
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣ1ΑΣ 2007 

Μεταξύ των εργαζοµένων και Επιχειρήσεων του κλάδου ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ - 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ- Υ∆ΡΟΒΟΛΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις, πλωτά και µη µέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε 

στην ξηρά. 

(       Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:10/22-2-2007) 

Σήµερα 22/02/2007, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, οι υπογεγραµµένοι: 

1)  ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, πρόεδρος και ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ, γενικός γραµµατέας, 

που εκπροσωπούν νόµιµα το Σωµατείο Εργαζοµένων µε την ονοµασία 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΒΑΦΕΩΝ 

κ.λ.π.» και αφετέρου, 

2)  ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πρόεδρος και ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ γενικός 

γραµµατέας, που εκπροσωπούν νόµιµα την «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ - 

ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όλοι νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας, συνοµολόγησαν τα εξής: 

Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Στον κλάδο απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες εργαζοµένων: 

1.  Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων 

2.  Τεχνίτες αµµοβολιστές 

3.  Τεχνίτες υδροβολιστές 

4.  Τεχνίτες χρωµατιστές - βαφείς 

5.  Τεχνίτες στοκαδόροι 

6.  Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης αµµουδεριστές 

7.  Τεχνίτες - Καθαριστές 

8.  Τεχνίτες - Ματσακονιστές 

Άρθρο 1 

Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων 

Θεωρούνται οι ανειδίκευτοι νέοι από 18 χρονών και πάνω, οι οποίοι απασχολούνται 
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σε µία από τις παραπάνω ειδικότητες µε σκοπό την ειδίκευση τους. Παράλληλα 

κάνουν παραγωγική δουλειά, δηλαδή ξέρουν να γεµίζουν αµµοδόχους αµµοβολής, να 

εκκινούν και να παύουν αυτές, να αναδεύουν χρώµατα και να τοποθετούν αυτά στις 

συσκευές βαφής για χρήση. 

Να βάφουν µε ρολά ή πινέλα, να µετακινούν µικροβάρη, να κάνουν βασικούς 

κόµβους µε ναυτικά σχοινιά, να καθαρίζουν και ασφαλίζουν τα αντικείµενα που θα 

χρησιµοποιηθούν στην εργασία, να βοηθούν τους τεχνίτες που ακολουθούν, να 

γνωρίζουν το όνοµα και τη χρήση των εργαλείων χεριού και των διαφόρων υλικών 

και εξαρτηµάτων (ακροσωλήνια αµµοβολής, αµµοδόχοι, σφυριά, ξύστρες, ελαστικά 

αµµοβολής αέρος κ.α.). 

Άρθρο 2 

Τεχνίτες αµµοβολιστές 

Οι τεχνίτες αµµοβολιστές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας 

σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία αµµοβολής σε οποιοδήποτε 

σηµείο του έργου: ικριώµατα, κλειστοί - ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν όλες τις 

ποιότητες της αµµοβολής, τη χρήση όλων των εργαλείων αµµοβολής (χεριού, 

µηχανικών, αυτόµατων συστηµάτων κ.λ.π). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και 

ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων από αυτούς εργαλείων, µετά το τέλος της 

εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητας 

τους. 

Άρθρο 3 

Τεχνίτες υδροβολιστές 

Οι τεχνίτες υδροβολιστές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας 

σαν βοηθοί. 

Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία υδροβολής σε οποιοδήποτε σηµείο του 

έργου κλειστοί - ανοιχτοί χώροι, να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων 

υδροβολής (χεριού µηχανικών, αυτόµατων συστηµάτων κ.λ.π). Να φροντίζουν για 

την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων από αυτούς εργαλείων, µετά 

το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα προστασίας και υγιεινής της 

ειδικότητας τους. 

Άρθρο 4 

Τεχνίτες χρωµατιστές - βαφείς 

Οι τεχνίτες χρωµατιστές - βαφείς πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια 

προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία χρωµατισµού - 
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βαφής µε όλα τα µέσα όπως: (µε συσκευές αυτόµατης βαφής, AIRLES, µε ρολά, µε 

πινέλα κ.λ.π) σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου: ικριώµατα, κλειστοί - ανοιχτοί χώροι. 

Να γνωρίζουν τον τρόπο ανάδευσης των χρωµάτων, να γνωρίζουν πότε µία 

επιφάνεια είναι κατάλληλη να βαφεί (απαλλαγµένη από ξένα σώµατα), να γνωρίζουν 

τη χρήση όλων των εργαλείων βαφής (χεριού, µηχανικών, αυτόµατων συστηµάτων 

κ.λ.π). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων 

από αυτούς εργαλείων µετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα 

προστασίας και υγιεινής της ειδικότητας τους. 

