των µισθωτών
επιχειρήσεων
Σιδηροβιοµηχανίας
όλης της χώρας
K47R12
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΤΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΠΑΡΑΓΩΩΓHΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΩΝ (ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ)
OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η 7.2.1980 ΣΣΕ (ΦΕΚ 205/Β/1980)
2. Η 4.2.1981 ΣΣΕ (ΦΕΚ 110/Β/1981)
3. Η 24.3.1982 ΣΣΕ (Ειρ. Αθηνών 23/1982)
4. Η 12.5.1982 ΣΣΕ (ΦΕΚ 319/Β/1982)
5. Η 10/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Ειρ. Αθηνών 77/1984)
6. Η 29.4.1988 ΣΣΕ (Ειρ. Πειραιώς 140/1988)
7 .Η 16.6.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 551/Β/1989)
8. Η 16.7.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 39/1990)
9. Η 13.6.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 38/1991)
10. Η 4.6.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 45/1992)
11. Η 22.6.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 45/1993)
12. Η 4.5.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 47/1994)
13. Η 22.3.1995 Kοινή δήλωση (Π.Κ 31/27.3.1995)
14. Η 22.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ 92/26.7.1996) Ισχύει και για το 1997
15. Η 16.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 68/22.7.1998). Ισχύει και για το 1999
16. Η από 28.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 115/11.8.2000). Ισχύει και για το 2001
17. Η από 30.9.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 124/15.10.2002). Ισχύει και για το 2003
18. Η από 30.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 94/2.8.2004). Ισχύει και για το 2005
19. Η από 7.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 46/14.6.2006). Ισχύει και για το 2007
21. Η Δ∆Α 18/2011 (Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν. Ασφαλίσεων 10/7.11.2011). Ισχύει και για
το 2012

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Απο την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
2. Η Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων
Απο την εργατική πλευρά:
Η Πανελλήνια Oµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
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20. Η από 2.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 64/15.7.2008). Ισχύει και για το 2009

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΩΝ (Δ∆Α 18/2011)
Τα κατώτατα όρια των νοµίµων βασικών µισθών και των νοµίµων βασικών
ηµεροµισθίων των µισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας µετάλλων
κάθε φύσης, κατηγορίας και ειδικότητας σε όλη τη χώρα, καθορίζονται ως εξής:
1. ΜΗΧΑΝOΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.1. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές.....) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην
παράγραφο 1.1. στο προσάρτηµα.
1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές.....), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην
παράγραφο 1.2. στο προσάρτηµα.
1.3. Μηχανοτεχνίτες (µηχανουργοί ..........), 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
........) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.6. στο προσάρτηµα.
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
Οι επί µέρους ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 στο
προσάρτηµα της παρούσας.
3. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
3.1. Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές.
3.2. Αδειούχοι και µη αδειούχοι φλογοχειριστές, (οξυγονοκολλητέςοξυγονοκόπτες-πυρωτές).
3.3. Συναρµολογητές συνδέτες και ελασµατουργοί συνδέτες, ως περιγράφεται
στην παρ. 3.3 του προσαρτήµατος της παρούσας.
3.4. Ελασµατουργοί.
3.5. Ελασµατουργοί µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων κ.λπ.
3.6. Ελασµατουργοί-µεταχαράκτες
3.7. Ελασµατουργοί-χαράκτες
3.8. Πιστολαδόροι (πελεκητές, καλαφάτες).
3.9. Λεβητοποιοί (απασχολούµενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου
λεβήτων).
3.10.Σωληνουργοί.
3.11.Εφαρµοστές σωληνώσεων (εφαρµοστές-σωληνουργοί).
3.12.Σιδηρουργοί.
3.13.Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου.
3.14.Χαλκουργοί και χύτες χαλκού.
3.15.Τροχίστες-Καµινευτές.
3.16.Προτυποποιοί
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3.17.Πλαστικοποιοί.
3.18.Σιδηροχύτες, ως περιγράφεται στην παρ. 3.18. του προσαρτήµατος της
παρούσας.
3.19.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 παρ. 3.19 του προσαρτήµατος
της παρούσας.
3.20.Σιδηρών κατασκευών (βιδωτές, καρφωτές, συναρµολογητές και
αποσυναρµολογητές σιδηρών ικριωµάτων).
3.21.Δ∆ιακοσµητές, φανοποιοί αµαξωµάτων αυτοκινήτων.
3.22.Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων πάνω σε πλοία.
3.23.Αναρριχώµενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων
πάνω σε πλοία.
3.24.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.
3.25.Βλητικών σταθµών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και δοκιµή
όπλων και πυροµαχικών.
3.26.Αδαµαντοφόρων εργαλείων.

Τα βασικά ηµεροµίσθια των µισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων των παραγράφων
1,2 και 3, όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε την από 2.7.2008 ΣΣΕ
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. & Κοιν. Προστασίας 64/15.7.2008 καθορίζονται στον πίνακα Α’ της
παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής:
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
0-3 χρόνια
3-6 χρόνια
6-9 χρόνια
9-12 χρόνια
12-15 χρόνια
15-18 χρόνια
18 -21 χρόνια
21 και άνω

35,87
37,66
39,45
41,25
43,04
44,83
46,63
48,42
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Τα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,
αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας
µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
Τα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα
όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό
ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το
έτος 2011.
ΩΩς “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής
έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός
ανακοινώνεται από τη Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ανωτέρω αυξήσεων του
παρόντος άρθρου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται
στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)
(Δ∆Α 18/2011).
4. ΕΙΔ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
4.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, ως περιγράφεται στην παρ.
5.1. του προσαρτήµατος της παρούσας.
4.2. Εργοστασίων ή τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο όπως
περιγράφονται στην παρ. 4.2. του προσαρτήµατος της παρούσας.
4.3. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το
χειρισµό µηχανηµάτων όπως περιγράφονται στην παρ. 4.3 του
προσαρτήµατος της παρούσας.
4.4. Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το
χειρισµό µηχανηµάτων όπως περιγράφονται στην παρ. 4.4 του
προσαρτήµατος της παρούσας.
4.5. Αναρριχώµενοι καθαρισµού πλοίων, ως περιγράφεται στην παρ. 4.5 του
προσαρτήµατος της παρούσας.

