύµβασης, όταν ο χρόνος ηµερήσιας εργασίας 

τους υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, χορηγείται διάλειµµα 15 λεπτών σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 4 του Π∆ 88/99 για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την 

οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 93/104/ΕΚ, κατά 

τη διάρκεια του οποίου δικαιούνται να αποµακρυνθούν από τη θέση εργασίας 

τους σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό εργασιών των επιχειρήσεων. 

19.  Συνδικαλιστικές Άδειες 

Στους κατέχοντες θέση στο Προεδρείο της πιο αντιπροσωπευτικής 

∆ευτεροβάθµιας οµοιοεπαγγελµατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και στον 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα των πιο αντιπροσωπευτικών 

Πρωτοβάθµιων οµοιεπαγγελµατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, χορηγείται 

άδεια απουσίας, µέχρι πέντε (5) ηµέρες το µήνα, µετ’ αποδοχών. 

20.  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.λπ., πλην και 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, καταργείται πλήρως, δε θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

21.  ∆ιάρκεια Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται διετής, αρχίζει από 1-1-2004 και λήγει στις  

31-12-2005. 
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