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των ερ γα το τε χνι τών & υ παλ λή λων που 
α πα σχο λού νται σε µε ταλ λουρ γι κές ε πι χει -
ρή σεις οι ο ποί ες ε κτε λούν ναυ πη γ/ στι κές

ερ γα σί ες στη Ν/Ζώ νη Πει ραι ά



ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΚΑΙ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOY ΝΤΑΙ 

ΣΕ ΝΑY ΠΗ ΓO Ε ΠΙ ΣΚΕY Α ΣΤΙ ΚΕΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΕΣ 
Ν. ΠΕΙ ΡΑΙ Α-ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΩΝ, ΚΑΘΩΩΣ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ Η ΈΔ∆ΡΑ

ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

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

1. H από 17.2.1988 ΣΣΕ (Π.Κ.Ειρ.Πειρ. 80/23.3.1988)
2. H από 14.5.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 5/1991)
3. H από  9.4.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 25/14.4.1992)
4. Η α πό 17.3.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/23.3.1993)
5. H από 18.2.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Ε πι θε ώ ρη σης Ερ γα σί ας Πει ραι ώς 14/21.2.1995)
6. Η α πό 2.6.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 53/13.6.1997) (Ι σχύ ει και για το 1998).
7. Η α πό 20.4.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 16/27.4.1999)
8. Η α πό 17.4.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 21/20.4.2000)
9. Η α πό 17.4.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 35/27.4.2001)
10. Η α πό 19.4.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 17/24.4.2002)
11. Η α πό 29.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 31/2.6.2003) (Ι σχύ ει και για το 2004)
12. Η α πό 23.3.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 28/5.4.2005)
13. Η α πό 21.2.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 10/2.3.2006)
14. Η α πό 29.1.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 3/30.1.2007)
15. Η α πό 29.12.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 1/2.1.2008)
16. Η α πό 9.2.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 9/27.2.2008)
17. Η α πό 30.4.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 20/4.5.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Έ νω ση Ναυ πη γο ε πι σκευ α στών Πει ραι ώς

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Συν δι κά το Ερ γα τοϋ παλ λή λων Με τάλ λου Ν. Πει ραι ώς, Ατ τι κής & Νή σων

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ρύθ µι σης υ πά γο νται οι εργατοτεχνίτες και
υπάλληλοιπου απασχολούνται σε Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν
ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες στους Νοµούς Πει ραι ά - Αττικής και Νήσων
ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά 
(ΣΣΕ 30.4.2009).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Μ
ΕΤ

Α
Λ

Λ
O

Y
 Ν

Α
Y

Π
Η

Γ/
Κ

Η
Σ 

Ζ
ΩΩ

Ν
Η

Σ

2



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Μ
ΕΤ

Α
Λ

Λ
O

Y
 Ν

Α
Y

Π
Η

Γ/
Κ

Η
Σ 

Ζ
ΩΩ

Ν
Η

Σ
Eι δι κό τη τες ερ γα ζο µέ νων 
Στη ναυ πη γο ε πι σκευ α στι κή ζώ νη α πα σχο λού νται οι κά τω θι ει δι κό τη τες 
ερ γα ζο µέ νων:

1. Μα θη τευ ό µε νοι γε νι κά
2. Βοη θοί διά φο ροι
3. Τε χνί τες ε λα σµα τουρ γοί
4. Τε χνί τες ε λα σµα τουρ γοί µη χα νι κής κα τερ γα σί ας 
5. Τε χνί τες λε βη το ποι οί
6. Τε χνί τες πε λε κη τές-καρ φω τές
7. Τε χνί τες φλο γο χει ρι στές
8. Τε χνί τες η λε κτρο συ γκολ λη τές Α’ τά ξης
9. Τε χνί τες η λε κτρο συ γκολ λη τές Β’ τά ξης

10. Τε χνί τες σω λη νουρ γοί
11. Τε χνί τες µα νου βρα δό ροι
12. Τε χνί τες ι κρι ω µά των - σκαλωσατζήδες
13. Τε χνί τες µη χα νουρ γοί
14. Τε χνί τες εφαρ µο στές - µη χα νο τε χνί τες
15. Τε χνί τες µο νω τές πλοίων
16. Τεχνίτες προπελάδες
17. Χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων
18. Χαράκτες - Σαλαδόροι
19. Ερ γά τες (ΣΣΕ 30.4.2009)
1. Μα θη τευ ό µε νοι Γε νι κά

Θε ω ρού νται οι νέ οι, οι ο ποί οι α κο λου θούν θε ω ρη τι κή µά θη ση τε χνι κού λυ κεί ου, 
τε χνι κής σχο λής, σχο λών O Α ΕΔ∆ ή που δεν πα ρα κο λου θούν τί πο τα α πό όλα αυ τά,
αλ λά έ χουν προ σλη φθεί α πό τον ερ γο δό τη για την ει δί κευ σή τους σε µία ει δι κό τη -
τα (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

2.  Βοη θοί Δ∆ιά φο ροι
Θε ω ρού νται νέ οι α πό 18 χρο νών και πάνω οι ο ποί οι έ χουν ει δι κευ τεί σαν µα θη -
τευ ό µε νοι τε χνί τες ή συ νε χί ζουν να ειδικεύονται αλ λά συγ χρό νως κά νουν και πα -
ρα γω γι κή δου λειά, δη λα δή ξέ ρουν να κό βουν µε φλο γο κο πή βοη θη τι κά ε λά σµα -
τα, να χρη σι µο ποι ούν βοη θη τι κά  ερ γα λεί α (σφυ ριά, βα ριά, δι α βή τες, πα λάγ γα),
να γνω ρί ζουν την υ πο διαί ρε ση του µέ τρου, να µε τα κι νούν και να α σφα λί ζουν διά -
φο ρα µι κρο βά ρη, να α σφα λί ζουν τα ερ γα λεί α, τα µα νό µε τρα, να αλ λά ζουν φιά -
λες ο ξυ γό νου και α σε τυ λί νης, να κα θα ρί ζουν το α ντι κεί µε νο που θα ερ γα σθούν
και να προ ε τοι µά ζουν αυ τό, να βοη θούν τους τε χνί τες που α κο λου θούν, να γνω -
ρί ζουν το ό νο µα και τη χρή ση των ερ γα λεί ων χε ριού και των δι α φό ρων 
υ λι κών και ε ξαρ τη µά των (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