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

4.6. Κατασκευής εξαρτισµού πλοίων κ.λπ., ως περιγράφεται στην παρ. 4.6 του
προσαρτήµατος της παρούσας.
4.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς µανουβραδοροή, ως περιγράφεται στην
παρ. 4.7 του προσαρτήµατος της παρούσας.
4.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωµατιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών.
4.9. Καθαρισµού πλοίων, ως περιγράφεται στην παρ. 4.9 του προσαρτήµατος της
παρούσας.
4.10.Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το
χειρισµό µηχανηµάτων, ως περιγράφεται στην παρ. 4.10 του προσαρτήµατος
της παρούσας.
4.11.Ψηγµατοβολιστές (αµµοβολιστές), ως περιγράφεται στην παρ. 4.11 του
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προσαρτήµατος της παρούσας.
4.12.Μονίµων και πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούµενοι σε
εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το χειρισµό
µηχανηµάτων, ως περιγράφεται στην παρ. 4.12 του προσαρτήµατος της
παρούσας.
4.13.Κίνησης πλοίων, ως περιγράφεται στην παρ. 4.13 του προσαρτήµατος της
παρούσας.
4.14.Εργάτες κίνησης µικρών πλωτών µέσων (βενζινακάτων), ως περιγράφεται στην
παρ. 4.14 του προσαρτήµατος της παρούσας.
4.15.Κίνησης και συντήρησης µη αυτοκινήτων πλωτών γερανών, ως περιγράφεται
στην παρ. 4.15 του προσαρτήµατος της παρούσας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
Τα βασικά ηµεροµίσθια των µισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων της παραγράφου
4 όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε την από 2.7.2008 ΣΣΕ
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 64/15.7.2008) καθορίζονται στον πίνακα Β’
της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής:
ΕΥΡΩΩ

0-3 χρόνια

35,38

3-6 χρόνια

37,15

6-9 χρόνια

38,92

9-12 χρόνια

40,68

12-15 χρόνια

42,45

15-18 χρόνια

44,22

18-21 χρόνια

45,99

21 και άνω

47,76

Τα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,
αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας
µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
Τα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα
όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό
ίσο µε το πσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος
2011.
ΩΩς “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής
έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
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(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός
ανακοινώνεται από την Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ανωτέρω αυξήσεων του
παρόντος άρθρου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται
στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)
(Δ∆Α 18/2011).
5. ΑΔ∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Α’ και Β’ τάξης
όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε την από 2.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ.
και Κοιν. Προστασίας 64/15.7.2008) καθορίζονται από τους πίνακες Γ1 και Γ2 της
παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής:
5.1. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΥΡΩΩ

0-3 χρόνια

845,65

3-6 χρόνια

887,93

6-9 χρόνια

930,21

9-12 χρόνια

972,50

12-15 χρόνια

1.014,78

15-18 χρόνια

1.057,06

18-21 χρόνια

1.099,34

21 και άνω

1.141,62
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Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,
αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας
µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα όπως
θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο µε
το πσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
ΩΩς “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής
έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός
ανακοινώνεται από την Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ανωτέρω αυξήσεων του
παρόντος άρθρου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται
στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)
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(Δ∆Α 18/2011).
5.2. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
0-3 χρόνια
3-6 χρόνια
6-9 χρόνια
9-12 χρόνια
12-15 χρόνια
15-18 χρόνια
18-21 χρόνια
21 και άνω

ΕΥΡΩΩ
815,36
856,12
896,89
937,66
978,43
1.019,19
1.059,96
1.100,73

Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,
αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας
µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα όπως
θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο µε
το πσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
ΩΩς “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής
έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός
ανακοινώνεται από την Eurostat.

5.3. Στους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης που κατέχουν τη θέση του
Υπεργοδηγού, οι παραπάνω νόµιµοι βασικοί µηνιαίοι µισθοί εξακολουθούν να
προσαυξάνονται από την ισχύ της παρούσας κατά 27,17 ευρώ το µήνα
(Δ∆Α 18/2011).
5.4. Στους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης που κατέχουν τη θέση του
Εργοδηγού, οι παραπάνω νόµιµοι βασικοί µηνιαίοι µισθοί εξακολουθούν να
προσαυξάνονται από την ισχύ της παρούσας κατά 54,36 ευρώ το µήνα
(Δ∆Α 18/2011).
5.5. Δ∆
4.2.81 24.3.82 ™™ ‰
20%,
‰
,
1
°1
°2
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Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ανωτέρω αυξήσεων του
παρόντος άρθρου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται
στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)
(Δ∆Α 18/2011).
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εξακολουθεί να ‰ ‰
: από την ισχύ της παρούσας στα 169,13
ευρώ/µήνα για τους ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης και από την ισχύ της
παρούσας στα 163,07 ευρώ/µήνα για τους ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης,
αντίστοιχα (Δ∆Α 18/2011).
5.6. Οι ηλεκτροσυγκολλητές όταν χειρίζονται συσκευές ARGON ή ARCAIR ή γενικά
αυτόµατες ή ηµιαυτόµατες συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης µε χρήση
αδρανών αερίων εξακολουθούν να παίρνουν επιπλέον του επιδόµατος της
παραγράφου 5.5 από την ισχύ της παρούσας 1,51 ευρώ/ηµέρα (Δ∆Α 18/2011).
5.7. Οι ανωτέρω προσαυξήσεις των παρ. 5.3.- 5.6 των εργαζοµένων που υπάγονται
στην παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από
1.7.2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του
ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
5.8. Οι ανωτέρω προσαυξήσεις των παρ. 5.3.- 5.6 των εργαζοµένων που υπάγονται
στην παρούσα όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από
1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο µε το πσοστό της ετήσιας µεταβολής του
ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
5.9. ΩΩς “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας
µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro
area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
5.10. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των ανωτέρω αυξήσεων του
παρόντος άρθρου γράφονται
µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και
στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή
µεγαλύτερο του πέντε (5) (Δ∆Α 18/2011).

6.

ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΩΝ Κ.ΛΠ.

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σχεδιαστές µηχανηµάτων, µακετών κ.λπ. που προσφέρουν κατά κύριο λόγο
πνευµατική εργασία υπάγονται στις ΣΣΕ, Δ∆Α, ΥΑ κ.λπ. των υπαλλήλων γραφείου
ιδιωτικών επιχειρήσεων (Δ∆Α 18/2011).
7.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΑΝΑΓΝΩΩΡΙΣΜΕΝΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΣΧΟΛΩΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

7.1. Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων
ταχύρρυθµης Επαγγελµατικής εκπαίδευσης ενηλίκων του Ο.Α.Ε.Δ∆.,
ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα ή στο προσάρτηµα
π.χ. Μηχανοτεχνίτη, Τεχνίτη, Ελασµατουργού, Συναρµολογητή, Τεχνίτη
επεξεργασίας µετάλλου, Σιδηρουργού, Λεβητοποιού, Σιδηροχύτη και
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 αντίστοιχου πίνακα της
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ειδικότητάς τους.
Η υπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε ή πραγµατοποιείται µετά από αυτά στην
ίδια ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισµό του
νόµιµου βασικού ηµεροµισθίου που δικαιούνται σύµφωνα µε την παρούσα
(Δ∆Α 18/2011).
8.

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΩΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΈΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ

8.1. Το γενικό κατώτατο όριο των νόµιµων αποδοχών των ανειδίκευτων εργατών και
εργατριών που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη της
σιδηροβιοµηχανίας και δεν υπάγονται σε καµµία από τις παραπάνω ειδικότητες
προσδιορίζεται ίσο προς το κατώτατο όριο των νοµίµων αποδοχών του
ανειδίκευτου εργάτη (ΕΓΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά (Δ∆Α 18/2011).
8.2. Οι ανήλικοι µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται
το υπό του άρθρου 6 του Ν. 1837/89 οριζόµενο ηµεροµίσθιο (Δ∆Α 18/2011).
9.

