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Χει ρι στών Δ∆η µο σί ου,

Ν.Π.Δ∆.Δ∆. & O.Τ.Α. 
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ Α ΝY ΨΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ ΚΛΠ ΜΗ ΧΑ ΝΗ ΜΑ ΤΩΩΝ 

ΤOY Δ∆Η ΜO ΣΙ OY - Ν.Π.Δ∆.Δ∆. & O.Τ.Α.

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

1. H ΣΣΕ 30.10.1989  (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 131/1989)
2. H Δ∆.Α. 48/1990  ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  (Π.Κ. 38/1990)
3. H ΣΣΕ  22.10.1991  (Π.Κ. 109/1991)
4. H Δ∆.Α. 13/1993 ( Π.Κ .12/1993)
5. H ΣΣΕ 15.7.1994 ( Π.Κ. 111/1994)
6. H Δ∆.Α. 10/1995 (Π.Κ. 10/95)
7. H Δ∆.Α. 11/1996 (Π.Κ. 6/1996)
8. H Δ∆.Α. 37/1997 (Π.Κ. 19/1997)
9. H ΣΣΕ 29.5.1998 (Π.Κ. 18/1998)

10. H ΣΣΕ 4.5.1999 (Π.Κ. 22/1999)
11. H ΣΣΕ 10.5.2000 (Π.Κ. 27/2000)
12. H Δ∆Α 22/2001 (Π.Κ. 16/2001)
13. H Δ∆Α 35/2002 (Π.Κ. 24/2002)
14. H Δ∆Α 47/2003 (Π.Κ. 34/2003)
15. H Δ∆Α 40/2004 (Π.Κ. 30/12.10.2004)
16. H Δ∆Α 17/2005 (Π.Κ. 11/7.6.2005)
17. H Δ∆Α 19/2006 (Π.Κ. 9/28.6.2006)
18. H Δ∆Α 21/2007 (Π.Κ. 9/14.5.2007)
19. H Δ∆Α 41/2008 (Π.Κ. 25/25.9.2008)
20. H Δ∆Α 21/2009 (Ορθή επανάληψη) (Π.Κ. 14/22.7.2009)
21. H ΣΣΕ 1.6.2010 (Π.Κ. 5/2.6.2010)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Ελ λη νι κό Δ∆η µό σιο

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Χει ρι στών Μη χα νο δη γών και Γε ω τρυ πα νι στών Ελ λά δος.

Γ.    ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης, υ πά γο νται οι Χει ρι στές, µη χα νο δη γοί και 
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γε ω τρυ πα νι στές ό λων των µη χα νη µά των (Α νυ ψω τι κών, Εκ σκα πτι κών, O δο ποι η τι -
κών,Γε ω τρη τι κών, Γε ωρ γι κών, Πισ σω τι κών, Δ∆ι α γραµ µί σε ων, Κα δο φό ρων, Μη χα νι -
κών Σα ρώ θρων και εν γέ νει Χω µα τουρ γι κών Μη χα νη µά των), κα θώς και οι βοη θοί
τους, πουερ γά ζο νται µε σχέση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου στις δη µό σι ες υ πη ρε σί -
ες, στιςυ πη ρε σί ες των ΝΠΔ∆Δ∆ και των O ΤΑ ό λης της χώ ρας, κα θώς και στους ορ γα -
νι σµούς Λεσινίου  και Κω παί δας, και εί ναι µέ λη Πρω το βάθ µι ων Σω µα τεί ων, τα 
ο ποί α α νή κουν στην Oµοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών
Ελλάδος (ΣΣΕ 1.6.2010).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Ή Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙOY

1. Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση µισθωτούς εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 παράγρ. 2 και 28 του Ν. 3205/2003 “Μισθολογικές ρυθµίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δ∆ηµοσίου, ΝΠΔ∆Δ∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των
Ενόπλων Δ∆υνάµεων και αντίστοιχα της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/17.4.2006) 
και του Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α’/2007) του Ν. 3670/2008, του Ν. 3833/2010,
όπως τροποποιήθηκε και συµπλήρώθηκε µε το άρθρο 90 του Ν. 3842/2010 και το
άρθρο τρίτο του Ν. 3845/2010 (ΣΣΕ 1.6.2010).

2. Οι υπαγόµενοι στην παρούσα κατατάσσονται στη µισθολογική κατηγορία Δ∆Ε και
στα µισθολογικά κλιµάκια αυτής, σύµφωνα µε την αναγνωρισµένη υπηρεσία στο
Δ∆ηµόσιο, ΝΠΔ∆Δ∆ ή ΟΤΑ και στους Οργανισµούς Λεσινίου και Κωπαϊδας 
(Δ∆Α 40/2004).

