
ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων που απασχολούνται σε 

ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων, καθώς 

και των εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν υπεργολαβίες στα 

Ναυπηγεία Ελευσίνας - Σκαραµαγκά, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι 

εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:3/30-1-2007)      

Σήµερα 29 Ιανουαρίου 2007, οι υπογεγραµµένοι: 

Α)  Πουλικόγιαννης Σωτήρης, Πρόεδρος και Φάκαρος Κων/νος, Γενικός Γραµµατέας, 

που εκπροσωπούν νόµιµα το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ - 

ΑΤΤΙΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ και 

Β) Μεταξάς ∆ηµήτριος Πρόεδρος και Χαραµής Θεόδωρος Γενικός Γραµµατέας, που 

εκπροσωπούν νόµιµα την ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, όλοι 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, κατάρτισαν την ακόλουθη Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και 

Υπαλλήλων που απασχολούνται σε Μεταλλουργικές Επιχειρήσεις, οι οποίες 

εκτελούν ναυπηγοεπισκευαστικες εργασίες στους Νοµούς Πειραιά -Αττικής και 

Νήσων ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.Σ.Ε. Ν/ΖΩΝΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

1.  Ειδικότητες στην Ν/ΖΩΝΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

1.  Βασικά καταβαλλόµενα ηµεροµίσθια 

2.  Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Υπάλληλοι Γραφείου 

3.  Πάγιες διατάξεις 

4.  Επιδόµατα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

1.  Ωράριο εργασίας 

2.  Υπερωριακή Εργασία 
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3.  Βάρδια 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

1.  Εκπρόσωπος εργαζοµένων 

2.  Παροχές σε είδος 

3.  Αργίες Επίσηµες - κατ' έθιµον 

4.  Άδειες 

5.  Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας 

6.  Σχολή συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης 

7.  Ανάπτυξη Ν/ΖΩΝΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  Εκτός έδρας εργασία 

2.  Εν πλω σε ξένα λιµάνια 

3.  Χρόνος προϋπηρεσίας 

4.  Εξοφλητικές αποδείξεις 

5.  Εργατικό ατύχηµα 

6.  Ρυθµίσεις σχέσης Εργοδοτών - Εργαζοµένων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη απασχολούνται οι κάτωθι ειδικότητες 

εργαζοµένων: 

1.  Μαθητευόµενοι γενικά 

2.  Βοηθοί διάφοροι 

3.  Τεχνίτες Ελασµατουργοί 

4.  Τεχνίτες Ελασµατουργοί Μηχανικής Κατεργασίας 

5.  Τεχνίτες Λεβητοποιοί 

6.  Τεχνίτες Πελεκητές - Καρφωτές 

7.  Τεχνίτες Φλογοχειριστές 

8.  Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Α' Τάξης 

9.  Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Β' Τάξης 

10.  Τεχνίτες Σωληνουργοί 
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11.  Τεχνίτες Μανουβραδόροι 

12.  Τεχνίτες Ικριωµάτων - Σκαλωσατζήδες 

13.  Τεχνίτες Μηχανουργοί 

14.  Τεχνίτες Εφαρµοστές - Μηχανοτεχνίτες 

15.  Τεχνίτες Μονωτές Πλοίων 

16.  Εργάτες 

1.  ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 

Θεωρούνται οι νέοι οι οποίοι ακολουθούν θεωρητική µάθηση Τεχνικού Λυκείου - 

Τεχνικής Σχολής - Σχολών Ο.Α.Ε.∆. ή που δεν παρακολουθούν τίποτα από όλα 

αυτά αλλά έχουν προσληφθεί από τον Εργοδότη για την ειδίκευση τους σε µία 

ειδικότητα. 