ΑΠΟΔ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΕΡΓΟΔ∆ΗΓΩΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔ∆ΗΓΩΩΝ

9.1. Οι υπεργοδηγοί και εργοδηγοί όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που
προβλέπονται από την παρούσα ρύθµιση (εκτός από τους αδειούχους
ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το Κεφάλαιο 5 της
παρούσας ρύθµισης) δικαιούνται τα νόµιµα βασικά ηµεροµίσθια του κλιµακίου
18 και άνω του πίνακα Β (Δ∆Α 18/2011).

9.3. Υπεργοδηγοί και Εργοδηγοί θεωρούνται εκείνοι που έχουν υπό την τεχνική
τους επίβλεψη εργάτες ή τεχνίτες ενός τµήµατος ολόκληρου του Εργοστασίου
(Δ∆Α 18/2011).
10.1.Κατώτατα όρια αποδοχών
Oι πίνακες Α’, Β’, Γ1 και Γ2 έχουν καταρτισθεί µε βάση υπολογισµού τα βασικά
ηµεροµίσθια και µισθούς του πρώτου κλιµακίου που ίσχυαν στις 31.12.2009 και
θα συµπληρωθούν λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αυξήσεων για το 2011
από 1.7.2011 και για το 2012 από 1.7.2012, όπως ορίζονται στα επιµέρους
άρθρα της παρούσας (Δ∆Α 18/2011).
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9.2. Για τους Υπεργοδηγούς και Εργοδηγούς όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών
που προβλέπονται από την παρούσα ρύθµιση (εκτός από τους αδειούχους
ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το κεφάλαιο 7 της
παρούσας ρύθµισης) το επίδοµα επίβλεψης εξακολουθεί να ισχύει από την
ισχύ της παρούσας σε 1,82 ευρώ/ηµέρα για τους Υπεργοδηγούς και σε
3,05 ευρώ/ηµέρα για τους εργοδηγούς και αυξάνει τα νόµιµα βασικά
ηµεροµίσθια της παραπάνω παραγράφου. Και για το επίδοµα επίβλεψης
ισχύουν τα αναφερόµενα στις παρ. 5.7, 5.8, 5.9 και 5.10 της παρούσας
(Δ∆Α 18/2011).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Δ∆. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Επίδοµα γάµου
Στους έγγαµους µισθωτούς που καλύπτονται από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται
επίδοµα γάµου όπως προβλέπουν οι µέχρι τώρα ρυθµίσεις του κλάδου δηλαδή
σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στα βασικά ηµεροµίσθια που προβλέπει
αυτή η ρύθµιση. Το επίδοµα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους/ες, διαζευγµένους/νες, καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την
επιµέλεια των παιδιών (ΣΣΕ 2.7.2008).
2. Τριετιών
Το ποσοστό των έξι (6) πρώτων τριετιών των πινάκων Α’ και Β’ υπολογίζεται µε
5%.
Από 1.1.2006 προστίθεται και 7η τριετία για τους πίνακες Α’&Β’ η οποία
υπολογίζεται µε ποσοστό 2,5%.
Από 1.1.2007 το ποσοστό της 7ης τριετίας των πινάκων Α’ & Β’ διαµορφώνεται
από 2,5% σε 5% (ΣΣΕ 7.6.2006).
3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Τα προβλεπόµενα από τις 4.2.1981 και 24.3.1982 ΣΣΕ επιδόµατα ανθυγιεινής
εργασίας υπολογίζονται στο εκάστοτε βασικό ηµεροµίσθιο του 1ου κλιµακίου
του πίνακα Α’ για τους τεχνίτες και του πίνακα Β’ για τους ειδικευµένους εργάτες
και δίδονται ως εξής:
Ι. 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 χυτηρίων και εργάτες
προετοιµασίας της άµµου και αποκοµιδής χυτών.

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β. Επίσης δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού
κλάδου που εργάζονται πάνω στα υπό επισκευή, ανέργεση 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. Λεβητοποιούς

11

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

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 πληρώµατα
τους.
13.Στους µισθωτούς που απασχολούνται µόνιµα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε
είδους εργασίες επενδύσεων και µονώσεων.
14.Υφαλοχρωµατιστές, χρωµατιστές πλοίων και µατσακονιστές πλοίων
(Δ∆Α 18/2011).
ΙΙ. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες :
1. Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άµµο, που ασχολούνται στα χυτήρια.
3. α) βουρτσαδόρους, β) τροχιστές, γ) γαλβανιστές κασσιτερωτές, δ) επιµεταλλωτές, ε) επινικελωτές, στ) χειριστές µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης και
ζ) πονταδόρους (Δ∆Α 18/2011).
ΙΙΙ. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούµενους
στις παρακάτω εργασίες:
1. Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης µετάλλου
2. Κλιβάνους δι’ 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 (Δ∆Α 18/2011).
ΙV. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούµενους
στις υψικαµίνους και κωκερίες (Δ∆Α 18/2011).
V. Yπολογισµός ανθυγιεινού επιδόµατος
Το ανθυγιεινό επίδοµα 20% των ηλεκτροσυγκολλητών κατά κατηγορία,
εξακολουθεί από την ισχύ της παρούσας να υπολογίζεται στο βασικό µισθό του
1ου κλιµακίου του πίνανα Γ1 για τους ηλεκτροσυγκολλητές Α’ Τάξης και στο
βασικό µισθό του 1ου κλιµακίου του πίνακα Γ2 για τους ηλεκτροσυγκολλητές
Β’ Τάξης αντίστοιχα.
Τα ανθυγιεινά επιδόµατα 12%, 15%, 20% και 25%, εξακολουθούν να
υπολογίζονται από την ισχύ της παρούσας στο βασικό ηµεροµίσθιο του 1ου
κλιµακίου του Πίνακα Α’ για τους Τεχνίτες και του πίνακα Β’ για τους
Ειδικευµένους Εργάτες.
Τα ποσοστά των αυξήσεων των ετών 2011 & 2012, δίνονται στο επίδοµα
χειρισµού συσκευών ARGON ή ARCAIR, ή χειρισµού γενικά αυτοµάτων ή
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2. Ελαιοχρωµατιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται µε πιστολέτο.
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ηµιαυτοµάτων συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης µε χρήση αδρανών αερίων,
στα επιδόµατα ανθυγιεινής εργασίας και στα επιδόµατα επίβλεψης εργοδηγών
και υπεργοδηγών, υπολογιζοµένων επί των ποσών που έχουν διαµορφωθεί στις
30.6.2011 και 30.6.2012 όπως ορίζονται στα επιµέρους άρθρα της παρούσας
(Δ∆Α 18/2011).
4. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας ρύθµισης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ∆Α 18/2011).
5. Επίδοµα αδείας

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι
αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα αδείας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
κα 13 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
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περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (Δ∆Α 18/2011).