Άρθρο 5 

Τεχνίτες στοκαδόροι 

Οι τεχνίτες στοκαδόροι πρέπει να έχουν 130 ηµεροµίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. 

Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία στοκαρίσµατος µε όλα τα µέσα (αυτόµατα ή 

χειρός) και σε οποιαδήποτε σηµείο του έργου. Να γνωρίζουν όλα τα είδη στόκων 

(εποξικών – πολυεστερικών κλπ), να γνωρίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία 

προετοιµασία τους (ανάδευση, ποσότητες υλικών κλπ). Να γνωρίζουν πότε µια 

επιφάνεια είναι κατάλληλη ή χρειάζεται να στοκαριστεί. Ακόµη να γνωρίζουν το πώς 

θα διαµορφώσουν την επιφάνεια ώστε να την προετοιµάσουν και να την 

καταστήσουν κατάλληλη για βαφή. Ταυτόχρονα να γνωρίζουν τη χρήση όλων των 

εργαλείων (χειρός - µηχανικών - ηλεκτρικών κλπ) για την επίτευξη του τελικού 

σκοπού. 

Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων από 

αυτούς εργαλείων µετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα 

προστασίας και υγιεινής της ειδικότητα τους. 

Άρθρο 6 

Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αµµουδεριστές) 

Οι τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αµµουδεριστές) πρέπει να έχουν 130 

ηµεροµίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκκινούν και να παύουν τις 

συσκευές αµµοδόχου. Να γνωρίζουν και να συναρµολογούν όλο το κύκλωµα 

σύνδεσης ελαστικών αµµοβολής. Να γνωρίζουν τα βασικά όργανα ένδειξης και 

λειτουργίας των χρησιµοποιουµένων στην αµµοβολή εργαλείων χεριού, µηχανικών, 

αυτόµατων συστηµάτων αµµοβολής, να φροντίζουν για την περισυλλογή και 

ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων από αυτούς εργαλείων µετά το τέλος της 

εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητας 

τους.
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Άρθρο 7 

Τεχνίτες καθαριστές 

Οι τεχνίτες καθαριστές πρέπει να έχουν 130 ηµεροµίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. 

Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία καθαρισµού µε εργαλεία χειρός ή µηχανικά 

σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου, ικριώµατα, κλειστοί - ανοιχτοί χώροι. Να 

γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων χεριού και µηχανικών εργαλείων, να 

φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων από αυτούς 

εργαλείων µετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα προστασίας και 

υγιεινής της ειδικότητας τους. 

Άρθρο 8 

Τεχνίτες µατσακονιστές 

Οι τεχνίτες µατσακονιστές, πρέπει να έχουν 130 ηµεροµίσθια προϋπηρεσία σαν 

βοηθοί, να εκτελούν εργασία µατσακονισµού µε εργαλεία χειρός ή µηχανικά εργαλεία 

σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου, (ικριώµατα, κλειστοί - ανοιχτοί χώροι). Να 

γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων, να φροντίζουν για την περισυλλογή και 

ασφάλεια των χρησιµοποιουµένων από αυτούς εργαλείων µετά το τέλος της 

εργασίας. Να γνωρίζουν τα βασικά µέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητας 

τους. 

Σηµείωση: Σαν προϋπηρεσία θα αναγνωρίζεται ο καθορισµένος χρόνος για κάθε 

ειδικότητα ανεξάρτητα αριθµού ηµερών απασχόλησης ανά έτος. 

Άρθρο 9 

Στις καταστάσεις Προσωπικού η συµµετοχή των τεχνιτών θα είναι τουλάχιστον το 

50% του συνόλου των εργαζοµένων 

Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Με την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καθορίζονται τα κατώτατα όρια των 

βασικών ηµεροµισθίων, τα επιδόµατα, οι συνθήκες εργασίας και τα θεσµικά 

δικαιώµατα που αφορούν τους εργαζόµενους στους κλάδους των επιχειρήσεων, η 

εργασία των οποίων έχει ιδιάζοντα επαγγελµατικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 1 

ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Παράγραφος 1 

Α)  Τα βασικά µεικτά ηµεροµίσθια από 01/01/2007 καθορίζονται ως εξής: 

 1



Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων µεικτά 54,73 ευρώ 

Τεχνίτες Αµµοβολιστές µεικτά 71,80 ευρώ 

Τεχνίτες Υδροβολιστές µεικτά 71,80 ευρώ 

Τεχνίτες Χρωµατιστές - Βαφείς µεικτά 71,80 ευρώ 

Τεχνίτες Στοκαδόροι µεικτά 71,80 ευρώ 

Χειριστές ∆οχείων Πίεσης (προϋπηρεσία 

άνω των 10 ετών) 