2.  ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

Θεωρούνται οι νέοι από 18 ετών και πάνω οι οποίοι έχουν ειδικευτεί σαν 

µαθητευόµενοι τεχνίτες ή συνεχίζουν να ειδικεύονται αλλά συγχρόνως κάνουν και 

παραγωγική δουλειά, δηλαδή ξέρουν να κόβουν µε φλογοκοπή βοηθητικά 

ελάσµατα, να χρησιµοποιούν βοηθητικά εργαλεία (σφυριά, βαριά, διαβήτες, 

παλάγκα), να γνωρίζουν την υποδιαίρεση του µέτρου, να µετακινούν και να 

ασφαλίζουν διάφορα µικροβάρη, να ασφαλίζουν τα εργαλεία, τα µανόµετρα, να 

αλλάζουν φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης, να καθαρίζουν το αντικείµενο που θα 

εργαστούν και να προετοιµάζουν αυτό, να βοηθούν τους Τεχνίτες που 

ακολουθούν, να γνωρίζουν το όνοµα και την χρήση των εργαλείων χεριού και 

των διάφορων υλικών και εξαρτηµάτων. 

3.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ - ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ 

Οι τεχνίτες ελασµατουργοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία 

σαν µαθητευόµενοι ή σαν βοηθοί. Να χαράσσουν βάσει σχεδίου, να 

συναρµολογούν, να µοντάρουν, να αποτυπώνουν χνάρια (µοδέλα), να παίρνουν 

διαστάσεις, να γνωρίζουν την χρήση εργαλείων χεριού, εργαλείων φλογοκοπής 

και µηχανικών εργαλείων, να µοντάρουν συγκολλητές σκαλωσιές. 

4.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆ΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ 

ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ 

Πρέπει να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία σαν µαθητευόµενοι ή βοηθοί. Να 

γνωρίζουν τις βασικές γνώσεις της λειτουργίας των διαφόρων µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται για µηχανική κατεργασία και την διαµόρφωση ελασµάτων 

λοιπών Μετάλλων, όπως π.χ. ρόλοι, πρέσες ψαλίδια. 
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5.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΙ - ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ 

Οι τεχνίτες Λεβητοποιοί πρέπει να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία σα 

µαθητευόµενοι ή βοηθοί. Να γνωρίζουν την κατασκευή 2 τουλάχιστον τύπων 

λεβήτων, να γνωρίζουν να χαράσσουν βάσει σχεδίου για να διαµορφώνουν το 

κέλυφος και τους αυλούς, να γνωρίζουν την χρήση εργαλείων χεριού. Να 

µοντάρουν συγκολλητές σκαλωσιές, να εκτονώνουν αυλούς και να τους 

καλαφατούν Να εξαρµώνουν και να αρµώνουν τις θυρίδες επιθεωρήσεως, να 

κατασκευάζουν και να αντικαθιστούν τα διάφορα παρεµβύσµατα των θυρίδων, 

να πρεσάρουν τους αυλούς και να ξέρουν να αντικαθιστούν την εστία. 

6.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΛΕΚΗΤΕΣ-ΚΑΡΦΩΤΕΣ 

Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία σαν µαθητευόµενοι ή 

βοηθοί. Να γνωρίζουν την χρήση εργαλείων που είναι απαραίτητα για την 

εργασία τους. Να ξέρουν να καθαρίζουν µε αεροκόπιδα τα υπολείµµατα σιδήρου 

από τις επιφάνειες, να τροχίζουν αυτές ,να κατασκευάζουν φρέζα ή νύχι στις 

άκρες των ελασµάτων πριν την συγκόλληση, να ανοίγουν τρύπες, να φρεζάρουν 

και να ρεµπλάρουν αυτές µε αεροδράπανα, να συναρµολογούν κοµµάτια µετά 

από κατάλληλη προετοιµασία. 

7.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

Οι Τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία σαν µαθητευόµενοι ή 

βοηθοί ή σε οποιαδήποτε άλλη µεταλλουργική ειδικότητα. Να γνωρίζουν 

απαραίτητα την χρήση αερίων (οξυγόνου - ασετιλίνης - προπανίου - αργού) και 

την χρήση εργαλείων κοπής. Να κόβουν µέταλλα, να αποξηλώνουν 

συγκολληµένα µέταλλα, να αφαιρούν καρφιά, να φρεζάρουν τις άκρες των 

ελασµάτων προ της συγκόλλησης. Εξειδικευµένα µπορούν να µεταχειρίζονται 

ειδικά ηλεκτρικά µηχανήµατα κοπής άλλων µετάλλων πλην του σιδήρου. 

