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Χει ρι στών εκ σκα πτι κών κ.λπ.
µη χα νη µά των ε κτε λέ σε ως

Τε χνι κών Έργων 
ό λης της χώρας
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ XΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ XΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ Κ.Λ.Π.

ΜΗ ΧΑ ΝΗ ΜΑ ΤΩΩΝ Ε ΚΤΕ ΛΕ ΣΕ ΩΩΣ ΤΕ ΧΝΙ ΚΩΩΝ ΕΡ ΓΩΩΝ
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η από 25.5.1990 ΣΣΕ
2. Η από 19.11.1990 ΣΣΕ
3. Η από 8.7.1991 ΣΣΕ
4. Η α πό 16.4.1992 ΣΣΕ
5. Η Δ∆.A. 12/1993
6.  Η Δ∆.A. 10/1994 
7. Η Δ∆.A. 12/1995
8.  Η Δ∆.A. 14/1996 
9. H α πό 4.3.1997 ΣΣΕ
10.Η Δ∆.A. 32/1998
11.H Δ∆.Α. 21/1999
12.Η α πό 6.6.2000 ΣΣΕ
13.Η από 2.4.2001 ΣΣΕ
14.Η από 26.4.2002 ΣΣΕ
15.Η από 31.3.2003 ΣΣΕ
16.Η από 16.6.2004 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2005
17.Η από 12.4.2006 ΣΣΕ.  Ισχύει και για το 2007
18.Η Δ∆Α 31/2008. Ισχύει και για το 2009
19.Η από 17.9.2010 ΣΣΕ
20.Η Δ∆Α 19/2011

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πο την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών Δ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔ∆Ε)
2. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών

Τεχνικών Εταιρειών 
3. Η 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∆ ΜΕ Δ∆Ε)
4. O Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και Ε.Π.Ε.
5.  Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
6. Πανελλήνια Ένωση Δ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων

Εργοληπτών Δ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕΔ∆ΜΗΕΔ∆Ε)
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7. Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών
Εκσκαπτικών µηχανηµάτων Ελλάδος

8. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανικών Ετοίµου Σκυροδέµατος
9. Σύνδεσµος Ιδιοκτητών χωµατουργικών µηχ/των (ΤΣΑΠΑΣ-ΣΦΥΡΙΟΥ) 

“Η ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ”
Α πο την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Η O µο σπον δία Χει ρι στών Μη χα νο δη γών και Γε ω τρυ πα νι στών Ελ λά δος 
(Δ∆Α 19/2011)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ 
Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ρύθ µι σης υ πά γο νται οι χει ρι στές και βοη θοί χει ρι στών
των πα ντός τύ που και συ στή µα τος λει τουρ γί ας Εκ σκα πτι κών, Α νυ ψω τι κών, Γε ω τρη -
τι κών, Ι σο πε δω τι κών, O δο ποι η τι κών και Χω µα τουρ γι κών εν γέ νει Μη χα νη µά των
Ε κτε λέ σε ως Τε χνι κών Ερ γων, που πε ρι λαµ βά νο νται στο Π.Δ∆. 31/1990 ό λης της
χώ ρας (Δ∆Α 19/2011).

Δ∆.  ΒΑ ΣΙ ΚOΙ ΜΙ ΣΘOΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙΑ 

α. Αυξήσεις έτους 2003
Τα κα τώ τα τα ό ρια των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων των πιο πά νω
ερ γα ζο µέ νων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2003 αυξάνονται από
1.1.2004 κατά ποσοστό 5,2% και καθορίζονται ως εξής:
1. Α δει ού χοι χει ρι στές:  Α πό 1.1.2003 ευρώ 797,00
2. Βοη θοί χει ρι στών: Α πό 1.1.2003 ευρώ 28,37 (ΣΣΕ 31.3.2003)
β. Αυξήσεις ετών 2004 και 2005
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 αυτά θα διαµορφωθούν στις 31.12.2004,
αυξάνονται από 1.1.2005 έως 31.12.2005 κατά ποσοστό 6,5%.
γ. Αυξήσεις ετών 2006 και 2007
Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των πιο πάνω
εργαζοµένων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από
1.1.2006 έως 31.8.2006 κατά ποσοστό 4% και περαιτέρω, όπως αυτά θα
διαµορφωθούν στις 31.8.2006, αυξάνονται από 1.9.2006 έως 30.4.2007 κατά
ποσοστό 3% και ακολούθως, όπως αυτά θα διαµορφωθούν στις 30.4.2007,
αυξάνονται από 1.5.2007 έως 31.12.2007 κατά ποσοστό 6,2% (ΣΣΕ 12.4.2006).

Δ∆. Αυξήσεις ετών 2008 και 2009

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των πιο πάνω
εργαζοµένων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από
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1.1.2008 κατά ποσοστό 6% και περαιτέρω, όπως αυτά θα διαµορφωθούν στις
31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 6,5%.

Ε. Αυξήσεις έτους 2010

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των πιο πάνω
εργαζοµένων, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2009, αυξάνονται από
1.1.2010 κατά ποσοστό 1,1%.