µεικτά 71,80 ευρώ 

Τεχνίτες Χειριστές ∆οχείων Πίεσης 

(προϋπηρεσία κάτω των 10 ετών) 

µεικτά 64,40 ευρώ 

Τεχνίτες Καθαριστές µεικτά 64,40 ευρώ 

Τεχνίτες Ματσακονιστές µεικτά 64,40 ευρώ 

Παράγραφος 2 

Στα παρακάτω βασικά ηµεροµίσθια συµπεριλαµβάνονται τα επιδόµατα τριετιών, 

οικογενειακών βαρών (10%) και ανθυγιεινό (12%). Ακόµη στα βασικά ηµεροµίσθια 

των βοηθών διαφόρων ειδικοτήτων, χειριστών δοχείων πίεσης (προϋπηρεσία κάτω 

των 10 ετών), τεχνιτών µατσακονιστών και τεχνιτών καθαριστών, συµπεριλαµβάνεται 

το επίδοµα κλειστών χώρων (10%). 

Σε όλους όµως τους τεχνίτες αµµοβολιστές, υδροβολιστές, χρωµατιστές (βαφείς) και 

τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης προϋπηρεσίας άνω των 10 ετών, όταν εργάζονται 

σε κλειστούς χώρους θα καταβάλλεται επίδοµα 10% λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών 

εργασίας. 

Παράγραφος 3 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Α)  Τα βασικά ηµεροµίσθια για τους εργαζόµενους µόνιµους του κλάδου από 

01/01/2007 διαµορφώνονται ως εξής: 

Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων µεικτά 40,50 ευρώ 

Τεχνίτες Αµµοβολιστές µεικτά 49,00 ευρώ 

Τεχνίτες Υδροβολιστές µεικτά 49,00 ευρώ 

Τεχνίτες Χρωµατιστές - Βαφείς µεικτά 49,00 ευρώ 

Τεχνίτες στοκαδόροι µεικτά 49,00 ευρώ 

Τεχνίτες ∆οχείων Πίεσης µεικτά 47,70 ευρώ 
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Τεχνίτες Ματσακονιστές µεικτά 47,70 ευρώ 

Τεχνίτες Καθαριστές µεικτά 47,70 ευρώ 

Παράγραφος 4 

Σε όλα τα παραπάνω ηµεροµίσθια των εργαζοµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου, 

καταβάλλεται το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% και το επίδοµα συζύγου 10%. 

Επίσης, καταβάλλεται προσαύξηση 10% στους απασχολούµενους τεχνίτες 

αµµοβολιστές βαφείς και χειριστές δοχείων πίεσης (προϋπηρεσίας άνω των 10 ετών), 

σε κλειστούς χώρους, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και στους 

αναρριχώµενους σε ύψη (σκαλωσιές, σκάλες κ.λ.π.). 

Παράγραφος 5 

Στους εργαζοµένους µε σύµβαση αορίστου χρόνου, οι τριετίες καταβάλλονται όπως 

ορίζεται από την Σ.Σ. σιδηροβιοµηχανίας ή από ειδικές διµερείς συµφωνίες. 

Άρθρο 2 

Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Παράγραφος 1 

Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων µε σύµβαση αορίστου και 

ορισµένου χρόνου εργασίας, προσαυξάνονται µε το επίδοµα επίβλεψης για 

α)  τους υπεργοδηγούς 10% 

β)  τους εργοδηγούς 15% 

Παράγραφος 2 

Οι απασχολούµενοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου σε νυχτερινή βάρδια, θα 

αµείβονται µε ένα (1) επιπλέον ηµεροµίσθιο ως επίδοµα νυχτερινής εργασίας. 

Παράγραφος 3 

Α)  Η άδεια και το επίδοµα αδείας θα καταβάλλονται στους εργαζοµένους κάθε 

Πάσχα και Χριστούγεννα µαζί µε τα αντίστοιχα επιδόµατα δώρων. Οι αναλογίες 

είναι για κάθε ηµεροµίσθιο: (2/25 άδεια και 2/25 επίδοµα αδείας). Το επίδοµα 

αδείας δεν θα υπερβαίνει τα 13 ηµεροµίσθια στον αυτό εργοδότη. 

Β)  Ο κάθε εργαζόµενος του κλάδου, όταν πηγαίνει για αιµοδοσία στην Τράπεζα 

αίµατος του Σωµατείου µας ή για κλινικές εξετάσεις επαγγελµατικής νόσου, 

δικαιούται την ηµέρα αυτή άδεια µε πλήρεις αποδοχές (οικονοµικές, 

ασφαλιστικές). 