8.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ 

Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές Α' τάξης θεωρούνται οι Τεχνίτες οι οποίοι έχουν 

άδεια Α' τάξης του Υπουργείου Βιοµηχανίας. Να ξέρουν να συγκολλούν µε 

ηλεκτρόδια όλων των τύπων (βασικά - αεριούχα - ανοξείδωτα) και σε όλες τις 

θέσεις. Να χρησιµοποιούν µε την ίδια ευχέρεια µηχανές περιστροφικές, στατικές 

ή ντίζελ, να γνωρίζουν την συµπεριφορά των µετάλλων κατά την συγκόλληση 

αναλόγως των καιρικών συνθηκών και την προετοιµασία αυτών προ της 

συγκόλλησης. 

9.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β' ΤΑΞΗΣ 

Είναι οι τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει άδεια από το 
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Υπουργείο Βιοµηχανίας Β' τάξης. 

10.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ 

Οι τεχνίτες Σωληνουργοί πρέπει να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία σαν 

µαθητευόµενοι ή βοηθοί. Πρέπει να γνωρίζουν τα δίκτυα του Πλοίου. Να 

γνωρίζουν την χρήση φλογοκοπής µηχανικών εργαλείων, να µπορούν να 

παίρνουν διαστάσεις, να χαράζουν, να κόβουν και να µοντάρουν ώστε να 

διαµορφώνουν τις σωλήνες για οποιαδήποτε δίκτυα του Πλοίου ή των 

Εργοστασίων. Να µπορούν να τοποθετούν και να συναρµολογούν είδη υγιεινής 

και να συγκολλούν µολυβδοσωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή PVC 

11.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΝΟΥΒΡΑ∆ΟΡΟΙ 

Πρέπει να είναι άτοµα µε πείρα στην µεταφορά φορτίων µεγάλων βαρών. Πρέπει 

να έχουν 6 χρόνια προϋπηρεσία σαν µαθητευόµενοι ή βοηθοί. Πρέπει να 

γνωρίζουν καλά την αντοχή των υλικών, σχέσεις τροχαλιών, να λύνουν και να 

δένουν ναυτικούς κόµπους, να κοτσάρουν και να ξεκοτσάρουν και να οδηγούν 

τους χειριστές γερανών. Να έχουν την ευθύνη για τα µεταφορικά µέσα, να 

ξέρουν ή να µαθαίνουν πάντα το βάρος του µεταφερόµενου φορτίου και να 

διαλέγουν τα κατάλληλα συρµατόσχοινα ή άλλα µέσα πρόσδεσης φορτίου. 

12· ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανέγερση 

σωληνωτών ή προκατασκευασµένων σκαλωσιών και στην διάλυση αυτών είτε σε 

Εργοστάσια είτε σε Πλοία. Να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για 

την κατασκευή σκαλωσιών αντοχής µε ευθύνη για την αντοχή αυτών από βάρη, 

άνεµο και άλλη αιτία. 

13.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ 

Χειρίζονται µηχανουργικές εργαλείο µηχανές (τόρνους, πλάνες φρέζες, δράπανα, 

ρεκτιφιέ, BORING). Πρέπει να γνωρίζουν µηχανολογικά σχέδια. Να έχουν 6 

χρόνια προϋπηρεσία στον χειρισµό των εργαλειοµηχανών. 

14.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

Θεωρούνται οι απασχολούµενοι στην συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, 

συναρµολόγηση, δοκιµαστική λειτουργία µηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

µηχανών εσωτερικής καύσης, είτε αυτά είναι εγκατεστηµένα στην ξηρά, είτε 

πάνω σε κατασκευαζόµενα ή επισκευαζόµενα Πλοία. Πρέπει να έχουν 6 χρόνια 

προϋπηρεσία είτε σε Εργοστάσιο είτε στο Εµπορικό Ναυτικό. Λαµβάνεται υπ' 

όψιν και το πτυχίο της Μέσης ή της Κατώτερης Σχολής. 
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15.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΝΩΤΕΣ 

Θεωρούνται οι εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν 3 χρόνια προϋπηρεσία σαν βοηθοί ή 

µονωτές. Να γνωρίζουν καλά τα µονωτικά υλικά. Να είναι σε θέση να 

διαµορφώνουν τους χώρους και µηχανικούς εξοπλισµούς στα απαιτούµενα πάχη 

και µε τα ενδεικνυόµενα υλικά µονώσεως και πυρασφάλειας. Εξειδικευµένα 

µπορούν να πραγµατοποιούν πλινθοδοµές λεβήτων ή επιστρώσεις δαπέδων. 

