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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων 

Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας  

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 94/02-08-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 30 Ιουλίου 2004, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι αφ’ ενός οι:  

1)  Ιωάννης ∆ραπανιώτης, Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών,  

2)  Κωνσταντίνος Σιδερίδης, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης 

Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων  

και αφ’ ετέρου οι:  

1)  Εµµανουήλ Κοντοπάνος, Πρόεδρος και  

2)  Σταύρος Μαρκάτος Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Τα κατώτατα όρια των νόµιµων βασικών µισθών και των νόµιµων βασικών 

ηµεροµισθίων των µισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων 

κάθε φύσης, κατηγορίας και ειδικότητας σε όλη τη χώρα καθορίζονται ως εξής: 

1.  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

1.1 Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές ….) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο στο προσάρτηµα  

1.2 Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές ….),όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο στο προσάρτηµα. 

1.3. Μηχανοτεχνίτες (µηχανουργοί και εργαλειοεπισκευαστές ….), όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3 στο προσάρτηµα. 

1.4. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές και µηχανουργοί ….),όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στην παράγραφο 1.4 στο προσάρτηµα. 

1.5. Τεχνίτες µηχανικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής …., όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στην παράγραφο 1.5 στο προσάρτηµα 

1.6. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές, µηχανουργοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής 

µε µεθόδους καταστροφικού ή µη καταστροφικού ελέγχου κ.λπ. ….), όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.6 στο προσάρτηµα. 
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2.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 

Οι επί µέρους ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 στο 

προσάρτηµα της παρούσας ΣΣΕ. 

3.  ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

Τα βασικά ηµεροµίσθια των µισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, & 2 καθορίζονται στον πίνακα Α’ της παρούσας σύµβασης ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Από 

1.1.2004 

Από 

1.9.2004 

Από 

1.1.2005 

Από 

1.9.2005 

0 – 3 χρόνια ∉ 25,64 ∉ 26,28 ∉ 26,99 ∉ 28,01 

3 – 6 « ∉ 26,92 ∉ 27,59 ∉ 28,34 ∉ 29,41 

6 – 9 « ∉ 28,19 ∉ 28,89 ∉ 29,69 ∉ 30,81 

9 – 12 « ∉ 29,47 ∉ 30,21 ∉ 31,03 ∉ 32,21 

12 – 15 « ∉ 30,76 ∉ 31,52 ∉ 32,38 ∉ 33,61 

15 – 18 « ∉ 32,03 ∉ 32,83 ∉ 33,73 ∉ 35,01 

18 και άνω ∉ 33,31 ∉ 34,14 ∉ 35,08 ∉ 36,42 

4.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

4.1. Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές. 

4.2. Αδειούχοι και µη αδειούχοι φλογοχειριστές, (οξυγονοκολλητές – 

οξυγονοκόπτες - πυρωτές). 

4.3.  Συναρµολογητές συνδέτες και ελασµατουργοί συνδέτες, ως περιγράφεται 

στην § 4.3 του προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

4.4. Ελασµατουργοί. 

4.5. Ελασµατουργοί µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων κ.λπ. 

4.6. Ελασµατουργοί - µεταχαράκτες 

4.7.  Ελασµατουργοί - χαράκτες 

4.8. Πιστολαδόροι (πελεκητές, καλαφάτες). 

4.9. Λεβητοποιοί (απασχολούµενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου 

λεβήτων). 
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4.10. Σωληνουργοί. 

4.11. Εφαρµοστές σωληνώσεων (εφαρµοστές - σωληνουργοί). 

4.12.  Σιδηρουργοί. 

4.13. Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου. 

4.14. Χαλκουργοί & χύτες χαλκού. 

4.15. Τροχιστές - Καµινευτές 

4.16.  Προτυποποιοί. 

4.17.  Πλαστιγγοποιοί. 

4.18. Σιδηροχύτες, ως περιγράφεται στην § 4.18 του προσαρτήµατος της 

παρούσας Σ.Σ.Ε.. 

4.19. Εργοστασίων ή Τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο, 

απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό όλων των µηχανηµάτων κατασκευής κουτιών και των 

εξαρτηµάτων τους από λευκοσίδηρο, ως περιγράφεται στην § 4.19 του 

προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

4.20.  Σιδηρών κατασκευών (βιδωτές, καρφωτές, συναρµολογητές και 

αποσυναρµολογητές σιδηρών ικριωµάτων). 

4.21.  ∆ιακοσµητές, φανοποιοί αµαξωµάτων αυτοκινήτων. 

4.22.  Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων πάνω σε πλοία. 

4.23  Αναρριχώµενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων 

πάνω σε πλοία. 

4.24. Απασχολούµενοι στην:  

α) Συναρµολόγηση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτηµάτων. 

β) Συναρµολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτηµάτων 

ξηράς και θάλασσας. 

γ) Κατασκευή και συναρµολόγηση οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών και 

συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοµατισµού, πλην των 

ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των 

ηλεκτροτεχνιτών. 

δ) Παραγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτηµάτων, πλην των 

ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των 

ηλεκτροτεχνιτών. 
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4.25. Βλητικών σταθµών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και 

δοκιµή όπλων και πυροµαχικών. 

4.26. Αδαµαντοφόρων εργαλείων. 

5.  ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

5.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, ως περιγράφεται στην  

§ 5.1 του προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.2.  Εργοστασίων η τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο όπως 

περιγράφονται στην § 5.2. του προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.3. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό µηχανηµάτων όπως περιγράφονται στην §5.3. του προσαρτήµατος 

της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.4. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό µηχανηµάτων όπως περιγράφονται στην §5.4. του προσαρτήµατος 

της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.5. Αναρριχώµενοι καθαρισµού πλοίων, ως περιγράφεται στην § 5.5 του 

προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.6. Κατασκευής εξαρτισµού πλοίων κ.λπ., ως περιγράφεται στην § 5.6 του 

προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε.. 

5.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς µανουβραδόροι), ως περιγράφεται στην 

§ 5.7 του προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωµατιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών. 