3. Έκτακτη οικονοµική παροχή έτους 2009
Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς (εργαζόµενους µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισµένου
χρόνου) χορηγείται για το έτος 2009, εφάπαξ ποσό έκτακτης οικονοµικής
παροχής µε βάση το ύψος των συνολικών  µηνιαίων αποδοχών τους,
συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως  επιδοµάτων, πλην οικογενειακής
παροχής, που καταβάλλονται την 31.12.2008 ως κάτωθι: 
α. Για τους εργαζόµενους µε σχέση αορίστου χρόνου για σύνολο µηνιαίων

αποδοχών µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ, το ποσό των πεντακοσίων
εξήντα (560,00) ευρώ, ενώ για σύνολο µηνιαίων αποδοχών από χίλια
πεντακόσια ένα (1501,00) ευρώ µέχρι χίλια επτακόσια (1.700,00) ευρώ, ποσό
τριακοσίων (300,00) ευρώ.

β) Για τους εργαζόµενους µε σχέση ορισµένου χρόνου χορηγείται, εκ του ως
άνω ποσού, η αναλογία που αντιστοιχεί στο χρόνο απαχόλησης του εντός του
έτους 2009.

Τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε καµία κράτηση, τέλος και φόρο
εισοδήµατος
Η καταβολή των εφάπαξ ποσών της έκτακτης οικονοµικής παροχής έτους 2009
θα χορηγηθεί στους δικαιούχους µε µισθοδοτική κατάσταση, ταυτόχρονα µε την
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καταβολή του µισθού του α’ δεκαπενθηµέρου Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Τυχόν χορηγηθέντα ήδη ποσά εκ µέρους του Ελληνικού Δ∆ηµοσίου, ως έκτακτη
οικονοµική παροχή έτους 2009, στους δικαιούχους της παρούσας,
συµψηφίζονται µε την προβλεπόµενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όµοια
παροχή (Δ∆Α 21/2009).

Ε.   Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγούνται τα ακόλουθα
επιδόµατα:
1. Ειδικό επίδοµα χειριστών τροχοφόρων *

Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους χειριστές ειδικών τροχοφόρων εκσκαφέων
διανοίξεως λάκκων αναδασώσεως  και ορίζεται σε 55,00 ευρώ το µήνα 
(Δ∆Α 40/2004).
Το επίδοµα χειριστών τροχοφόρων που ορίστηκε µε τη Δ∆Α 40/2004 άρθρο 3 παρ.
1, ορίζεται σε 65,00 ευρώ µηνιαίως (Δ∆Α 41/2008).

2. Επίδοµα ειδικής απασχόλησης προσωπικού OΤΑ
Το επίδοµα αυτό χορηγείται βάσει του εδ. α’ της παραγρ. 6 του άρθρου 8 του
Ν. 3205/2003 σε συνδυασµό µε την παράγρ. 2 του άρθρου 3 της Δ∆Α 47/2003,
στους υπαγοµένους στην παρούσα που απασχολούνται στους ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθµού και εργάζονται ως χειριστές στους χώρους απορριµµάτων
(σκουπιδότοπους-χωµατερές για την ταφή-επίχωση απορριµµάτων) και ως
χειριστές σε µηχανήµατα ασφάλτου, και ορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο (132)
ευρώ (Δ∆Α 40/2004, Δ∆Α 17/2005).
Το επίδοµα αυτό µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις καταβάλλεται και
στους εργαζοµένους χειριστές που απασχολούνται στην Περιφέρεια από
1.7.2005 (Δ∆Α 17/2005).

3. Επιδόµατα χειριστών κ.λπ. που µετατάχθηκαν στο δηµόσιο
Τα διατηρούµενα επιδόµατα της περίπτωσης α’  παρ. 1 του άρθρου 10 του
Ν. 2470/1997, που τυχόν χορηγούνται στους εργαζόµενους, που υπάγονται στη
ρύθµιση αυτή, δικαιούνται και οι εργαζόµενοι µε τις ίδιες ειδικότητες στις ίδιες
υπηρεσίες, που έχουν προσληφθεί ή µεταταγεί µετά την 31.12.1996 και πληρούν
τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης (Δ∆Α 40/2004).

4. Επίδοµα απασχολουµένων στις διαγραµµίσεις εθνικών οδών ή λεωφόρων
Το προβλεπόµενο από την παρ. 2 του άρθρου 3 της Δ∆Α 19/2006 ειδικό επίδοµα
που χορηγείται στους χειριστές των µηχανηµάτων διαγραµµίσεων για τις
περιόδους απασχόλησης τους στις διαγραµµίσεις εθνικών οδών ή λεωφόρων και
στους χειριστές των µηχανηµάτων για τις περιόδους απασχόλησής τους σε
ασφαλτικές εργασίες και επούλωση λάκκων εθνικών οδών ή λεωφόρων,
αυξάνεται από 30,00 ευρώ µηνιαίως σε 36,00 ευρώ. Το επίδοµα αυτό
καταβάλλεται και στους χειριστές µηχανηµάτων (όπως καλαθοφόρα κ.λπ.