16.  ΕΡΓΑΤΕΣ 

Θεωρούνται άνδρες πάνω από 18 ετών οι οποίοι προσλαµβάνονται για να 

χρησιµοποιούνται στην φορτοεκφόρτωση αντικειµένων εξυπηρέτησης εργασίας 

στην εξυπηρέτηση λειτουργίας µηχανηµάτων. 

∆εν κάνουν σε καµία περίπτωση την δουλειά του Μανουβραδόρου ή των βοηθών 

(ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΥ – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ). Πρέπει να γνωρίζουν τους 

κινδύνους που τους απειλούν προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

1.  ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ - 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 3ΕΤΙΩΝ  

Για τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή 

ορισµένου έργου από 1/1/2007 

Α1.  Τεχνίτες ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ – ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ - 

ΦΛΟΓΟΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ) Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ: 83,00 ευρω µικτά. ΟΙ 

ΒΟΗΘΟΙ ΑΥΤΩΝ: 69,00 ευρώ µικτά. 

Α2.  Τεχνίτες ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ - 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ∆ΕΣ – ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ - ΣΚΑΛΩΣΑΤΖΗ∆ΕΣ: 80,00 ευρω µικτά. ΟΙ 

ΒΟΗΘΟΙ ΑΥΤΩΝ: 64,00 ευρω µικτά. 

Για τα ∆ΕΥΤΕΡΟΚΛΕΙ∆Α (ΣΚΑΛΩΣΑΤΖΗ∆ΕΣ): 72,00 ευρω µικτά. 

Α3.  Τεχνίτες ΜΑΝΟΥΒΡΑ∆ΟΡΟΙ - ΜΟΝΩΤΕΣ: 75,50 ευρω µικτά. ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 

ΑΥΤΩΝ: 57,50 ευρω µικτά. 

Α4.  ΕΡΓΑΤΕΣ: 51,00 ευρώ µικτά. 

Για τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχοντας ένα (1) 

χρόνο εργασίας στην ίδια Επιχείρηση, Τεχνίτες και Βοηθοί µε τις πιο πάνω 

αναφερόµενες ειδικότητες Α1-Α2-Α3, λαµβάνουν ηµεροµίσθιο µέχρι 7% 
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µικρότερο του ηµεροµισθίου που λαµβάνουν οι αντίστοιχες προαναφερόµενες 

ειδικότητες ΑΙ - Α2 - Α3. 

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ 

Οι εργαζόµενοι ως µαθητευόµενοι αµείβονται ως εξής: 

- Το 1° έτος παίρνουν το 60% του ηµεροµισθίου του βοηθού της ειδικότητας τους. 

- Τον 2° χρόνο παίρνουν το 70% του ηµεροµισθίου του βοηθού της ειδικότητας 

τους. 

- Τον 3° χρόνο παίρνουν το 80% του ηµεροµισθίου του βοηθού της ειδικότητας 

τους. 

- Τον 4° χρόνο παίρνουν το 90% του ηµεροµισθίου του βοηθού της ειδικότητας 

τους. 

2.  Ο∆ΗΓΟΙ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Όλοι οι ανωτέρω παίρνουν την ποσοστιαία αύξηση των εργαζοµένων µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου επί του εκάστη βασικού τους µισθού 

που προκύπτει από τις αντίστοιχες κλαδικές Συµβάσεις. 

3.  ΠΑΓΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα δύο µέρη συµφωνούν τις παρακάτω πάγιες διατάξεις της Τ.Σ.Σ.Ε. 

Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων. 

- 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. 

- Σε κάθε έργο οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν για κάθε 5 

Ηλεκτροσυγκολλητές χειριστές ηµιαυτόµατης ηλεκτροσυγκόλλησης 1 

Ηλεκτροσυγκολλητή ηλεκτροδίου. 