Γ)  Στους Συνδικαλιστές, Πρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα θα δίδεται επιπλέον άδεια 2 
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ηµερών µε αποδοχές από ότι προβλέπεται στο Ν.1264/82. Το σύνολο της αδείας 

θα είναι µε πλήρεις (ασφαλιστικές οικονοµικές) αποδοχές. Τα λοιπά Μέλη του ∆.Σ. 

θα δικαιούνται 2 ηµέρες άδεια µετά των αποδοχών τους για την εκπλήρωση των 

συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, εκτός περιπτώσεων Γενικών Συνελεύσεων ή 

∆ιοικητικών Συµβουλίων. 

Άρθρο 3 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παράγραφος 1 (ωράριο εργασίας εκτάκτων) 

Όσοι ασχολούνται σε πλοία, δεξαµενές, εργοτάξια, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, και 

λοιπά πλωτά και µη µέσα, έχουν ωράριο το υπάρχον διαµορφωµένο ωράριο στη 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ήτοι 35 ώρες σε πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας και 

εξαήµερη αποδοχές. Το δε ωράριο είναι συνεχές. 

Παράγραφος 2 (ωράριο εργασίας µονίµων) 

Όσοι απασχολούνται στις ανωτέρω εργασίες και αποκλειστικά µόνο µέσα στο χώρο 

των εργοστασίων ή των µαγαζιών που έχουν προσληφθεί, έχουν ωράριο 

απασχόλησης τα εκάστοτε από το νόµο προβλεπόµενα. Το δε ωράριο είναι συνεχές. 

Άρθρο 4 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι απασχολούµενοι πέρα του καθηµερινού συµβατικού ωραρίου και οι 

απασχολούµενοι τα Σαββατοκύριακα ή αργίες, αµείβονται υπερωριακά από την πρώτη 

ώρα µε προσαύξηση 100% του καταβαλλοµένου ωροµισθίου. 

Άρθρο 5 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Παράγραφος 1 

Η επικόλληση των ενσήµων σε όσους απασχολούνται κατά τα Σαββατοκύριακα είναι 

υποχρεωτική, βάσει εγκυκλίων του ΙΚΑ. Οι δε παραβάτες πέραν των κυρώσεων που 

προβλέπονται από διατάξεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, θα υπόκεινται και στις 

κυρώσεις του νόµου 1876/90 άρθρο 21 περί Συλλογικών Συµβάσεων. 

Παράγραφος 2 

Όσοι εργαζόµενοι απασχοληθούν στον αυτό εργοδότη πέντε εργάσιµες ηµέρες, θα 

έχουν έξι ηµέρες ασφαλιστική κάλυψη. 
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Άρθρο 6 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σε όλους τους εργαζόµενους (µονίµους και 

έκτακτους, τεχνίτες και βοηθούς) τα παρακάτω είδη: 

-Ένα κράνος 

- Ένα ζευγάρι γάντια 

- Μια φόρµα εργασίας 

- Ένα ζευγάρι αντιολισθητικά υποδήµατα 

- Ένα µπουκάλι γάλα την ηµέρα (νωπό ή συµπυκνωµένο) 

- Ένα ζευγάρι ωτοασπίδες 

Ειδικά για τους καθαριστές και βαφείς θα χορηγείται έξτρα φόρµα εργασίας (για λάδια 

και βάψιµο), στους δε αµµοβολιστές και βαφείς θα παρέχεται προστατευτική 

κουκούλα για την προστασία του κεφαλιού, 

Τα παραπάνω είδη χορηγούνται για τη χρήση τους στην εργασία, ανήκουν κατά 

κυριότητα στην επιχείρηση και αντικαθίστανται µόλις φθαρούν, εκτός της φόρµας 

εργασίας που πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 75 πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια και 

των αντιολισθητικών υποδηµάτων που πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 150 

πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια. 

Άρθρο 7 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Παράγραφος 1 

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρµόζουν τους κανονισµούς περί µέτρων 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 70/1990, του 

υπ' αριθ. 159/1988 κανονισµού αποσκωρίασης πλοίων, του Νόµου 1568/1985 καθώς 

και των σε εκτέλεση εκδοθέντων και αυτών που θα εκδοθούν Π.∆. ή Υπουργικών 

αποφάσεων κ.λ.π. 

Παράγραφος 2 

Οι µάσκες αµµοβολής θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασµένες µε ειδικό σύστηµα 

κλιµατισµού και φιλτραρίσµατος του αέρος, καθώς επίσης υποχρεωτικά θα παρέχεται 

ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, διεθνών προδιαγραφών για την υγιεινή προστασία 

των εργαζοµένων. 

