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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ∆O ΜΩΩΝ Ε ΛΕY ΘΕ ΡΩΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΩΝ

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 

1. Η 54/1975 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 1022/Β/8.10.1975)

2. Η 62/1981 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 241/Β/22.4.1981)

3. Η 85/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 473/Β/12.7.1982)

4. Η 120/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 866/Β/14.12.1984)

5. Η 8/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 150/Β/16.3.1984)

6. Η 58/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 515/Β/3.9.1985)

7. Η 38/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 561/Β/26.10.1987)

8. Η από 17.8.1988 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 121/9.9.1988)

9. Η από 2.10.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 817/24.10.1989)

10. Η από 23.5.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 19/29.5.1990)

11. Η από 10.6.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 57/23.7.1991)

12. Η από 10.6.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 80/7.9.1992)

13. Η από 15.6.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 106/9.9.1993)

14. Η από 18.4.1994 ΣΣΕ  (Π.Κ. 81/3.6.1994)

15. H α πό 11.5.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/1.6.1995)

16. Η α πό 20.5.1996 ΣΣΕ (Π.Κ 59/10.6.96)

17. Η α πό 25.2.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 14/14.3.1997)

18. Η α πό 2.8.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 104/26.8.1998)

19. H α πό 23.4.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 20/29.4.99)

20. Η α πό 8.6.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 43/12.6.2000)

21.  Η από 26.7.2001 ΣΣΕ (Π.K. 77/30.7.2001)

22.  Η από 17.6.2002 ΣΣΕ (Π.K. 42/21.6.2002)

22.  Η από 23.4.2003 ΣΣΕ (Π.K. 19/29.4.2003)

23.  Η από 14.6.2004 ΣΣΕ (Π.K. 21/21.6.2004)

24.  Η από 11.7.2005 ΣΣΕ (Π.K. 73/12.7.2005)

25.  Η από 6.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 44/13.6.2006)

26.  Η από 21.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 54/25.6.2007)

27.  Η από 18.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 87/25.7.2008)

28.  Η από 14.7.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 45/24.7.2009)
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Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Πα νελ λή νια Έ νω ση Δ∆ι πλω µα τού χων Μη χα νι κών Ερ γο λη πτών Δ∆η µο σί ων
Έρ γων (ΠΕΔ∆ΜΕΔ∆Ε)

2. Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
3. Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Α νω νύ µων Τε χνι κών Ε ται ρειών και Ε ται ρειών Πε ρι ο -

ρι σµέ νης Ευ θύ νης (ΣΑ ΤΕ)
4. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών Δ∆ηµοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ∆.Ε.) 

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Oι κο δό µων και Συ να φών Ε παγ γελ µά των Ελ λά δος (ΣΣΕ 14.7.2009)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Α φο ρά τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί ας των ερ γα το τε χνι τών οι κο δό µων και συ να -
φών ει δι κο τή των  και των δύο φύ λων σε ό λη τη χώ ρα, που α πα σχο λού νται στις 
οι κο δο µι κές και συ να φείς προς τις οι κο δο µι κές ερ γα σί ες ει δι κό τη τες (εγ γει ο βελ τι -
ω τι κά, αρ δευ τι κά, ο δο ποι η τι κά έρ γα, δί κτυα κα τα σκευ ής και συ ντή ρη σης σι δη ρο -
δρο µι κών γραµ µών, α πο χευ τι κά έρ γα, υ δροη λε κτρι κά έρ γα, έρ γα υ πο δο µής µε τα -
φο ράς α ε ρί ων, ε νέρ γει ας µε υ πό γει ους ή ε να έ ρι ους α γω γούς, ε πι κοι νω νιών, κα λω -
διώ σεις κ.α. κα τα σκευ ής α ε ρο δρο µί ων, λι µα νιών, γε φυ ρών, ζεύ ξεις, O ΤΑ µε συµ βά -
σεις ο ρι σµέ νου χρό νου κ.λπ.).
Τε χνί τες:
Κτί στες, Κο νι α στές, Μπε τόν-Αρ µέ, Ξυ λό τυ ποι Μπε τόν, Σι δε ρά δες Μπε τόν, Πι στο λα -
δό ρους, Κα τε δα φι στές, Μαρ µα ρο γλύ πτες, Με το πα τζή δες (οι α πα σχο λού µε νοι  µε
την το πο θέ τη ση µε το πών), Πα τω µα τζή δες, Y δραυ λι κοί (πε ρι λαµ βα νο µέ νων και των 
ερ γα ζο µέ νων σε κα λο ρι φέρ), συν δε τές α πο χέ τευ σης, µω σαϊκών δα πέ δων, µο νω τές,
πλα κο στρω τές γε νι κά, ε λαι ο χρω µα τι στές, το πο θη τές γυ ψο σα νί ψων, ντου κα δό ρους,
ξυ λουρ γούς γε νι κά ε κτε λού ντες ό λες α νε ξάρ τη τα τις ξυ λουρ γι κές ερ γα σί ες ερ γα -
ζό µε νοι σε ερ γο τά ξια προ κα τα σκευ ής κτι ρί ων-γε φυ ρών κ.λπ., ερ γα ζοµένους στα 
ερ γο τά ξια ε τοί µου σκυ ρο δέ µα τος και των λοι πών ει δι κο τή των µη ει δι κώς κα το νο µα -
ζο µέ νων και α νε ξάρ τη τα α πό τον τό πο προ σφο ράς της ερ γα σί ας (ΣΣΕ 14.7.2009).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ ΩΩΝ