- Ποσοστό ανειδίκευτων εργατών 4% επί του συνόλου των απασχολούµενων στο 

έργο. 

- Όταν η ΕΜΥ δίνει θερµοκρασία 36° και 37° Ο θα διακόπτοντα εργασίες από τις 

14.00 έως τις 18.00 

 Όταν η ΕΜΥ δίνει θερµοκρασία 38° C και πάνω το ωράριο  εργασίας θα είναι 7 π.µ. - 

1 µ.µ. χωρίς περικοπή του ηµεροµισθίου. 

Η διακοπή εργασιών θα ισχύει µέχρι και τις 19.00. 

4.  ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 
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Τα ως άνω βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε τα επιδόµατα: 

Α)  Επίδοµα επίβλεψης - Εργοδηγός 15%. 

Β)  Το επίδοµα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, το οποίο καταβάλλεται στους 

εργαζόµενους που εργάζονται εντός των Λεβήτων, των διπύθµενών, στους 

Τεχνίτες Ηλεκτροσυγκολλητές που δουλεύουν τις ηµιαυτόµατες 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις ΑRGΟΝ, στους εργαζόµενους στα βρεχάµενα όταν 

γίνεται αντικατάσταση ελασµάτων στις δεξαµενές , καθώς και στους χειριστές 

του πλάσµατος συµφωνείται να είναι 10% επί του συνόλου των 

καταβαλλόµενων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.  Για όλες τις Επιχειρήσεις και για όλες τις ειδικότητες το ωράριο εργασίας είναι: 

- Για εργασία στα Πλοία 35ώρες. 

- Για εργασία στα Εργοστάσια και στα µαγαζιά να παραµείνει το υπάρχον για κάθε 

Εργοστάσιο ή µαγαζί , όµως σε καµµία Επιχείρηση αυτό δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις 37,5 ώρες εργασίας την εβδοµάδα . 

- Το ωράριο υπολογίζεται σε πενθήµερη εβδοµάδα , µε Σάββατο και Κυριακή 

αργία και µε έξι (6) ηµεροµίσθια  

- Το ωράριο είναι συνεχές. 

2.  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι απασχολούµενοι πέραν του καθηµερινού ωραρίου παίρνουν από την πρώτη 

ώρα προσαύξηση των αποδοχών τους 100%. 

3.  ΒΑΡ∆ΙΑ 

Σε επισκευαζόµενα, µετασκευαζόµενα ή κατασκευαζόµενα Πλοία υπάρχει η 

δυνατότητα εργασίας µε βάρδιες εφόσον εφαρµόζονται όλοι οι κανόνες 

Ασφαλείας. 

Το ωράριο εργασίας για όλες τις βάρδιες είναι συνεχές 35ωρο, µε αµοιβή 6 

ηµεροµίσθια, µε πενθήµερη απασχόληση. 

Στην 2η βάρδια υπάρχει προσαύξηση 9,17 ευρω για το σύνολο απασχόλησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆  

ΘΕΣΜΙΚΆ 

1.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
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Στους χώρους δουλειάς και των επισκευαζόµενων κατασκευαζόµενων Πλοίων 

εκλέγεται ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε τον αναπληρωτή του που τον 

εκπροσωπεί εν απουσία του, ο οποίος δραστηριοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις των νόµων 1264/82 και 1767/88. 

Ο Εργοδότης ή ο εκπρόσωπός του συνεργάζεται µαζί του για την επίλυση των 

προβληµάτων που τυχόν απασχολούν τους εργαζόµενους του. 

2.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 

Οι Εργοδότες υποχρεούνται να χορηγήσουν σε όλους τους εργαζόµενους µόνιµους 

και έκτακτους Τεχνίτες , βοηθούς και µαθητευόµενους τα εξής είδη: 

α)  ένα κράνος, 

β)  ένα ζευγάρι γάντια, 

γ)  µία φόρµα εργασίας, 

δ)  ένα ζευγάρι άρβυλα, 

ε)  µισό λίτρο γάλα νωπό την ηµέρα. 