Παράγραφος 3 
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Όλα τα πλωτά συνεργείου υποχρεούνται να έχουν δεξαµενές ή ντεπόζιτα γλυκού 

νερού, για να πλένονται οι εργαζόµενοι µετά το πέρας της εργασίας τους. Σε εργασίες 

δε που διενεργούνται σε χερσαίους χώρους εργοτάξια - βιοµηχανίες - Ναυπηγεία 

κ.λ.π., µε ευθύνη του εργοδότη θα παρέχεται ειδικός χώρος ενδυέτησης των 

εργαζοµένων. 

Παράγραφος 4 

Όταν η Ε.Μ.Υ. δίνει θερµοκρασία από 38° C και πάνω το ωράριο εργασίας θα είναι 

07:00 π.µ. - 13:00 µ.µ. χωρίς καµιά περικοπή του ηµεροµισθίου. 

Παράγραφος 5 

Όλα τα συνεργεία θα είναι εφοδιασµένα µε ειδικούς αεροσυµπιεστές για την 

τροφοδότηση καθαρού αέρος στις µάσκες αµµοβολής. Η καταλληλότητα τους θα 

εγκριθεί από ειδική επιτροπή µετά από ενέργειες των δύο σωµατείων 

Άρθρο 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 

Οι µέρες των ενσήµων αργιών καθορίζονται µε νόµο και αναφέρονται τόσο στην 

Ε.Σ.Σ.Ε. όσο και στη σύµβαση της Σιδηροβιοµηχανίας και είναι οι παρακάτω: 25η 

Μαρτίου, ∆ευτέρα του Πάσχα, 1η Μαίου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η 

∆εκεµβρίου και της 1ης Σεπτεµβρίου. Όσοι εργάζονται πριν και µετά την καθιερωµένη 

αργία, θα παίρνουν ολόκληρο το ηµεροµίσθιο της αργίας. Εάν όµως εργαστούν και 

την ηµέρα αυτής, τότε θα παίρνουν διπλό το ηµεροµίσθιο της αργίας. Εφόσον το 

έργο περατωθεί παραµονή της αργίας τότε δεν καταβάλλεται το ηµεροµίσθιο. 

Άρθρο 9 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 

Πέραν από τις επίσηµες αργίες καθιερώνονται και οι παρακάτω αργίες: Τα Θεοφάνια, 

η Μεγάλη Παρασκευή, η Καθαρά ∆ευτέρα και του Αγ. Νικολάου. Εφόσον η 

επιχείρηση εργαστεί και απασχολήσει τους εργαζόµενους, θα καταβάλλει διπλό το 

ηµεροµίσθιο της προαιρετικής αργίας. 

Άρθρο 10 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

1)  Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν, κατά την 

πληρωµή της µισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδροµή των µελών της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αµµοβολιστών - Καθαριστών - Βαφέων κ.λπ. και να την 

αποδίδουν σε αυτήν. 
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2)  Για να γίνει η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής των εργαζοµένων θα 

απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση, στην οποία θα 

γνωστοποιείται, το ποσό της συνδροµής το οποίο θα παρακρατείται, η συχνότητα 

παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο κ.λ.π.) από την επιχείρηση. Τα 

παρακρατούµενα ποσά θα κατατίθενται είτε στον τραπεζικό λογαριασµό του 

σωµατείου των εργαζοµένων είτε ο ίδιος ο ταµίας του σωµατείου των 

εργαζοµένων θα τα παραλαµβάνει ενυπόγραφα Από την πλευρά του σωµατείου 

των εργαζοµένων θα δίδονται βέβαια και οι εξοφλητικές αποδείξεις της 

συνδικαλιστικής συνδροµής των εργαζοµένων στην επιχείρηση η οποία και θα τις 

αποδίδει σε αυτούς. 

3)  Σε καµία περίπτωση βέβαια δεν απεµπολείται το δικαίωµα του εργαζοµένου να 

αρνηθεί την παρακράτηση της συνδροµής και της συµµετοχής του στο σωµατείο. 

Άρθρο 11 

∆ΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Παράγραφος 1 

α.  Το αργότερο εντός µηνός από την υπογραφή της παρούσης, συγκροτείται ειδική 

διµερής και ισοµερής Επιτροπή, από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών 

που ορίζονται εγγράφως από τις διοικήσεις των αντίστοιχων σωµατείων 

εργοδοτών και εργαζοµένων, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους. 

β.  Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

-  Η ερµηνεία, διευκρίνιση και η εποπτεία εφαρµογής των όρων της παρούσας 

και προηγούµενων ΣΣΕ, καθώς και η εξέταση καταγγελιών ή παραπόνων από 

επιχειρήσεις ή εργαζόµενους σχετικά µε την τήρηση των ισχυόντων όρων 

αµοιβής και εργασίας. 

-  Η από κοινού επεξεργασία και λήψη κατάλληλων µέτρων ή και η ανάληψη 

κοινών ενεργειών για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων του κλάδου, 

καθώς και για την προστασία και αναβάθµιση της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων. 

