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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 ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY ΨΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ ΚΛΠ 

ΜΗ ΧΑ ΝΗ ΜΑ ΤΩΩΝ ΛΑ ΤO ΜΕΙ ΩΩΝ ΠΕ ΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΩ ΜΑ ΤOΣ 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 
Για το προ του 1989 χρο νι κό διά στη µα η ρύθµιση αυ τή ή ταν κοι νή µε αυτήν

των χει ρι στών µη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρ µά ρου.

Κοι νές Πέ τρας-Μαρ µά ρου
1. H α πό φα ση 34/1975 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 28521/1975)
2. H α πό φα ση 29/1976 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 39246/1976)
3. H ΣΣΕ της 16.7.1977 (Y.Α. 32100/1977)
4. H ΣΣΕ της 7.6.1978 (Y.Α. 25273/1978)
5. H ΣΣΕ της 17.9.1979 (Π.Κ. 150/7.9.1979) Π.Κ. Ειρ. Αθ. 41/31.10.1979
6. H α πό φα ση 59/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 15456/1980) ΦΕΚ 580/Β/26.6.1980
7. H α πό φα ση 21/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 12730/1981) ΦΕΚ 228/Β/16.4.1981
8. H α πό φα ση 43/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 12730/1981) ΦΕΚ 390/Β/15.6.1982
9. H α πό φα ση 2/1983 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 11493/1983) ΦΕΚ 87/Β/4.3.1983

10. H α πό φα ση 48/1983 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 18317/1983) ΦΕΚ 748/Β/27.12.1983
11. H α πό φα ση 57/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ.17921/27.7.1984) Π.Κ. Ειρ. Αθ.37/24.8.84
12. H α πό φα ση 74/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α.18335/1985) ΦΕΚ 587/Β/1.10.1985
13. H α πό φα ση 41/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 18885/1986) ΦΕΚ 702/Β/20.10.1986
14. H ΣΣΕ της 6.11.1987 (Π.Κ.Yπ.Εργ. 72/13.12.1987) Π.Κ. Ειρ. Αθ.1/4.1.1988
15. H ΣΣΕ της 10.6.1988 (Π.Κ. 122/7.7.1988) Π.Κ. Ειρ. Αθ.82/28.7.1988

Πέ τρας - Χώ µα τος
1. H ΣΣΕ της 11.8.1989 
2. H ΣΣΕ της 29.9.1990 
3. H από φα ση 32/1991 
4. H Δ∆.Α. 9/1992 
5. H Δ∆.Α. 4/1993 
6. H ΣΣΕ της 28.4.1994  
7. H Δ∆.Α. 11/1995 
8. H ΣΣΕ της 30.4.1996. I σχύ ει και για το 1997 
9. H Δ∆.Α. 39/1998 
10. H Δ∆.Α. 7/1999 
11. Η α πό 28.6.2000 ΣΣΕ. (Iσχύει και για το 2001)
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12. Η Δ∆.Α. 26/2002 
13. Η Δ∆.Α. 13/2003 

Μαρµάρου
1. H από 10.10.1989 ΣΣΕ
2. H από 22.10.1990 ΣΣΕ 
3. H από16.9.1991 ΣΣΕ
4. H Δ∆.Α. 6/1993 
5. H από 28.4.1994 ΣΣΕ 
6. H Δ∆Α 8/1995  
7. H από 30.4.1996 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 1997 
8. H Δ∆Α 38/1998 
9. H Δ∆.Α. 17/1999 
10. H από 28.6.2000 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2001 
11. Η Δ∆Α 20/2002
12. Η Δ∆Α 14/2003
Κοινές ρυθµίσεις χειριστών κ.λπ. λατοµείων Μαρµάρου και Λατοµείων Πέτρας-
Χώµατος 
1. Η ΣΣΕ της 30.6.2004. Ισχύει και για το 2005
2. Η Δ∆Α 16/2006. Ισχύει και για το 2007
3. Η από 10.6.2008 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2009
4. Η από 15.9.2010 ΣΣΕ

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πο την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ)
2. O µο σπον δία Σω µα τεί ων Μαρ µά ρων Ελ λά δος  
3. Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
4. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 