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

κυριότητα στην Επιχείρηση και αντικαθίστανται µόλις φθαρούν, εκτός της 

φόρµας εργασίας που πρέπει να αντικαθίσταται σε κάθε 75 πραγµατοποιηθέντα 

ηµεροµίσθια και των αρβύλων που πρέπει να αντικαθίστανται σε κάθε 150 

πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια. 

Οι φόρµες εργασίας χορηγούνται στους εργαζόµενους αµέσως µετά την εργασία 

10 ηµερών στην ίδια Επιχείρηση και τα άρβυλα εργασίας µετά από 25 ηµέρες, 

αντικαθίστανται δε όπως ορίζεται παραπάνω. 

Οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν τα πιο πάνω είδη 

προστασίας. 

3.  ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 

1.  Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

2.  Η ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

3.  Η ΐ5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

4.  Η 25η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

5.  Η 1η ΜΑΙΟΥ 

6.  Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
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7.  Η 6η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Οι µη απασχοληθέντες στις πιο πάνω 7 εορτές δικαιούνται το ηµεροµίσθιο. 

ΣΤΙΣ ΚΑΤ' ΕΘΙΜΟ ΑΡΓΙΕΣ 

1.  Την 1η του έτους, 

2.  Τα Θεοφάνια, 

3.  Την Καθαρά ∆ευτέρα, 

4.  Μεγάλη Παρασκευή, 

5.  Την ∆ευτέρα των Χριστουγέννων, όσες Επιχειρήσεις δουλέψουν 

καταβάλλουν σε όλους τους εργαζόµενους που απασχολούν διπλό 

ηµεροµίσθιο. Συµφωνείται ακόµα ότι η παραµονή Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς είναι ηµιαργίες χωρίς περικοπή του ηµεροµισθίου. 

4.  Α∆ΕΙΕΣ 

Α)  Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν κάθε έτος στους εργαζόµενους 

την κανονική άδεια του ΑΝ 539/45 , όπως ισχύει σήµερα µε τον νόµο 

1346/83 καθώς και να χορηγούν σε αυτούς που απολύονται ή που λήγει η 

Σύµβασή τους ή που αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους την 

ανάλογη κανονική άδεια και επίδοµα κανονικής αδείας. Επίσης όπως 

προβλέπεται από την Ε.Σ.Σ.Ε. οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει 10 

χρόνια στον ίδιο Εργοδότη ή 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή 

Εργοδότη δικαιούται 30 ηµέρες αµειβόµενης αδείας . 

Β)  Τα µέλη της ∆ιοίκησης του Συνδικάτου δικαιούνται δύο (2) ηµέρες άδεια τον 

µήνα µε αποδοχές για να διευκολύνονται να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους 

δικαιώµατα . Σε περίπτωση απασχολήσεως πέραν του ενός µέλους της 

∆ιοίκησης στην ίδια Επιχείρηση θα δικαιούνται όλοι µία (1) ηµέρα άδεια τον 

µήνα µε αποδοχές. 

5.  ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α)  Όλες οι Επιχειρήσεις καθώς και οι εργαζόµενοι υποχρεούνται να 

συµµορφώνονται µε το Π.∆. 70/90 περί «ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

Β)  Με βάση το Π.∆. 70/90 περί «ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» συµφωνείται ότι 

οι Επιχειρήσεις της Ν/ΖΩΝΗΣ που τις αφορά θα πραγµατοποιήσουν και τις 

προβλεπόµενες από αυτό προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 

Σε συνεργασία των Επιχειρήσεων µε το Συνδικάτο θα εξεταστούν και θα 
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ενεργοποιηθούν πρακτικά τρόποι για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων 

όπου και όπως µπορούν να γίνουν βάσει του Π.∆. 70/90, άρθρο 67. 

Συµφωνείται να λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα και αναγκαία µέτρα για 

την προστασία των εργαζοµένων από την βλαπτική επίδραση των 

γαλβανισµένων ελασµάτων και σωλήνων κατά την διάρκεια των αντίστοιχων 

επισκευών. 

