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ΘΕΜΑ:  Συνεδρίαση Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών για τα τρίµηνα 2/12 , 3/12 , 4/12 ,  
                1/13  και 2/13 , την 11-09-2013. 
 
 
       Αγαπητοί Συνάδελφοι 

∆όθηκε αναβολή µίας εβδοµάδας στην συνεδρίαση της παραπάνω συνεδρίασης, που 
γίνεται τελικά την 11-09-2013. 

Η εισήγηση της Υπηρεσίας, που εκδηλώνεται µε τους συνηµµένους πίνακες  
διαπιστώσεων των πέντε (5) τριµήνων (χωρίς ιδιαίτερη άλλη αιτιολόγηση) εάν εγκριθεί από 
την Ε∆Τ, θα οδηγήσει τον κλάδο µας στην καταστροφή !!! 

Πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία από κάθε πηγή που να αντικρούσουν το 
περιεχόµενο της εισήγησης της Υπηρεσίας. 

Για διευκόλυνση σας τα µεγάλα προβλήµατα εστιάζονται στα παρακάτω σηµεία : 
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 
Εργατικά 
Μείωση στους εργατοτεχνίτες, κωδικοί  : 001 , 002 , 116 , 112 , 113 , 122 κατά 12%. 
Μείωση στους χειριστές, κωδικοί  : 004 , 005 κατά 2%. 
Μείωση στους δύτες, κωδικοί : 121 , 123 κατά 41%. 
Μείωση στη µέση εργοδοτική επιβάρυνση των κωδικών  :001 , 002 , 003 , 112 ,116 
κατά 34%, οπότε για τους κωδικούς αυτούς η συνολική µείωση είναι  : 12,24% 
Υλικά 
Αδρανή υλικά : µείωση 5% 
Πλίνθοι (τούβλα) : µείωση 5% 
Πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης : µείωση 8% 
Καλώδια : µείωση 18,18% 
Μολυβδοσωλήνες : µείωση 12% 
 
3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 
Εργατικά 
Μείωση όλων των εργατοτεχνιτών, χειριστών κλπ (δηλαδή των πάντων) κατά 12% 
Μείωση της µέσης εργοδοτικής επιβάρυνσης των κωδικών 119 , 118 (βοηθοί χειριστές) 
006 , 007 κατά 40%, των κωδικών 004 , 005 (χειριστές) κατά 27% που σηµαίνει 
συνολικοί µείωση στους κωδικούς αυτούς : 12,50% και αντίστοιχα 12,37%. 
 



Υλικά 
Μορφοσίδερος : µείωση κατά 13 έως 27% 
Πλαστικοί σωλήνες αποχ. : µείωση κατά 6% 
Ανδρανή : µείωση κατά 10% 
 
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 
Εργατικά 
Χαλυβδοσωλήνες και συναφή αυτών : µείωση 12 έως 20% 
Καλώδια :           µείωση 18,18% 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τα πετρέλαια έχουν, τις παρακάτω µεταβολές : 
2/12 : + 2,28% , 3/12 : -3,45% , 4/12 : -1,38% , 1/13 : -6% , 2/13 : -3% 
Η άσφαλτος έχει τις µεταβολές : 
2/12 : -0,22% , 3/12 : -4,39% , 4/12 : -2,64% , 1/13 : -3% , 2/13: -6% 
 
Οι µειώσεις στα καλώδια αντισταθµίζονται µε αυξήσεις στο 3/12 : 11,5% και 1/13 : 
7,26%. Οµοίως και στους µολυβδοσωλήνες. 
Στα λοιπά υλικά, µισθώµατα µηχ/των παραµένουν σταθερά ή έχουν ελάχιστες 
µειώσεις. 
 
Παρακαλούµε για συγκέντρωση στοιχείων αντίθετων προς την εισήγηση της 
Υπηρεσίας στα : 

1. Εργατικά µε εργοδοτ. Επιβαρύνσεις. 
2. Είδη µορφοσίδηρου 
3. Αδρανή υλικά 
4. Πλαστικές σωλήνες αποχέτευσης 
5. Χαλυβδοσωλήνες και συναφή 
6. Ότι άλλο κρίνεται σκόπιµο 

 
Συνάδερφοι 

Ο κίνδυνος είναι µεγάλος να περάσει η εισήγηση της Υπηρεσίας ως έχει, εάν δεν 
υπάρξουν στοιχεία αντίκρουσης. 

Βοηθά η συγκυρία, ο λαϊκισµός ενάντια στον εργολήπτη, η διάθεση της νέας πολιτικής 
ηγεσίας. Απευθύνω έκκληση κάντε κάτι, έρχεται άδικο κούρεµα στις συµβάσεις µας. 
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