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 ΜOΓΗΣ 

Στις δι α τά ξεις της ρύθµισης αυτής υ πά γο νται οι Χει ρι στές και οι βοη θοί χει ρι στών
εκ σκα πτι κών, α νυ ψω τι κών, γε ω τρη τι κών, δι α τρη τι κών, φορ τω τι κών και χω µα τουρ γι -
κών εν γέ νει µη χα νη µά των, καθώς και οι χειριστές και βοηθοί χειριστών αντλιών
εκτοξεύσεως ετοίµου σκυροδέµατος πα ντός τύ που, συ στή µα τος και λει τουρ γί ας,
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που α πα σχο λού νται στα λα το µεί α µαρ µά ρου και στα λατοµεία πέτρας, χώµατος
(χωµατερές), σπαστηροτριβεία, ασβεστοποιεία, παρασκευαστήρια ετοίµου
Σκυροδέµατος, ασφάλτου και σε πάσης φύσεως λατοµικές εργασίες όλης της
χώρας.
Ε πί σης στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται και οι Χει ρι στές και οι βοη θοί τους
που α πα σχο λού νται στην δι α κί νη ση λα το µι κών προϊ ό ντων (φόρ τω ση, εκ φόρ τω ση
και µε τα φο ρά), α νε ξάρ τη τα αν αυ τή γί νε ται σε αυ το τε λείς λα το µι κές ε πι χει ρή σεις ή
σε βι ο µη χα νι κούς χώ ρους (ΣΣΕ 15.9.2010).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY ΚΑΙ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ

1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων των
υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007
µε βάση τις διατάξεις της 16/2006 Δ∆Α αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό
3,5% και όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται
περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%. Εν συνεχεία, όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Με βάση τα παραπάνω διαµορφώνονται ως εξής:
• Α δει ού χοι χει ρι στές, µη χα νο δη γοί, γε ω τρυ πα νι στές, βα σι κός µη νιαί ος 

µι σθός :
Από 1.1.2008 σε 1.041,70 ευρώ, από 1.9.2008 σε 1.075,03 ευρώ και από
1.5.2009 σε 1.134,16 ευρώ

• Βοη θοί χει ρι στών κ.λπ. βα σι κό η µε ρο µί σθιο:
Α πό 1.1.2008, σε 35,13 ευρώ, από 1.9.2008 σε 36,25 ευρώ και από 1.5.2009 σε
38,24 ευρώ (ΣΣΕ 10.6.2008).

2. Τα κα τώ τα τα ό ρια των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων των υ πα γο µέ -
νων στην πα ρού σα µισθωτών, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση
την από 10.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 44/25.6.2008)
διατηρούνται σταθερά κατά τη διάρκεια του έτους 2010 (ΣΣΕ 15.9.2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 
1. Ε πί δο µα Τρι ε τιών 

Oι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί των α δει ού χων χει ρι στών, ό πως δι α µορ φώ νο νται 
κά θε φο ρά, αυ ξά νο νται µε ε πί δο µα τρι ε τιών σε πο σο στό 10% για κά θε µία τρι ε -
τία και µέ χρι  πέ ντε τρι ε τί ες.
Σε ερ γα σι α κές σχέ σεις διάρ κει ας µι κρό τε ρης α πό έ να µή να, για τους χει ρι στές,
κα θο ρί ζε ται η µε ρο µί σθιο ί σο προς το 1/22 του πιο πά νω µι σθού προ σαυ ξη µέ νου
µε το ε πί δο µα τρι ε τιών της α να λό γου πε ρι πτώ σε ως και των λοι πών δι και ου µέ νων
ε πι δο µά των.
ΩΩς χρό νος προ ϋ πη ρε σί ας για την α να γνώ ρι ση των τρι ε τιών των χει ρι στών υ πο -
λο γί ζε ται ο χρό νος που δι α νύ θη κε α πό την εί σο δο στον κλά δο.  Δ∆η λα δή α πό την
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α πό κτη ση α δεί ας χει ρι στού και δύο πλή ρη χρό νια προ της α πο κτή σε ως της 
α δεί ας χει ρι στού µε την ει δι κό τη τα του βοη θού µε την προ ϋ πό θε ση ό τι έ χουν
πραγ µα το ποιή σει οι εν δι α φε ρό µε νοι του λά χι στον 300 η µε ρο µί σθια στις πα ρα πά -
νω ει δι κό τη τες - για κά θε τρι ε τία, αλ λιώς α πό  τη συ µπλή ρω ση 300 η µε ρο µι σθί ων
για την κά θε τρι ε τία και 1500 η µε ρο µι σθί ων εν συ νό λω για την κά λυ ψη των πέ ντε
τρι ε τιών.
Γί νε ται µνεί α ό τι για τους χει ρι στές των νέ ων ο χη µά των - µη χα νη µά των, που υ -
πή χθη σαν στο Προ ε δρι κό Δ∆ιά ταγ µα 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 (ΠΡΕΣ ΣΕΣ ΜΠΕ ΤOY) τα ΤΑ ΜΠΕΡΣ, ΧOΛ ΜΠΑΚΣ, ΚΑ ΤΕΡ ΠΙ ΛΑΡ, ΠΕΡ ΛΙΕ,
ΒΑΓ ΓOΝ-ΝΤΡΙΛ, ΓΙ OYΓ ΓΛΙΣ 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 ως ο δη γοί χει ρι στές σε αυ τά τα ο χή µα τα-µη χα νή µα τα, µε την προ ϋ πό -
θε ση ό τι πραγ µα το ποί η σαν 300 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.
O α ριθ µός των πα ρα πά νω πραγ µα το ποι η µέ νων η µε ρο µι σθί ων θα α πο δει κνύ ε ται
από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις ηµερών εργασίας που χορηγεί το ΙΚΑ σε ο ποι -
ον δή πο τε ερ γο δό τη και στις πε ρι πτώ σεις που α φο ρούν ερ γα σί ες ε κτός α σφα λι -
στι κής πε ρι ο χής ή ερ γα σί ας ε κτός Ελ λά δος, θα α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση των
ερ γο δο τών (Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