Ε. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αποζηµίωση εκτός έδρας
Όλοι οι µισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα ρύθµιση όταν αποστέλλονται
και εργάζονται σε εργασίες εκτός της περιφέρειας της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, παίρνουν τις παραπάνω αποδοχές, προσαυξηµένες σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της 21091/46 Yπουργικής Απόφασης (Δ∆Α 18/2011).
2. Είδη ιµατισµού και υπόδησης
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση 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 βακέττα.
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 (Δ∆Α 18/2011).
3. Προϋπηρεσία και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας

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. ΩΩς 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 διάρ-
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1. ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες που
περιγράφονται στην παρούσα ρύθµιση µε τις προϋποθέσεις και τους όρους
που αναγράφονται αντίστοιχα στο προσάρτηµα της παρούσας.
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κεια 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
(Δ∆Α 18/2011).
4. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων στις εργασίες
συγκολλήσεων
Εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από την από
4.12.1981 ΣΣΕ εφ’ όσον και καθ’ ό µέτρο δεν τροποποιούνται µε την παρούσα
ή τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1568/1985 και Π.Δ∆. 17/96 (Δ∆Α 18/2011).
5. ΑΔ∆ΕΙΕΣ
5.1. Άδεια γάµου και γέννησης παιδιού
Στους υπαγόµενους σε αυτή τη ρύθµιση 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 δεν συµψηφίζεται µε αυτή (ΣΣΕ 2.7.2008).
Σε περίπτωση γεννήσεως παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 2.7.2008).
5.2. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδοµάδες. Oκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή
ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση
που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά
τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά (17)
εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις. (ΣΣΕ 28.7.2000)
5.3.Άδεια φροντίδας παιδιού

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών
από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητερών
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες (ΣΣΕ 30.9.2002).
β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού (ΣΣΕ 30.9.2002).
γ. Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (Δ∆Α 18/2011).
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου
9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται
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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 δικαιούνται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Το
αυτό ισχύει και για την περίπτωση της απόκτησης παιδιού µε την διαδικασία
της παρένθετης µητρότητας ως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Γ’ του
άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 2006-2007. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας
προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ’άπαξ ή τµηµατικά
(Δ∆Α 18/2011).
δ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ 30.9.2002).
ε. Την άδεια φροντίδας
(ΣΣΕ 30.9.2002).

παιδιού

δικαιούνται

και

οι

άγαµοι

γονείς

στ.Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις. (ΣΣΕ 30.9.2002)
Μονογονεϊκές οικογένειες
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, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών.

5.4.Άδεια για συµµετοχή στις εξετάσεις
α. Η άδεια για συµµετοχή στις εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν. 1346/83, όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12/04/96
χορηγείται και στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί
το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών,
που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά 2 έτη,
ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα
(ΣΣΕ 28.7.2000).
β. Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
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
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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 (Δ∆Α 18/2011).
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(Δ∆Α 18/2011).
γ. Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους/νες που
εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής πολιτικής της ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 της
ΕΓΣΣΕ 2006-2007 (Δ∆Α 18/2011).
5.4.Άδεια κανονική
1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη
γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε
αποδοχές (ΑΝ 539/45, όπως ισχύει), ορίζεται από τη σχετική περί αδειών
νοµοθεσία.
2. Προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά 25ετή εργασία Υπάλληλοι και
Εργάτες (-τριες) που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιµων
ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή
είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας.
3. Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31)
και είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (Δ∆Α 18/2011).
5.5. Άδεια ασθενείας εξαρτωµένων µελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτωµένων
παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η
εργαζόµενος/νη έχει τρία παιδιά και άνω (ΣΣΕ 28.7.2000).
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του
άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και
καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (Δ∆Α 18/2011).
5.6. Άδεια λόγω ΑIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία 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
επί πλέον άδεια µε αποδοχές (Δ∆Α 18/2011).
5.7. Άδεια γονεά µε παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέξα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις
αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα
(10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και
χορηγείται και στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από
άλλες διατάξεις (Δ∆Α 18/2011).
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5.8. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές. (ΣΣΕ 30.9.2002)
5.9.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (Δ∆Α 18/2011).
6. Αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σύµβασης των εργατών-τριών
Οι αποζηµιώσεις του ΒΔ∆ 16/18.7.20 όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ 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 µε την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 άρθρο 3 ως εξής :
α. Από 2 µήνες ως 1 έτος
: 5 ηµεροµίσθια
β. Από 1 έτος συµπληρωµένος ως 2 έτη
: 7 ηµεροµίσθια
γ. Από 2 έτη συµπληρωµένα ως 5 έτη
: 15 ηµεροµίσθια
δ. από 5 έτη συµπληρωµένα ως 10 έτη
: 30 ηµεροµίσθια
ε. από 10 έτη συµπληρωµένα ως 15 έτη
: 60 ηµεροµίσθια
στ. από 15 έτη συµπληρωµένα ως 20 έτη
: 100 ηµεροµίσθια
ζ. από 20 έτη συµπληρωµένα ως 25 έτη
: 120 ηµεροµίσθια
η. από 25 έτη συµπληρωµένα ως 30 έτη
: 145 ηµεροµίσθια
θ. από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω
: 165 ηµεροµίσθια
(Δ∆Α 18/2011)
7. Λοιπές ρυθµίσεις
1. Αποφασίζεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη θα συστήσουν µε ειδικό πρακτικό,
κοινή Επιτροπή που θα ασχοληθεί µε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των
συµβαλλοµένων µερών π.χ. ειδικότητες, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας,
διοργάνωσης συνεδριακής εκδήλωσης, επαγγελµατική εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, θέµατα υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.. Η
Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει το τελικό πόρισµά της στα
συµβαλλόµενα µέρη µέχρι 31.12.2008 (ΣΣΕ 7.6.2006).
2. Τίθεται σε εφαρµογή η ευρωπαϊκή συµφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία
όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007 (ΣΣΕ 7.6.2006).
3. Εφαρµόζεται η ευρωπαϊκή συµφωνία πλαίσιο για το στρες στην εργασία όπως
περιγράφεται στο άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 (Δ∆Α 18/2011).
8. Καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές, πέρα από τις καθοριζόµενες από την
παρούσα ρύθµιση
1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθµιση, που
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προβλέπονται από Νόµους, Δ∆ιατάγµατα, Yπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις
Δ∆ιαιτησίας, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισµούς,
Έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της
παρούσας.
2. Δ∆ιατηρούνται επίσης σε ισχύ διατάξεις ευνοϊκότερες της παρούσας.
3. Καταλογίζονται όµως και συµψηφίζονται στα ελάχιστα όρια των νοµίµων
αποδοχών, που καθορίζονται από την παρούσα ρύθµιση 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. (Δ∆Α 18/2011).
9.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες διατάξεις εφ’ όσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα (Δ∆Α 18/2011).
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
Το παρόν προσαρτάται στη Δ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών
επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας µετάλλων όλης της χώρας
(Δ∆Α 18/2011).
Ειδικότητες
Οι ειδικότητες και οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ρύθµιση
αναλυτικά περιγραφόµενες είναι οι εξής:
1. ΜΗΧΑΝOΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.1. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές) που απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο
στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, κ.λ.π. των 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.λ.π.
1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρµοστές), που απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο
στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρµολόγηση, συναρµολόγηση, δοκιµαστική
λειτουργία κ.λ.π., των κάθε φύσης, κατηγορίας και ιπποδύναµης µηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και των εξαρτηµάτων και των λοιπών
µηχανισµών τους, που είναι εγκατεστηµένες ή χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναµης οχήµατα, αυτοκίνητα, τρίκυκλα, δίκυκλα, ηλεκτροκίνητα και µηχανοκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα, ελκυστήρες, περονοφόρα οχήµατα (κλαρκ) κ.λπ.
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1.3. Μηχανοτεχνίτες (µηχανουργοί και εργαλειοεπισκευαστές), που χειρίζονται
µηχανουργικές και αυτοµατοποιηµένες (INΟ - CNΟ) 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.λ.π.
1.5. Τεχνίτες µηχανικοί, ελεγκτές παραγωγής που απασχολούνται στην κατασκευή, συναρµολόγηση, επισκευή αεροσκαφών και αεροκινητήρων και παρελκοµένων αυτών.
1.6. Μηχανοτεχνίτες, (εφαρµοστές, µηχανουργοί, εργαλειοεπισκευαστές,
µηχανικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής µε µεθόδους καταστροφικού ή µη
καταστροφικού ελέγχου, ελεγκτές ποιότητος µε υπερήχους).
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2.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤOYΡΓOΙ - ΣYΝΑΡΜOΛOΓΗΤΕΣ