5.9. Καθαρισµού πλοίων, ως περιγράφεται στην § 5.9 του προσαρτήµατος της 

παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.10. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό µηχανηµάτων, ως περιγράφεται στην § 5.10 του προσαρτήµατος 

της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.11. Ψηγµατοβολιστές (αµµοβολιστές), ως περιγράφεται στην § 5.11 του 

προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.12. Μονίµων και πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούµενοι 

σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το χειρισµό 

µηχανηµάτων, ως περιγράφεται στην § 5.12 του προσαρτήµατος της 

παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.13. Κίνησης πλοίων, ως περιγράφεται στην § 5.13 του προσαρτήµατος της 
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παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.14. Εργάτες κίνησης µικρών πλωτών µέσων (βενζινακάτων), ως περιγράφεται 

στην § 5.14 του προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

5.15.  Κίνησης και συντήρησης µη αυτοκίνητων πλωτών γερανών, ως 

περιγράφεται στην § 5.15 του προσαρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

6.  ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

Τα βασικά ηµεροµίσθια των µισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων  

α)  από 4.1. έως 4.26. και  

β)  από 5.1. έως 5.15. καθορίζονται στον πίνακα Β’ της παρούσας σύµβασης  

ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’’ 

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Από 

1.1.2004 

Από 

1.9.2004 

Από 

1.1.2005 

Από 

1.9.2005 

0 – 3 χρόνια ∉ 25,28 ∉ 25,91 ∉ 26,61 ∉ 27,63 

3 – 6 « ∉ 26,54 ∉ 27,20 ∉ 27,94 ∉ 29,01 

6 – 9 « ∉ 27,81 ∉ 28,51 ∉ 29,28 ∉ 30,39 

9 – 12 « ∉ 29,07 ∉ 29,80 ∉ 30,61 ∉ 31,77 

12 – 15 « ∉ 30,34 ∉ 31,10 ∉ 31,94 ∉ 33,15 

15 – 18 « ∉ 31,61 ∉ 32,40 ∉ 33,27 ∉ 34,53 

18 και άνω ∉ 32,86 ∉ 33,69 ∉ 34,60 ∉ 35,91 

Οι Τεχνίτες των ειδικοτήτων 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. 4.9, 4.10 & 4.11 

που εργάζονται στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο παίρνουν τα κατώτατα όρια 

των νοµίµων βασικών ηµεροµισθίων που καθορίζονται στον πίνακα Α’ της 

παρούσας σύµβασης. 

7.  Α∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Α΄ και Β΄ τάξης 

καθορίζονται από τους πίνακες Γ1 και Γ2 της παρούσας σύµβασης ως εξής: 
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7.1.  Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1’ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 

1.1.2004 

Από 

1.9.2004 

Από 

1.1.2005 

Από 

1.9.2005 

0 – 3 χρόνια ∉ 604,47 ∉ 619,58 ∉ 636,31 ∉ 660,49 

3 – 6 « ∉ 634,69 ∉ 650,56 ∉ 668,12 ∉ 693,51 

6 – 9 « ∉ 664,92 ∉ 681,54 ∉ 699,94 ∉ 726,54 

9 – 12 « ∉ 695,14 ∉ 712,52 ∉ 731,76 ∉ 759,56 

12 – 15 « ∉ 725,36 ∉ 743,50 ∉ 763,57 ∉ 792,59 

15 – 18 « ∉ 755,58 ∉ 774,48 ∉ 795,39 ∉ 825,61 

18 – 21 « ∉ 785,80 ∉ 805,45 ∉ 827,20 ∉ 858,64 

21 και άνω ∉ 816,03 ∉ 836,43 ∉ 859,02 ∉ 891,66 

7.2.  Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2’ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Από 

1.1.2004 

Από 

1.9.2004 

Από 

1.1.2005 

Από 

1.9.2005 

0 – 3 χρόνια ∉ 582,82 ∉ 597,39 ∉ 613,52 ∉ 636,83 

3 – 6 « ∉ 611,96 ∉ 627,26 ∉ 644,19 ∉ 668,67 

6 – 9 « ∉ 641,10 ∉ 657,13 ∉ 674,87 ∉ 700,51 

9 – 12 « ∉ 670,24 ∉ 687,00 ∉ 705,54 ∉ 732,35 

12 – 15 « ∉ 699,38 ∉ 716,87 ∉ 736,22 ∉ 764,20 

15 – 18 « ∉ 728,52 ∉ 746,74 ∉ 766,89 ∉ 796,04 

18 – 21 « ∉ 757,66 ∉ 776,61 ∉ 797,57 ∉ 827,88 

21 και άνω ∉ 786,80 ∉ 806,48 ∉ 828,25 ∉ 859,72 

7.3.  Στους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές Α' τάξης που κατέχουν τη θέση του 

Υπεργοδηγού, οι παραπάνω νόµιµοι βασικοί µηνιαίοι µισθοί προσαυξάνονται 

από 1.1.2004 κατά 19,42 ∉/µήνα, από 1.9.2004 κατά 19,90 ∉/µήνα, από 

1.1.2005 κατά 20,44 ∉/µήνα και από 1.9.2005 κατά 21,22 ∉/µήνα. 
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7.4. Στους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές Α' τάξης που κατέχουν τη θέση του 

Εργοδηγού, οι παραπάνω νόµιµοι βασικοί µηνιαίοι µισθοί προσαυξάνονται 

από 1.1.2004 κατά 38,85 ∉/µήνα, από 1.9.2004 κατά 39,83 ∉/µήνα, από 

1.1.2005 κατά 40,90 ∉/µήνα και από 1.9.2005 κατά 42,46 ∉/µήνα. 

7.5. Το προβλεπόµενο από τις από 4.2.81 και 24.3.82 ΣΣΕ, επίδοµα  

ανθυγιεινής εργασίας 20% υπολογίζεται και για τις δύο κατηγορίες 

ηλεκτροσυγκολλητών, από 1.1.2004 στα 573,00∉ ήτοι 114,60 ∉/µήνα, από 

1.9.2004 στα 587,33∉ ήτοι 117,47 ∉/µήνα, από 1.1.2005 στα 603,19∉ 

ήτοι 120,63 ∉/µήνα και από 1.9.2005 στα 626,11∉ ήτοι 125,22 ∉/µήνα. 

7.6. Οι ηλεκτροσυγκολλητές όταν χειρίζονται συσκευές ARGON ή ARCAIR ή 

γενικά αυτόµατες ή ηµιαυτόµατες συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης µε χρήση 

αδρανών αερίων παίρνουν επιπλέον του επιδόµατος της παραγράφου 7.5. 

από 1.1.2004 1,08 ∉/ηµέρα, από 1.9 2004 1,11 ∉/ηµέρα, από 1.1.2005 

1,14 ∉/ηµέρα και από 1.9.2005 1,18 ∉/ηµέρα. 