2. Ε πί δο µα γά µου  
Σε ό λους τους έγ γα µους χει ρι στές κ.λπ. και βοη θούς της πα ρού σας χορηγείται
ε πί δο µα γά µου εκ πο σο στού 10% επί του βασικού τους µισθού ή ηµεροµισθίου
(Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

3. Ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών
Σε ό λους τους χει ρι στές κ.λπ. και βοη θούς της πα ρού σας χο ρη γεί ται ε πί δο µα 
ει δι κών συν θη κών εκ πο σο στού 15% επί του βασικού τους µισθού ή
ηµεροµισθίου  (Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

4. Ε πί δο µα Βα ρέ ων Μη χα νη µά των και οδηγήσεως 
α) Στους χει ρι στές κ.λπ. 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 Y πευ θυ νό τη τας και Βα ρέ ων Μη χα νη µά των εκ
πο σο στού 6% (Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

β) Στους χει ρι στές κ.λπ. που χει ρί ζο νται µη χα νή µα τα α πό 101 έ ως 300 ίπ πους
κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα εκ πο σο στού 9% (Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, 
ΣΣΕ 10.6.2008).

γ) Στους χει ρι στές κ.λπ.που χει ρί ζο νται  µη χα νή µα τα α πό 301 ίπ πους και ά νω κα -
τα βάλ λε ται ε πί δο µα εκ πο σο στού 10% (Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, 
ΣΣΕ 10.6.2008).

δ) Στους χειριστές αντλιών σκυροδέµατος που διακινούν ή οδηγούν τα εν λόγω
µηχανήµατα στο οδικό δίκτυο  και έχουν τα νόµιµα προσόντα προς τούτο
(δηλαδή άδεια χειριστού και άδεια οδηγού αυτοκινήτου) καταβάλλεται για
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κάθε ηµέρα τέτοιας εργασίας ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεως τους 
σ’ αυτήν, επίδοµα οδηγήσεως σε ποσοστό 8% επί του βασικού τους µισθού
(Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

Ό λα τα πα ρα πά νω ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται στο βα σι κό µι σθό  των χει ρι στών
και στο βα σι κό η µε ρο µί σθιό των βοη θών, ό πως αυ τά δι α µορ φώ νο νται κά θε
φο ρά (Δ∆Α 13/2003, Δ∆Α 14/2003).

5. Επίδοµα γαλαρίας

Σε όλους τους µισθωτούς της παρούσας που απασχολούνται σε εργασίες
λατοµείων πέτρας-χώµατος και εργάζονται µέσα σε γαλαρίες, καταβάλλεται
ειδικό επίδοµα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδοµα ειδικών συνθηκών) εκ
ποσοστού 10% επί του βασικού τους µισθού (Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

6. Έξοδα τοκετού

Στους µισθωτούς που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή σε περίπτωση αποκτήσεως
δεύτερου και πάνω τέκνου, καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ως
συµβολή στα έξοδα τοκετού, 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή,
καταβάλλεται στο τέλος του µηνός γεννήσεως του τέκνου µε την υποβολή
νοµίµως θεωρηµένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή
πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δ∆ηµοτικής Αρχής (ΣΣΕ 10.6.2008).