-  Η επίλυση των πάσης φύσεως εργατικών διαφορών στο πεδίο εφαρµογής της 

παρούσης ΣΣΕ. 

γ.  Η Επιτροπή συγκαλείται όποτε το ζητήσει ένα από τα δύο συµµετέχοντα µέρη και 

λειτουργεί µε βάση Κανονισµό που διαµορφώνει η ίδια. 
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Άρθρο 12 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Παράγραφος 1 

Ο εργοδότης δεν µπορεί να υποχρεώσει τους εργαζόµενους να κάνουν άλλη δουλειά, 

εκτός από αυτήν για την οποία έχουν προσληφθεί, παρά µόνο µετά από συµφωνία, 

και χωρίς να αλλοιώνεται το ηµεροµίσθιο τους. 

Παράγραφος 2 

Βοηθοί καθαριστές θα θεωρούνται τεχνίτες και θα αµείβονται µε το ηµεροµίσθιο 

τεχνίτη καθαριστή, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει 130 ηµεροµίσθια. 

Παράγραφος 3 

Στις άδειες εργασίας να αναγράφεται ο αριθµός µητρώου των εργαζοµένων στο 

επαγγελµατικό του σωµατείο (όταν υπάρχει). 

Παράγραφος 4 

Η εργασία στο εξωτερικό θεωρείται σαν χρόνος προϋπηρεσίας µε προσκόµιση 

αποδεικτικών στοιχείων (διαβατήριο ή βεβαίωση Προξενικών ή Λιµενικών Αρχών). 

Παράγραφος 5 

Ναυτικοί οι οποίοι παραµένουν στην στεριά και εξασκούν το επάγγελµα του 

καθαριστή ή του µατσακονιστή, θα χαρακτηρίζονται ως τεχνίτες και θα αµείβονται µε 

το ηµεροµίσθιο του τεχνίτη καθαριστή πλοίων. Η δε προϋπηρεσία τους ως Ναυτικοί 

θα πρέπει να φαίνεται στο Ναυτικό τους φυλλάδιο. 

Παράγραφος 6 

Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να παρέχει τα µέσα µετάβασης και επιστροφής προς 

και από τον τόπο εργασίας, αν αυτό απέχει από τον πλησιέστερο σταθµό 

συγκοινωνιών περισσότερο από 1 χιλιόµετρο. 

Παράγραφος 7 

Αν η επιχείρηση επαναφέρει αυθηµερόν τον εργαζόµενο, στον τόπο διαµονής του, οι 

ώρες µετάβασης και επιστροφής θεωρούνται (και αυτές) σαν χρόνος πραγµατικής 

απασχόλησης. Η διαδροµή εφόσον γίνεται εκτός νοµίµου ωραρίου, πληρώνεται απλή 

σαν ωροµίσθιο. 

Παράγραφος 8 

Αν η επιχείρηση δεν επαναφέρει αυθηµερόν τον εργαζόµενο στον τόπο διαµονής του, 
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είναι υποχρεωµένη να του παρέχει κατάλληλο οίκηµα διαµονής του µε δικά της 

έξοδα. 

Παράγραφος 9 

Εργασία που εκτελείται σε απόσταση µεγαλύτερη από 25 χιλιόµετρα και έχει 

διανυκτέρευση, θεωρείται εκτός έδρας και αµείβεται µε ένα (1) επιπλέον ηµεροµίσθιο 

εκτός έδρας. 

Παράγραφος 10 

Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν εργαζόµενους στο εξωτερικό (είτε σε 

Ναυπηγία, είτε σε πλοία εν πλω) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Σωµατείο των 

εργαζοµένων ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των εργατοτεχνιτών, καθώς και το σχέδιο 

διµερούς συµφωνίας που θα συνάψουν µε τους εργατοτεχνίτες. 

Παράγραφος 11 

Τεχνίτες, χειριστές δοχείων πίεσης, που έχουν συµπληρώσει 10 έτη προϋπηρεσίας, θα 

αµείβονται µε το ηµεροµίσθιο του τεχνίτη ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗ. 

Παράγραφος 12 

Εργολάβος η επιχείρηση που δίδει υπεργολαβικώς εργασία σε υπεργολάβους που δεν 

πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις ανάληψης έργων, ή τις υποχρεώσεις τους, θα 

φέρει την κύρια ευθύνη τόσο για την καταβολή των δεδουλευµένων στους 

εργαζόµενους, όσο και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις στα Ταµεία Κύριας και 

Επικουρικής ασφάλισης. 