ΣΤ. Έτος 2011

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των πιο πάνω
εργαζοµένων επανέρχονται από 1.11.2011 στο ύψος στο οποίο είχαν διαµορφωθεί
στις 31.12.2009 (Δ∆Α 19/2011).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 

1. Ε πί δο µα Τρι ε τιών
α) Στους α δει ού χους χει ρι στές χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυ ε τί ας, σε πο σο στό 10%

για κά θε µία τρι ε τία α πα σχό λη σης και µέ χρι πέ ντε τρι ε τί ες που υ πο λο γί ζε ται
στους πιο πά νω βα σι κούς µι σθούς (ΣΣΕ 4.3.1997, ΣΣΕ 17.9.2010).
Σαν χρό νος προ ϋ πη ρε σί ας για την α να γνώ ρι ση των τρι ε τιών υ πο λο γί ζε ται ο
χρό νος α πό την α πό κτη ση της α δεί ας χει ρι στού, και µε την προ ϋ πό θε ση ό τι 
έ χουν πραγ µα το ποιή σει, συ νο λι κά, του λά χι στον, ε ξα κό σια (600) η µε ρο µί σθια,
αλ λιώς α πό τη συ µπλή ρω ση ε ξα κο σί ων (600) η µε ρο µι σθί ων, για την πρώ τη 
τρι ε τία, χι λί ων δι α κο σί ων (1200), του λά χι στον, η µε ρο µι σθί ων αλ λιώς α πό τη 
συ µπλή ρω ση χι λί ων δι α κο σί ων (1200) η µε ρο µι σθί ων για τη δεύ τε ρη τρι ε τία 
(ε ξα ε τία), χι λί ων πε ντα κο σί ων (1500), του λά χι στον, η µε ρο µι σθί ων αλ λιώς α πό
τη συ µπλή ρω ση χι λί ων πε ντα κο σί ων (1500) η µε ρο µι σθί ων, για την τρί τη τρι ε τία
(εν νε α ε τία), χι λί ων ο χτα κο σί ων (1800), του λά χι στον, η µε ρο µι σθί ων, αλ λιώς α πό
τη συ µπλή ρω ση χι λί ων ο χτα κο σί ων (1800), η µε ρο µι σθί ων για την τέ ταρ τη 
τρι ε τία (δω δε κα ε τία) και δύο χι λιά δων ε κα τό (2100), του λά χι στον, η µε ρο µι σθί -
ων, αλ λιώς α πό την συ µπλή ρω ση δύο χι λιά δων ε κα τό (2100), η µε ρο µι σθί ων, για
την πέ µπτη τρι ε τία (δε κα πε ντα ε τία) (ΣΣΕ 4.3.1997, ΣΣΕ 17.9.2010).

β) Δ∆ιευκρινίζεται  ότι ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος που
διανύθηκε µε την ειδικότητα του βοηθού και συνεπώς, χειριστής κάτοχος
αδείας, εφόσον έχει συµπληρώσει 600 ηµεροµίσθια (χειριστού και βοηθού),
δικαιούται να λάβει το επίδοµα της πρώτης τριετίας, υπό την προϋπόθεση ότι
ο συνολικός χρόνος απασχόλησής του ως βοηθού και αδειούχου χειριστή να
είναι τουλάχιστον τρία (3) ηµερολογιακά έτη (ΣΣΕ 12.4.2006, ΣΣΕ 17.9.2010).

γ) Για τους χει ρι στές των νέ ων ο χη µά των - µη χα νη µά των, που υ πή χθη σαν στο
Π.Δ∆. 31/90 "Πε ρί ε πι βλέ ψε ως, συ ντη ρή σε ως και χει ρι σµού Μη χα νη µά των 
Έρ γων", ό πως οι Α ντλί ες ε κτο ξεύ σε ως ε τοί µου Σκυ ρο δέ µα τος (Πρέσ σες
Μπε τού, τα ΤΑ ΜΠΕΡΣ, ΧOΛ ΜΠΑΚΣ, ΓΙ OYΓ ΓΛΙΣ, ΜΠΕΡ ΛΙΕ, ΒΑΓ ΓOΝ-ΝΤΡΙΛ
και άλ λα), η προ ϋ πη ρε σία για την προ σµέ τρη ση των τρι ε τιών αυ τών των Χει -
ρι στών θα υ πο λο γί ζε ται α πό την η µέ ρα που α νέ λα βαν ερ γα σία σαν O δη γοί σε
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αυ τά τα O χή µα τα - Μη χα νή µα τα, µε την προ ϋ πό θε ση ό τι πραγ µα το ποί η σαν
600 του λά χι στον πλή ρη η µε ρο µί σθια για κά θε τρι ε τία στα Μη χα νή µα τα αυ τά.
Αυ τό θα α πο δει κνύ ε ται α πό τα Βι βλιά ρια εν σή µων του Ι ΚΑ ή α πό άλ λες σχε τι -
κές βε βαι ώ σεις των ερ γο δο τών (Δ∆Α 12/1993, ΣΣΕ 17.9.2010).

δ) Για α πα σχό λη ση δι αρ κεί ας µι κρό τε ρης του µή να, των πα ρα πά νω µι σθω τών,
κα θο ρί ζε ται η µε ρο µί σθιο ί σο προς το 1/22 των πιο πά νω α να φε ρο µέ νων 
µι σθών α να λό γου κα τη γο ρί ας, σύµ φω να µε τις τρι ε τί ες, προ σαυ ξη µέ νο µε τα
ε πι δό µα τα που κα θο ρί ζο νται γε νι κά µε την πα ρού σα (Δ∆Α 12/1993, 
ΣΣΕ 17.9.2010).