* Το επίδοµα χειριστών τροχοφόρων προβλέφθηκε αρχικά στη ΣΣΕ 22.10.1991
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µηχανήµατα) για την περίοδο που απασχολούνται στη συντήρηση του
ηλεκτροφωτισµού των εθνικών οδών ή λεωφόρων (Δ∆Α 21/2007).
Το επίδοµα χειριστών µηχανηµάτων διαγράµµισης της Δ∆Α 21/2007 άρθρο 3
παρ. 1 ορίζεται σε 45 ευρώ (Δ∆Α 41/2008).

5. Επίδοµα χειριστών βαρέων µηχανηµάτων
Στους υπαγόµενους στην παρούσα χειριστές και βοηθούς χειριστές βαρέων
µηχανηµάτων µε ιπποδύναµη άνω των 130 HP, χορηγείται επίδοµα 35,00 ευρώ
µηνιαίως από 1.7.2005 (Δ∆Α 17/2005).
Το προβλεπόµενο από την παρ. 3 του άρθρου 3 της Δ∆Α 17/2005 ειδικό επίδοµα
που χορηγείται στους χειριστές και βοηθούς χειριστές των βαρέων
µηχανηµάτων µε ιπποδύναµη άνω των 130 HP, αυξάνεται από 35,00 ευρώ
µηνιαίως σε 40,00 ευρώ  (Δ∆Α 19/2006).
Η ιπποδύναµη των µηχανηµάτων, βάσει της οποίας χορηγείται το προβλεπόµενο
από την παρ. 2 του άρθρου 3 της Δ∆Α 19/06 ειδικό επίδοµα στους χειριστές και
βοηθούς χειριστές των βαρέων µηχανηµάτων, µειώνεται από 130 HP και άνω σε
101 HP και άνω (Δ∆Α 21/2007).
Το επίδοµα χειρισµού µηχανηµάτων ιπποδύναµης άνω των 101 ίππων της 
Δ∆Α 21/2007 άρθρο 3 παρ. 2, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 παρ. 2 της Δ∆Α 19/2006
ορίζεται σε 50 ευρώ (Δ∆Α 41/2008).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 
1. Παροχές σε είδος

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, χορηγούνται οι
ακόλουθες παροχές σε είδος :
α. Δ∆ύο φόρµες εργασίας (µία θερινή και µία χειµερινή) µε την έναρξη της

χειµερινής ή θερινής περιόδου.
β. Δ∆ύο ζευγάρια υποδήµατα εργασίας (ένα τύπου άρβυλο και ένα τύπου

σκαρπίνι) µε την έναρξη της χειµερινής ή θερινής περιόδου.
γ. Ένα ζευγάρι γάντια εργασίας. 
δ. Ένα υφασµάτινο τζάκετ.
Τα ανωτέρω είδη ατοµικής προστασίας θα αντικαθίσταται κάθε χρόνο.
1.1. Χορηγείται  µισό (1/2) λίτρο γάλα νωπό παστεριωµένο ανά ηµέρα

εργασίας.
Σε περίπτωση που η χορήγηση του γάλακτος σε είδος δεν είναι δυνατή για
την υπόχρεη υπηρεσία χορηγείται το αντίτιµο αυτού σε ευρώ, σύµφωνα µε
την τιµή διάθεσης που καθορίζεται από το Yπουργείο Εµπορίου 
(Δ∆Α 11/1996, Δ∆Α 40/2004).

2. Αποζηµίωση εκτός έδρας
Η εκτός έδρας αποζηµίωση και τα οδοιπορικά έξοδα, καταβάλλονται σύµφωνα
µε τα κάθε φορά ισχύονται για τους τακτικούς µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους,
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που εργάζονται µε οποιαδήποτε ειδικότητα στην ίδια υπηρεσία που
απασχολούνται οι εργαζόµενοι που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή (Δ∆Α 37/1997,
Δ∆Α 40/2004).

3. Προστασία των εργαζοµένων από θερµική καταπόνηση
Σε περίπτωση που η θερµοκρασία κατά τους θερινούς µήνες µε ανακοίνωση της
ΕΜΥ υπερβαίνει του 40 βαθµούς κελσίου υπό σκιά, για τους εργαζόµενους που
υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και εργάζονται στην ύπαιθρο, εφαρµόζονται άµεσα
όσα υποδεικνύονται στο Κεφ. Γ’ Υπαίθριες εργασίες της Εγκ. 130427/26.6.90 του
Υπ. Εργασίας, που εξακολουθεί να ισχύει ως έχει (Δ∆Α 47/2003). 

4.  Δ∆ιατήρηση διατάξεων και αρχής ευνοϊκότερης ρύθµισης
α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, όπως αυτός

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το
άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010, ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, που
ορίζονται  µε ατοµική σύµβαση εργασίας και γενικά ευνοϊκότεροι όροι
εργασίας  που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµους,
προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις) προγενέστερες συλλογικές
ρυθµίσεις (σσε ή δα), που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς µε
τους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Κατά τα λοιπά υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010, όπως
αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 3842/2010 και συµπληρώθηκε µε
το άρθρο τρίτο  του ν. 3845/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ∆Α
21/2009, καθώς και όλων των προηγούµενων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων,
εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 1.6.2010).
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