7. Πλωτών µέσων

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς που απασχολούνται στη
διακίνηση λατοµικών προϊόντων µέσα σε κύτη πλοίων ή άλλου πλωτού µέσου και
σε αµπάρια πλοίων χορηγείται για όσο χρόνο απασχολούνται σ’ αυτά από
1.1.2006 ειδικό επίδοµα σε ποσοστό 7% υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού
ή ηµεροµισθίου της παρούσας (Δ∆Α 16/2006, ΣΣΕ 10.6.2008). 

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 

1. Ε βδο µα διαί α Ερ γα σία - Y πε ρερ γα σία - Y πε ρω ρία

Η ερ γα σία των πα ρα πά νω ερ γα ζο µέ νων κα θο ρί ζε ται µε την πα ρού σα σε 40 ώ ρες
και σε πεν θή µε ρη α πα σχό λη ση α πό Δ∆ευ τέ ρα µέ χρι και Πα ρα σκευ ή. Η α σφα λι στι -
κή κά λυ ψη ό µως των µι σθω τών θα συ νε χί σει να γί νε ται για έ ξι (6) η µέ ρες την 
ε βδο µά δα.
Για την ε ξεύ ρε ση του ω ρο µι σθί ου της κά θε κα τη γο ρί ας των µι σθω τών της πα -
ρού σας, για τον υ πο λο γι σµό της προ σαυ ξή σε ως της υ πε ρερ γα σί ας και της 
υ πε ρω ρί ας, ό ταν πραγ µα το ποι η θεί τέ τοι α ερ γα σία, ι σχύ ουν οι κοι νές προς τού -
το δι α τά ξεις (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

2. Δ∆ιάλειµµα εργασίας. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή
χορηγείται διαλειµµα 15 λεπτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ΠΔ∆
88/99 µεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ηµερήσιας βάρδιας τους, σύµφωνα µε
τον προγραµµατισµό εργασιών των επιχειρήσεων (Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).
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3. Κυ ρι α κές και Αρ γί ες

Για ερ γα σία κα τά τις Κυ ρι α κές και τις Αρ γί ες που έ χουν κα θο ρι στεί α πό τον
Νό µο, ό σοι α πό τους πα ρα πά νω µι σθω τούς α µεί βο νται µε µι σθό δι και ού νται το
1/22 αυ τών προ σαυ ξη µέ νο κα τά 75%.
Oι α µει βό µε νοι µε η µε ρο µί σθιο δι και ού νται έ να η µε ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο 
κα τά 75%.  
Ε πί σης µε την πα ρού σα ρύθ µι ση κα θο ρί ζε ται ό τι µε τα ξύ των κα θι ε ρω µέ νων 
νο µί µων αρ γί ων θα συ µπε ρι λαµ βά νε ται και η ε ορ τή του Α γί ου Πνεύ µα τος, σαν
η µέ ρα ε ορ τα σµού του κλά δου των χει ρι στών και βοη θών µη χα νη µά των.
Σε πε ρί πτω ση που θα ερ γα σθούν κα τά την η µέ ρα αυ τή οι ερ γα ζό µε νοι της 
πα ρού σας, θα δι και ού νται τις προ σαυ ξή σεις που προ βλέ πο νται µε την πα ρού σα
για τις κα θι ε ρω µέ νες αρ γί ες (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

4. Γά λα
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να χο ρη γούν σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους της πα -
ρού σας για κά θε ερ γά σι µη η µέ ρα  µία φιά λη γά λα 640 γραµ µα ρί ων ή το α ντί τι µο
αυ τής σε ευρώ (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

5. Α το µι κά Εί δη Προ στα σί ας
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να χο ρη γούν σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους της 
πα ρού σας ό λα τα α το µι κά εί δη προ στα σί ας που προ βλέ πο νται α πό το άρ θρο 8
πα ραγρ. 1 του κα νο νι σµού Με ταλ λευ τι κών και Λα το µι κών Ερ γα σιών (Y πουρ γι κές 
Α πο φά σεις και Ε γκρί σεις  11-5/Φ/17402/85) και α κό µα έ να δερ µά τι νο σακ κά κι ή
έ να τζά κετ εξ υ φά σµα τος κά θε δύο χρό νια ή το α ντί τι µο αυ τού για την προ µή -
θειά του (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).*