ε) O α ριθ µός των πραγ µα το ποι ου µέ νων η µε ρο µι σθί ων, που πιο πά νω α να φέ ρο -
νται, θα α πο δει κνύ ε ται α πό τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις των ερ γα ζο µέ νων, 
σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και θα α πο δει κνύ ε ται µε  Πι στο ποι η τι κά των
οικείων ερ γο δο τών (Δ∆Α 12/1993, ΣΣΕ 17.9.2010).

2.  Ε πί δο µα Συ ζύ γου
Σε ό λους τους εγ γά µους µι σθω τούς της πα ρού σας ρύθ µι σης πα ρέ χε ται Ε πί δο -
µα Συ ζύ γου εκ πο σο στού 10% (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).
Το πα ρα πά νω ε πί δο µα χο ρη γεί ται και στους χή ρους ή δι α ζευγ µέ νους εφ’ ό σον
ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α ε νός του λά χι στον παι διού (Δ∆Α 12/1995,
ΣΣΕ 17.9.2010).

3. Ε πί δο µα τέ κνων
α) Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα, χο ρη γεί ται ε πί δο µα 

τέ κνων σε πο σο στό 15% για κά θε παι δί, α πό το τρί το παι δί και πλέ ον, συµ βάλ -
λο ντας έ τσι στην προ σπά θει α για τη µεί ω ση της υ πο γεν νη τι κό τη τας στην 
Ελ λά δα.

β) Α πό την πα ρού σα ρύθ µι ση ε ξαι ρεί ται το πρώ το και δεύ τε ρο παι δί, το ε πί δο µα
των ο ποί ων οι ερ γα ζό µε νοι της πα ρού σας θα ε ξα κο λου θούν να το λαµ βά νουν
µέ σω του O Α ΕΔ∆.

γ) Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 18ου έ τους της η λι κί -
ας ε φό σον δεν ερ γά ζο νται, συ ντη ρού νται α πό τον ερ γα ζό µε νο ή ερ γα ζό µε νη
και εί ναι ά γα µα. O ταν τα τέ κνα σπου δά ζουν σε µε τα λυ κει α κές α να γνω ρι σµέ -
νες σχο λές που λει τουρ γούν µε ά δει α κρα τι κής αρ χής, το ε πί δο µα αυ τό ε ξα -
κο λου θεί να χο ρη γεί ται µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 25ου έ τους της η λι κί ας
τους, πράγ µα που θα α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση κά θε σχο λής. Το ε πί δο µα
αυ τό χο ρη γεί ται και στους α νύ πα ντρους γο νείς και στους ερ γα ζό µε νους-ες
που τε λούν σε χη ρεί α ή σε διά ζευ ξη ή σε διά στα ση ε άν και ε φό σον έ χουν την
ε πι µέ λει α των τέ κνων (ΣΣΕ 6.6.2000, ΣΣΕ 17.9.2010).

4.  Ε πί δο µα Ει δι κών Συν θη κών
Σε ό λους τους Χει ρι στές και βοη θούς χει ρι στές της πα ρού σας χο ρη γεί ται Ε πί δο -
µα Ει δι κών Συν θη κών εκ πο σο στού 15% (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).
Το επίδοµα ειδικών συνθηκών που χορηγείται στους Χειριστές και βοηθούς
Χειριστές της παρούσας ορίζεται από 1.11.2011 σε ποσοστό 13% αντί του
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ισχύοντος 15%, υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου
(Δ∆Α 19/2011).

5. Ε πί δο µα πα ρα µε θο ρί ων πε ρι ο χών
(καταργήθηκε µε την από 16.6.2004 ΣΣΕ, βλ. παράγρ. 19 του κεφ. ΣΤ “Δ∆ιάφορες
παροχές και λοιποί όροι”).

6.  Ε πί δο µα Γα λα ρί ας
Σε ό λους τους µι σθω τούς της πα ρού σας που ερ γά ζο νται µέ σα σε στο ές
(γα λα ρί ες) κα τα βάλ λε ται ει δι κό ε πί δο µα γα λα ρί ας (α νε ξάρ τη το α πό το ε πί δο µα
ει δι κών συν θη κών) εκ πο σο στού 15% (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

7.  Ε πί δο µα O δη γή σε ως Γε ρα νο φό ρων O χη µά των
Στους χει ρι στές που α πα σχο λού νται πα ράλ λη λα στον χει ρι σµό και στην
ο δή γη ση Γε ρα νο φό ρων O χη µά των (αυ το κι νη το γε ρα νών) ε πί των ο ποί ων 
λει τουρ γεί Α νυ ψω τι κό Μη χά νη µα α νυ ψω τι κής ι κα νό τη τας έ ξι (6) έ ως δέ κα (10)
τόν νων και έ χουν τα νό µι µα προ σό ντα γι' αυ τό (Ά δει α χει ρι στού και ά δει α ο δη -
γού αυ το κι νή των) χο ρη γεί ται για κά θε η µέ ρα τέ τοι ας πραγ µα τι κής α πα σχό λη -
σης, α νε ξάρ τη τα α πό τις ώ ρες η µε ρή σι ας ερ γα σί ας τους, προ σαύ ξη ση 10%
υ πο λο γι ζό µε νη ε πί του 1/22 των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών κά θε κα τη γο ρί ας και
για ο χή µα τα-µη χα νή µα τα α νυ ψω τι κής ι κα νό τη τας ά νω των δέ κα (10) τόν νων
πο σο στό 15% (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