8.  ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. 

Οι σχεδιαστές µηχανηµάτων, µακετών κ.λπ. που προσφέρουν κατά κύριο λόγο 

πνευµατική εργασία υπάγονται στις Σ.Σ.Ε, ∆.Α, Υ.Α, κ.λπ. των υπαλλήλων 

γραφείου ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

9.  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

1.  Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων 

ταχύρρυθµης Επαγγελµατικής εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕ∆ ειδικοτήτων ή 

εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε και στο προσάρτηµα π.χ. 

α) Μηχανοτεχνίτη, 

β) Ελασµατουργού Συναρµολογητή, 

γ) Σιδηρουργού, 

δ) Λεβητοποιού, 

ε) Σιδηροχύτη και 

στ) Βουρτσαδόρου κ.α.  

µετά την αποφοίτησή τους, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά 

την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία 

στην ειδικότητά τους και δικαιούνται το νόµιµο βασικό ηµεροµίσθιο του κλιµακίου 

3 - 6 του πίνακα Β της παρούσας. 

2 Η υπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε ή πραγµατοποιείται µετά από αυτά στην ίδια 

ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισµό του νόµιµου 
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βασικού ηµεροµισθίου που δικαιούνται σύµφωνα µε την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

10.  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ 

1 Το γενικό κατώτατο όριο των νοµίµων αποδοχών των ανειδίκευτων εργατών και 

εργατριών που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη των Επιχειρήσεων 

Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων και δεν υπάγονται σε καµία από τις 

παραπάνω ειδικότητες, προσδιορίζεται ίσο προς το κατώτατο όριο των νοµίµων 

αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΓΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. 

2. Οι ανήλικοι µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται 

το υπό του άρθρου 6 του Ν.1837/89 οριζόµενο ηµεροµίσθιο. 

11.  ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ 

1. Οι Υπεργοδηγοί και Εργοδηγοί όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που 

προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ (εκτός από τους αδειούχους 

Ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το Κεφάλαιο 7 της παρούσας 

ΣΣΕ), δικαιούνται τα νόµιµα βασικά ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών των 

αντιστοίχων κατηγοριών και ειδικοτήτων στις οποίες ανήκουν και έχουν 

προϋπηρεσία πάνω από 18 χρόνια (κλιµάκιο ετών υπηρεσίας 18 και άνω). 

2. Για τους Υπεργοδηγούς και Εργοδηγούς όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών 

που προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ (εκτός από τους αδειούχους 

ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το κεφάλαιο 7 της παρούσας 

ΣΣΕ) το επίδοµα επίβλεψης προσδιορίζεται από 1.1.2004 σε 1,30∉/ηµέρα,  

από 1.9.2004 σε 1,33∉/ηµέρα, από 1.1.2005 σε 1,37∉/ηµέρα, από 1.9.2005  

σε 1,42∉/ηµέρα για τους Υπεργοδηγούς και από 1.1.2004 σε 2,17∉/ηµέρα,  

από 1.9.2004 σε 2,23∉/ηµέρα, από 1.1.2005 σε 2,29∉/ηµέρα, από 1.9.2005 σε 

2,38∉/ηµέρα, για τους Εργοδηγούς και αυξάνει τα νόµιµα βασικά ηµεροµίσθια 

της παραπάνω παραγράφου. 

3. Υπεργοδηγοί και Εργοδηγοί θεωρούνται εκείνοι που έχουν υπό την τεχνική τους 

επίβλεψη εργάτες ή τεχνίτες ενός τµήµατος ή ολόκληρου του Εργοστασίου. 

12.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 

Στους έγγαµους µισθωτούς που καλύπτονται από αυτή τη σύµβαση χορηγείται 

επίδοµα γάµου όπως προβλέπουν οι µέχρι τώρα ρυθµίσεις του κλάδου δηλαδή σε 

ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στα βασικά ηµεροµίσθια πού προβλέπει 

αυτή η ΣΣΕ. Το επίδοµα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους/ρες, 

διαζευγµένους/νες, καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την 

επιµέλεια των παιδιών. 
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13.  ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα προβλεπόµενα από τις από 4.2.81 και 24.3.82 ΣΣΕ επιδόµατα ανθυγιεινής 

εργασίας υπολογίζονται στο εκάστοτε βασικό ηµεροµίσθιο του 1ου κλιµακίου του 

πίνακα Β και δίδονται ως εξής: 

I) Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται: 

Α) Για τις παρακάτω ειδικότητες: 

1)  Σιδηρουργούς, σφυρηλάτες και καµινευτές. 

2)  Υδρογονοκολλητές - µολυβδουργούς και εργάτες εµαγιέ. 

3)  Καρδιολόγους που εργάζονται µέσα στους χώρους των χυτηρίων και 

εργάτες προετοιµασίας της άµµου και αποκοµιδής χυτών. 

Β) Επίσης δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού 

κλάδου που εργάζονται πάνω στα υπό επισκευή, ανέγερση και εξοπλισµό 

πλοία: 

1)  Μηχανοτεχνίτες.  

2)  Σωληνουργούς.  

3)  Εφαρµοστές σωληνουργούς. 

4)  Ελασµατουργούς. 

5)  Ελασµατουργούς συναρµολογητές.  

6)  Πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), µη 

αδειούχους  ηλεκτροσυγκολλητές. 

7)  Αµµοβολιστές. 

8)  Λεβητοποιοί. 

9)  Καθαριστές πλοίων. 

10)  Εργάτες και αναρριχώµενους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε 

είδους ικριωµάτων. 

11)  Εργάτες µεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς µανουβραδόροι). 

12)  Στους µισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται µόνιµα 

και όχι πρόσκαιρα στις δεξαµενές και ανήκουν οργανικά στα µόνιµα 

πληρώµατά τους. 

13)  Στους µισθωτούς που απασχολούνται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα σε 

κάθε είδους εργασίες επενδύσεων και µονώσεων. 
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14)  Υφαλοχρωµατιστές, χρωµατιστές πλοίων και µατσακονιστές πλοίων. 

II. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες: 

1)  Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άµµο, που απασχολούνται στα χυτήρια. 

2)  Ελαιοχρωµατιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται µε πιστολέτο. 

3)  α) βουρτσαδόρους, β) τροχιστές, γ) γαλβανιστές - κασσιτερωτές,  

δ) επιµεταλλωτές, ε) επινικελλωτές, στ) χειριστές µηχανών αυτόµατης 

συγκόλλησης και ζ) πονταδόρους.  

III. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούµενους 

στις παρακάτω εργασίες: 

1) Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης µετάλλου. 

2) Κλιβάνους δη εµφύσησης (L.D). 

3) Θερµή εξέλαση µετάλλου. 

4) Κλιβάνους αναπυράκτωσης. 

5) Κλιβάνους τήξης µε πετρέλαιο. 

6) Απλούς κάθετους κλιβάνους παραγωγής χυτοσιδήρου. 

7) Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερµού µετάλλου. 

IV. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούµενους 

στις υψικαµίνους και κωκερίες. 

14.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ 

Όλοι οι µισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα ΣΣΕ όταν αποστέλλονται και 

εργάζονται σε εργασίες εκτός της περιφέρειας της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, 

παίρνουν τις παραπάνω αποδοχές, προσαυξηµένες σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋπόθεσης της 2109/1946 Υπουργικής Απόφασης. 

15.  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Σ.Σ.Ε. 

1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε.,  

που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

Αποφάσεις ∆ιαιτησίας, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς 

Kανονισµούς, Έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις 

διατάξεις της παρούσας. 

2. ∆ιατηρούνται επίσης σε ισχύ διατάξεις ευνοϊκότερες της παρούσας. 

3. Καταλογίζονται όµως και συµψηφίζονται στα ελάχιστα όρια των νοµίµων 



 11

αποδοχών, που καθορίζονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. κάθε ποσό που 

καταβάλλεται από τον εργοδότη µε οποιαδήποτε µορφή και αν καταβάλλεται 

αυτό, όπως π.χ ηµεροµίσθιο, επίδοµα παραγωγής, επίδοµα ειδικότητας, 

ποσοστά προσαύξησης κ.λπ. 

16.  ΕΙ∆Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 

Στους µισθωτούς που υπάγονται στη παρούσα ΣΣΕ χορηγούνται δωρεάν τα 

παρακάτω είδη που ανήκουν στον εργοδότη ως εξής: 

1. Σε όλους τους άνδρες χορηγείται µία (1) φόρµα εργασίας και σε όλες τις 

γυναίκες µία (1) µπλούζα εργασίας κάθε εξάµηνο. 

2. Σε όλους τους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης καθώς και 

στους φλογοχειριστές χορηγείται µία φορά το χρόνο 1 ζευγάρι υποδηµάτων 

από βακέτα. 

3. Στους εργαζόµενους που απασχολούνται µονίµως σε µη στεγασµένους 

χώρους στο ύπαιθρο υποκείµενοι σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, χορηγείται 

κάθε δύο (2) χρόνια ένας επενδύτης. 

4. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης των µισθωτών τα 

παραπάνω είδη επιστρέφονται στον εργοδότη. 

17.  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1.  Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες που 

περιγράφονται στην παρούσα ΣΣΕ µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που 

αναγράφονται αντίστοιχα στο προσάρτηµα της παρούσας Σ.Σ.Ε. 

2.  Η προϋπηρεσία των µισθωτών αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό των 

εργοδοτών που τους απασχόλησαν. 

3.  Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στο νέο εργοδότη 

µέσα σε δύο µήνες από την πρόσληψή τους. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος προϋπηρεσίας προσµετράται για τον 

υπολογισµό του µισθού από την ηµέρα κατάθεσης των πιστοποιητικών. 

4.  Ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και υπολογίζεται η πράγµατι διανυθείσα τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό 

5.  Μετά από έγγραφη αίτηση του µισθωτού ο εργοδότης υποχρεούται να του 

χορηγήσει µέσα σε εύλογο χρόνο, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας για τη 

διάρκεια και το είδος της εργασίας του. Μόνο αν το ζητήσει ο µισθωτός µε 

αίτηση του ο εργοδότης δικαιούται να περιλάβει στο πιστοποιητικό 

χαρακτηρισµούς για τη διαγωγή του και την ποιότητα της εργασίας του. 
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18.  ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

Εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από την από  

4.2.1981 ΣΣΕ εφ όσον και καθ’ ό µέτρο δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ή τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1568/1985 και Π.∆. 17/96. 

19.  Α∆ΕΙΕΣ 

19.1. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη 

γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε 

αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές ορίζεται από τη 

σχετική περί αδειών νοµοθεσία. 

19.2.  ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ 

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 

έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη 

της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. 

19.3.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του 

άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/-η µε αίτησή του/της να το ζητήσει 

εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της 

χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη 

φροντίδα του παιδιού. 

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη 

και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. 

19.4.  Α∆ΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής  

ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή 

είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες  

ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει 

µέχρι δύο έτη. 

19.5.  Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS 

Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία 
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µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή 

πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από 

τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό 

έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές. 

19.6.  Α∆ΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις 

αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια 

δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και 

χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από 

άλλες διατάξεις.  

19.7.  ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

1.  Στους εργαζόµενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (-η) 

γονέα, που έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε 

αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που 

δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά  

ή περισσότερα δικαιούνται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. 

2. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των 

παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται 

εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει 

χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 

19.8.  Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια  

δύο (2) ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, 

γονέων και αδελφών. 

19.9.  Α∆ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Στους υπαγόµενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται, σε περίπτωση γάµου, άδεια 

µίας (1) εβδοµάδας µε αποδοχές η οποία είναι άσχετη µε την κανονική 

ετήσια άδεια του Α.Ν.539/45 και δε συµψηφίζεται µε αυτή. 

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δυο (2) ηµέρες άδεια 

µε αποδοχές. 
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20.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 

1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) 

βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του 

εργάτη (-τριας): 

Προϋπηρεσία Αποζηµίωση 

Από 2 µήνες έως 1 έτος 5  ηµεροµίσθια 

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7  « 

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη 15  « 

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30  « 

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60  « 

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100  « 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120  « 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 140  « 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 160  « 

21.  ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

1.  Οι πίνακες Α, Β, Γ1 & Γ2 έχουν καταρτισθεί µε βάση υπολογισµού τα βασικά 

ηµεροµίσθια του πρώτου κλιµακίου που ίσχυαν στις 31.12.2003 λαµβάνοντας 

υπόψη ποσοστά αυξήσεων για το 2004 ήτοι 4% από 1.1.2004, 2,5% από 

1.9.2004, 2,7% από 1.1.2005 και 3,8% από 1.9.2005. 