3. Τε χνί τες Ε λα σµα τουρ γοί-Μο ντα δό ροι
α) Oι τε χνί τες ε λα σµα τουρ γοί πρέ πει ο πωσ δή πο τε να έ χουν 6 χρό νια προϋ πη ρε -
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σία σαν µα θη τευ ό µε νοι ή σαν βοη θοί.
β) Να χα ρά σουν βά σει σχε δί ου, να συ ναρ µο λο γούν, να µο ντά ρουν, να α πο τυ πώ -

νουν χνά ρια (µο δέ λα), να παίρ νουν δι α στά σεις, να γνω ρί ζουν την χρή ση 
ερ γα λεί ων χε ριού ερ γα λεί ων φλογοκοπής και µηχανικών εργαλείων, να
µοντά ρουν συ γκολ λη τές σκα λω σιές (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

4. Τε χνί τες Ε λα σµα τουρ γοί Μη χα νι κής Κα τερ γα σί ας-Δ∆ι α µορ φώ σε ως Ε λα σµά των
Πρέ πει να έ χουν έ ξι χρό νια πρου πη ρε σία σαν µα θη τευ ό µε νοι ή βοη θοί. Να γνω -
ρί ζουν τις βα σι κές γνώ σεις της λει τουρ γί ας των δι α φό ρων µη χα νη µά των που
χρη σι µο ποι ού νται για τη µη χα νι κή κα τερ γα σία και τη δι α µόρ φω ση ε λα σµά των
λοι πών µε τάλ λων ό πως π.χ. ρόλ λοι, πρέσ σες, ψα λί δια (ΣΣΕ 2.6.1997, 
ΣΣΕ 30.4.2009).

5. Τε χνί τες Λε βη το ποι οί - ε λα σµα τουρ γοί
Oι τε χνί τες λε βη το ποι οί πρέ πει να έ χουν 6 χρό νια προϋ πη ρε σία σαν µα θη τευ ό -
µε νοι ή βοη θοί. Να γνω ρί ζουν την κα τα σκευ ή 2 του λά χι στον τύ πων λε βή των, να
γνω ρί ζουν να χα ράσ σουν βά σει σχε δί ου για να δι α µορ φώ νουν το κέ λυ φος και
τους αυ λούς, να γνω ρί ζουν την χρή ση ερ γα λεί ων χε ριού. Να µο ντά ρουν συ γκολ -
λη τές σκα λω σιές, να ε κτο νώ νουν αυ λούς και να τους κα λα φα τούν. Να ε ξαρ µώ -
νουν και να αρ µώ νουν τις θυ ρί δες ε πι θε ω ρή σε ως, να κα τα σκευ ά ζουν και να α ντι -
κα θι στούν τα διά φο ρα πα ρεµ βή σµα τα των θυ ρί δων, να πρεσ σά ρουν τους 
αυ λούς και να ξέ ρουν να α ντι κα τα στή σουν την ε στία (ΣΣΕ 2.6.1997, 
ΣΣΕ 30.4.2009).

6. Τε χνί τες-Πε λε κη τές-Καρ φω τές
Oι τε χνί τες αυ τοί πρέ πει να έ χουν 6 χρό νια προϋ πη ρε σια σαν µα θη τευ ό µε νοι ή
βοη θοί. Να γνω ρί ζουν την χρή ση των ερ γα λεί ων που εί ναι α πα ραί τη τα για την 
ερ γα σία τους. Να ξέ ρουν να κα θα ρί ζουν µε α ε ρο κό πι δα τα υ πο λείµ µα τα σι δή ρου
α πό τις ε πι φά νει ες, να τρο χί ζουν αυ τές, να κα τα σκευ ά ζουν φρέ ζα ή νύ χι στις 
ά κρες των ε λα σµά των πριν  τη συ γκόλ λη ση, να α νοί γουν τρύ πες, να φρε ζά ρουν
και να ραι µπλά ρουν αυ τές µε α ε ρο δρά πα να, να συ ναρ µο λο γούν κοµ µά τια µε τά
α πό κα τάλ λη λη προ ε τοι µα σία (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

7. Τε χνί τες Φλο γο χει ρι στές
Oι τε χνί τες αυ τοί πρέ πει να έ χουν 6 χρό νια πρου πη ρε σία σαν µα θη τευ ό µε νοι ή
βοη θοί ή σε ο ποι α δή πο τε άλ λη µε ταλ λουρ γι κή ει δι κό τη τα. Να γνω ρί ζουν α πα ραί -
τη τα τη χρή ση α ε ρί ων (ο ξυ γό νου-α σε τυ λί νης-προ πα νί ου-αρ γού) και τη χρή ση
ερ γα λεί ων κο πής. Να κό βουν µε τάλ λα, να α πο ξη λώ νουν συ γκολ λη µέ να µέ ταλ λα,
να α φαι ρούν καρ φιά. Να φρε ζά ρουν τις ά κρες των ε λα σµά των προ της συ γκολ -
λή σε ως. Ε ξει δι κευ µέ να µπο ρούν να µε τα χει ρί ζο νται ει δι κά η λε κτρι κά µη χα νή µα -
τα κο πής άλ λων µε τάλ λων πλην του σι δή ρου (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

8. Τε χνί τες Η λε κτρο συ γκολ λη τές Α’ Τά ξε ως
Τε χνί τες η λε κτρο συ γκολ λη τές Α’ τά ξε ως  θε ω ρού νται οι τε χνί τες οι ο ποί οι έ χουν
ά δει α Α’  τά ξε ως του Y πουρ γεί ου Βι ο µη χα νί ας. Να ξέ ρουν να συ γκολ λούν µε 
η λε κτρό δια ό λων των τύ πων  (βα σι κά-α ε ριού χα-α νο ξεί δω τα) και σε ό λες τις 
θέ σεις. Να χρη σι µο ποι ούν µε την ί δια ευ χέ ρει α µη χα νές πε ρι στρο φι κές, στα τι κές
ή ντή ζελ, να γνω ρί ζουν την συ µπε ρι φο ρά των µε τάλ λων κα τά τη συ γκόλ λη ση, 
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α να λό γως των και ρι κών συν θη κών και την προ ε τοι µα σία αυ τών προ της συ γκολ -
λή σε ως (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