8. Ε πί δο µα O δη γή σε ως Μη χα νη µά των Έρ γων
Στους χει ρι στές που ο δη γούν Λα στι χο φό ρα µη χα νή µα τα στο O δι κό δί κτυο, ό πως
Γκρέ ι ντερ, Κα δο φό ρα O χή µα τα, Α ντλί ες ε κτο ξεύ σε ως ε τοί µου Σκυ ρο δέ µα τος,
Τσά πες, Φορ τω τές και λοι πά Μη χα νή µα τα (ε ξαι ρου µέ νων των Ει δι κών Αυ το κι νή -
των µε τα φο ράς υ γρού σκυ ρο δέ µα τος- µπε τού (Βα ρέ λες), κα θό τι τα O χή µα τα
αυ τά εί ναι µε τα φο ρι κά και ό χι µη χα νή µα τα έρ γων) χο ρη γεί ται για κά θε η µέ ρα
τέ τοι ας α πα σχό λη σης στην ο δή γη ση, προ σαύ ξη ση του 1/22 του βα σι κού µι σθού
εκ πο σο στού 6%.
Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται ό τι το α νω τέ ρω ε πί δο µα δεν το δι και ού νται οι Χει ρι στές που ο δη -
γούν τα εν λό γω µη χα νή µα τα, που ερ γά ζο νται σε ερ γο λη πτι κές ε πι χει ρή σεις,
ό ταν τα µη χα νή µα τα αυ τά δι α κι νού νται ε ντός των χώ ρων της πε ρι ο χής του
έρ γου της ερ γο λα βί ας κα θώς και προς τις συ να φείς ε γκα τα στά σεις αυ τής, ή τοι
Συ νερ γεί α ε πι σκευ ών, α πο θή κες, λα το µεί α, Αµ µο ρυ χεί α, χώ ρους λή ψε ως 
δα νεί ων κ.λπ. έ στω κι αν χρη σι µο ποι ούν Δ∆η µό σι ες O δούς προς τού το, ε κτός και
αν µε τα κι νούν τα εν λό γω µη χα νή µα τα α πό το υ πό ψη  έρ γο σε άλ λο έρ γο ή σε
άλ λη πε ρι ο χή για ο ποι ον δή πο τε λό γο (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010). 

9. Ε πί δο µα Y πευ θυ νό τη τος και Βα ρέ ων Μη χα νη µά των
α) Στους χει ρι στές που χει ρί ζο νται µη χα νή µα τα µε ιπ πο δύ να µη µέ χρι 100

ίπ πους κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας και βα ρέ ων µη χα νη µά των εκ
πο σο στού 5%.

β)  Στους χει ρι στές που χει ρί ζο νται µη χα νή µα τα α πό 101 έ ως 200 ίπ πους κα τα -
βάλ λε ται ε πί δο µα εκ πο σο στού 7%.
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γ) Στους χει ρι στές που χει ρί ζο νται µη χα νή µα τα α πό 201 ίπ πους και πά νω κα τα -
βάλ λε ται ε πί δο µα εκ πο σο στού 10% (ΣΣΕ 16.4.1992, ΣΣΕ 17.9.2010).

10. Ε πί δο µα ύ ψους και θά λασ σας
Στους χει ρι στές η λε κτρο κί νη των οι κο δο µι κών γε ρα νών, α ντλιών ε κτό ξευ σης
ε τοί µου σκυ ρο δέ µα τος και άλ λων υ λι κών (πρέσ σες µπε τού) χο ρη γεί ται ε πί δο µα
ύ ψους σε πο σο στό 7,5% αν το ύ ψος της κα µπί νας του χει ρι στού εί ναι α πό 5 και
µέ χρι 10 µέ τρα πά νω α πό τη ε πι φά νει α του ε δά φους και 12,5% αν το ύ ψος 
εί ναι πά νω α πό 10 µέ τρα.  Στους χει ρι στές και βοη θούς πλω τών εκ σκα φέ ων - 
γε ρα νών χο ρη γεί ται ε πί δο µα θά λασ σας, σε πο σο στό 10% (Δ∆Α 12/1993, 
ΣΣΕ 17.9.2010).

11.Επίδοµα Τηλεχειρισµού ή Οθόνης
Στους χειριστές που χειρίζονται µηχ/τα έργων των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε
τηλεχειριστήριο ή οθόνη χορηγείται Ειδικό Επίδοµα Τηλεχειρισµού ή Οθόνης σε
ποσοστό 10%, εφόσον δεν τους χορηγείται το Επίδοµα Ύψους (ΣΣΕ 17.9.2010).

Όλα τα πα ρα πά νω ε πι δό µα τα των πα ρα γρά φων 1 έ ως 11 υ πο λο γί ζο νται ε πί των βα -
σι κών µι σθών και η µε ρο µι σθί ων των µι σθω τών της πα ρού σης και στο ύ ψος που 
δι α µορ φώ νο νται κά θε φο ρά µε τις χο ρη γού µε νες αυ ξή σεις (Δ∆Α 31/2008, 
ΣΣΕ 17.9.2010).
12. Ε πί δο µα ε νοι κί ου

Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα Χει ρι στές  και βοη θούς, που δι α µέ νουν,
λό γω της ερ γα σί ας τους, µα κριά α πό τον τό πο της µο νί µου κα τοι κί ας τους,  
ε φό σον δεν δι α θέ τουν στον τό πο ερ γα σί ας τους δι κή τους ή προ κει µέ νου πε ρί
εγ γά µων δι κή τους ή της συ ζύ γου τους κα τοι κία, πα ρέ χε ται α πό τους ερ γο δό -
τες κα τάλ λη λο κα τά λυ µα δι α µο νής στον τό πο ερ γα σί ας τους. Ε άν για ο ποι ο δή -
πο τε λό γο  δεν πα ρέ χε ται το πα ρα πά νω κα τά λυ µα, χο ρη γεί ται από 1.1.2010 
ε πί δο µα ε νοι κί ου ευρώ 280 ευρώ, α νε ξάρ τη τα α πό το πο σό που κα τα βάλ λει ο
µι σθω τός για  ε νοί κιο. Για να κα τα βλη θεί το ε πί δο µα αυ τό πρέ πει να ε πι δει κνύ -
ε ται στον ερ γο δό τη το σχε τι κό µι σθω τή ριο συµ βό λαι ο ή ελ λεί ψει συµ βο λαί ου
σχε τι κές α πο δεί ξεις του ι δι ο κτή τη πε ρί κα τα βο λής ε νοι κί ου.
Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται ό τι στους δι και ού χους αυ τού του ε πι δό µα τος δεν κα τα βάλ λε ται
σω ρευ τι κά και η ω ριαί α α πο ζη µί ω ση του χρό νου µε τα κί νη σης ε κτός αν α φο ρά
µε τα κί νη ση α πό και προς την ε νοι κι α ζό µε νη κα τοι κία προς το ερ γο τά ξιο που
δι αρ κεί η µε ρη σί ως πλέ ον των δύο ω ρών.
Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται επίσης ό τι σε ό σους ερ γα ζό µε νους κα τε βάλ λε το ε νοί κιο µέ χρι
την έκ δο ση της πα ρού σας, θα συ νε χί σει να κα τα βάλ λε ται, α να προ σαρ µο ζό µε -
νο από 1.1.2010 στο  πο σό των ευρώ 280, α νε ξάρ τη τα αν έ χουν ή ό χι τις πα ρα -
πά νω προϋ πο θέ σεις (ΣΣΕ 17.9.2010).

13.Η µε ρή σια α πο ζη µί ω ση α πο χι ο νι σµού
Στους χει ρι στές και βοη θούς που α πα σχο λού νται στο α πο χι ο νι σµό χο ρη γεί ται 
η µε ρή σια α πο ζη µί ω ση α πο χι ο νι σµού ευρώ 40,00 στους χει ρι στές και ευρώ 30,00
στους βοη θούς, α νε ξαρ τή τως ω ρών α πα σχο λή σε ως κα τά η µέ ρα, πέ ραν των 
άλ λων α πο δο χών τους (ΣΣΕ 16.4.1992, ΣΣΕ 17.9.2010).
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ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ε βδο µα διαί ο ω ρά ριο ερ γα σί ας*
Η εργασία µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται σε σαράντα (40)
ώρες την εβδοµάδα και σε πενθήµερη απασχόληση από Δ∆ευτέρα µέχρι και
Παρασκευή. Ο εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες
την εβδοµάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές
υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αµείβονται µε το καταβαλλόµενο
ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 20% και δε συνυπολογίζονται στα επιτρεπόµενα,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.
Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδοµάδα απασχόληση των
µισθωτών στις επιχειρήσεις που απασχολούν µισθωτούς που υπάγονται στην
παρούσα θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόµιµες
συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση
διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθµίσεις για το νόµιµο ηµερήσιο ωράριο εργασίας 
(Δ∆Α 19/2011).

2.  Κυ ρι α κές και ε ξαι ρε τέ ες αρ γί ες**
Για τις Κυ ρι α κές και τις υ πό του Νό µου κα θο ρι ζό µε νες ε ξαι ρε τέ ες η µέ ρες αρ γί -
ας, ε φό σον ερ γα σθούν οι ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται στην πα ρού σα, θα λαµ βά -
νουν, πέ ραν α πό τις βα σι κές µη νιαί ες α πο δο χές που κα θο ρί ζο νται µε την πα ρού -
σα και έ να ει κο στό δεύ τε ρο (1/22) αυ τών προ σαυ ξη µέ νο κα τά 75%, οι δε η µε ρο -
µί σθι οι το βα σι κό η µε ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τά 75%. Με τα ξύ των νο µί µων
Αρ γιών συ µπε ρι λαµ βά νε ται και η ε ορ τή του Α γίου Πνεύµατος σαν ε ορ τή Αρ γία
για το ε πάγ γελ µα των χει ρι στών και βοη θών Μη χα νη µά των.  Ε πί σης πρέ πει να
κα τα βάλ λο νται και οι υ πό του Νό µου προ βλε πό µε νες προ σαυ ξή σεις για υ πε ρω -
ρι α κή ερ γα σία και νυ χτε ρι νή, ε φό σον πα ρέ χε ται τέ τοι α ερ γα σία (ΣΣΕ 17.9.2010).