2.1. ΩΩς 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 ατµολεβήτων 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.
2.2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου V της από 24.3.1982 ΣΣΕ
του κλάδου1 (ΣΣΕ 24.7.2004).
παρ.3 ”Δ∆ιά να χαρακτηρισθή τις ως τεχνίτης ελασµατουργός-συναρµολογητής
δέον απαραιτήτως:
α) να είναι τεχνίτης ελασµατουργός.
β) να είναι τεχνικώς κατηρτισµένος και να έχει την ικανότητα να απασχολείται
εις τας κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητος ταύτης, ήτοι εις την επισκευήν,
κατασκευήν, ανέγερσιν και συναρµολόγησιν σιδηρών εν γένει κατασκευών.
γ) Να είναι τεχνικώς καρτισµένος εις τον χειρισµόν : ι) των εργαλείων οξυγονοκοπής και οξυγονοκολλήσεως, ια) εις τον χειρισµόν των φορητών εργαλείων
ηλεκτροσυγκολλήσεως, ιβ) εις τον χειρισµόν των εργαλείων πελεκητών και
διανοίξεως οπών επί ελασµάτων και ιγ) εις τον τρόπον αναρτήσεως και της
εν γένει διακινήσεως των πρωτογενών και δευτερογενών υλικών, ως και των
ετοίµων κατασκευασµάτων.
δ) Να είναι εις θέσιν να ερµηνεύουν και να αναλύουν ορθώς τα εις αυτούς παραδιδόµενα σχέδια προς εκτέλεσιν (ναυπηγικά, µηχανολογικά, ως και σιδηροκατασκευών ξηράς).
ε) Να είναι τεχνικώς κατηρτισµένοι εις τον χειρισµόν των εργαλείων µετρήσεως
(µήκη, γωνίαι κλπ), ως και των εργαλείων και οργάνων χαράξεως των προς
κοπήν, διαµόρφωσιν και συναρµολόγησιν υλικών.
παρ.4 ”Η κατ’ είδος εργασίας απασχόλησις των τεχνιτών ελασµατουργών-συναρµολογητών καθορίζεται κατά την απόλυτον κρίσην του εργοδότη, υποχρεουµένων των µισθωτών όπως εργάζονται διαδοχικώς ή συνεχώς εις µίαν ή εις
όλας τας ειδικότητας, περί ών η παρ. 3 γ του του παρόντος κεφαλαίου”.
3.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