9. Τε χνί τες Η λε κτρο συ γκολ λη τές Β’ Τά ξε ως
Εί ναι οι τε χνί τες-η λε κτρο συ γκολ λη τές οι ο ποί οι έ χουν α πο κτή σει ά δει α α πό το
Yπουρ γεί ο Βι ο µη χα νί ας Β’  τά ξε ως (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

10.Τε χνί τες Σω λη νουρ γοί
Oι τε χνί τες σω λη νουρ γοί πρέ πει να έ χουν 6 χρό νια πρου πη ρε σία σαν µα θη τευ ό -
µε νοι ή βοη θοί. Πρέ πει να γνω ρί ζουν τα δί κτυα του πλοί ου. Να γνω ρί ζουν χρή ση
φλο γο κο πής, µη χα νι κών ερ γα λεί ων, να µπο ρούν να παίρ νουν δι α στά σεις, να χα -
ρά ζουν, να κό βουν και να µο ντά ρουν ώ στε να δι α µορ φώ νουν τις σω λή νες για 
ο ποι α δή πο τε δί κτυα του Πλοί ου ή των Ερ γο στα σί ων. Να µπο ρούν να το πο θε τούν
και να συναρµο λο γούν εί δη υ γι ει νής και να συ γκολ λούν µο λυ βδο σω λή νες ή χαλ -
κο σω λή νες ή P.V.C. (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

11.Τε χνί τες Μα νου βρα δό ροι
Πρέ πει να εί ναι ά το µα µε πεί ρα στην µε τα φο ρά φορ τί ων µε γά λων βα ρών. Πρέ πει
να έ χουν 6 χρό νια πρου πη ρε σία  σαν µα θη τευ ό µε νοι ή βοη θοί. Πρέ πει να γνω ρί -
ζουν κα λά την α ντο χή των υ λι κών, τις σχέ σεις τρο χα λιών, να λύ νουν και να 
δέ νουν τους ναυ τι κούς κό µπους, να κο τσά ρουν και να ξε κο τσά ρουν και να ο δη -
γούν τους χει ρι στές γε ρα νών. Να έ χουν την ευ θύ νη για τα µε τα φο ρι κά µέ σα, να 
ξέ ρουν ή να µα θαί νουν πά ντα το βά ρος του µε τα φε ρό µε νου φορ τί ου και να δι α -
λέ γουν τα κα τάλ λη λα συρ µα τό σχοι να ή άλ λα µέ σα προσ δέ σε ως του φορ τί ου
(ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

12.Τε χνί τες Ι κρι ω µά των
Oι τε χνί τες αυ τοί πρέ πει να έ χουν 3 χρό νια πρου πη ρε σία  σε α νέ γερ ση σω λη νω -
τών ή προ κα τα σκευ α σµέ νων σκα λω σιών και στη διά λυ ση αυ τών εί τε σε ερ γο στά -
σια  εί τε σε Πλοί α. Να εί ναι σε θέ ση να ε πι λέ γουν τα κα τάλ λη λα υ λι κά για την 
κα τα σκευ ή σκα λω σιών α ντο χής µε ευ θύ νη για την α ντο χή αυ τών α πό βά ρη, ά νε -
µο και άλ λη αι τία (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

13.Τε χνί τες Μη χα νουρ γοί
Χει ρί ζο νται µη χα νουρ γι κές ερ γα λει ο µη χα νές (τόρ νους, πλά νες, φρέ ζες, δρά πα -
να, ρε κτι φιέ, BORING). Πρέ πει να γνω ρί ζουν µη χα νο λο γι κά σχέ δια. Να έ χουν 
6 χρό νια προϋ πη ρε σία στον χει ρι σµό των ερ γα λει ο µη χα νών (ΣΣΕ 2.6.1997, 
ΣΣΕ 30.4.2009).

14.Τε χνί τες Ε φαρ µο στές-Μη χα νο τε χνί τες
Θε ω ρού νται οι α πα σχο λού µε νοι στην συ ντή ρη ση, ε πι σκευ ή, α πο συ ναρ µο λό γη -
ση, συ ναρ µο λό γη ση, δο κι µα στι κή λει τουρ γία µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε ων και
µη χα νών ε σω τε ρι κής καύ σης, εί τε αυ τά εί ναι ε γκα τε στη µέ να στην ξη ρά εί τε πά -
νω σε κα τα σκευ α ζό µε να ή ε πι σκευ α ζό µε να πλοί α. Πρέ πει να έ χουν προ��η ρε σία
6 χρό νια εί τε σε Ερ γο στά σιο εί τε στο Ε µπο ρι κό Ναυ τι κό. Λαµ βά νε ται 
υπ’ ό ψιν και το πτυ χίο Μέ σης ή της Κα τώ τε ρης Σχο λής (ΣΣΕ 2.6.1997, 
ΣΣΕ 30.4.2009).
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15.Τε χνί τες Μο νω τές
θε ω ρού νται οι ερ γα ζό µε νοι οι ο ποί οι έ χουν 3 χρό νια πρου πη ρε σία σαν βοη θοί
Μο νω τές. Να γνω ρί ζουν κα λά τα µο νω τι κά υ λι κά. Να εί ναι σε θέ ση να δι α µορ φώ -
νουν τους χώ ρους και µη χα νι κούς ε ξο πλι σµούς στα α παι τού µε να πά χη και µε τα
εν δει κνυό µε να υ λι κά µο νώ σε ως και πυ ρα σφα λεί ας. Ε ξει δι κευ µέ να µπο ρούν να
πραγ µα το ποι ούν πλιν θο δο µές λε βή των ή ε πι στρώ σεις δα πέ δων (ΣΣΕ 2.6.1997,
ΣΣΕ 30.4.2009).