3. Ε κτός Έ δρας Α πο ζη µί ω ση
Στους χει ρι στές και βοη θούς της πα ρού σας που α πο στέλ λο νται ε κτός έ δρας
κα τα βάλ λε ται α πο ζη µί ω ση, για την ε κτός έ δρας πα ρα µο νή τους, υ πό τις προ ϋ -
πο θέ σεις και τις δι α τά ξεις που προ βλέ πει η µε α ριθ µό 21091/46 κοι νή Y πουρ γι -
κή Α πό φα ση. Σαν έ δρα θε ω ρεί ται, στην προ κει µέ νη πε ρί πτω ση, ο τό πος της πρό -
σλη ψης του µι σθω τού στο υ πό της ε πι χεί ρη σης ε κτε λού µε νο, κα τά το χρό νο της
πρό σλη ψης, έρ γο (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

4. Ε πάν δρω ση Μη χα νη µά των µε βοη θούς:
Τα µηχανήµατα έργων που η σωστή λειτουργία τους και ο χειρισµός τους απαιτεί
την παρουσία βοηθού χειριστή (όπως γερανοί, πρέσες ετοίµου σκυροδέµατος,
πισωτικά, διαστρωτήρας σκυροδέµατος, τύπου “ΚΟΜΑΤΣΟΥ”, γεωτρύπανα
κ.λπ.) θα πρέπει απαραίτητα να επανδρώνονται και µε βοηθό χειριστή.

* Οι ώρες υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η) αµείβοντο µε το καταβαλλόµενο
ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 25% σύµφωνα µε την από 17.9.2010 ΣΣΕ

** Σε παλαιότερες συλλογικές ρυθµίσεις, όπως 1996, 1997 και άλλες αναφερόταν ως ηµέρα
αργίας για το επάγγελµα η Εορτή της Αγίας Βαρβάρας (4 Δ∆εκεµβρίου)
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Οι βοηθοί χειριστές θα πρέπει, κατά τις ώρες εκπαίδευσής τους στο µηχάνηµα,
για την πραγµατοποίηση της προϋπηρεσίας τους, να εργάζονται µαζί µε τον
αδειούχο χειριστή του µηχανήµατος και ο αδειούχος χειριστής δεν µπορεί να
επιβλέπει πάνω από έναν βοηθούς (ΣΣΕ 17.9.2010).
Καταργείται από 1ης Νοεµβρίου 2011 η υποχρέωση επάνδρωσης των
µηχανηµάτων έργων µε βοηθούς χειριστή η οποία προβλέπεται στην παράγραφο
4 του άρθρου 4 της από 17ης Σεπτεµβρίου 2010 συλλογικής σύµβασης εργασίας
(Δ∆Α 19/2011).

5. Γά λα
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στη χο ρή γη ση σε ό λους τους µι σθω τούς της πα ρού -
σας, δω ρε άν κά θε ερ γά σι µη η µέ ρα, µι ας φιά λης γά λα κτος 640 γραµ µα ρί ων ή
του α ντι τί µου σε ευρώ α νε ξάρ τη τα α πό τον α ριθ µό των α πα σχο λου µέ νων στο
Ερ γο τά ξιο χει ρι στών και βοη θών (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

6. Με τα φο ρά των ερ γα ζο µέ νων
Η µε τα φο ρά των χει ρι στών και των βοη θών α πό τον τό πο δι α µο νής στον τό πο
της ερ γα σί ας τους και η ε πι στρο φή τους θα γί νε ται µε κλει στά αυ το κί νη τα των
ερ γο δο τών, κα τάλ λη λα για τη µε τα φο ρά των ερ γα ζο µέ νων χει ρι στών και βοη θών
(ΣΣΕ 16.4.1992, ΣΣΕ 17.9.2010).

7. Α πο ζη µί ω ση χρό νου µε τα κί νη σης
Στους ερ γα ζό µε νους που για τη µε τα κί νη σή τους α πό και προς τον τό πο ερ γα σί -
ας τους α παι τού νται συ νο λι κά πε ρισ σό τε ρο α πό δύο ώ ρες η µε ρη σί ως, κα τα βάλ -
λε ται α πο ζη µί ω ση για κά θε ώ ρα ε πι πλέ ον των δύο ω ρών, που θε ω ρού νται εύ λο -
γος χρό νος µε τα κί νη σης, ευρώ 7,34 α νά ώ ρα για τους χει ρι στές και ευρώ 4,40
ανά ώρα για τους βοη θούς χει ρι στές. Η α πο ζη µί ω ση αυτή κα τα βάλ λε ται στο 
α κέ ραι ο α νά ώ ρα α κό µη και ό ταν η ε πι πλέ ον ώ ρα δεν εί ναι πλή ρης. Η δι α πί στω -
ση του χρό νου µε τα κί νη σης γί νε ται µε συµ φω νία ερ γο δό τη και ερ γα ζό µε νου 
έ πει τα α πό ε κτί µη ση των πραγ µα τι κών δε δο µέ νων που α φο ρούν τη µε τα κί νη ση
(Δ∆Α 21/1999, ΣΣΕ 17.9.2010).

8. Ά δει α γά µου
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στη χο ρή γη ση ά δει ας γά µου, σε ό λους τους πα ρα -
πά νω µι σθω τούς που πρό κει ται να πα ντρευ θούν, εκ πέ ντε (5) η µε ρών µε πλή ρεις
α πο δο χές, µη συµ ψη φι ζο µέ νης αυ τής µε την υ πό του Νό µου υ πο χρε ω τι κή χο ρή -
γη ση κα νο νι κής Α δεί ας (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

9. Πα ρά δο ση ασφαλιστικών βεβαιώσεων Ι ΚΑ
Σε πε ρί πτω ση α πό λυ σης, οι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στην ά µε ση ε ξό φλη ση
κά θε ο φει λό µε νου πο σού και στην πα ρά δο ση του βι βλι α ρί ου Ι ΚΑ πλή ρως ε νη µε -
ρω µέ νου (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