Τα κα τώ τα τα ό ρια βα σι κών η µε ρο µι σθί ων κα θο ρί ζο ναι ως ε ξής:
1. Τε χνί τες α πό 1.1.2009   61,93 ευρώ.
2. Βοη θοί τε χνι τών και ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες α πό 1.1.2009   55,36 ευρώ.
3. Α νει δί κευ τοι ερ γά τες α πό 1.1.2009     52,35 ευρώ.
Tα πα ρα πά νω κα τώ τα τα η µε ρο µί σθια ι σχύ ουν για ερ γα σία και α µοι βή πέ ντε (5) 
ηµε ρών την ε βδο µά δα (ΣΣΕ 14.7.2009).
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Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
1. Επίδοµα τριετιών. Στις τρεις (3) τρι ε τί ες που ι σχύ ουν σή µε ρα, προ στί θε ται 

τέ ταρ τη (4) τρι ε τία που προ σαυ ξά νει ε πί σης µε 5% τα η µε ρο µί σθια. Για την  α να -
γνώ ρι ση της τέ ταρ της (4) τρι ε τί ας αρ κούν  450 η µε ρο µί σθια, ε νώ για τις προη -
γού µε νες τρι ε τί ες α παι τεί ται για κά θε τρι ε τία η πραγ µα το ποί η ση 600 η µε ρο µι σθί -
ων ό πως ί σχυε µέ χρι σή µε ρα (ΣΣE 20.5.1996).   
Χο ρη γεί ται ε πι πλέ ον µία τρι ε τία µε πο σο στό 5% υ πο λο γι ζό µε νη στα πα ρα πά νω
βα σι κά η µε ρο µί σθια, δη λα δή ι σχύ ουν πέ ντε (5) τρι ε τί ες (ΣΣΕ 23.4.1999).
Χορηγείται µία επί πλέον τριετία και από πέντε γίνονται έξι (6) (ΣΣΕ 23.4.2003).
Χορηγείται µία επί πλέον τριετία και από έξι γίνονται επτά (7) (ΣΣΕ 6.6.2006).
Για την α πό δο ση τρι ε τί ας προ σµε τρά ται και ο χρό νος στρα τι ω τι κής θη τεί ας στο
σύ νο λό του, αρ κεί ο ερ γα ζό µε νος πριν την στρά τευ σή του να έ χει πραγ µα το -
ποιή σει ως ερ γα το τε χνί της οι κο δό µος ή ως ερ γα ζό µε νος σε συ να φή προς τις 
οι κο δο µι κές ερ γα σί ες ει δι κό τη τα που α να φέ ρε ται στη σύµ βα ση, 100 η µε ρο µί -
σθια πριν τη στρά τευ ση και 100 η µε ρο µί σθια µε τά τη στρά τευ ση (ΣΣΕ 8.6.2000).