16.Ερ γά τες
θε ω ρού νται άν δρες πά νω α πό 18 ε τών οι ο ποί οι προ σλαµ βά νο νται για να χρη σι -
µο ποι ού νται στην φορ το εκ φόρ τω ση α ντι κει µέ νων ε ξυ πη ρε τή σε ως ερ γα σί ας,
στην ε ξυ πη ρέ τη ση λει τουρ γί ας µη χα νη µά των. Δ∆εν κά νουν σε καµ µία πε ρί πτω ση
την δου λειά του µα νου βρα δό ρου ή των βοη θών (Ε λα σµα τουρ γού, Σω λη νουρ -
γού, Μη χα νουρ γού). Πρέ πει να γνω ρί ζουν τους κιν δύ νους που τους α πει λούν
προς α πο φυ γήν α τυ χη µά των (ΣΣΕ 29.12.2007). Η κά θε ε πι χεί ρη ση στην ναυ πη -
γο ε πι σκευ α στι κή ζώ νη δύ να ται να α πα σχο λή σει κα θο ρι σµέ νο α ριθ µό ερ γα τών
που α ντι στοι χεί έ ως 8% του συ νο λι κού προ σω πι κού που α πα σχο λεί κά θε φο ρά
(στο µα γα ζί και στα ε πι σκευ α ζό µε να Πλοί α) (ΣΣE 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

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

Έτος 2009 
Βα σι κά κα τα βαλ λό µε να η µε ρο µί σθια στο πο σό των ο ποί ων συ µπε ρι λαµ βά νο νται τα
ε πι δό µα τα οι κο γε νει α κών βα ρών - αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας - 3ε τιών.
1. Για τους ερ γα ζό µε νους µε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας ο ρι σµέ νου χρό νου ή

ο ρι σµέ νου έρ γου, α πό 1.4.2009 και από 1.7.2009 αντίστοιχα
α.1. Τε χνί τες - Η λε κτρο συ γκολ λη τές - Λε βη το ποι οί - Ε λα σµα τουρ γοί - Φλο γο χει -

ρι στές - Σω λη νουρ γοί - Y δραυ λι κοί
Μη χα νουρ γοί - Μη χα νο τε χνί τες - Ε φαρ µο στές - Λα µα ρι νά δες - 
Φα νο ποι οί - Χαράκτες - Σαλαδόροι: 94,00 ευρώ µι κτά     96 ευρώ µικτά 
Oι βοη θοί αυ τών και οι χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων:                            

78,50 ευρώ µι κτά 80 ευρώ µικτά
α.2. Τε χνί τες Σκαλωσατζήδες-Μονωτές: 91,00 ευρώ µικτά 93 ευρώ µικτά 

Oι βοη θοί αυ τών 73,50 ευρώ µι κτά    75 ευρώ µικτά
Για τα δευτερόκλειδα (Σκαλωσατζήδες): 82,50 ευρώ µικτά   84 ευρώ µικτά

α.3. Τεχνίτες µανουβραδόροι - προπελάδες : 87,00 ευρώ µι κτά    89 ευρώ µικτά
Oι βοη θοί αυ τών                              67,00 ευρώ µι κτά      67 ευρώ µικτά

α.4. Εργάτες: 58,00 ευρώ µικτά      58 ευρώ µικτά
Για τους ερ γα ζό µε νους µε σχέ ση ερ γα σί ας α ο ρί στου χρό νου και έ χο ντας έ να
(1) χρό νο ερ γα σί ας την ί δια ε πι χεί ρη ση Τε χνί τες και Βοη θοί µε τις πιο πά νω 
α να φε ρό µε νες ει δι κό τη τες, λαµ βά νουν η µε ρο µί σθιο µέ χρι 7% µι κρό τε ρο του 
η µε ρο µι σθί ου που λαµ βά νουν οι α ντί στοι χες προ α να φε ρό µε νες ει δι κό τη τες α1 -
α2 - α3.
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Μα θη τευ ό µε νοι
Oι ερ γα ζό µε νοι ως µα θη τευ ό µε νοι α µεί βο νται ως ε ξής:
- Το πρώτο έτος παίρ νουν το 60% του ηµεροµισθίου του βοη θού της ει δι κό τη -

τάς τους.
- Το δεύτερο έτος παίρ νουν το 70% του ηµεροµισθίου του βοηθού της ει δι κό -

τη τάς τους.
- Το τρίτο έτος παίρ νουν το 80% του ηµεροµισθίου του βοη θού της ει δι κό τη τάς

τους.
- Το τέταρτο έτος παίρ νουν το 90% του ηµεροµισθίου του βοη θού της ει δι κό -

τη τάς τους (ΣΣΕ 30.4.2009).
2. O δη γοί - Α πο θη κά ρι οι - Y πάλ λη λοι Γρα φεί ου

Ό λοι οι α νω τέ ρω παίρ νουν την πο σο στιαί α αύ ξη ση των ερ γα ζο µέ νων µε σχέ ση
ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας ο ρι σµέ νου χρό νου, ε πί του ε κά στο τε βα σι κού τους 
µι σθού που προ κύ πτει α πό τις α ντί στοι χες κλα δι κές τους συµ βά σεις 
(ΣΣΕ 30.4.2009).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
Τα ως ά νω βα σι κά η µε ρο µί σθια προ σαυ ξά νο νται µε τα ε πι δό µα τα :
α) Ε πί δο µα ε πί βλε ψης - ερ γο δη γός 15% (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).
β) Το ε πί δο µα ι διαί τε ρων συν θη κών ερ γα σί ας, το ο ποί ο κα τα βάλ λε ται στους 

ερ γα ζό µε νους που ερ γά ζο νται ε ντός των Λε βή των, των δι πυθ µέ νων, στους τε χνί -
τες η λε κτρο συ γκολ λη τές που δου λεύ ουν τις η µι αυ τό µα τες η λε κτρο συ γκολ λή -
σεις ARGON, στους ερ γα ζό µε νους στα βρε χόµε να ό ταν γί νε ται α ντι κα τά στα ση
ε λα σµά των στις δε ξα µε νές, στους χειριστές του πλάσµατος καθώς και στους
εργαζόµενους στο αλουµίνιο και στα ανοξείδωτα συµφωνείται να είναι 10% επί
του συνόλου των καταβαλλοµένων. Το επίδοµα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας
καταβάλλεται µία φορά (ΣΣΕ 30.4.2009).