10.Ε ξο φλη τι κές α πο δεί ξεις
Η κα τα βο λή των α πο δο χών στους µι σθω τούς της πα ρού σας θα γί νε ται µε 
ε ξο φλη τι κές α πο δεί ξεις που θα πε ριέ χουν α να λυ τι κά ό λες τις α πο δο χές τους ως
και τις κά θε εί δους κρα τή σεις (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).
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11.Α το µι κές συµ βά σεις
Σε κα µιά πε ρί πτω ση δεν ε πι τρέ πε ται στις α το µι κές συµ βά σεις, ό που συ ντάσ σο -
νται αυ τές, να πε ριέ χο νται ό ροι α ντι στρα τευ ό µε νοι στην ι σχύ ου σα Ερ γα τι κή 
Νο µο θε σία ή δυ σµε νέ στε ροι α πό τους πε ρι ε χο µέ νους στην πα ρού σα.
Σε πε ρί πτω ση γρα πτής κα τάρ τι σης της α το µι κής σύµ βα σης, ο ερ γο δό της υ πο -
χρε ού ται στη χο ρή γη ση α ντι γρά φου αυ τής στον ερ γα ζό µε νο (ΣΣΕ 25.5.1990,
ΣΣΕ 17.9.2010).

12.Μα γει ρεί ο - Φαρ µα κεί ο
Στα υ πό κα τα σκευ ή έρ γα, για την κα τα σκευ ή των ο ποί ων α παι τεί ται µα κρό διά -
στη µα και στα ο ποί α α πα σχο λού νται του λά χι στον 15 χει ρι στές και βοη θοί, πρέ -
πει α πα ραι τή τως:
α) Να υ πάρ χει κα ντί να ή µα γει ρεί ο µε σκο πό την ε ξεύ ρε ση φα γη τού µε πλη ρω -

µή α πό τους ερ γα ζό µε νους.
β) Να υ πάρ χουν τα α πα ραί τη τα υ λι κά (φαρ µα κεί ο) πα ρο χής πρώ των βοη θειών

για την ά µε ση και πρό χει ρη α ντι µε τώ πι ση των α τυ χη µά των και α σθε νειών 
(ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

Η υποχρέωση διατηρήσεως καντίνας ή µαγειρείου καταργείται (Δ∆Α 19/2011).
13.Α το µι κά εί δη προ στα σί ας υ γι ει νής και α σφά λει ας της ερ γα σί ας

Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γού νται κα τάλ λη λα
εί δη α το µι κής προ στα σί ας, τα ο ποί α α νή κουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη και
α ντι κα θί στα νται α πό αυ τόν ό ταν φθεί ρο νται. Τα εί δη αυ τά εί ναι τα ε ξής :
α) φόρ µα ερ γα σί ας  για το χει µώ να και έ να πα ντε λό νι και που κά µι σο για το 

κα λο καί ρι. 
β) α διά βρο χο (νι τσε ρά δα) ή πλα στι κό σακ κά κι ή κα τάλ λη λο τζά κετ α διά βρο χο µε

ε πέν δυ ση για το χει µώ να, 
γ) ζεύ γος υ πο δη µά των ερ γα σί ας (άρ βυ λα)
δ) γά ντια ερ γα σί ας 
ε) κρά νος ερ γα σί ας
Για τον ποι ο τι κό προσ δι ο ρι σµό των  ει δών αυ τών τα µέ ρη θα ζη τή σουν α πό κοι -
νού ή χω ρι στά την τε χνι κή συν δρο µή του ΕΛ.ΙΝ.Y.Α.Ε. (Ελ λη νι κού Ιν στι τού του 
Y γι ει νής και Α σφά λει ας της Ερ γα σί ας), ώ στε σε προ σε χή συλ λο γι κη ρύθ µι ση να
προσ δι ο ρί σουν τα εί δη αυ τά α κρι βέ στε ρα (ΣΣΕ 17.9.2010).

14.Συν δι κα λι στι κή συν δρο µή
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στην πα ρα κρά τη ση πο σο στού ε νός ε πί τοις χι λί οις
(1ο/οο) α πό τις συ νο λι κές µη νιαί ες α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων χει ρι στών και
βοη θών µη χα νη µά των, σαν Συν δι κα λι στι κή Ει σφο ρά υ πέρ της O µο σπον δί ας Χει -
ρι στών Μη χα νο δη γών και Γε ω τρυ πα νι στών Ελ λά δος.  Το πο σό που θα προ κύ -
πτει, α πό την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση, κά θε η µε ρο λο γι α κό τρί µη νο, θα κα τα τί -
θε ται στον λο γα ρι α σµό της O µο σπον δί ας στην Ε θνι κή Τρά πε ζα της Ελ λά δος 
(Κε ντρι κό Κα τά στη µα Α θη νών) µε α ριθ µό 040/482346-05.  Oι ερ γα ζό µε νοι χει ρι -
στές και βοη θοί έ χουν το δι καί ω µα µε γρα πτή δή λω ση τους προς τον ερ γο δό τη

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

2275

Χ
ΕΙ

 Ρ
Ι Σ

ΤΩΩ
Ν

 Ε
Κ

 ΣΚ
Α

 Π
ΤΙ

 Κ
ΩΩ

Ν
 Μ

Η
 Χ

Α
 Ν

Η
 Μ

Α
 ΤΩΩ

Ν
 Τ

Ε Χ
Ν

Ι Κ
ΩΩ

Ν
 Ε

Ρ
ΓΩΩ

Ν

10



τους ν' αρ νη θούν την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση της ει σφο ράς (ΣΣΕ 17.9.2010).
15.Σχο λές Ε πι µόρ φω σης