3.1. ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα του
ηλεκτροσυγκολλητή σε οποινδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά
βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό
ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική
πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των
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νοµίµων βασικών ηµεροµισθίων που καθορίζονται στον πίνακα Α’ της
παρούσας (ΣΣΕ 28.7.2000).
3.2. Αδειούχοι και µη αδειούχοι φλογοχειριστές
(οξυγονοκολλητές - οξυγονοκόπτες- πυρωτές)
Τα κατώτατα όρια των νόµιµων βασικών ηµεροµισθίων για τους αδειούχους
και µη αδειούχους φλογοχειριστές, καθορίζονται στον πίνακα Β της παρούσας.
Αδειούχοι και µη αδειούχοι φλογοχειριστές (οξυγονοκολλητές και οξυγονοκόπτες), που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες
ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω
από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των νόµιµων βασικών ηµεροµισθίων
που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας ρύθµισης (ΣΣΕ 30.7.2004).
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα του
φλογοχειριστή (οξυγονοκολλητή και οξυγονοκόπτη), σε οποιονδήποτε
εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.3. Συναρµολογητές συνδέτες και ελασµατουργοί συνδέτες
Τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά
βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό
ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των
νοµίµων βασικών ηµεροµισθίων που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας
ρύθµισης (Δ∆Α 18/2011).
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες του
συναρµολογητή συνδέτη, ελασµατουργού συνδέτη, ελασµατουργού συναρµολογητή, ελασµατουργού και λεβητοποιού, σε οποιονδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).
Oι παραπάνω ειδικότητες αφορούν αποκλειστικά και µόνο τους εργαζόµενους
στην ειδικότητα τους σε κατασκευές ή επισκευές λεβήτων και επί των κατασκευαζόµενων ή επισκευαζόµενων πλοίων (Δ∆Α 18/2011).
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3.4. Ελασµατουργοί
Τεχνίτες ελασµατουργοί που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά βρίσκονται
πάνω σε πλωτές ή µόνιµες δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση
πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των νόµιµων βασικών
ηµεροµισθίων, που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας σύµβασης.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες του
ελασµατουργού, ελασµατουργού - συναρµολογητή, συναρµολογητή - συνδέτη
και ελασµατουργού - συνδέτη, σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.5. Ελασµατουργοί µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων
κ.λπ.
ΩΩς προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασµατουργών
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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
στ) του εργάτη µεταφοράς βαρέων βαρών (µανουβραδόρου).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου VIII παράγραφοι 3 και
της από 24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου (Δ∆Α 18/2011).
παρ.3” Δ∆ιά να χαρακτηρισθή τις ως τεχνίτης ελασµατουργός µηχανικής κατεργασίας και διαµορφώσεως ελασµάτων και λοιπών µετάλλων, ώστε να δύναται να
απασχολείται εις τας κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητας ταύτης, δέον απαραιτήτως να είναι κάτοχος των κάτωθι γνώσεων και ικανοτήτων :
α) από πλευράς τεχνικών γνώσεων : ι) να είναι τεχνίτης ελασµατουργός, ια) να
είναι τεχνικώς καταρτηµένος και να έχει την ικανότητα να απασχολείται εις
τας κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητας ταύτης, ήτοι να κατέχει τας βασικάς
γνώσεις της λειτουργίας των διαφόρων µηχανηµάτων µηχανικής κατεργασίας και διαµορφώσεως ελασµάτων και λοιπών µετάλλων, ως π.χ. ρόλλοι,
πρέσσαι, δράπανοι, πλάναι, ψαλίδες, πρίονες κλπ., ιβ) να δύναται να χρησιµοποιεί ευχερώς τα διάφορα βοηθητικά στοιχεία (διά τη διαµόρφωσιν των
υπό κατεργασίαν υλικών) ως π.χ. µοδέλα, καλύµπρες κλπ.
β) από πλευράς εµπειρικής ικανότητας : ι) να είναι εις θέσιν να χρησιµοποιεί ευχερώς τόσον τα διάφορα µηχανήµατα κατεργασίας και διαµορφώσεως ελασµάτων κλπ, όσον και τα ανυψωτικά και λοιπά µεταφορικά µέσα του εργοταξίου εις το οποίον θα απασχολείται και ια) να δύναται κατά την εκτέλεσιν της
εργασίας του να χρησιµοποιεί ευχερώς, επωφελώς και ακινδύνως τα διάφορα βοηθητικά στοιχεία των µηχανηµάτων, ως π.χ. καλούπια, τάκοι, προσθήκαι κ.λπ.
παρ.4 ”Η κατ’ είδος εργασίας απασχόλησις των τεχνικών ελασµατουργών µηχανικής κατεργασίας κια διαµορφώσεως ελασµάτων κλπ, καθορίζεται κατά την
απόλυτον κρίσην του εργοδότη, υποχρεουµένων των µισθωτών όπως εργάζονται διαδοχικώς ή συνεχώς εις µίαν ή εις όλας τας ειδικότητας, περί ών η
παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου”.
3.6. Ελασµατουργοί - Μεταχαράκτες
ΩΩς 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, ιβ) ελασµατουργού - χαράκτη (Δ∆Α 18/2011).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΧ της από 24.3.1982
ΣΣΕ του κλάδου (Δ∆Α 18/2011).
παρ.3” Δ∆ιά να χαρακτηρισθή τις ως τεχνίτης ελασµατουργός-µεταχαράκτης και να
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δύναται να απασχολείται εις τας κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητας ταύτης,
δέον απαραιτήτως να είναι κάτοχος των κάτωθι γνώσεων και ικανοτήτων:
α) από πλευράς τεχνικών γνώσεων : ι) να είναι τεχνίτης ελασµατουργός,
ια) να γνωρίζει ανάγνωση ναυπηγικού σχεδίου και πλήρη κατανόησιν αυτού,
ιβ) να έχει γνώσεις χαρακτηρίου (ναυπηγικαί γραµµαί) και ιγ) να είναι τεχνικώς
καταρτηµένος εις τον χειρισµόν των εργαλείων της ειδικότητος του ελασµατουργού-µεταχαράκτου, των εργαλείων οξυγονοκοπής και οξυγονοκολλήσεως,
των φορητών εργαλείων ηλεκτροσυγκολλήσεως και των εργαλείων πελεκητών
και διανοίξεως οπών επί ελασµάτων.
β) από πλευράς εµπειρικής ικανότητος: να είναι εις θέσιν να χρησιµοποιεί
ευχερώς και ακινδύνως τα διάφορα ανυψωτικά και µεταφορικά µέσα του εργοταξίου εις το οποίον θα απασχολείται.
παρ.4” Η κατ’ είδος εργασίας απασχόλησις των τεχνικών ελασµατουργών µεταχαρακτών καθορίζεται κατά την απόλυτον κρίσην του εργοδότη, υποχρεουµένων
των µισθωτών όπως εργάζονται διαδοχικώς ή συνεχώς εις µίαν ή εις όλας τας
ειδικότητας, περί ών η παρ. 2. του παρόντος κεφαλαίου”.
3.7. Ελασµατουργοί - Χαράκτες
Τεχνίτες ελασµατουργοί - χαράκτες που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά
βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό
ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των
νόµιµων βασικών ηµεροµισθίων, που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας σύµβασης.
ΩΩς προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασµατουργών χαρακτών θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη,
στις παρακάτω ειδικότητες του : (Δ∆Α 18/2011).
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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, στ) ελασµατουργού µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων και λοιπών µετάλλων και ζ) ελασµατουργού - συναρµολογητή.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
από 24.3.1982, ΣΣΕ του κλάδου (Δ∆Α 18/2011).

του

κεφαλαίου

Χ

της

παρ. 4” Δ∆ιά να χαρακτηρισθή τις ως τεχνίτης ελασµατουργός-χαράκτης ώστε να δύναται να απασχολείται εις τας κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητας ταύτης, δέον απαραιτήτως να είναι τεχνίτης ελασµατουργός, να είναι τεχνικώς κατηρτισµένος και να έχει την ικανότητα να απασχολείται εις τας κατ’ ιδίαν εργασίας της
ειδικότητας ταύτης, ήτοι ανάγνωσιν σχεδίων ή πινάκων συντεταγµένων ναυπηγικών γραµµών, κατασκευαστικών σχεδίων πάσης φύσεως και χάραξιν των ως άνω στοιχείων επί του δαπέδου του χαρακτηρίου ή επί των προς επεξεργασίαν υλικών, παραγωγήν εκ των επί του δαπέδου του χαρακτηρίου γραµµών, ιχναρίων
κλπ στοιχείων απαραιτήτων διά την παραγωγήν των υλικών ως και χρησιµοποί-
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ησιν τούτων εις τα εργοτάξια και λήψιν ιχναρίων ή µητρών (καλυµπρών) εξ ενός
υπάρχοντος κατασκευάσµατος.
α)

από πλευράς τεχνικών γνώσεων: να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως τα εις την
προηγούµενη παράγραφο (10.5.) αναφερόµενα, να είναι κάτοχος ικανών γνώσεων επιπεδοµετρίας, στεροµετρίας ως και παραστατικής γεωµετρίας και να έχει
βασικάς γνώσεις των κανονισµών των εφαρµοζοµένων εις τας διαφόρους κατασκευάς.

β)

από πλευράς εµπειρικής ικανότητας: να είναι εις θέσιν να χρησιµοποιεί ευχερώς τα διάφορα εργαλεία και όργανα προς εκτέλεσιν της εργασίας του, τόσον
επί του δαπέδου του χαρακτηρίου, όσον και τα εργοτάξια ή επί αυτών τούτων
των πλοίων, να έχει εµπειρίαν, εις την κατεργασίαν του ξύλου και του σιδήρου
δια την κατασκευήν ιχναρίων µητρών (καλυµπρών) κλπ και να έχει την ικανότητα προσαρµογής εις την εκτέλεσιν της εργασίας του επί των επισκευαζοµένων
πλοίων”.