2.  Τα ποσά των επιδοµάτων, χειρισµού συσκευών ARGON ή ARCAIR  

ή χειρισµού γενικά αυτοµάτων η ηµιαυτοµάτων συσκευών 

ηλεκτροσυγκόλλησης µε χρήση αδρανών αερίων, των επιδοµάτων 

ανθυγιεινής εργασίας και των επιδοµάτων επίβλεψης εργοδηγών και 

υπεργοδηγών, έχουν προκύψει µε βάση τα ποσοστά των αυξήσεων των  

ετών 2004 & 2005 υπολογιζόµενων επί των αντιστοίχων ποσών όπως είχαν 

διαµορφωθεί στις 31.12.2003. 

22.  ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΣΕ 

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες διατάξεις εφόσον δεν τροποποιούνται µε 

την παρούσα. 

2.  Η παρούσα Σ.Σ.Ε. θα έχει διετή διάρκεια µε έναρξη ισχύος από 01/01/2004. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ 

ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙ∆ΕΡΙ∆ΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΣΣΕ των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και 

Επεξεργασίας Μετάλλων ετών 2004 και 2005 

Στην Αθήνα σήµερα 30 Ιουλίου 2004, oι κάτωθι υπογεγραµµένοι αφ’ ενός  

1)  Ιωάννης ∆ραπανιώτης, Γεν. ∆ιευθυντής Σ.Ε.Β.,  

2)  Κωνσταντίνος Σιδερίδης, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης 

Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων  

και αφ’ ετέρου  

1)  Εµµανουήλ Κοντοπάνος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και  

2)  Σταύρος Μαρκάτος Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου,  

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν ότι το παρόν 

προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της υπογραφείσης από 30/7/2004 ΣΣΕ για 

τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και 

επεξεργασίας µετάλλων όλης της χώρας. 

Οι ειδικότητες και οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στη ΣΣΕ αυτή αναλυτικά 

περιγραφόµενες είναι οι εξής: 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1.  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ: 

1.1. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές), που απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο 

στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση κ.λπ κάθε φύσης, κατηγορίας 

και ιπποδύναµης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και µηχανών εσωτερικής και 

εξωτερικής καύσης, καθώς και κατασκευής των εξαρτηµάτων και των λοιπών 

µηχανισµών τους, είτε αυτές βρίσκονται στη ξηρά, είτε πάνω σε πλοία που 

κατασκευάζονται ή επισκευάζονται είτε πάνω σε δεξαµενές µόνιµες ή πλωτές 

κ.λπ.  

1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές), που απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο 

στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, συναρµολόγηση, 

δοκιµαστική λειτουργία κ.λπ. των κάθε φύσης, κατηγορίας και ιπποδύναµης 

µηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και των εξαρτηµάτων και 

των λοιπών µηχανισµών τους, που είναι εγκαταστηµένες ή χρησιµοποιούνται 

µε οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναµης 
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οχήµατα, αυτοκίνητα, τρίκυκλα, δίκυκλα, ηλεκτροκίνητα και µηχανοκίνητα 

ανυψωτικά µηχανήµατα, ελκυστήρες, περονοφόρα οχήµατα (κλάρκ) κ.λπ. 

1.3. Μηχανοτεχνίτες (µηχανουργοί και εργαλειοεπισκευαστές), που χειρίζονται 

µηχανουργικές και αυτοµατοποιηµένες (ΙΝC – CNC) εργαλειοµηχανές, 

δηλαδή: α) τόρνους, β) πλάνες, γ) φρέζες, δ) δράπανα, ε) φρεζοδράπανα, 

στ) γραναζοκόπτες, ζ) ρεκτιφιέ, η) παντογράφους, θ) µηχανές ζυγοστάθµισης 

κ.λπ. 

1.4. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές και µηχανουργοί), που εργάζονται στα 

συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχηµάτων όπως αυτοκινήτων, 

τρίκυκλων, δικύκλων, ηλεκτροκίνητων και µηχανοκίνητων ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχηµάτων κ.λπ. 

1.5. Τεχνίτες µηχανικοί, ελεγκτές παραγωγής, που απασχολούνται στην 

κατασκευή, συναρµολόγηση, επισκευή αεροσκαφών και αεροκινητήρων και 

παρελκόµενων αυτών. 

1.6. Μηχανοτεχνίτες, (εφαρµοστές, µηχανουργοί, εργαλειοεπισκευαστές, 

µηχανικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής µε µεθόδους καταστροφικού ή µη 

καταστροφικού ελέγχου, ελεγκτές ποιότητος µε υπερήχους). 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και σε 

οποιονδήποτε εργοδότη. 

2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ: 

- Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των ελασµατουργών - 

συναρµολογητών, θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιονδήποτε 

εργοδότη και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες:  

α) του λεβητοποιού, 

β) του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατµολεβητών και λεβήτων, 

γ) του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών (εκτός του σιδηρουργού),  

δ) του ελασµατουργού, 

ε) του ηλεκτροσυγκολλητή, 

στ) του οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστή), 

ζ) του συνδέτη σιδηρών κατασκευών, 

η) του πελεκητή, και 

θ) του καλαφάτη, 
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- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου V της από 24.3.1982 

ΣΣΕ του κλάδου. 

4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ: 

4.1. Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα 

του Ηλεκτροσυγκολλητή σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.2. Αδειούχοι και µη αδειούχοι φλογοχειριστές, (οξυγονοκολλητές– 

οξυγονοκόπτες – πυρωτές). 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα 

του φλογοχειριστή (οξυγονοκολλητή και οξυγονοκόπτη), σε 

οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.3. Συναρµολογητές συνδέτες και ελασµατουργοί συνδέτες. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του συναρµολογητή συνδέτη, ελασµατουργού συνδέτη, ελασµατουργού 

συναρµολογητή, ελασµατουργού και λεβητοποιού, σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω ειδικότητες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τους 

εργαζόµενους στην ειδικότητά τους σε κατασκευές ή επισκευές λεβήτων 

και επί των κατασκευαζόµενων ή επισκευαζόµενων πλοίων. 

4.4. Ελασµατουργοί. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του ελασµατουργού, ελασµατουργού– συναρµολογητή, συναρµολογητή-

συνδέτη και ελασµατουργού-συνδέτη, σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.5. Ελασµατουργοί µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων κ.λπ. 

- Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών 

ελασµατουργών µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων 

κ.λπ., θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη 

στις παρακάτω ειδικότητες: 

α) του ελασµατουργού-συναρµολογητή, 

β) του ελασµατουργού, 

γ) του λεβητοποιού, 

δ) του σιδηρουργού, 

ε) του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών και 
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στ) του εργάτη µεταφοράς βαρέων βαρών (µανουβραδόρου). 

- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου VIII της από 

24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου. 

4.6. Ελασµατουργοί – µεταχαράκτες. 

- Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών 

ελασµατουργών– µεταχαρακτών, θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε 

σε οποιονδήποτε εργοδότη στις παρακάτω ειδικότητες του: 

α) ελασµατουργού–συναρµολογητή, 

β) του λεβητοποιού, 

γ) τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατµολεβήτων και λεβήτων, 

δ) τεχνίτη σιδηρών κατασκευών (εκτός σιδηρουργού),  

ε)  ελασµατουργού, 

στ) ηλεκτροσυγκολλητή, 

ζ) οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστή),  

η)συνδέτη σιδηρών κατασκευών, 

θ) πελεκητή, 

ι) καρφωτή, 

ια) καλαφάτη, και 

ιβ) ελασµατουργού-χαράκτη  

- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΧ της από 

24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου  

4.7. Ελασµατουργοί – χαράκτες. 

- Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών 

ελασµατουργών – χαρακτών θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε 

οποιονδήποτε εργοδότη, στις παρακάτω ειδικότητες του: 

α) χαράκτη γενικά (χαρακτήριο, χάραξη υλικών στα εργοτάξια 

παραγωγής ή µεταχάραξης), 

β) µελετητή – σχεδιαστή ναυπηγικών γραµµών, 

γ) κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων, 

δ) ελασµατουργού, 

ε) ελασµατουργού – µεταχαράκτη, 
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στ) ελασµατουργού µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων 

και λοιπών µετάλλων και 

ζ) ελασµατουργού – συναρµολογητή. 

- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Χ της από 

24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου.  

4.8. Πιστολαδόροι, (πελεκητές και καλαφάτες) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του πιστολαδόρου, του πελεκητή 

και του καλαφάτη σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.9. Λεβητοποιοί, (απασχολούµενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου 

λέβητα) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα 

του λεβητοποιού σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.10. Σωληνουργοί 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του σωληνουργού, εφαρµοστή σωληνουργού και υδραυλικού, σε 

οποιονδήποτε εργοδότη. 

- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙΙΙ της 24.3.1982 

Σ.Σ.Ε του κλάδου. 

4.11. Εφαρµοστές σωληνώσεων (εφαρµοστές –σωληνουργοί) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του µηχανοτεχνίτη (κεφάλαιο 1, περιπτώσεις 1.1, 1.2, 1.3) του 

σωληνουργού και υδραυλικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙV της από 

24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου. 

4.12. Σιδηρουργοί. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του σιδηρουργού, καµιναδόρου και πυρωτή, σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.13. Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου: 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του ορειχαλκουργού, χύτη ορειχάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουµινίου 

σε οποιονδήποτε εργοδότη. 
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4.14. Χαλκουργοί & χύτες χαλκού 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του χαλκουργού, χύτη χάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουµινίου σε 

οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.15. Τροχιστές – Καµινευτές 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του καµιναδόρου, του πυρωτή και 

του τροχιστή σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.16. Προτυποποιοί 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην παραπάνω 

ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.17 Πλαστιγγοποιοί 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην παραπάνω 

ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.18. Σιδηροχύτες. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του σιδηροχύτη, χύτη ορειχάλκου και χύτη αλουµινίου. 

- Στους απασχολούµενους στη χύτευση µόνο του κοινού χυτοσιδήρου 

(µαντέµι), στα απλά χυτήρια, τα προβλεπόµενα από την παρούσα ΣΣΕ 

κατώτατα όρια ηµεροµισθίων, παρέχονται για πεντάωρη απασχόληση. 

Για κάθε ώρα απασχόλησης επί πλέον του πενταώρου καταβάλλεται το 

1/5 του ηµεροµισθίου αυξηµένο κατά 50%. 

- Ως απλά χυτήρια, στα οποία εφαρµόζεται η παραπάνω διάταξη, 

χαρακτηρίζονται εκείνα που κατά τις ηµέρες της χύτευσης του κοινού 

χυτοσιδήρου (µαντέµι), χρησιµοποιούν το σύνολο του προσωπικού τους, 

χωρίς διάκριση ειδικότητας, σε όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες για 

τη χύτευση του κοινού χυτοσιδήρου (µαντέµι). 

4.19. Εργοστασίων ή τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο: 

-  Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και 

το χειρισµό όλων των µηχανηµάτων κατασκευής κυτίων και των 

εξαρτηµάτων τους από λευκοσίδηρο: 

∆ηλαδή: 

α) ψαλίδα κοπής ενδιάµεσων προϊόντων, 
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β) πρέσες απλές και αυτόµατες, 

γ) λαστιχαριστικά, 

δ) διαµόρφωσης κορµών, 

ε) απλά, ηµιαυτόµατα, αυτόµατα µηχανήµατα µεταλλοτυπίας και 

κυτιοποιίας, 

στ) κλειστικά, 

ζ) παλετταριστικά, 

η) συγκόλληση µε κασσίτερο κ.α. 

- Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες (α-η) και αποδεικνύεται µε την 

προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

4.20. Τεχνίτες σιδηρών κατασκευών, (βιδωτές, καρφωτές, συναρµολογητές και 

αποσυναρµολογητές σιδηρών ικριωµάτων) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του βιδωτή σιδηρών ικριωµάτων, καρφωτή σιδηρών ικριωµάτων, 

συναρµολογητή σιδηρών ικριωµάτων και αποσυναρµολογητή σιδηρών 

ικριωµάτων σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.21. ∆ιακοσµητές, φανοποιοί αµαξωµάτων αυτοκινήτων 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.22. Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων ξύλινων ή 

Σιδηρών πάνω σε πλοία. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα 

του εργάτη ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων 

ξύλινων ή σιδηρών, σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

- Οι παραπάνω ειδικευµένοι εργάτες απασχολούνται πάνω σε µόνιµες ή 

πλωτές δεξαµενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε 

πλωτό µέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, 

είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή 

δεξαµενές, είτε υπό εξοπλισµό. 