Συµ φω νεί ται µε τα ξύ των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών ό τι θα γί νει κοι νή και συ ντο νι -
σµέ νη προ σπά θει α προς τον O Α ΕΔ∆ να ι δρυ θούν και να λει τουρ γή σουν Σχο λές
εκ παι δεύ σε ως και ε πι µορ φώ σε ως των Χει ρι στών και Βοη θών, σε ό λα τα δι α µε ρί -
σµα τα της Χώ ρας, µε σκο πό και στό χο την πιο πλή ρη τε χνι κή κα τάρ τι ση τό σο στα
εν χρή σει Μη χα νή µα τα ό σο και στη νέα Τε χνο λο γία, των α δει ού χων χει ρι στών και
των βοη θων µη χα νη µά των που θα έ χουν προ ϋ πη ρε σία βοη θού του λά χι στον ε ξα -
κό σια (600) η µε ρο µί σθια ή κα τά το ή µι συ βοη θού χει ρι στού και το    
υ πό λοι πο ή µι συ υ πη ρε σία σε συ νερ γεί ο ε πι σκευ ών µη χα νη µά των, ό σο και των 
α δει ού χων χει ρι στών µι ας ο µά δας µη χα νη µά των σε άλ λη ο µά δα. 
Oι λε πτο µέ ρει ες και τα προ σό ντα που θα α παι τη θούν γι' αυ τούς που θα έ χουν το
δι καί ω µα ει σα γω γής στις Σχο λές ως και ο χρό νος εκ παί δευ σής των, θα κα νο νι -
σθούν µε κοι νές συ να ντή σεις εκ προ σώ πων των ερ γο δο τών, των ερ γα ζο µέ νων
και των Y πη ρε σι α κών πα ρα γό ντων του O Α ΕΔ∆.
Θε ω ρεί ται ε πι βε βλη µέ νη η πα ρα πά νω ί δρυ ση και λει τουρ γία Σχο λών, τό σο για
την κα λή χρή ση και συ ντή ρη ση των µη χα νη µά των και την α πο φυ γή α ναι τί ων φθο -
ρών, που συ νε πά γε ται σο βα ρο τά τη ζη µία για την εν γέ νει Ε θνι κή Oι κο νο µία, ό σο
και για την αύ ξη ση της α πο δο τι κό τη τας αυ τών. Το ε πί δο µα µε τεκ παί δευ σης και
ε πι µόρ φω σης των ευ δο κί µως ε ξερ χο µέ νων α πό τις σχο λές χει ρι στών, θα κα νο νι -
σθεί µε νέα συµ φω νία µε τα ξύ των Oρ γα νώ σε ων ερ γα ζο µέ νων και ερ γο δο τών, 
ό ταν θα αρ χί σει η λει τουρ γία των Σχο λών (ΣΣΕ 25.5.1990, ΣΣΕ 17.9.2010).

16.Συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι θα πρέπει να εφαρµόζεται η
παρούσα ρύθµιση στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που εργάζονται στις
δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι µέλη των συµβαλλόµενων στην παρούσα,
εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΣΕ 2.4.2001, ΣΣΕ 17.9.2010).

17.Στους εργαζόµενους της παρούσας, όταν ο χρόνος ηµερήσιας εργασίας τους
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες χορηγείται διάλειµµα 15 λεπτών (σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 4 του ΠΔ∆ 88/89 για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 93/104/ΕΚ),
κατά τη διάρκεια του οποίου δικαιούνται να αποµακρύνθούν από την θέση
εργασίας τους, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό εργασιών των επιχειρήσεων 
(ΣΣΕ 2.4.2001, ΣΣΕ 17.9.2010).

18.Συνδικαλιστικές άδειες
Στους κατέχοντες θέση στο Προεδρείο της πιο αντιπροσωπευτικής
Δ∆ευτεροβάθµιας οµοιοεπαγγελµατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και στον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα των πιο αντιπροσωπευτικών
Πρωτοβάθµιων οµοιοεπαγγελµατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, χορηγείται
άδεια απουσίας, µέχρι πέντε (5) ηµέρες το µήνα, µετ’ αποδοχών (ΣΣΕ 16.6.2004,
ΣΣΕ 17.9.2010).

19.Α πο δο χές α νώ τε ρες απ'αυ τές που καθορίζονται µε την πα ρού σα ή ευ νοϊ κό τε ροι
ό ροι ερ γα σί ας, που προ βλέ πο νται α πό νό µους, προεδρικά δι α τάγ µα τα, υ πουρ γι -
κές α πο φά σεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, κα νο νι σµούς ερ γα σί ας, έ θι µα κ.λπ., πλην του
επιδόµατος παραµεθορίων περιοχών, που προβλεπόταν στο Κεφ. Γ’ παράγρ. 5
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της από 31.5.2003 ΣΣΕ (Πράξη Καταθ. Υπ. Εργ. 15/15.4.2003), το οποίο επίδοµα,
µετά από ρητή συµφωνία, καταργήθηκε πλήρως, δε θί γο νται α πό την πα ρού σα
και ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν (Δ∆Α 19/2011).

20.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 17.9.2010 ΣΣΕ
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 36/9.11.2010), εφόσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται µε την
παρούσα (Δ∆Α 19/2011).
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