3.9. Λεβητοποιοί
(απασχολούµενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου λέβητα)
Τεχνίτες λεβητοποιοί που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά βρίσκονται
πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε σε θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση
πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των νόµιµων βασικών ηµεροµισθίων, που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσης.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στην ειδικότητα του
λεβητοποιού σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.10.(σωληνουργοί)
Τεχνίτες (σωληνώσεων Σωληνουργοί), που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε
αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε
υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική
πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των
νοµίµων βασικών ηµεροµισθίων που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες του
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3.8. Πιστολαδόροι
(πελεκητές και καλαφάτες)
Τεχνίτες των παραπάνω ειδικοτήτων που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά
βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό
ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των νοµίµων βασικών ηµεροµισθίων, που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας
ρύθµισης.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από
τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του πιστολαδόρου, του πελεκητή και του
καλαφάτη, σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
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σωληνουργού, εφαρµοστή σωληνουργού και υδραυλικού, σε οποιονδήποτε
εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
Εξακολουθούν να ισχύον οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙΙΙ, της 24.3.1982 ΣΣΕ
του κλάδου (Δ∆Α 18/2011).
παρ.4” Δ∆ιά να χαρακτηρισθή τις ως τεχνίτης σωληνώσεων (σωληνουργός) και να θεωρείται ως τεχνικώς κατηρτισµένος, ώστε να δύναται να απασχολήται εις τας
κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητας ταύτης, δέον απαραιτήτως να είναι
κάτοχος των κάτωθι γνώσεων και ικανότητων:
α) από πλευράς τεχνικών γνώσεων : να γνωρίζει ανάγνωσιν σχεδίων σωληνώσεων διατυπωµένων εις προβολικόν ή ισοµετρικόν σύστηµα και εις µονάδας του µετρικού ή αγγλικού συστήµατος, β) να γνωρίζει τα υλικά κατασκευής των σωληνώσεων και των εξαρτηµάτων αυτών (φλάντζες, ρακόρ,
µούφες, παρεµβύσµατα, διακόπται βαλβίδες, βάνες, κλπ) και γ) να γνωρίζει τους κανονισµούς τους διέποντας την καλήν κατασκευήν των σωληνώσεων αναλόγως της αποστολής εκάστης.
β) από πλευράς εµπειρικής ικανότητας να είναι εις θέσιν να εκτελεί ευχερώς
επί χαλυβδίνων και µη σιδηρούχων σωλήνων (αλουµινίου, χαλκού κλπ) :
α) χαράξεις, β) κοπάς διά φορητών εργαλείων οξυγόνου ή και µηχανικών
τοιούτων γ) συναρµολογήσεις (δι’ οξυγόνου και ηλεκτροσυγκολλήσεως)
τµηµάτων σωλήνων, βάσει σχεδίων ή δειγµάτων δ) επεξεργασίας σωλήνων διά µηχανικών ή ετέρων µέσων (ελικοτοµήσεις, κάµψεις εν θερµώ ή
ψυχρώ κλπ) βάσει σχεδίων ή δειγµάτων ε) να εγκαθιστά και αποσυναρµολογή τµήµατα σωληνώσεων ή εξαρτήµατα αυτών, περιλαµβανοµένων
παρεµβυσµάτων και λοιπών υλικών στεγανότητας και στ) να συντάσσει
σκαριφήµατα διά σωληνώσεις προς κατασκευήν”.
3.11. Εφαρµοστές σωληνώσεων
(εφαρµοστές - σωληνουργοί)
Τεχνίτες εφαρµοστές σωληνώσεων (εφαρµοστές σωληνουργοί), που εργάζονται πάνω σε πλοία, είτε αυτά βρίσκονται σε πλωτές, ή µόνιµες δεξαµενές,
είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές και έχουν συνολική πραγµατική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια, παίρνουν τα κατώτατα όρια των νοµίµων βασικών ηµεροµισθίων, που καθορίζονται στον πίνακα Α της παρούσας σύµβασης.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
του µηχανοτεχνίτη (κεφάλαιο 1, περιπτώσεις 1.1, 1.2 και 1.3) του σωληνουργού και του υδραυλικού σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙV της από 24.3.1982
ΣΣΕ του κλάδου (Δ∆Α 18/2011).
παρ.4 ”Δ∆ιά να χαρακτηρισθεί τις ως τεχνίτης εφαρµοστής σωληνώσεων (εφαρµοστής σωληνουργός) και να θεωρείται ως τεχνικώς κατηρτισµένος ώστε να δύναται να απασχολείται εις τας κατ’ ιδίαν εργασίας της ειδικότητας ταύτης, δέον απαραιτήτως να είναι κάτοχος των κάτωθι γνώσεων και ικανοτήτων:
α) από πλευράς τεχνικών γνώσεων: ια) να είναι γνώστης αναγνώσεως σχεδίου και ιβ) να είναι γνώστης των οργάνων µετρήσεως, καθώς και του µετρι-
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κού και αγγλικού συστήµατος µετρήσεως.
β) από πλευράς εµπειρικής ικανότητας : να είναι εις θέσιν να εκτελεί α) δευτερευούσας εργασίας εφαρµοστού, β) εργασίας σωληνουργού επί πλοίων,
ως π.χ. τοποθέτησιν σωλήνων, παρεµβυσµάτων και εξαρτηµάτων εις
δίκτυα σωληνώσεων γ) αφαίρεσιν διτκύων, δ) κατασκευήν και τοποθέτησιν
απλώς τµηµάτων σωληνώσεων και ε) να είναι γνώστης του χειρισµού φορητών συσκευών οξυγονοκολλήσεως και οξυγονοκοπής ως επίσης και
ηλεκτροσυγκολλήσεως”.
3.12. Σιδηρουργοί
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
του σιδηρουργού, καµιναδόρου και πυρωτή, σε οποιονδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).
3.13. Ορειχαλκουργοί και χύτες ορείχαλκου
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
του ορειχαλκουργού, χύτη ορειχάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουµινίου σε
οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.14. Χαλκουργοί και χύτες χαλκού
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
του χαλκουργού, χύτη χαλκού, σιδηροχύτη και χύτη αλουµινίου σε
οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.15. Τροχιστές-Καµινευτές
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του καµιναδόρου, του πυρωτή και
του τροχιστή σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.16. Προτυποποιοί
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στη παραπάνω
ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.17. Πλαστικοποιοί