4.23. Αναρριχώµενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων 

πάνω σε πλοία 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 
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του αναρριχώµενου ή µη εργάτη ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και 

είδους ικριωµάτων ξύλινων ή σιδηρών, του µηχανοτεχνίτη, του 

ηλεκτροσυγκολλητή και του φλογοχειριστή (οξυγονοκολλητή) σε 

οποιονδήποτε εργοδότη. 

- Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως αναρρριχώµενος εργάτης ανέγερσης και 

διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων πάνω σε πλοία και λοιπά 

πλωτά µέσα, πρέπει απαραίτητα να έχει εργασθεί πριν ως κοινός εργάτης 

ανέγερσης και διάλυσης ικριωµάτων πλοίων, (κεφάλαιο 6.1) τουλάχιστον 

για µια διετία και να είναι εκπαιδευµένος στην αναρρίχηση και τη χρήση 

των απαραίτητων µέσων ασφάλειας για την εκπλήρωση της αποστολής 

του, να έχει τεχνικές γνώσεις µηχανοτεχνίτη και να είναι γενικά 

καταρτισµένος στο χειρισµό των εργαλείων φλογοχειριστών 

(οξυγονοκοπής και οξυγονοκόλλησης) καθώς και στο χειρισµό των 

φορητών εργαλείων ηλεκτροσυγκόλλησης. 

- Οι παραπάνω ειδικευµένοι εργάτες εργάζονται σε µόνιµες και πλωτές 

δεξαµενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό 

µέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε 

στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή 

δεξαµενές, είτε υπό εξοπλισµό και απασχολούνται στην ανέγερση και 

διάλυση κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων ξύλινων ή σιδηρών σε 

διάφορα σηµεία των πλοίων και λοιπών πλωτών µέσων µε αναρρίχηση 

και απαιτούν γνώσεις µηχανοτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή και 

φλογοχειριστή. 

4.24. Απασχολούµενοι στην:  

α) Συναρµολόγηση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτηµάτων. 

β) Συναρµολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτηµάτων 

ξηράς και θάλασσας. 

γ) Κατασκευή και συναρµολόγηση οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών και 

συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοµατισµού, πλην των 

ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των 

ηλεκτροτεχνιτών. 

δ) Παραγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτηµάτων, πλην των 

ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των 

ηλεκτροτεχνιτών. 

- Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 
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4.25. Βλητικών σταθµών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και 

δοκιµή όπλων και πυροµαχικών. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

4.26. Αδαµαντοφόρων εργαλείων. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

5.  ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ:  

5.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, απασχολούµενοι σε 

εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το χειρισµό όλων των 

µηχανηµάτων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας: 

∆ηλαδή: 

α) απλά, ηµιαυτόµατα και αυτόµατα µηχανήµατα, 

β) έλαστρα θερµής και ψυχρής εξέλασης, 

γ) κλιβάνους ηλεκτρονικούς και θερµικών κατεργασιών, 

δ) ψαλίδα κοπής ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, 

ε) γραµµές καθαρισµού επιφανειών, 

στ) αποξειδώσεις, 

ζ) συντήρηση πυριµάχων επενδύσεων κλιβάνων, 

η) διέλαση ή εξέλαση µετάλλων στην κατασκευή καλωδίων, 

θ) κ.ο.κ. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες (α έως θ) και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

5.2. Εργοστασίων ή τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο, 

απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό όλων των µηχανηµάτων κατασκευής κυτίων και των εξαρτηµάτων 

τους από λευκοσίδηρο: 

∆ηλαδή: 

α) ψαλίδα κοπής ενδιάµεσων προϊόντων, 

β) πρέσες απλές και αυτόµατες, 

γ) λαστιχαριστικά, 
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δ) διαµόρφωσης κορµών, 

ε) απλά, ηµιαυτόµατα, αυτόµατα µηχανήµατα µεταλλοτυπίας και 

κυτοποιίας, 

στ) κλειστικά, 

ζ) παλετταριστικά, 

η) συγκόλληση µε κασσίτερο  

θ ) κ.ο κ. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες (α-η) και αποδεικνύεται µε την 

προσκόµιση των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

5.3. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό µηχανηµάτων: 

∆ηλαδή: 

α) πρεσαδόροι, 

β) κατασκευαστές σωληνώσεων (σωληνοποιοί), 

γ) υδρογονοκολλητές,  

δ) µολυβδουργοί,  

ε) µολυβδοσωληνουργοί, 

στ) κλειθροποιοί, 

ζ) συρµατουργοί, 

η) καρφοβελονοποιοί,  

θ) βιδοποιοί,  

ι) εµαγιέ, 

ια) χαλκού, 

ιβ) αλουµινίου και αλουµινόχαρτου, 

ιγ) βαφής, ανοδίωσης, κοπής προφίλ µετάλλων (αλουµινίου),  

ιδ) χύτες αλουµινίου,  

ιε) ορειχάλκου και µεταλλικών επίπλων,  

ιστ) εργάτες γεωργικών εργαλείων, 

ιζ) χειριστές αυτοµάτων και ηµιαυτοµάτων µηχανών, 
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ιη) γαλβανιστές σύρµατος εν ψυχρώ,  

ιθ) ψήστες σύρµατος µε ανάπτυξη,  

κ) κατασκευαστές πλεκτών συρµάτων, 

κα) κατασκευαστές δοµικών πλεγµάτων µε ηλεκτροσυγκόλληση,  

κβ) κατασκευαστές συρµατουργικών προϊόντων,  

κγ) κατασκευαστές πλυντηρίου σύρµατος,  

κδ) ευθυγραµµιστές σύρµατος,  

κε) κατασκευαστές σύρµατος χάρτου και κατασκευαστές αγκαθωτού 

σύρµατος. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες (α-κε) σε οποιονδήποτε εργοδότη.  