2. Επίδοµα σπουδών
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε πί του βα σι κού η µε ρο µι σθί ου : 5% στους ερ γα το τε χνί τες
που έ χουν α πο φοι τή σει α πό Γυ µνά σιο, 7% στους ερ γα το τε χνί τες που έ χουν
α πο φοι τή σει α πό Λύ κει ο, 10% στους ερ γα το τε χνί τες που  έ χουν α πο φοι τή σει
α πό ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, ε πι µορ φω τι κά προ γράµ µα τα και προ γράµ µα τα
ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι σης του OΑ ΕΔ∆, ή ερ γο λη πτι κών ή ερ γα τι κών ορ γα νώ σε -
ων υ πό την ε πί βλε ψη του O Α ΕΔ∆ δι αρ κεί ας 120 ω ρών του λά χι στον.
(ΣΣΕ 10.6.1992)

3. Επίδοµα γάµου.
Στις ερ γα το τε χνί τρι ες που κα λύ πτει η ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου
10% µε τις ί δι ες πρου πο θέ σεις των ερ γα το τε χνι τών (ΣΣΕ 23.5.1990).

4. Στους ερ γα ζό µε νους σε υ πό γει α τε χνι κά έρ γα (σή ραγ γες, στο ές, κ.λπ.) χο ρη γεί -
ται ε πί δο µα 10%. (ΣΣΕ 23.5.1990)

5. Στους ερ γα ζό µε νους σε σκα λω σιές (κτι ρί ων-κα µι νά δων κ.λπ.) ύ ψους ά νω των 30
µέ τρων χο ρη γεί ται, ε πί δο µα κα τά 15% του η µε ρο µι σθί ου (ΣΣΕ 17.6.2002).

6. Εις ήν πε ρί πτω σιν ο ερ γο δό της ή θε λε µε τα φέ ρει τους ερ γα ζό µε νους ε κτός
των ο ρί ων της τέ ως Δ∆ι οι κή σε ως Πρω τευ ού σης και των λοι πών πό λε ων  και εις
α πό στα σιν µεί ζο να των δέ κα χι λι ο µέ τρων, α πό της εν αυ ταίς α στι κής αυ τών κα -
τοι κί ας υ πο χρε ού ται εις κα τα βο λήν προ σαυ ξή σε ως εκ δέ κα τοις ε κα τό (10%) 
ε πί των ως ά νω κα τω τά των ο ρί ων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων 
(54/75Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

7. Επίδοµα θαλάσσης. Καταβάλλεται επίδοµα θαλάσσης 5% για Oικοδόµους και
εργαζόµενους σε έργα ή τµήµατα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα,
περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά µε
πλωτά µέσα (ΣΣΕ 26.7.2002).
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ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. ΩΩς υ πη ρε σία ή προϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται, πλην της τοι αύ της πα ρά τω εις όν ή δη
υ πη ρε τούν οι µι σθω τοί ερ γο δό τη, πά σα ε τέ ρα ο µο ει δής τοι αύ τη παρ’  οι ω δή πο -
τε ερ γο δό τη δι α νυ θεί σα ε πί σχέ σεις ερ γα σί ας ι δι ω τι κού ή δη µο σί ου δι καί ου, ως
και η ά σκη σις αυ το τε λούς ε παγ γέλ µα τος, α πο δει κνυ ο µέ νη διά πι στο ποι η τι κών
των προη γου µέ νων ερ γο δο τών και εν α πο δε δειγ µέ νη α δυ να µία προ σκο µί σε ως
τοι ού των  διά του α σφα λι στι κού βι βλι α ρί ου, εν πε ρι πτώ σει δε α σκή σε ως αυ το τε -
λούς ε παγ γέλ µα τος διά βε βαι ώ σε ως του αρ µο δί ου Oι κο νο µι κού Ε φό ρου ή άλ λης
αρ χής βε βαι ού σης τον χρό νο της τοι αύ της α σκή σε ως. (62/81 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

