των
Oι κο δό µων
µο νί µων
συ νερ γεί ων
O32R09
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ OΙΚOΔ∆OΜΩΩΝ ΜOΝΙΜΩΩΝ ΣYΝΕΡΓΕΙΩΩΝ
ΒΙOΜΗΧΑΝΙΩΩΝ - ΒΙOΤΕΧΝΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1.

H 83/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 471/Β/9.7.1982)

2.

H από 9.8.1984 ΣΣΕ (ΦΕΚ 595/Β/30.8.1984)

3.

H από 10.6.1985 ΣΣΕ (ΦΕΚ 434Β/10.7.1985)

4.

H 44/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 707/Β/10.7.1985)

5.

H από 19.5.1988 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθ. 59/29.6.1988)

6.

H από 10.7.1989 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθ. 118/8.11.1989)

7.

H από 30.7.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθ. 58/29.8.1990)

8.

H από 15.5.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 33/11.6.1991)

9.

H από 30.7.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 58/29.8.1990)

10. H από 10.6.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 69/24.7.1992)
11. H από 20.7.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 91/5.8.1993)
12. H από 13.4.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 76/31.5.1994)
13. H από 18.5.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 73/16.6.1995)
14. H από 20.5.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 52/30.5.1996)
15. H από 12.5.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 47/30.5.1997)
17. H από 3.5.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 30/11.5.1999)
18. H από 3.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/13.7.2000)
19. H από 20.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 75/26.7.2001)
20. H από 23.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 94/30.7.2002)
21. H από 28.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 40/24.6.2003)
22. H από 21.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 42/2.7.2004)
23. H από 14.4.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 38/22.4.2005)
24. H από 20.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 79/11.7.2006)
25. H από 25.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 74/13.7.2007)
26. H από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 92/28.7.2008)
27. H Δ∆Α 49/2009 (Π.Κ. 29/23.11.2009)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)
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16. H από 10.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 90/30.7.1998)
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2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
Από την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Oικοδόµων και συναφών επαγγελµάτων Ελλάδος

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Σε αυτή τη ρύθµιση υπάγονται οι εργατοτεχνίτες των πιό κάτω ειδικοτήτων δοµικών
εργασιών που απασχολούνται σε όλη τη χώρα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε µόνιµα συνεργεία συντήρησης γενικά των βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, Oργανισµών, ιδρυµάτων και των άλλων εργοδοτών που υπόκεινται στην παρούσα ήτοι :
Κτίστες, Κονιαστές, παρκετοποιοί, Μαρµατογλύπτες, Μπετόν Αρµέ, Μωσαικών
Δ∆απέδων, Πλακοστρωτές γενικά Γύψινων διακοσµήσεων, Ξυλουργοί Oικοδοµών,
Yδραυλικοί γενικά (στους οποίους περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι σε καλοριφέρ), Yδροχρωµατιστές και Ελαιοχρωµατιστές που εκτελούν την εργασία τους µε
µηχανικό µέσο ή οποιοδήποτε άλλο µέσο, Κατασκευαστές στεγών, Μαραγκοί
συντηρητές, Λουστραδόροι, Μηχανοξυλουργοί καθώς και κάθε άλλης ειδικότητας
δοµικών εργασιών µη ειδικά κατονοµαζοµένης στην παρούσα, τόσο οι τεχνίτες όσο
και οι βοηθοί τους καθώς και οι ανειδίκευτοι εργάτες (Δ∆Α 49/2009).
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Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
Τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί
την 31.12.2008, δυνάµει της από 2.6.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά 3,8%
και διαµορφώνονται ως εξής:
α. Τεχνίτες 41,75 ευρώ
β. Βοηθοί τεχνιτών 37,93 ευρώ
γ. Ανειδίκευτοι εργάτες 35,50 ευρώ (Δ∆Α 49/2009).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
Τα νέα βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε τα εξής επιδόµατα:
1. Επίδοµα γάµου
Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% επί του βασικού ηµεροµισθίου.
Το επίδοµα αυτό χορηγείται επίσης και στους διαζευγµένους-νες, χήρους-ρες
καθώς και στις άγαµες µητέρες εφ’ όσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια παιδιών.
Το άρθρο 5 και η παρ. 1 του άρθρου 7 της από 30.3.1989 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκαν µε το άρθρο 20 του Ν. 1849/89 ισχύουν και για τους εργαζοµένους που
καλύπτει αυτή η ρύθµιση (ΣΣΕ 10.7.1989, Δ∆Α 49/2009).
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2. Επίδοµα τριετιών*
Χορηγείται επίδοµα τριετιών κατά 5% και µέχρι έντεκα (11) τριετίες
(Δ∆Α 49/2009).
3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδοµα 5% επί του βασικού ηµεροµισθίου στους εργαζόµενους που
απασχολούνται µε την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχετεύσεως (Δ∆Α 49/2009).
4. Επίδοµα σπουδών
Χορηγείται επίδοµα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ηµεροµισθίου στους
εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιηµένων από δηµόσιους
φορείς εκπαιδευτικών ιδρυµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή σχολής
επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ∆ τεσσάρων (4) εξαµήνων φοίτησης
(ΣΣΕ 28.5.2003, Δ∆Α 49/2009).

1. Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας ορίζεται σε 40 ώρες. Oι αποδοχές των
εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών εργασίας, δεν µειώνονται.
(ΣΣΕ 9.8.1984)
2. Καθιερώνεται εβδοµάδα πέντε εργασίµων ηµερών για όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή (44/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
3. Τεχνίτες θεωρούνται εκείνοι που έχουν τεχνική εξειδίκευση και είναι ικανοί να
εκτελέσουν µόνοι και έντεχνα εργασίες µιας ή περισσοτέρων από τις πιό πάνω
ειδικότητες και εφόσον έχουν αποδεδειγµένη υπηρεσία ή προϋπηρεσία στην
τέχνη τουλάχιστον επτά (7) χρόνια ή πέντε (5) χρόνια και πτυχίο ειδικής σχολής
(ΣΣΕ 9.8.1984).
4. Βοηθοί τεχνίτες θεωρούνται εκείνοι που έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε µία ή περισσότερες από τις πιό πάνω ειδικότητες τεχνιτών (ΣΣΕ 9.8.1984).
5. ΩΩς προϋπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσας θεωρείται εκτός από εκείνη
που έγινε στον εργοδότη που υπηρετούν τώρα οι µισθωτοί, κάθε άλλη οµοειδής

*

Η 11η τριετία χορηγήθηκε µε την από 25.6.2007 ΣΣΕ
Η 10η τριετία χορηγήθηκε µε την από 21.6.2004 ΣΣΕ
Η 9η τριετία χορηγήθηκε µε την από 23.7.2002 ΣΣΕ
Η 8η τριετία χορηγήθηκε µε την από 3.5.1999 ΣΣΕ
Η 7η τριετία χορηγήθηκε µε την από 20.5.1996 ΣΣΕ
Η 6η τριετία χορηγήθηκε µε την από 20.7.1993 ΣΣΕ
Η 5η τριετία χορηγήθηκε µε την από 30.7.1990 ΣΣΕ
Η 4η τριετία χορηγήθηκε µε την από 19.5.1988 ΣΣΕ
Η 3η τριετία χορηγήθηκε µε την από 9.81984 ΣΣΕ
Στην 83/1982 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών προβλέπονταν 2 τριετίες
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ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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πρϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία διανύθηκε µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, καθώς και η άσκηση αυτοτελούς
επαγγέλµατος, που αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των προηγουµένων εργοδοτών, όταν δε αποδεδειγµένα αδυνατούν να προσκοµίσουν αυτά, µε το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς επαγγέλµατος, µε βεβαίωση του αρµόδιου οικονοµικού, εφόρου, ή άλλης αρχής που να βεβαιώνει το χρόνο της άσκησης αυτής (ΣΣΕ 9.8.1984).
6. Oι εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν
άδεια γάµου, πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΣΣΕ 20.7.1993).
7. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 20.7.1993).
8. Εργαζόµενοι, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προυπηρεσία 25 ετών δικαιούνται άδεια 3 εργάσιµων ηµερών επιπλέον της νόµιµης αν εργάζονται 5ήµερο
και 4 εργάσιµων ηµερών αν εργάζονται εξαήµερο.
ΩΩς προυπηρεσία για την εφαρµογή της προηγούµενης διατάξεως, θεωρείται
αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας (ΣΣΕ 30.7.1990).
9. Αυξάνεται σε 20 ηµέρες η άδεια της παραγρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1346/83 για
συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών
εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του
Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι
δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται
σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (ΣΣΕ 13.4.1994).
10. Oι αποζηµιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των προηγουµένων ρυθµίσεων και καθορίζονται ως
εξής:
• Με τη συµπλήρωση 15 ετών, 78 ηµεροµίσθια και
• Με τη συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας 91 ηµεροµίσθια (ΣΣΕ13.4.1994).1
11. Χορηγείται σ’ όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται σ’ αυτή τη ρύθµιση µία
φόρµα και ένα ζευγάρι παπούτσια κάθε εξάµηνο, καθώς και ένα τζάκετ κάθε
χρόνο. Επίσης χορηγείται ένα ζευγάρι γάντια εργασίας και µία µάσκα
εργασίας, τα οποία αντικαθίστανται όταν φθαρούν (ΣΣΕ 18.5.1995).
12. Τα συνολικά κατώτατα ηµεροµίσθια δεν µπορεί να είναι σε καµία περίπτωση
χαµηλότερα από αυτά που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 10.6.1992).
13. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες από τούτη
τη ρύθµιση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν µειώνονται ούτε µεταβάλλονται
µ’ αυτήν (ΣΣΕ 2.6.2008).

1. βλ. όµως και σχετική διάταξη των ΕΓΣΣΕ 2004-5 και 2006-7
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14. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 92/27.7.2008) και
προγενεστέρων ΣΣΕ ή Δ∆Α, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Δ∆ιατάγµατα,
Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, Κανονισµούς Εργασίας, έθιµα κ.λπ. δε
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 49/2009).
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