6. Ά δει α Γά µου και γέν νη σης τέ κνων
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στην χο ρή γη ση ά δει ας γά µου σε ό λους τους ερ γα -
ζό µε νους της πα ρού σας που πρό κει ται να πα ντρευ τούν, πέ ντε ερ γα σί µων 
η µε ρών, µε πλή ρεις α πο δο χές, η ο ποί α δεν συµ ψη φί ζε ται µε την προβλεπόµενη
από τον ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήµερα.
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) εργάσιµες η µέ ρες
ά δει α µε α πο δο χές (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

7. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο ερ γο -
δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12)  ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α -
δή πο τε ειδικότητα εργασίας, δι και ού νται ά δει α 5 ε βδο µά δων, δη λα δή
εικοσιπέντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα µία (31)
και είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 10.6.2008).

* Οι Δ∆Α 20/2002 και Δ∆Α 13/2003 προέβλεπαν δερµάτινο ή πλαστικό σακκάκι
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8. Ειδική άδεια
Στον Πρόεδρο και το Γεν. Γραµµατέα των Πρωτοβάθµιων Οµοιοεπαγγελµατικών
Σωµατείων Χειριστών και Βοηθών Μηχανηµάτων Έργων, που ανήκουν στη
δύναµη της Οµοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών
Ελλάδος, χορηγείται Άδεια το πολύ (2) ηµερών το µήνα µε αποδοχές κάθε φορά
που θα συµµετέχουν αποδεδειγµένα στις εξεταστικές Επιτροπές των Νοµαρχιών
για την έκδοση Αδειών Χειριστών (ΣΣΕ 10.6.2008).

9. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έ χουν και οι θε τοί 
γο νείς των παι διών η λι κί ας έ ως 6 ε τών (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

10.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τω µέ νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι -
διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες  κατ’ έ τος ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε νος/η
έ χει 3 παι διά και ά νω (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).
Από 1.1.2008 η παραπάνω χορηγούµενη άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες
και καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος 
(ΕΓΣΣΕ 2008-2009, ΣΣΕ 10.6.2008).

11.Ε πάν δρω ση Μη χα νη µά των µε Βοη θούς
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στην ε πάν δρω ση µη χα νη µά των µε βοη θούς χει ρι -
στών ό που και ό πως προ βλέ πε ται τού το α πό τα άρ θρα 34 και 35 των εν ι σχύ, 
κα νο νι σµού Με ταλ λευ τι κών και Λα το µι κών Ερ γα σιών (ΥΑ 1151/Φ/17402/85) 
(Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

12.Φαρ µα κεί ο - Πρώ τες Βοή θει ες
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται  να δι α τη ρούν στους τό πους ερ γα σί ας και σε πλή -
ρη ε τοι µό τη τα, ά πα ντα τα προ βλε πό µε να α πό τα άρ θρα 9, 10 και 34 του νέ ου Κα -
νο νι σµού Με ταλ λευ τι κών και Λα το µι κών Ερ γα σιών για την ά µε ση α ντι µε τώ πι ση
α τυ χη µά των και α σθε νειών των πα ρα πά νω µι σθω τών (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003,
ΣΣΕ 10.6.2008).

13.Πλη ρω µή των Μι σθω τών - Ε ξο φλη τι κή Α πό δει ξη
Η πλη ρω µή των µι σθω τών 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 τις α πο δο χές τους ως και τις κά θε εί δους κρα τή σεις
(Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

14.Α πο λύ σεις Μι σθω τών
Σε πε ρί πτω ση α πο λύ σε ως χει ρι στών ή βοη θών 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 µέ χρι του τέ λους του προη γου µέ νου της α πο λύ σε ως
µη νός (Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