2. Τε χνί της θε ω ρεί ται ε κεί νος που έ χει τε χνι κή ε ξει δί κευ ση και εί ναι ι κα νός να ε κτε -
λέ σει µόνος µία ή δύο τε χνι κές ερ γα σί ες των πα ρα πά νω ει δι κο τή των και έ χει 
υ πη ρε σία ή προϋπη ρε σία στην τέ χνη τέσ σε ρα (4) χρό νια  ή τρία (3) χρό νια µε
πτυ χίο ει δι κής σχο λής ή σε κά θε πε ρί πτω ση έ χει πραγ µα το ποιή σει ο πρώ τος 600
η µε ρο µί σθια και ο δεύ τε ρος 450 η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 23.5.1990).
Βοη θός τε χνί τη και ει δι κευ µέ νος ερ γά της θε ω ρεί ται ε κεί νος που έ χει δύο (2)
χρό νια υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία στην ει δι κό τη τα ή έ χει πραγ µα το ποιή σει 300 
η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 23.5.1990).

3. Κα θι ε ρώ νε ται πεν θή µε ρη ε βδο µά δα ερ γα σί ας (8/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).
4. Το ω ρά ριο των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο νται στην πα ρού σα µειώ νε ται κα τά 15 

λε πτά την η µέ ρα, κα θο ρί ζε ται δη λα δή σε 38 ώ ρες και 45 λε πτά την ε βδο µά δα
(Δ∆Α 58/85).

5. Δ∆ιά την χρο νι κήν πε ρί ο δον α πό 15ης Μαί ου έ ως 30 Σε πτεµ βρί ου, αι ώ ραι η µε ρη -
σί ας ερ γα σί ας ο ρί ζο νται συ νε χείς, υ πό την πρου πό θε σιν ό τι εις ε κά στην πε ρί -
πτω σιν δεν ε πέρ χε ται α ντί θε σις προς τας α στυ νο µι κάς δι α τά ξεις πε ρί ω ρών κοι -
νής η συ χί ας κ.λπ. (62/81 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

6. Α που σία του ερ γα ζό µε νου µε υ παι τιό τη τά του, ε πι φέ ρει µεί ω ση της α µοι βής του,
α νά λο γον της α που σί ας ως προς το ι σχύ ον ω ρά ριο (54/75 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

7. Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ώ νο νται να κα τα βάλ λουν ο λό κλη ρο το η µε ρο µί σθιο των
η µε ρών που ε µπο δί στη κε ή δι α κό πη κε η ερ γα σία λό γω και ρι κών συν θη κών ή
α πό ο ποι α δή πο τε άλ λη αι τία, µε τον ό ρο ό τι οι ερ γα ζό µε νοι θα προ σέρ χο νται και
θα εί ναι στη διά θε ση του ερ γο δό τη ό λες τις ερ γά σι µες ώ ρες (ΣΣΕ 18.4.1994).

8. Η πλη ρω µή των η µε ρο µι σθί ων γί νε ται στον τό πο ερ γα σί ας, ό πως ο ρί ζει ο νό µος
και χο ρη γεί ται εκ κα θα ρι στι κό ση µεί ω µα που α να φέ ρει α να λυ τι κά τις πά σης 
φύ σε ως α πο δο χές, τις κρα τή σεις και τις η µέ ρες ερ γα σί ας (38/87 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

9. Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φώ νη σαν να κα τα βάλ λουν κοι νές προ σπά θει ες για
την εκ παί δευ ση, ει δί κευ ση, ε πα νει δί κευ ση των ερ γα ζο µέ νων του κλά δου, µε την
ορ γά νω ση αρ χι κά εκ παι δευ τι κών σε µι να ρί ων στην Α θή να και στη συ νέ χει α 
σ’ ό λη τη χώ ρα µε την ί δρυ ση και λει τουρ γία ει δι κών σχο λών (ΣΣΕ 2.10.1989).

10.Τα µέ ρη συµ φω νούν ώ στε:
(1) Να προ βούν σε κοι νές ε νέρ γει ες για την ε ξί σω ση των η µε ρών α δεί ας µε τους

άλ λους ερ γα ζό µε νους του ι δι ω τι κού το µέα µε κα τάλ λη λη αύ ξη ση του πο σο -
στού του α δει ο σή µου.
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(2) Τα συ σκευ α ζό µε να δο µι κά υ λι κά, τσι µέ ντα κ.λπ. να µην ζυ γί ζουν πά νω α πό 25
κι λά.