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

1. Eκπρό σω πος των ερ γα ζο µέ νων 
Στους χώ ρους δου λειάς και των ε πι σκευ α ζο µέ νων και κα τα σκευ α ζο µέ νων 
πλοί ων, ε κλέ γε ται έ νας εκ πρό σω πος των ερ γα ζο µέ νων µε τον α να πλη ρω τή του
που τον εκ προ σω πεί εν α που σία του, ο ο ποί ος δρα στη ρι ο ποι εί ται σύµ φω να µε
τις σχε τι κές δι α τά ξεις των Νό µων 1264/1982 και 1767/88.
O ερ γο δό της ή ο εκ πρό σω πός του συ νερ γά ζε ται µα ζί του για την ε πί λυ ση των
προ βλη µά των που τυ χόν α πα σχο λούν τους ερ γα ζό µε νους του (ΣΣΕ 2.6.1997,
ΣΣΕ 30.4.2009).

2. Πα ρο χές σε εί δος 
Oι ερ γο δό τες  υ πο χρε ού νται να χο ρη γή σουν σε ό λες τους ερ γα ζό µε νους 
(µο νί µους  και ε κτά κτους τε χνί τες, βοη θούς και µα θη τευ ο µέ νους) τα ε ξής εί δη:

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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α) Ε να κρά νος,  β) έ να ζευ γά ρι γά ντια, γ) µια φόρ µα ερ γα σί ας, δ) έ να ζευ γά ρι 
άρ βυ λα και ε) µι σό λί τρο γά λα την η µέ ρα νω πό.
Τα πα ρα πά νω εί δη χο ρη γού νται για την χρή ση τους στην ερ γα σία, α νή κουν 
κα τά κυ ριό τη τα στην Ε πι χεί ρη ση και α ντι κα θί στα νται µό λις φθα ρούν, ε κτός της
φόρ µας ερ γα σί ας  που πρέ πει να α ντι κα θί στα ται σε κά θε 75 πραγ µα το ποι η θέ ντα
η µε ρο µί σθια και των αρ βυ λών που πρέ πει να α ντι κα θί στα νται κά θε 150 πραγ µα -
το ποι η θέ ντα η µε ρο µί σθια.
Oι φόρ µες ερ γα σί ας χο ρη γού νται στους ερ γα ζό µε νους α µέ σως µε τά την 
ερ γα σία 10 η µε ρών στην ί δια ε πι χεί ρη ση και τα άρ βυ λα ερ γα σί ας µε τά α πό 25 
η µέ ρες, α ντι κα θί στα νται δε ό πως ο ρί ζε ται πα ρα πά νω. Oι ερ γα ζό µε νοι εί ναι υ πο -
χρε ω µέ νοι να χρη σι µο ποι ούν τα πιο πά νω εί δη προ στα σί ας (ΣΣΕ 2.6.1997, 
ΣΣΕ 30.4.2009).

3. Αρ γί ες 
Η µέ ρες Αρ γί ας
1) Η 25η Μαρ τί ου, 2) Η Δ∆ευ τέ ρα του Πά σχα, 3) Η 15η Αυ γού στου, 4) Η 25η 
Δ∆ε κεµ βρί ου 5) Η 1η Μαί ου, 6) Η 28η O κτω βρί ου, 7) Η 6η Δ∆ε κεµ βρί ου.
Oι µη α πα σχο λη θέ ντες στις πιο πά νω 7 ε ορ τές δι και ού νται το η µε ρο µί σθιο.
Στις κατ’  έ θι µο αρ γί ες:
1) Την 1η του έ τους 2) Τα Θε ο φά νει α, 3) Την Κα θα ρή Δ∆ευ τέ ρα, 4) Την Με γά λη
Πα ρα σκευ ή, 5) Την Δ∆ευ τέ ρα των Χρι στου γέν νων, ό σες ε πι χει ρή σεις δου λέ ψουν
κα τα βάλ λουν σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λούν δι πλό η µε ρο µί σθιο.
Συµ φω νεί ται α κό µη ό τι η Πα ρα µο νή των Χρι στου γέν νων και της Πρω το χρο νιάς,
καθώς και η Μ. Πέµπτη εί ναι η µι αρ γί ες (µε τετράωρη απασχόληση και αµοιβή 1/2
του ηµεροµισθίου) (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).
Όταν υπάρχει απόλυση εργαζοµένου 1 ηµέρα πριν από πληρωτέα, καταβάλλεται
κανονκά το ηµεροµίσθιο της αργίας (ΣΣΕ 30.4.2009).

4. Ά δει ες 
α) Oι ε πι χει ρή σεις υ πο χρε ού νται να χο ρη γούν κά θε έ τος στους ερ γα ζό µε νους

την κα νο νι κή ά δει α του ΑΝ 539/45, ό πως ι σχύ ει σή µε ρα µε το Ν. 1346/83, 
κα θώς και να χο ρη γούν σε αυ τούς που α πο λύ ο νται ή που λή γει η σύµ βα σή
τους ή που α πο χω ρούν οι κει ο θε λώς α πό την ερ γα σία τους την α νά λο γη
κανονική άδεια και επίδοµα κανονικής α δεί ας.
Επίσης όπως προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ οι εργαζόµενοι που έχουν
συµπληρώσει 10 χρόνια στον ίδιο Εργοδότη ή 12 χρόνια σε οποιαδήποτε
απασχόληση ή Εργοδότη δικαιούνται 30 ηµέρες αµειβόµενης αδείας. 

β) Τα µέ λη της Δ∆ι οι κή σε ως του Συν δι κά του δι και ού νται δύο (2) η µέ ρες ά δει α το
µή να µε α πο δο χές για να δι ευ κο λύ νο νται να α σκούν τα συν δι κα λι στι κά τους
δι και ώ µα τα. Σε πε ρί πτω ση α πα σχο λή σε ως πέ ραν του ε νός µέ λους Δ∆ι οι κή σε -
ως στην ί δια ε πι χεί ρη ση θα δι και ού νται ό λοι µία (1) η µέ ρα ά δει α το µή να µε
α πο δο χές (ΣΣΕ 30.4.2009).