15.Α πο ζη µί ω ση βοη θών χει ρι στών
Oι α πο ζη µιώ σεις της παρ. 1 πε ρί πτω ση α’ άρ θρου 3 ΒΔ∆ της 16/18-7-1920 στην
πε ρί πτω ση κα ταγ γε λί ας συµ βά σε ως ερ γα σί ας ερ γα το τε χνι τών, βελ τιώ νο νται και
κα θο ρί ζο νται ως ε ξής:
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• Aπό 2 µή νες ως 1 έ τος : 5 η µε ρο µί σθια
• Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο ως 2 έ τη : 7 η µε ρο µί σθια
• Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη : 15 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 10 έ τη : 30 η µε ρο µί σθια
• Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 15 έ τη : 60 η µε ρο µί σθια
• Α πό 15 συ µπλη ρω µέ να ως 20 έ τη :   100 η µε ρο µί σθια
• Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη : 120 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη : 145 η µε ρο µί σθια
• Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω : 165 η µε ρο µί σθια 

(ΣΣΕ 10.6.2008)
16.Συν δι κα λι στι κή Ει σφο ρά

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, ως 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 και µέ χρι την 15η η µέ ρα του ε πό µε νου µη νός µε τά το 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 482346-05.
Oι ερ γα ζό µε νοι Χει ρι στές και Βοη θοί έ χουν το δι καί ω µα µε δή λω σή τους προς
τον ερ γο δό τη τους να αρ νη θούν την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση της ει σφο ράς
(Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

17.Μεταφορά εργαζοµένων
Εάν από τις συνθήκες λειτουργίας κάθε επιχειρήσεως υπάρχει ανάγκη
µετακινήσεως των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων από το εργοταξίου
σε εργοτάξιο ή σε άλλους χώρους εντός ή εκτός της επιχειρήσεως, η µεταφορά
τους πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα διασκευασµένα αυτοκίνητα (κλειστά) της
επιχειρήσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της ζωής και η αποφυγή
ατυχηµάτων σε βάρος των εργαζοµένων (Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).*

18.Σχο λή Εκ παί δευ σης και Με τεκ παί δευ σης Βοη θών και Χει ρι στών
Με τα ξύ των εν δι α φε ρο µέ νων µε ρών πρέ πει να γί νει κοι νή και συ ντο νι σµέ νη προ -
σπά θει α προς τον O Α ΕΔ∆ για 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 Δ∆ι 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
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* Η διάταξη αυτή µε τη Δ∆Α 13/2003 ίσχυε για τους χειριστές και βοηθούς που
απασχολούνται σε λατοµεία πέτρας-χώµατος. 
Με την από 10.6.2008 ΣΣΕ η διάταξη αυτή ισχύει και για τους χειριστές και βοηθούς που
απασχολούνται στα λατοµεία µαρµάρου. 
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των Βοη θών µη χα νη µά των που θα έ χουν προ ΰ πη ρε σία βοη θού του λά χι στον
(600) η µε ρο µι σθί ων ή κα τά το ή µι συ βοη θού χει ρι στού και το υ πό λοι πο ή µι συ
προ ϋ 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 σης τους, 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 υ 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 γεί α των 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 ρό τα 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 παι δεύ σε ως 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 συµ φω νία µε τα ξύ των Oρ γα νώ σε ων
Ερ γα ζο µέ νων και Ερ γο δο τών, ό ταν θ’αρ χί σει η λει τουρ γία των Σχο λών. 
(Δ∆Α 20/2002, Δ∆Α 13/2003, ΣΣΕ 10.6.2008).

19.Θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως διαµορφώνονται κάθε φορά, έχουν
εφαρµογή και στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφόσον είναι
ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους από τις αντίστοιχες διατάξεις της
παρούσας ρυθµίσεως και των προηγουµένων αυτής (ΣΣΕ 10.6.2008).

20.Αρ χή Ευ νοϊ κό τε ρης Ρύθ µι σης
Τυ χόν κα τα βαλ λό µε νες ανώτερες α πο δο χές από αυτές που καθορίζονται µε την
παρούσα ρύθµιση, καθώς και τυχόν ευ νοϊ κό τε ροι όροι εργασίας για τους
εργαζόµενους, δε µειώνονται, ούτε καταργούνται και ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν.
Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας της από 10.6.2008
Εθνικής Οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ, καθώς και των προηγούµενων αυτής
συλλογικών ρυθµίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται µε την
παρούσα ρύθµιση (ΣΣΕ 15.9.2010).
Πα ρο χές κα τα βαλ λό µε νες µε µορ φή ε πι δο µά των πα ρα γω γής ή κα λής α πο δό σε -
ως δε συµ ψη φί ζο νται µε τις αυ ξή σεις που χο ρη γού νται µε την πα ρού σα 
(ΣΣΕ 10.6.2008).
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