Όλες οι προκατασκευές θερµών εργασιών, δικτύων κ.λ.π. θα γίνονται πριν 

γαλβανιστούν οι σωλήνες και στην συνέχεια αφού γαλβανιστούν θα 

τοποθετούνται. 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρησιµοποιούνται κλειστοί χώροι του Πλοίου 

χωρίς τον αναγκαίο εξαερισµό για επισκευή παλαιών  γαλβανισµένων 

σωλήνων. 

Όσον αφορά την χρήση ηµιαυτόµατων Ηλεκτροσυγκολλήσεων ΑRGΟΝ - 

ΑRΚΕR συµφωνείται για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων να µην 

χρησιµοποιούνται στα διπύθµενα όταν είναι κλειστός χώρος, αντλιοστάσια 

(pump room) , στεγανά διαχωριστικά (cofferdam). 

Στις πλευρικές δεξαµενές η χρησιµοποίηση τους θα γίνεται µε την 

προϋπόθεση να εξαερίζεται επαρκώς ο χώρος. 

Τα δύο µέρη συµφωνούν σε συνεργασία µε το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) και την αξιοποίηση 

κατάλληλων Επιστηµόνων, να πραγµατοποιηθεί έρευνα για την 

επικινδυνότητα στην υγεία των εργαζοµένων από την χρήση της 

ηµιαυτόµατης Ηλεκτροσυγκόλλησης σε κλειστούς χώρους επί του Πλοίου 

(δεξαµενές φορτίου, νερού, cofferdam, διπύθµενα κ.λ.π.). 

Τα αποτελέσµατα αυτά θα αξιολογηθούν για την λήψη µέτρων εφόσον 

απαιτηθούν. 

6.  ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν/ΖΩΝΗΣ 

Συµφωνείται η από κοινού προσπάθεια για την λειτουργία της Σχολής 

Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης στον τοµέα Υγιεινές και 

Ασφάλειας που θα λειτουργήσει στο Ικόνιο Περάµατος, µε την συµβολή του 

Ο.Α.Ε.∆. και του ∆ήµου Περάµατος. Ιδιαίτερη συµβολή των Επιχειρήσεων θα 

είναι η στήριξη του προγράµµατος µε καταρτισµένα στελέχη τους και η 

αξιοποίηση της υποδοµής ορισµένων Επιχειρήσεων για πρακτική εξάσκηση που 

προσφέρονται οικειοθελώς. 

7.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν/ΖΩΝΗΣ 
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Να αναδείξουµε µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες την θέση µας για την 

δηµιουργία ενιαίου φορέα Ν/ΖΩΝΗΣ και στα πλαίσια του την λύση των 

προβληµάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισµού, υποδοµής και ανάπτυξης της 

Ν/ΖΩΝΗΣ µε συντονισµό γι' αυτό όλων των ενδιαφεροµένων φορέων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α)  Σε περίπτωση που ο τόπος εργασίας βρίσκεται έξω από την 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει 

µεταφορικό µέσο για την µεταφορά των εργαζοµένων . 

Β)  Σε περίπτωση απασχολήσεως του εργαζοµένου εκτός της 

Ναύπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και όταν ακόµα η µετάβαση γίνεται µε 

µεταφορικό µέσο του Εργοδότη ή την συγκοινωνία ο χρόνος εργασίας 

υπολογίζεται από την στιγµή της αναχωρήσεως από την έδρα της 

Επιχείρησης και η λήξη της εργασίας είναι η στιγµή της επαναφοράς του σε 

αυτή (η διαδροµή εφόσον γίνεται εκτός νοµίµου ωραρίου πληρώνεται απλή 

σαν ωροµίσθιο). 

Γ)  Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός της έδρας της Επιχείρησης 

πέραν των 25 χλµ και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζοµένου αυθηµερόν 

στον τόπο διαµονής του η Επιχείρηση υποχρεούται µε δικά της έξοδα να 

εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκηµα διαµονής και να του καταβάλλει 

διπλό ηµεροµίσθιο . 

∆)  Για τις εργασίες εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά, Πέραµα, 

∆ραπετσώνα, το ωράριο εργασίας είναι 35 ώρες στον χώρο δουλειάς. 