5. Μέ τρα Y γι ει νής και Α σφά λει ας 
α) Ό λες οι ε πι χει ρή σεις καθώς και οι εργαζόµενοι υ πο χρε ού νται να συµ µορ φώ -
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νο νται µε το ΠΔ∆ 70/90 πε ρί "Y γι ει νής και Α σφά λει ας Ερ γα ζο µέ νων σε Ναυ πη -
γο ε πι σκευ α στι κές Ερ γα σί ες".

β) Με βά ση το ΠΔ∆ 70/90 πε ρί "Y γι ει νής και Α σφά λει ας των Ερ γα ζο µέ νων σε Ναυ -
πη γο ε πι σκευ α στι κές Ερ γα σί ες" συµ φω νεί ται ό τι οι ε πι χει ρή σεις της ναυ πη γο -
ε πι σκευ α στι κής ζώ νης που τις α φο ρά θα πραγ µα το ποιή σουν και τις προ βλε -
πό µε νες α πό αυ τό προ λη πτι κές Ι α τρι κές ε ξε τά σεις.
Σε συ νερ γα σία των ε πι χει ρή σε ων µε το Συν δι κά το θα ε ξε τα στούν και θα ε νερ -
γο ποι η θούν πρα κτι κά τρό ποι  για την πραγ µα το ποί η ση αυ τών των ε ξε τά σε ων,
ό που και ό πως µπο ρούν να γί νουν βά σει του ΠΔ∆ 70/90 άρ θρο 67.
Συµ φω νεί ται να λαµ βά νο νται ό λα τα προ βλε πό µε να και α να γκαί α µέ τρα για
την προ στα σία των ερ γα ζο µέ νων α πό την βλα πτι κή ε πί δρα ση των γαλ βα νι -
σµέ νων ε λα σµά των και σω λή νων κα τά τη διάρ κει α των ε πι σκευ ών.  Ό λες οι
προ κα τα σκευ ές θερ µών ερ γα σιών, δι κτύ ων σω λη νώ σε ων, κ.λπ., θα γί νο νται
πριν γαλ βα νι στούν οι σω λή νες και στην συ νέ χει α α φού γαλ βα νι στούν θα το -
πο θε τού νται.
Σε κά θε πε ρί πτω ση δεν θα χρη σι µο ποι ού νται κλει στοί χώ ροι του Πλοί ου χω -
ρίς τον α να γκαί ο ε ξα ε ρι σµό για ε πι σκευ ή πα λαι ών γαλ βα νι σµέ νων σω λή νων.
Ό σον α φο ρά την χρή ση η µι αυ το µά των Η λε κτρο συ γκολ λή σε ων, ARGON -
ARKER συµ φω νεί ται για την προ στα σία της υ γεί ας των ερ γα ζο µέ νων να µην
χρη σι µο ποι ού νται στα δι πύθ µε να ό ταν εί ναι κλει στός χώ ρος α ντλι ο στά σια
(PUMP ROOM), στε γα νά δι α χω ρι στι κά (COFFERDAM).
Στις πλευ ρι κές δε ξα µε νές η χρη σι µο ποί η σή τους θα γί νε ται µε την προ ϋ πό θε -
ση να ε ξα ε ρί ζε ται ε παρ κώς ο χώ ρος.
Τα δύο µέ ρη συµ φω νούν σε συ νερ γα σία µε το ΕΛ.ΙΝ.Y.Α.Ε. (Ελ λη νι κό Ιν στι -
τού το Y γι ει νής και Α σφά λει ας Ερ γα σί ας) και την α ξι ο ποί η ση κα τάλ λη λων Ε πι -
στη µό νων, να πραγ µα το ποι η θεί έ ρευ να για την ε πι κιν δυ νό τη τα στην υ γεί α των
ερ γα ζο µέ νων α πό τη χρή ση της η µι αυ τό µα της Η λε κτρο συ γκόλ λη σης σε κλει -
στούς χώ ρους ε πί του Πλοί ου (δε ξα µε νές φορ τί ου, νε ρού, COFFERDAM, 
δι πύθ µε να, κ.λπ.).
Τα α πο τε λέ σµα τα αυ τά θα α ξι ο λο γη θούν για την λή ψη µέ τρων εφ’ ό σον α παι -
τη θούν (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

6.  Σχο λή συ µπλη ρω µα τι κής εκ παί δευ σης Ναυ πηγ/στι κής Ζώ νης
Συµ φω νεί ται η α πό κοι νού προ σπά θει α για την λει τουρ γία της Σχο λής Συ µπλη -
ρω µα τι κής Εκ παί δευ σης και Ε πι µόρ φω σης στον το µέα Y γι ει νής και Α σφά λει ας
που θα λει τουρ γή σει στο Ι κό νιο Πε ρά µα τος, µε την συµ βο λή του O Α ΕΔ∆ και του
Δ∆ή µου Πε ρά µα τος.  Ι διαί τε ρη συµ βο λή των ε πι χει ρή σε ων θα εί ναι η στή ρι ξη του
προ γράµ µα τος µε κα ταρ τι σµέ να στε λέ χη τους και η α ξι ο ποί η ση της υ πο δο µής 
ο ρι σµέ νων Ε πι χει ρή σε ων για πρα κτι κή ε ξά σκη ση που προ σφέ ρο νται οι κει ο θε λώς
(ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

7. Α νά πτυ ξη της Ν/Ζώ νης 
Να α να δεί ξου µε µε συ γκε κρι µέ νες πρω το βου λί ες την θέ ση µας για την δη µι ουρ -
γία ε νιαί ου φο ρέα Ν/Ζώ νης και στα πλαί σιά του την λύ ση των προ βλη µά των λει -
τουρ γί ας, εκ συγ χρο νι σµού, υ πο δο µής και α νά πτυ ξης της Ν/Ζώ νης µε συ ντο νι -
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σµό γι’ αυ τό ό λων των εν δι α φε ρό µε νων φο ρέ ων (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

Ζ.  ΓΕ ΝΙ ΚΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ε κτός έ δρας ερ γα σία 
α) Σε πε ρί πτω ση  που ο τό πος ερ γα σί ας βρί σκε ται έ ξω α πό την Ναυ πη γο ε πι -

σκευ α στι κή Ζώ νη, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να πα ρέ χει µε τα φο ρι κό µέ σο για
την µε τα φο ρά των ερ γα ζο µέ νων.