3.18. Σιδηροχύτες
ΩΩς 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 ρύθµιση κατώτατα
όρια ηµεροµισθίων, παρέχονται για πεντάωρη απασχόληση. Για κάθε ώρα
απασχόλησης επί πλέον του πενταώρου καταβάλλεται το 1/5 του
ηµεροµισθίου αυξηµένο κατά 50%.
ΩΩς απλά χυτήρια, στα οποία εφαρµόζεται η παραπάνω διάταξη, χαρακτηρίζονται εκείνα, που κατά τις ηµέρες της χύτευσης του κοινού χυτοσίδηρου
(µαντέµι), χρησιµοποιούν το σύνολο του προσωπικού τους, χωρίς διάκριση
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ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στη παραπάνω
ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
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ειδικότητας, σε όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες για τη χύτευση του
κοινού χυτοσιδήρου (µαντέµι) (Δ∆Α 18/2011).
3.19. 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. Δ∆ηλαδή: α) ψαλίδα κοπής ενδιάµεσων προϊόντων,
β) πρέσες απλές και αυτόµατες, γ) λαστιχαριστικά, δ) διαµόρφωσης κορµών,
ε) απλά, ηµιαυτόµατα, αυτόµατα µηχανήµατα µεταλλοτυπίας και κυτιοποιίας,
στ) κλειστικά, ζ) παλετταριστικά, η) συγκόλλησης µε κασσίτερο κ.α.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες (α - η) και αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας (Δ∆Α 18/2011).
3.20. Τεχνίτες σιδηρών κατασκευών
(βιδωτές, καρφωτές, συναρµολογητές και αποσυναρµολογητές σιδηρών
ικριωµάτων)
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
του βιδωτή σιδηρών ικριωµάτων, καρφωτή σιδηρών ικριωµάτων, συναρµολογητή σιδηρών ικριωµάτων και αποσυναρµολογητή σιδηρών ικριωµάτων σε
οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.21. Δ∆ιακοσµητές, φανοποιοί αµαξωµάτων αυτοκινήτων
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).
3.22. Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων ξύλινων ή
σιδηρών πάνω σε πλοία

ΣΙΔ∆ΗΡOΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΩΩς 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 (Δ∆Α 18/2011).
3.23. Αναρριχώµενοι
Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωµάτων πάνω σε πλοία.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
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 αναρριχώµενος εργάτης ανέγερσης και
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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 στη 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.
Oι 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 ηλεκτοσυγκολλητή και φλογοχειριστή (Δ∆Α 18/2011).

3.25. Βλητικών σταθµών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και
δοκιµή όπλων και πυροµαχικών :
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
3.26. Αδαµαντοφόρων εργαλείων :
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
4.

ΕΙΔ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

4.1.

Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, απασχολούµενοι
σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το χειρισµό όλων
των µηχανηµάτων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας.
Δ∆ηλαδή : α) απλά, ηµιαυτόµατα και αυτόµατα µηχανήµατα, β) έλαστρα
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3.24. 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.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
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θερµής και ψυχρής εξέλασης, γ) κλίβανους 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 κ.ο.κ. (ΣΣΕ 30.7.2004).
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες (α - θ) και σε οποιοδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).
4.2.

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.
Δ∆ηλαδή: α) ψαλίδα κοπής ενδιάµεσων προϊόντων, 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.ο.κ.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες (α - η) και αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας (Δ∆Α 18/2011).
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4.3.

Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και
το χειρισµό µηχανηµάτων.
Δ∆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, ιδ) χύτες αλουµινίου, ιε) ορειχάλκου και µεταλλικών επίπλων, στ) εργάτες γεωργικών εργαλείων, ιζ) χειριστές αυτοµάτων
και ηµιαυτοµάτων µηχανών, 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, κζ) κατασκευαστές συσσωρευτών µε
επεξεργασία µετάλλων (µολύβδου, νικελίου, καδµίου, σιδήρου).
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες (α-κε) και σε οποιονδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).

4.4.

Απασχολούµενοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και
το χειρισµό µηχανηµάτων.
Δ∆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 βα-
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φείς ηλεκτροστατικής βαφής, θ) επιµεταλλωτές, ι) επινικελλωτές, ια) χειρισ
τ
έ
ς
µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης, ιβ) οι εργαζόµενοι στην πυρασφάλεια σε
πλοία, σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές και ιγ) απογρεζώµατος σφαιρόµυλων.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).
4.5.

Αναρριχώµενοι καθαρισµού πλοίων
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση 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.
Oι 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 (Δ∆Α 18/2011).

4.6.

Κατασκευής εξαρτισµού πλοίων κ.λπ.

Oι 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
(Δ∆Α 18/2011).
4.7.

Μεταφοράς βαρέων βαρών
(κοινώς µανουβραδόροι)
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Oι 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
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ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε
εργοδότη.
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χώρους των εργοστασίων, πάνω σε πλοία καθώς και πάνω σε κάθε πλωτό µέσο γενικά, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε µόνιµες ή πλωτές δεξαµενές, είτε
στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαµενές,
είτε υπό εξοπλισµό (Δ∆Α 18/2011).
4.8 . Κλινεργάτες και ελαιοχρωµατιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε
εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
Καθαρισµού πλοίων
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε
εργοδότη.
Oι 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
(Δ∆Α 18/2011).
4.10. Απασχολουµένοι σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και
το χειρισµό µηχανηµάτων.
Δ∆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.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες (α - ε) καθώς και στην ειδικότητα του ψηγµατοβολιστή (αµµοβολιστή) (Δ∆Α 18/2011).
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4.9.

4.11. Ψηγµατοβολιστές (Αµµοβολιστές)
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στις ειδικότητες
του ψηγµατοβολιστή (αµµοβολιστή), καθαριστή υφάλων πλοίων, µατσακονιστή πλοίων και χρωµατιστή πλοίων σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Oι 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 (Δ∆Α 18/2011).
4.12. Μονίµων και πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούµενοι
σε εργασίες που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία και το χειρισµό µηχανηµάτων.
Δ∆ηλαδή α) στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαµενισµό, αποδεξαµενισµό κ.λ.π.
των πλοίων που επισκευάζονται και γενικά κάθε πλωτού µέσου, πάνω σε πλω-
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τές 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.
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε
εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
4.13. Εργάτες κίνησης πλοίων
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε
εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).
Oι 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 (Δ∆Α 18/2011).
4.14. Εργάτες κίνησης µικρών πλωτών µέσεων (βενζινακάτων)
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Oι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στην κίνηση µικρών πλωτών µέσων
(βενζινακάτων) και δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς διατάξεις του Y.Ε.Ν. (Δ∆Α 18/2011).
4.15. Εργάτες κίνησης και συντήρησης µη αυτοκινήτων πλωτών γερανών
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε σε οποιαδήποτε
ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ρύθµιση και σε οποιονδήποτε
εργοδότη.

5.
5.1.
5.2.

ΑΔ∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης
Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης
ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στον κλάδο της
ηλεκτροσυγκόλλησης γενικά, µε την άδεια ή χωρίς τη άδεια και
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους
πραγµατοποιήθηκε, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό (Δ∆Α 18/2011).
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Oι παραπάνω εργάτες δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς
διατάξεις του YΕΝ, 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 Yπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας
(Δ∆Α 18/2011).
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Το παρόν προσαρτάται στη Δ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών
επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας µετάλλων όλης της χώρας
ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδοµάτων
Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο
ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά
µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα
ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
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Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµατι
καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των
νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε
άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως
συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή
επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές
αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η αµοιβή για τακτική νόµιµη
υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές
ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του
Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και
Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991
(ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ
11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους,
το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών
στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών (Δ∆Α 18/2011).
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