2.  ΕΝ ΠΛΩ ΣΕ ΞΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 

Οι αποστολές συνεργείων επισκευής Πλοίων εκτός έδρας εν πλω σε Λιµάνια ή 

Ναυπηγεία στο εξωτερικό θα γίνονται µόνο µέσω των Επιχειρήσεων της 

Ν/ΖΩΝΗΣ. 

Τα δύο µέρη δεσµεύονται για την υλοποίηση αυτής της διάταξης. 

-  Ηµεροµίσθιο όπως αυτό διαµορφώνεται στην παρούσα Τοπική Σ.Σ.Ε. 

Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων. 

-  Για την εκτός έδρας απασχόληση οι αµοιβές όπως διαµορφώνονται στο 

Κεφάλαιο 5, παραγρ. β, γ. 

-  Τα έξοδα φαγητού , εισιτήρια βαρύνουν τον Εργοδότη. 
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-  Οι µετακινήσεις για την ανάληψη εργασίας και η επιστροφή µετά το τέλος 

αυτής υπολογίζεται ως πραγµατικός χρόνος απασχόλησης και αµείβονται 

όπως προβλέπεται από την Σ.Σ.Ε. (Κεφάλαιο 5 , παραγρ. β). 

-  Η νοµοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων και τήρηση των 

προβλεπόµενων µέτρων ισχύει και στις εργασίες εν πλω ή σε ξένα Λιµάνια 

(Κεφάλαιο 5 ). 

-  Υποχρεωτικά οι εργαζόµενοι στα παραπάνω συνεργεία ασφαλίζονται στο ΙΚΑ 

ΤΕΑΜ. 

3.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ως προϋπηρεσία για κάθε περίπτωση θεωρείται και προσµετράται ο χρόνος της 

στρατιωτικής θητείας. Επίσης η εργασία που πραγµατοποιείται στην αλλοδαπή και 

η διάρκεια της οποίας είναι θεωρηµένη από το αρµόδιο Ελληνικό προξενείο. 

Έτος προϋπηρεσίας θεωρείται η πραγµατοποίηση 120 ηµεροµισθίων. 

4.  Συµφωνείται να δίνεται, εφόσον ζητηθεί, αναλυτικά κάθε µήνα λογαριασµός των 

αποδοχών και των κρατήσεων σε κάθε εργαζόµενο κατά Επιχείρηση. 

5.  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος στον χώρο εργασίας η Επιχείρηση θα 

καταβάλλει στον εργαζόµενο το υπόλοιπο του ηµεροµισθίου από αυτά που δίνει 

το ΙΚΑ, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για απασχολούµενους που συµπλήρωσαν 

ενός έτους προϋπηρεσία και ανεξαρτήτως πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων 

που είχε ο παθών και δεν δύναται να υπερβαίνει τα 25 ηµεροµίσθια. 

6.  Ο Εργοδότης δεν µπορεί να υποχρεώσει τους εργαζόµενους να κάνουν δουλειά 

που δεν έχει σχέση µε την ειδικότητα τους. 

7.  Με την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους εργαζόµενους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 

της Ν/ΖΩΝΗΣ και των Επιχειρήσεων αυτής δεν θίγονται ευνοϊκότερες ρυθµίσεις 

στον χώρο της Ν/ΖΩΝΗΣ. 

8.  Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι για την σύναψη της Συλλογικής Σύµβασης οι 

διαπραγµατεύσεις γίνονται καλόπιστα δια µέσου των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και 

διαπραγµατευτικών οµάδων των Ενώσεων σύµφωνα µε τον νόµο και 

αποφεύγονται και από τα δύο µέρη µεµονωµένες επιλεκτικά πιέσεις. 

9.  Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεσµεύουν τα δύο µέρη για τα έτος 2007 όσον αφορά 

την Τ.Σ.Σ.Ε. Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων 

και αφορούν και τους εργαζόµενους σε Επιχειρήσεις που παίρνουν υπεργολαβίες 
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στα Ναυπηγεία Ελευσίνας - Σκαραµαγκά. 

10.  Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1/1/2007. 

Πειραιάς 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΟΥΛΙΚ0ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΦΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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