β) Σε πε ρί πτω ση α πα σχο λή σε ως του ερ γα ζο µέ νου ε κτός της Ναυ πη γο ε πι σκευ -
α στι κής Ζώ νης και ό ταν α κό µη η µε τά βα ση γί νε ται µε µε τα φο ρι κό µέ σο του
ερ γο δό τη ή την συ γκοι νω νία, ο χρό νος ερ γα σί ας υ πο λο γί ζε ται α πό την στιγ -
µή α να χω ρή σε ως α πό την έ δρα της Ε πι χεί ρη σης και η λή ξη της ερ γα σί ας 
εί ναι η στιγ µή της ε πα να φο ράς του σε αυ τή (η δι α δρο µή ε φό σον γί νε ται ε κτός
νό µι µου ω ρα ρί ου πλη ρώ νε ται α πλή σαν ωρο µί σθιο).

γ) Σε πε ρί πτω ση που η ερ γα σία ε κτε λεί ται ε κτός της έ δρας της Ε πι χεί ρη σης 
πέ ραν των 25 χλµ. και δεν γί νε ται η ε πα να φο ρά του ερ γα ζο µέ νου αυ θη µε ρόν
στον τό πο δι α µο νής του, η Ε πι χεί ρη ση υ πο χρε ού ται µε δι κά της έ ξο δα να 
ε ξα σφα λί σει σε αυ τόν κα τάλ λη λο οί κη µα δι α µο νής και να του κα τα βάλ λει 
δι πλό η µε ρο µί σθιο.

δ) Για τις ερ γα σί ες ε ντός της ναυ πη γο ε πι σκευ α στι κής ζώ νης Πει ραι ά, Πέ ρα µα,
Δ∆ρα πε τσώ νας, το ω ρά ριο ερ γα σί ας εί ναι 35 ώ ρες στο χώ ρο δου λειάς 
(ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

2. Εν πλω σε ξέ να λι µά νια ή ναυ πη γεί α 
Oι α πο στο λές συ νερ γεί ων ε πι σκευ ής Πλοί ων ε κτός έ δρας εν πλω σε λι µά νια ή ναυ -
πη γεί α στο ε ξω τε ρι κό, θα γί νο νται µόνο µέ σω των Ε πι χει ρή σε ων της Ν/Ζώ νης. Τα
δύο µέ ρη δε σµεύ ο νται για την υ λο ποί η ση αυ τής της διά τα ξης.
• Η µε ρο µί σθιο ό πως αυ τό δι α µορ φώ νε ται στην πα ρού σα Το πι κή ΣΣΕ

ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων.
•  Για την ε κτός έ δρας α πα σχό λη ση oι α µοι βές ό πως δι α µορ φώ νο νται πα ρα πά νω.
• Τα έ ξο δα φα γη τού, ει σι τή ρια βα ρύ νουν τον ερ γο δό τη.
• Oι µε τα κι νή σεις για την α νά λη ψη ερ γα σί ας και η ε πι στρο φή µε τά το τέ λος αυ τής

υ πο λο γί ζο νται ως πραγ µα τι κός χρό νος α πα σχό λη σης και α µεί βο νται ό πως 
προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθ µι ση.

• Η νο µο θε σία για την Y γι ει νή και Α σφά λει α των ερ γα ζο µέ νων και τή ρη ση των 
προ βλε πο µέ νων µέ τρων ι σχύ ει και στις ερ γα σί ες εν πλω ή σε ξέ να λι µά νια.

• Y πο χρε ω τι κά οι ερ γα ζό µε νοι στα πα ρα πά νω Συ νερ γεί α α σφα λί ζο νται στο 
ΙΚΑ-ΤΕ ΑΜ (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

3. Χρό νος προϋ πη ρε σί ας
ΩΩς προϋ πη ρε σία για κά θε πε ρί πτω ση θε ω ρεί ται και προ σµε τρά ται ο χρό νος της
στρα τι ω τι κής θη τεί ας. Ε πί σης, η ερ γα σία που πραγ µα το ποι εί ται στην αλ λο δα πή
και η διάρ κει α της ο ποί ας εί ναι θε ω ρη µέ νη α πό το Αρ µό διο Ελ λη νι κό Προ ξε νεί ο.
Έτος προϋ πη ρε σί ας θε ω ρεί ται  η πραγ µα το ποί η ση 120 η µε ρο µι σθί ων 
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(ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

4. Ανάλυση αποδοχών
Συµ φω νεί ται να δί νε ται α να λυ τι κά κά θε µή να λο γα ρι α σµός των α πο δο χών και
των κρα τή σε ων σε κά θε ερ γα ζό µε νο κα τά Ε πι χεί ρη ση, ε φό σον ζη τη θεί 
(ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

5. Ερ γα τι κό α τύ χη µα 
Σε πε ρί πτω ση ερ γα τι κού α τυ χή µα τος στο χώ ρο ερ γα σί ας η Ε πι χεί ρη ση θα κα τα -
βάλ λει  στον ερ γα ζό µε νο το υ πό λοι πο του η µε ρο µι σθί ου α πό αυ τά που δί νει το
Ι ΚΑ, µε βά ση τις ι σχύ ου σες δι α τά ξεις για α πα σχο λού µε νους που συ µπλή ρω σαν
ε νός έ τους πρου πη ρε σία και α νε ξαρ τή τως πραγ µα το ποι η θέ ντων  η µε ρο µι σθί ων
που εί χε ο πα θών και δεν δύ να ται να υ περ βαί νει τα 25 η µε ρο µί σθια 
(ΣΣΕ 30.4.2009).