(3) Στο τσι µέ ντο να πε ριέ χο νται χη µι κές ου σί ες που ε ξου δε τε ρώ νουν εκ ζε µα τι κά
και αλ λερ γι κά συ µπτώ µα τα (ΣΣΕ 15.6.1993).

(4) Την υ λο ποί η ση του άρ θρου 5 της α πό 2.10.1989 Συλ λο γι κής Σύµ βα σης :

α) Σε πε ρί πτω ση ερ γα τι κού α τυ χή µα τος στο χώ ρο ερ γα σί ας ο υ πό χρε ος 
ερ γο δό της κα τα βάλ λει το συµ φω νη µέ νο η µε ρο µί σθιο ά σχε τα α πό την
προη γού µε νη α πα σχό λη ση κα θό λη τη διάρ κει α της α πο δε δειγ µέ νης α νι κα -
νό τη τας του πα θό ντος ε φό σον η διάρ κει α αυ τή δεν υ περ βεί τις 25 η µέ ρες
το χρό νο.

β) Σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ο υ πό χρε ος  ερ γο δό της κα τα βάλ λει το συµ φω νη -
µέ νο η µε ρο µί σθιο κα θό λη της διάρ κει α της α πο δε δειγ µέ νης α σθέ νει ας του
α σθε νούς ε φό σον η διάρ κει α αυ τή δεν υ περ βαί νει το χρο νι κό ό ριο που 
ο ρί ζει ο νό µος και ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος έ χει προ σλη φθεί 10 η µέ ρες πριν
την α σθέ νει α, α πό τον ερ γο δό τη.

γ) Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται ό τι, για την κα τα βο λή των πα ρα πά νω η µε ρο µι σθί ων υ πό χρε -
ος ερ γο δό της εί ναι ο πραγ µα τι κά κα τα βάλ λων τις α µοι βές του ερ γα ζό µε -
νου δη λα δή:

• Σε πε ρί πτω ση αυ τε πι στα σί ας ο κύ ρι ος του έρ γου.

• Σε πε ρί πτω ση ερ γο λα βιών ο συµ βα σιού χος ερ γο λή πτης α νά δο χος του
έρ γου και

• Σε πε ρί πτω ση υ περ γο λα βί ας που α να τί θε ται µε ι δι ω τι κό συµ φω νη τι κό
και για το α ντι κεί µε νό της, ερ γο δό της εί ναι ο υ περ γο λά βος.

Α πό τις πιο πά νω κα τα βο λές α φαι ρού νται τα πο σά που ει σπράτ τει ο πα -
θών ή α σθε νής α πό τον α σφα λι στι κό φο ρέα στον ο ποί ο εί ναι υ πο χρε ω -
τι κά α πό το νό µο α σφα λι σµέ νος (ΣΣΕ 10.6.1992).

11. Εις τους πε ρί ών η πα ρού σα µι σθω τούς, τους α πα σχο λού µε νους µε την τρι βήν
µω σαϊ κών δα πέ δων, µαρ µά ρων και πα τω µά των, οι ερ γο δό ται υ πο χρε ού νται να
πα ρέ χουν προ στα τευ τι κήν µά σκαν (62/81 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

12. Σε ό λα τα ερ γο τά ξια πρέ πει να τη ρού νται (α πό τον ερ γο δό τη αλ λά και τον 
ερ γα ζό µε νο) µε αυ στη ρό τη τα και συ νέ πει α οι κα τά νό µο κα νό νες υ γι ει νής και
α σφα λεί ας µε τα ξύ των ο ποί ων εν δει κτι κά α να φέ ρο νται το φο ρη τό φαρ µα κεί ο,
τα προ στα τευ τι κά κρά νη, οι µά σκες βα φέ ων κ.λπ. (ΣΣΕ 10.6.1991).

13. Σε ερ γο τά ξια, στα ο ποί α α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ροι α πό 50 ερ γα το τε χνί τες,
ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται :

α) Να έ χει σε ε τοι µό τη τα αυ το κί νη το για την α σφα λή και ά µε ση µε τα φο ρά 
τυ χόν τραυ µα τιών σε ερ γα τι κό α τύ χη µα.