Παράγραφος 13 

Σε περίπτωση Γ.Σ. ή εκλογικών διαδικασιών του Σωµατείου, οι εργοδότες να είναι 

υποχρεωµένοι να διευκολύνουν τους εργαζόµενους για την εκπλήρωση των 

συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων προς το Σωµατείο. 

Παράγραφος 14 

Από την πρώτη ηµέρα εργασίας και σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόµενο το υπόλοιπο του βασικού ηµεροµισθίου 

από αυτό που καταβάλλει το ΙΚΑ ήτοι 13 ολόκληρα ηµεροµίσθια ή 26 µισά (1/2). 

Παράγραφος 15 

Επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωµένα λογιστήρια θα καταβάλλουν στους 

εργαζοµένους στους χώρους δουλειάς τις εβδοµαδιαίες αποδοχές 

συµπεριλαµβανοµένου και της Παρασκευής. Για τις επιχειρήσεις δε που έχουν 

οργανωµένο λογιστήριο και τα γραφεία τους ευρίσκονται πλησίον του χώρου 

εργασίας µπορούν να εξοφλούν τους εργαζόµενους στην έδρα τους. 
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Σε αντίθετη περίπτωση να διαθέτουν γραφείο (Κοντέινερ) και οι πληρωµές θα 

γίνονται στον χώρο δουλειάς. Πάντοτε δε βάσει εξοφλητικών αποδείξεων όπως ορίζει 

ο νόµος. 

Παράγραφος 16 

Με υποχρέωση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων (εργαζοµένων - εργοδοτών) να 

συνταχθεί παράρτηµα διευκρίνησης και εφαρµογής της παρούσης Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο 13 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Παράγραφος 1 

Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις στους 

εργαζοµένους που θα αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών και τις ηµέρες 

απασχόλησης τους. 

Παράγραφος 2 

Εφόσον το ζητήσουν οι εργαζόµενοι, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να τους 

χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε το Νόµο (ΑΚ αρ. 678). 

Παράγραφος 3 

Κάθε εργοδότης σε εργασίες που αναλαµβάνει, θα επιχορηγεί το Ταµείο 

Αλληλοβοήθειας των εργαζοµένων µε το ποσό των δεκαέξι ευρώ (16 €) µηνιαίως 

προς ενίσχυση των εργαζοµένων για περιπτώσεις εργατικών ατυχηµάτων (άρθρο 2 

παρ. 3, 1876/90). 

Παράγραφος 4 

Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτοµα, µπορούν να προβαίνουν 

προαιρετικά σε οµαδική ασφάλιση των εργαζοµένων από τα ατυχήµατα (άρθρο 2 

παρ. 3, Ν 1876/90). 

Παράγραφος 5 

Κάθε εργοδότης υποχρεούται στις καταστάσεις εργασίας να αναγράφει τον αριθµό 

µητρώου της κάρτας ειδικότητας που εκδίδουν τα σωµατεία της Ν/Ζ εφόσον βέβαια 

εκδοθεί το διάταγµα ή ψηφισθεί ο ανάλογος νόµος. 

Παράγραφος 6 

Οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εκτελούν µε επιµέλεια την συµφωνηµένη 

εργασία µε τον εργοδότη τους. 

Παράγραφος 7 
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Οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσέχουν τον µηχανολογικό εξοπλισµό του 

εργοδότη στον οποίο εργάζονται, καθώς και τον χορηγούµενο από τον εργοδότη 

ατοµικό τους εξοπλισµό. 

Παράγραφος 8 

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Εργατικής 

Νοµοθεσίας και να τηρούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. 

Παράγραφος 9 

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να προσέρχονται ανελλιπώς στην εργασία τους (εκτός 

ανωτέρας βίας). 

Παράγραφος 10 

Εργοδότες και εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον κανονισµό 

Λειτουργίας εργασιών που θα υπογραφεί µετά την σύµφωνη γνώµη των ∆ιοικήσεων 

Εργοδοτών - Εργαζοµένων. 

Παράγραφος 11 

Επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. θα υπόκεινται και στις 

κυρώσεις του Νόµου 1876/1990 άρθρο 21. 

Παράγραφος 12 

Όπου υπάρχει καταγγελία για φαινόµενα καταστρατήγησης της Σ.Σ.Ε. οφείλουν να 

παρεµβαίνουν από κοινού µέλη των ∆.Σ. των εργαζοµένων και των εργοδοτών την 

ώρα της πληρωµής (µισθοδοσίας) ώστε να καταβάλλονται οι όποιες διαφορές 

υπάρχουν, σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των δύο µερών µπορεί να παρεµβαίνει η 

µία πλευρά από µόνη της. 

Παράγραφος 13 

Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν εργαζόµενους στο εξωτερικό ή εν 

πλω, θα υπογράφουν διµερή ειδική σύµβαση µόνο µε το Σωµατείο των εργαζοµένων 

και κάθε άλλη µυστική συµφωνία θα θεωρείται παράνοµη. 