6.1. ΩΩ ρά ριο ερ γα σί ας
Για ό λες τις ε πι χει ρή σεις και για ό λες τις ει δι κό τη τες το ω ρά ριο ερ γα σί ας εί ναι:
- Για την ερ γα σία στα πλοί α, στα εργοστάσια και στα µαγαζιά 35 ώρες.
- Το ω ρά ριο υ πο λο γί ζε ται σε πεν θή µε ρη ε βδο µά δα, µε Σάβ βα το Κυ ρι α κή 

αρ γία και µε έ ξι (6) η µε ρο µί σθια.
- Το ω ρά ριο εί ναι συ νε χές.
- Το ωράριο εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις είναι 7 π.µ. - 2 µ.µ.

(εξαιρούνται µαγαζιά και εργοστάσια σε κατοικηµένες περιοχές που είναι
7:30 π.µ. - 2:30 µ.µ.)

- Από 1 Οκτώβρη έως 30 Απρίλη υπάρχει η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
µεταφέρουν το ωράριο 7: 30π.µ.- 2: 30 µ.µ. 

Τα δύο µέρη συµφωνούν και δεσµεύονται για την πιστή τήρηση του 35ώρου
στους χώρους εργασίας (ΣΣΕ 30.4.2009).

6.2. Y πε ρωρι α κή ερ γα σία 
Oι α πα σχο λού µε νοι πέ ρα του κα θη µε ρι νού ω ρα ρί ου, παίρ νουν α πό την πρώ τη
ώ ρα προ σαύ ξη ση των α πο δο χών τους 100% (ΣΣΕ 30.4.2009).

6.3. Βάρ δια
Σε ε πι σκευ α ζό µε να, µε τα σκευ α ζό µε να ή κα τα σκευ α ζό µε να πλοί α υ πάρ χει η 
δυ να τό τη τα ερ γα σί ας µε βάρ δι ες ε φό σον ε φαρ µό ζο νται ό λοι οι κα νό νες Α σφα-
λεί ας.
Το ω ρά ριο ερ γα σί ας για ό λες τις βάρ δι ες εί ναι συ νε χές 35ω ρο, µε α µοι βή 
6 η µε ρο µί σθια, µε πεν θή µε ρη α πα σχό λη ση.
Στη 2η βάρ δια υ πάρ χει προ σαύ ξη ση 19,20 ευρώ για το σύ νο λο της α πα σχό λη -
σης (ΣΣΕ 2.6.1997, ΣΣΕ 30.4.2009).

7. O ερ γο δό της δεν µπο ρεί  να υ πο χρε ώ σει τους ερ γα ζό µε νους να κά νουν δου λειά
που δεν έ χει σχέ ση µε την ει δι κό τη τά τους (ΣΣΕ 30.4.2009).

8. Με την πα ρού σα ρύθ µι ση για τους ερ γα ζό µε νους µε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα -
σί ας ο ρι σµέ νου χρό νου ή µε σχέ ση ερ γα σί ας α ο ρί στου χρό νου της Ν/Ζώ νης και
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των ε πι χει ρή σε ων αυ τής δεν θί γο νται ευ νοϊ κό τε ρες ρυθ µί σεις στο χώ ρο της
Ν/Ζώ νης (ΣΣΕ 30.4.2009).

9. Τα δύο µέ ρη συµ φω νούν ό τι για τη σύ να ψη της συλ λο γι κής σύµ βα σης ερ γα σί ας
οι δι α πραγ µα τεύ σεις γί νο νται κα λό πι στα διά µέ σω των Δ∆ι οι κη τι κών Συµ βου λί ων
και δι α πραγ µα τευ τι κών ο µά δων των Ε νώ σε ων σύµ φω να µε το νό µο και 
α πο φεύ γο νται και α πό τα δύο µέ ρη µε µο νω µέ νες ε πι λε κτι κά πιέ σεις
(ΣΣΕ 30.4.2009).

10.Τα δύο µέρη συµφωνούν την παρακάτω πάγια διάταξη της ΤΣΣΕ
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης: Από εδώ και στο εξής οι επόµενες συλλογικές
συµβάσεις θα έχουν έναρξη ισχύος από 1/1 για το κάθε έτος που ακολουθεί. Τα
δύο µέρη δεσµεύονται ότι το  όριο των διαπραγµατεύσεων θα εξαντλείται έως
31/1 (ΣΣΕ 30.4.2009).
Σε κάθε έργο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν για κάθε πέντε (5)
ηλεκτροσυγκολλητές χειριστές ηµιαυτόµατης ηλεκτροσυγκόλλησης, έναν (1)
ηλεκτροσυγκολλητή ηλεκτροδίου (ΣΣΕ 30.4.2009).
Ποσοστό ανειδίκευτων εργατών 4% επί του συνόλου των απασχολούµενων στο
έργο (ΣΣΕ 30.4.2009).
Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) δίνει θερµοκρασία 36οC και
37οC, θα διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 (ΣΣΕ 29.12.2007,
ΣΣΕ 30.4.2009).
Όταν η ΕΜΥ δίνει θερµοκρασία 38οC και πάνω, το ωράριο εργασίας θα είναι 
07:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ., χωρίς περικοπή του ηµεροµισθίου. Η διακοπή των
εργασιών θα ισχύει µέχρι και τις 19:00 (ΣΣΕ 21.2.2006, ΣΣΕ 29.12.2007, 
ΣΣΕ 30.4.2009).
Για την καλύτερη συνεννόηση κατά τις µέρες του καλοκαιριου η Ένωση
Ναυπηγοεπισκευαστικών Πειραιά µε δικά της έξοδα θα τοποθετήσει
πιστοποιηµένο από την ΕΜΥ θερµόµετρο στο Πέραµα µε βάση το οποίο, µε
µέτρηση η οποία θα γίνεται στις 10 π.µ. και την πρόβλεψη που θα προκύπτει, θα
λαµβάνονται τα πιο πάνω έκτακτα µέτρα για τον καύσωνα (από τα µέτρα
εξαιρούνται οι κλιµατιζόµενοι χώροι) (ΣΣΕ 30.4.2009).

11.Oι πα ρα πά νω ρυθ µί σεις δε σµεύ ουν τα µέ ρη για το έτος 2009 όσον αφορά την
Τοπική Σ.Σ.Ε. της Ν/Ζώνης Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων και αφορούν και τους
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις που παίρνουν υπεργολαβίες στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας-Σκαραµαγκά (ΣΣΕ 30.4.2009).
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