β) Να δι α θέ τει τα α πό το Νό µο προ βλε πό µε να α να γκαί α φάρ µα κα και υ λι κά για
την πα ρο χή Πρώ των Βοη θειών.
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γ) Να δι α θέ τει τους προ βλε πό µε νους α πό το Νό µο χώ ρους υ γι ει νής (α φο δευ -
τή ρια, κα ται ω νι στή ρες µε ζε στό νε ρό κλπ) κα θώς και α σφα λι ζο µέ νους 
(µε κλει δα ριές) χώ ρους α πο δυ τη ρί ων, ε φό σον ι) το ε πι τρέ πει το εί δος του
έρ γου, ιι) η διάρ κει α  αυ τού προ βλέ πε ται µε γα λύ τε ρη των έ ξι µη νών και
ι ιι) το ερ γο τά ξιο πα ρα µέ νει χω ρίς µε τα κί νη ση για χρο νι κό διά στη µα του λά χι -
στον έ ξι µη νών.

δ) O ερ γο δό της ο φεί λει να ε φο διά ζει τους ερ γα ζό µε νους α νά λο γα µε τη φύ ση
των ερ γα σιών που ε κτε λούν : µε αρ βύ λες, γά ντια, µά σκες, κρά νη κ.λπ., προ -
βλε πό µε να α πό τους κα νο νι σµούς και τα θε σµο θε τη µέ να µέ τρα α σφα λεί ας.

ε) Σε πε ρί πτω ση α νά γκης συ στη µα τι κής µε τα φο ράς µε τα χέ ρια οι κο δο µι κών 
υ λι κών, των ο ποί ων η συ σκευ α σία υ περ βαί νει τα 25 κι λά και ο χώ ρος ερ γα -
σί ας βρί σκε ται σε ύ ψος µε γα λύ τε ρο των 6,50 µέ τρων, να δι α τί θε ται του λά χι -
στον µι κρός µη χα νο κί νη τος α νυ ψω τή ρας (ΣΣΕ 10.6.1992).

14. Στα οι κο δο µι κά και τε χνι κά έρ γα που α πα σχο λού νται πά νω α πό 50 ερ γα ζό µε νοι
και έ χουν διάρ κει α πλέ ον των 12 µη νών, εί ναι ε γκα τε στη µέ νοι ψύ κτες για κρύο
νερό για το χρό νο που ε πι βάλ λε ται α πό τις α νά γκες (ΣΣΕ 15.6.1993).

15. Για να πραγµατοποιούν οι εργαζόµενοι τη θερινή τους άδεια, κατά το µήνα
Αύγουστο για 15 συνεχείς ηµερολογιακές ηµέρες σταµατούν οι εργασίες στις
οικοδοµές και τα τεχνικά έργα εφόσον δεν υπάρχει συµβατικό χρονοδιάγραµµα
περάτωσης του έργου (ΣΣΕ 15.6.1993).

16. Στους ερ γα το τε χνί τες που α πα σχο λού νται στις υ πό γει ες στο ές, φρε ά τια, και
άλ λες υ πό γει ες ερ γα σί ες, χο ρη γεί ται 1/2 κι λό γά λα κά θε η µέ ρα και α πα γο ρεύ -
ε ται να δί νε ται η α ξία του σε χρή µα (ΣΣΕ 15.6.1993).

17. Α νε ξάρ τη τα α πό την διάρ κει α και το εί δος της σύµ βα σης (ο ρι σµέ νου χρό νου,
έρ γου κ.λπ.), κα τα βάλ λο νται µε τά α πό 2 µή νες ερ γα σί ες, οι νό µι µες α πο ζη µιώ -
σεις λό γω α πό λυ σης α πό τον ερ γο δό τη ε κτός αν ο ρί ζει δι α φο ρε τι κά γρα πτή,
σύµ φω να µε την ερ γα τι κή νο µο θε σία, σύµ βα ση (ΣΣΕ 15.6.1993).

18. Σε κά θε πε ρί πτω ση ο ερ γο δό της που προ σλαµ βά νει και α µεί βει εί ναι υ πο χρε ω -
µέ νος να χο ρη γεί στον ερ γα ζό µε νο γρα πτή κα ταγ γε λία σύµ βα σης, σε α ντί θε τη
πε ρί πτω ση εί ναι υ πε ρή µε ρος (ΣΣΕ 15.6.1993).

19. Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται ό τι το κα τώ τα το ω ρο µί σθιο για τον υ πο λο γι σµό της α πο ζη µιώ σε -
ως (σε πε ρί πτω ση υ πε ρω ρι α κής α πα σχό λη σης) που προ κύ πτει α πό τα πα ρα πά -
νω η µε ρο µί σθια εί ναι, για κά θε ει δι κό τη τα, ί σο µε τις α ντί στοι χες ε βδο µα διαί ες
α πο δο χές (δη λα δή το α ντί στοι χο κα τώ τα το η µε ρο µί σθιο ε πί πέ ντε) δι αι ρού µε νες
διά των ω ρών της πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σης 
(ΣΣΕ 15.6.1993).

20. Σε πε ρί πτω ση λύ σε ως της σχέ σης ερ γα σί ας, ό ταν πρό κει ται για χρό νο προϋ πη -
ρε σί ας α πό 1 έ ως 2 χρό νια, η κα τα βαλ λό µε νη α πο ζη µί ω ση εί ναι 8 η µε ρο µί σθια
α ντί των 7 που ί σχυε µέ χρι σή µε ρα. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν ό,τι ο νό µος και οι
ΣΣΕ προ βλέ πουν (ΣΣΕ 20.5.1996).   
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21. Oι ερ γο δό τες που κα τα βάλ λουν α πο δε δειγ µέ να στον ερ γα ζό µε νο λι γό τε ρα
α πό τα πα ρα πά νω η µε ρο µί σθια προ σαυ ξη µέ να µε τα ε πι δό µα τα τρι ε τιών, 
γά µου, εκ παί δευ σης κλπ που δι και ού ται και προ βλέ πο νται α πό προη γού µε νες
και άλ λες συµ βα τι κές ρυθ µί σεις, πέ ρα α πό τη νό µι µη κά λυ ψη της δι α φο ράς α -
να δρο µι κά, υ πο χρε ού νται ε πί πλέ ον στην κα τα βο λή προ στί µου για κά θε πε ρί -
πτω ση 150.000 δραχ µών αν η πα ρά βα ση  α φο ρά διά στη µα µέ χρι έ να χρό νο και
200.000 δραχ µές για µε γα λύ τε ρα χρο νι κά δι α στή µα τα.
Ε ντός τριών µη νών α πό την υ πο γρα φή αυ τής της ΣΣΕ οι συµ βαλ λό µε νοι συµ -
φώ νη σαν να ε νερ γή σουν α πό κοι νού για τη νο µι κή και θε σµι κή ρύθ µι ση της
ε πι βο λής και εί σπρα ξης του πα ρα πά νω προ στί µου, του φο ρέα που θα ει σπράτ -
τει κ.λπ. (ΣΣΕ 15.6.1993).