Παράγραφος 14 

Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι υποχρεωµένες να προσλαµβάνουν µέσω του 

Σωµατείου το 25% των απασχολουµένων σε αυτές. 

Παράγραφος 15 

Οι εργαζόµενοι ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ έχουν όλο το νόµιµο δικαίωµα να αρνηθούν εργασία 

βαφής (σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο) εφόσον ο εργοδότης δεν τους παρέχει την ειδική 

µάσκα βαφής κατά περίπτωση 
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Παράγραφος 16 

Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν αλλοδαπούς εργαζόµενους οφείλουν 

να εφαρµόζουν το νόµο περί απασχόλησης αλλοδαπών. 

Παράγραφος 17 

Το Σωµατείο των εργαζοµένων υποχρεούται να ορίσει επιτροπές ειδικότητας, οι 

οποίες θα µεριµνούν τόσο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας, όσο και για την 

υλοποίηση της παρούσης Σ.Σ.Ε. 

Παράγραφος 18 

Τα µέρη των εργαζόµενων και εργοδοτών συµφωνούν να αναδείξουν µε 

συγκεκριµένες πρωτοβουλίες τις θέσεις τους για τη δηµιουργία ∆ηµόσιου Ενιαίου 

Φορέα Ν/Βιοµηχανίας και στα πλαίσια αυτού, να δραστηριοποιηθούν για τη λύση των 

προβληµάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισµού, υποδοµής και ανάπτυξης της Ν/Ζώνης 

µε συντονισµό όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. 

Άρθρο 14 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Παράγραφος 1 

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους να αναλαµβάνουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες, 

εφόσον δεν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόµο. 

Παράγραφος 2 

Απαγορεύεται στους εργολήπτες να δίνουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες στους 

εργαζόµενους. 

Παράγραφος 3 

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους να εγκαταλείπουν τον εργοδότη στον οποίο 

εργάζονται, µέχρι του πέρατος του έργου για το οποίο προσελήφθησαν 

αδικαιολόγητα (εκτός ανωτέρας βίας). 

Παράγραφος 4 

Απαγορεύεται στους εργοδότες να απολύουν εργαζοµένους χωρίς σοβαρή αιτία πριν 

το τέλος του έργου ή τµήµατος αυτού για το οποίο τους προσέλαβαν, 

προσλαµβάνοντας άλλους για το ίδιο έργο, σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης 

οφείλει να καταβάλλει όλα τα ηµεροµίσθια ως το τέλος του έργου στον εργαζόµενο 

που απέλυσε. 

Παράγραφος 5 
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Απαγορεύεται στους εργοδότες και στους εργαζόµενους να προβαίνουν σε µυστικές 

συµφωνίες για την µείωση του ηµεροµισθίου αυτής της Σ.Σ.Ε. 

Παράγραφος 6 

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση µαδεριού σε όλες τις εργασίες αµµοβολών – 

υδροβολών, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά εκτός ειδικών περιπτώσεων, και κατόπιν 

εγκρίσεως του Τεχνικού Ασφαλείας 

Άρθρο 15 

Παράγραφος 1 

Με την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, για τους Εργαζόµενους µόνιµους και 

έκτακτους στις επιχειρήσεις και ειδικότητες του κλάδου, δεν θίγονται τυχόν 

ευνοϊκότερες ρυθµίσεις µέσα από άλλες Σ.Σ.Ε. ή διµερείς συµφωνίες και δεν 

καταργούνται. 

Παράγραφος 2 

Απαγορεύεται η απόλυση έκτακτα απασχολούµενου προσωπικού, 10 µέρες µετά την 

κήρυξη τυχόν απεργιακής κινητοποίησης, εκτός εάν έχουν λήξει οι εργασίες ή 

αποδεδειγµένα έχει ελαττωθεί το µέγεθος της δουλειάς, χωρίς βέβαια να γίνουν νέες 

προσλήψεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόµενος, µπορεί να διεκδικήσει όλα τα 

ηµεροµίσθια µέχρι την λήξη των εργασιών του συγκεκριµένου έργου. 

Άρθρο 16 

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. έχει αναδροµική εφαρµογή από 01-01-2007 και λήγει 

την 31/12/2007. Σε περίπτωση δε µη υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε. µετά την 31/12/2007 

δεν αναιρείται η παρούσα Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο 17 

Οι συµβαλλόµενες οργανώσεις οφείλουν να διανέµουν αντίγραφο του παρόντος στα 

µέλη τους, προς γνώση και συµµόρφωση. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ 

ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - 
ΒΑΦΕΩΝ κ.λ.π. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ – 
ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 
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