5.4. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό µηχανηµάτων: 

∆ηλαδή: 

α) βουρτσαδόροι και βουρτσαδόροι γυαλίσµατος µετάλλων,  

β) τροχιστές,  

γ) µαζγαλατζήδες,  

δ) τορνευτές φύλλων µετάλλου,  

ε) γαλβανιστές - κασσιτερωτές,  

στ) πονταδόροι,  

ζ) µητραδόροι, 

η) βαφείς µετάλλων και βαφείς ηλεκτροστατικής βαφής,  

θ) επιµεταλλωτές,  

ι) επινικελλωτές,  

ια) χειριστές µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης,  

ιβ) οι εργαζόµενοι στην πυρασφάλεια σε πλοία, σε µόνιµες ή πλωτές 

δεξαµενές,  

ιγ) απογρεζώµατος σφαιρόµυλων. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη. 
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5.5. Αναρριχώµενοι καθαρισµού πλοίων. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως ειδικευµένος αναρριχώµενος εργάτης 

καθαρισµού πλοίων και λοιπών πλωτών µέσων, πρέπει απαραίτητα να 

έχει εργασθεί πριν ως κοινός καθαριστής πλοίων, τουλάχιστον για µια 

διετία και να είναι εκπαιδευµένος στην αναρρίχηση και τη χρήση των 

απαραίτητων µέσων ασφαλείας, για την εκπλήρωση της αποστολής του. 

- Οι παραπάνω ειδικευµένοι εργάτες απασχολούνται στην αποµάκρυνση 

αντικειµένων και υλικών κάθε φύσης που µετακινούνται εύκολα, καθώς 

και κάθε τύπου και είδους επικαθήσεων, µε σκοπό να καθαρισθούν και να 

ευπρεπισθούν οι περιοχές που αναρριχήθηκαν, όπου και αν βρίσκονται 

αυτές, όπως πάνω σε πλωτές ή µόνιµες δεξαµενές, καθώς και πάνω σε 

πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό µέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω 

σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση 

πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές, είτε υπό εξοπλισµό. 

5.6. Κατασκευής εξαρτισµού πλοίων κ.λπ. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω ειδικευµένοι εργάτες απασχολούνται στην κατασκευή 

εξάρτησης πλοίων, κατασκευή συρµατόσχοινων ανάρτησης βαρών και 

πρόσδεσης πλοίων, κοπή και ραφή καλυµµάτων λέµβων, κοπή και ραφή 

τεντών, καθώς και σε κάθε άλλη εργασία ιστιορραφίας και κατασκευής 

εξαρτισµού πλοίων. 

5.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών, (κοινώς µανουβραδόροι) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω ειδικευµένοι εργάτες απασχολούνται στην ανύψωση, 

µετακίνηση, µεταφορά, τοποθέτηση κ.λπ. διαφόρων βαρέων βαρών και 

λοιπών αντικειµένων µε τη βοήθεια ειδικών µέσων και εργαλείων µέσα 

και έξω από τους χώρους των εργοστασίων, πάνω σε πλοία καθώς και 

πάνω σε κάθε πλωτό µέσο γενικά, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες 
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ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε 

ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές, είτε υπό εξοπλισµό. 

5.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωµατιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

5.9. Καθαρισµού πλοίων 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται σε οποιαδήποτε φύσης εργασίες 

καθαρισµού εσωτερικά ή εξωτερικά, πάνω σε µόνιµες ή πλωτές 

δεξαµενές και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό µέσο,  

είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη 

θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές, 

είτε υπό εξοπλισµό. 

5.10. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το 

χειρισµό µηχανηµάτων, 

∆ηλαδή: 

α) καθαρισµό υφάλων, 

β) µατσακονισµό, 

γ) υδροβολισµό,  

δ) υφαλοχρωµατισµό και  

ε) χρωµατισµό γενικά πλοίων και γενικά κάθε πλωτού µέσου, είτε αυτά 

βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα,  

είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές, είτε υπό 

εξοπλισµό. 

- Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω ειδικότητες (α-ε) καθώς και στην ειδικότητα του 

ψηγµατοβολιστή (αµµοβολιστή). 

5.11. Ψηγµατοβολιστές (αµµοβολιστές) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες 

του ψηγµατοβολιστή (αµµοβολιστή), καθαριστή υφάλων πλοίων, 
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µατσακονιστή πλοίων και χρωµατιστή πλοίων σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στη ξηρά, καθώς και πάνω σε 

πλωτές ή µόνιµες δεξαµενές, πάνω σε πλοία και γενικά σε κάθε πλωτό 

µέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές,  

είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες  

ή δεξαµενές, είτε υπό εξοπλισµό. 

5.12. Μόνιµων και πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούµενοι,  

σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το χειρισµό 

µηχανηµάτων. 

∆ηλαδή: 

α) στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαµενισµό, απόδεξαµενισµό κ.λπ. των πλοίων 

που επισκευάζονται και γενικά κάθε πλωτού µέσου, πάνω σε πλωτές και 

µόνιµες δεξαµενές, 

β) στη στήριξη των ναυπηγούµενων πλοίων κάθε πλωτού µέσου γενικά, είτε 

πάνω σε πλωτές ή µόνιµες δεξαµενές, είτε πάνω σε ναυπηγικές κλίνες, 

γ) στον καθαρισµό, ευπρεπισµό και συντήρηση των πλωτών και µόνιµων 

δεξαµενών, καθώς και των ναυπηγικών κλινών. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

5.13. Εργάτες κίνησης πλοίων 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στις κινήσεις των πλοίων κάθε 

είδους, όπως π.χ. πλευρίσεις, προσδέσεις, µεθορµίσεις, δεξαµενισµούς, 

αποδεξαµενισµούς, απόπλους κ.λπ. καθώς και στην καθέλκυση και 

ανέλκυση αγκύρων, αρµάτωση εξαρτηµάτων πλοίων και λοιπά. 

5.14. Κίνησης µικρών πλωτών µέσων (βενζινακάτων) 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στην κίνηση µικρών πλωτών 
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µέσων (βενζινακάτων) και δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι 

συναφείς διατάξεις του Υ.Ε.Ν. 

5.15. Κίνησης και συντήρησης µη αυτοκίνητων πλωτών γερανών 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε 

ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε 

εργοδότη. 

- Οι παραπάνω εργάτες δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς 

διατάξεις του ΥΕΝ, απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία πάνω σε 

πλωτούς µη αυτοκινούµενους γερανούς, εκτός από το χειρισµό του 

ανυψωτικού συστήµατος και το χειρισµό των µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων για τα οποία απαιτείται η αντίστοιχη άδεια του 

Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας. 

7.  Α∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ: 

7.1. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ τάξης. 

7.2. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ τάξης. 

- Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στον κλάδο της 

ηλεκτροσυγκόλλησης γενικά, µε την άδεια ή χωρίς την άδεια και 

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους 

πραγµατοποιήθηκε, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙ∆ΕΡΙ∆ΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