22. Oι νέ οι που σπου δά ζουν έ χουν δι καί ω µα κα τά τις ερ γά σι µες η µέ ρες να α πο χω -
ρή σουν α πό την ερ γα σία τους µία ώ ρα νω ρί τε ρα α πό τη λή ξη του ε φαρ µο ζο µέ -
νου ω ρα ρί ου, χω ρίς να µει ω θούν α ντί στοι χα οι α πο δο χές τους και η α σφά λι ση
που προ βλέ πε ται για τους ερ γα ζό µε νους του κλά δου τους που α πα σχο λού νται
µε πλή ρες ω ρά ριο.
Η  διά τα ξη  αυ τή  ε φαρ µό ζε ται  µό νο  κα τά  την  α ντί στοι χη  σπου δα στι κή  χρο -
νι κή πε ρί ο δο και µό νο για ε κεί νους τους ερ γα το τε χνί τες, που σπου δά ζουν σε
α νώ τε ρα ή α νώ τα τα εκ παι δευ τι κά ι δρύ µα τα, σε λύ κει α, σε δη µό σι ες σχο λές και
στις σχο λές ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι σης, ει δί κευ σης ή ε πι µόρ φω σης του
O.Α.Ε.Δ∆. ή των ε παγ γελ µα τι κών ορ γα νώ σε ων ερ γο δο τών και ερ γα ζο µέ νων.
Τυ χόν  δέ σµευ ση  του  ερ γο δό τη  να  µε τα φέ ρει  το  προ σω πι κό  α πό  τον  τό -
πο ερ γα σί ας στον τό πο κα τοι κί ας δεν ι σχύ ει α πέ να ντι σε ό σους κά νουν χρή ση
της πα ρού σας διά τα ξης. 
Κά θε νέ ος ερ γα ζό µε νος, προ κει µέ νου να κά νει χρή ση του δι και ώ µα τος της πα -
ρού σας διά τα ξης, ο φεί λει να α πο δεί ξει α νελ λι πή και ου σι α στι κή φοί τη ση σε µία
α πό τις πα ρα πά νω σχο λές. Για το σκο πό αυ τό ο φεί λει να προ σκο µί ζει κα τάλ λη -
λες βε βαι ώ σεις της σχο λής του, που να α πο δει κνύ ουν την εγ γρα φή του, τη
σπου δα στι κή πε ρί ο δο, το συ νο λι κό α ριθ µό των ω ρών δι δα σκα λί ας, τον ε λά χι -
στο α παι τού µε νο α ριθ µό πα ρου σιών και τις πα ρου σί ες του. Σε πε ρί πτω ση που
οι α πο δει κνυό µε νες πα ρου σί ες εί ναι λι γό τε ρες α πό τις ε λά χι στες α παι τού µε νες
ή ό ταν δεν υ πάρ χει υ πο χρέ ω ση πα ρου σί ας, ε άν εί ναι λι γό τε ρες α πό τα 3/4 των
συ νο λι κών ω ρών δι δα σκα λί ας, κα θώς και σε πε ρί πτω ση στα σι µό τη τας και µη
προ βι βα σµού, χά νε ται το δι καί ω µα της πα ρού σας διά τα ξης. Η δι α πί στω ση των
πα ρου σιών γί νε ται α νά τρί µη νο µε α νά λο γη ε φαρ µο γή των ά νω α ριθ µη τι κών
ο ρί ων. (ΣΣΕ 11.5.1995)

23. Σε πε ρί πτω ση λύ σης της σχέ σης ερ γα σί ας η κα τα βαλ λό µε νη α πο ζη µί ω ση κα θο -
ρί ζε ται συ νο λι κά ως ε ξής :
Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος     :    5 η µε ρο µί σθια
Α πό 1 έ τος έ ως 2 έ τη       :    8 η µε ρο µίσθια
Α πό 2 έ τη έ ως 5 έ τη           :  15 η µε ρο µί σθια
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Α πό 5 έ τη έ ως 10 έ τη         :   30 η µε ρο µί σθια
Α πό 10 έ τη έ ως 15 έ τη       :   60 η µε ρο µί σθια
Α πό 15 έ τη έ ως 20 έ τη       :   90 η µε ρο µί σθια
Α πό 20 έ τη και ά νω            : 105 η µε ρο µί σθια 

1    
(ΣΣΕ 26.8.1998).

Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν ό τι ο νό µος και οι συλ λο γι κές συµ βά σεις προ βλέ πουν.
24. Η ερ γα σία δι α κό πτε ται σε πε ρι πτώ σεις καύ σω να, ό ταν η θερ µο κρα σία υ περ βαί -

νει τους 38ο C βαθ µούς υ πό σκιά στον τό πο ερ γα σί ας και το η µε ρο µί σθιο κα τα -
βάλ λε ται χω ρίς καµ µία πε ρι κο πή (ΣΣΕ 8.6.2000).

25. Εν περιπτώσει απολύσεως, υποχρεούνται οι εργοδόται εις την άµεσον
εξόφλησιν των απολυοµένων και την παράδοσιν του βιβλιαρίου του ΙΚΑ 
(Δ∆Α 54/75).

26. Τυ χόν µε γα λύ τε ρες α πο δο χές α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα ή ευ νοι κό -
τε ροι ό ροι ερ γα σί ας δεν µε τα βάλ λο νται και υ πε ρι σχύ ουν (ΣΣΕ 14.7.2009). 

27. Όσες διατάξεις Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων ή συνοµολογηµένων Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν 
(ΣΣΕ 14.7.2009). 
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1. Βλέπε όµως και τις ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και 2006-2007
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