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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΜΙ ΣΘΩΩ ΤΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΠΑ ΡΑ ΓΩΩΓHΣ ΚΑΙ 

Ε ΠΕ ΞΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΩΩΝ (ΣΙ Δ∆Η ΡO ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ) 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

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. Α θη νών 23/1982)

4. Η 12.5.1982 ΣΣΕ (ΦΕΚ 319/Β/1982)

5. Η 10/1984  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Ειρ. Α θη νών 77/1984)

6. Η 29.4.1988 ΣΣΕ (Ειρ. Πει ραι ώς 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  Kοι νή δή λω ση (Π.Κ 31/27.3.1995)

14. Η 22.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ 92/26.7.1996) Ι σχύ ει και για το 1997

15. Η 16.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 68/22.7.1998). Ι σχύ ει και για το 1999

16. Η α πό 28.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 115/11.8.2000). Ι σχύ ει και για το 2001

17. Η από 30.9.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 124/15.10.2002). Ι σχύ ει και για το 2003

18. Η από 30.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 94/2.8.2004). Ι σχύ ει και για το 2005

19. Η από 7.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 46/14.6.2006). Ι σχύ ει και για το 2007

20. Η από 2.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 64/15.7.2008). Ι σχύ ει και για το 2009

21. Η Δ∆Α 18/2011 (Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν. Ασφαλίσεων 10/7.11.2011). Ι σχύ ει και για
το 2012

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πο την ερ γο δο τι κή  πλευ ρά:

1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ)

2.  Η Ένω ση Ε πι χει ρή σε ων Πα ρα γω γής και Ε πε ξερ γα σί ας Με τάλ λων 

Α πο την ερ γα τι κή  πλευ ρά:

Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα το ϋ παλ λή λων Με τάλ λου
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ 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. ΜΗ ΧΑ ΝO ΤΕ ΧΝΙ ΤΕΣ
1.1. Μη χα νο τε χνί τες (ε φαρ µο στές.....) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην

παράγραφο 1.1. στο προσάρτηµα.
1.2. Μη χα νο τε χνί τες (ε φαρ µο στές.....), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην

παράγραφο 1.2. στο προσάρτηµα.
1.3. Μη χα νο τε χνί τες (µη χα νουρ γοί ..........), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην

παράγραφο 1.3. στο προσάρτηµα.
1.4. Μη χα νο τε χνί τες (ε φαρ µο στές και µη χα νουρ γοί............), όπως περιγράφεται

αναλυτικά στην παράγραφο 1.4. στο προσάρτηµα.
1.5. Τε χνί τες µη χα νι κοί, ε λε γκτές ποιό τη τος πα ρα γω γής............ 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, (οξυγονοκολλητές-

οξυγονοκόπτες-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.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

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 35,87 ευρώ
3-6 χρόνια 37,66 ευρώ
6-9 χρόνια 39,45 ευρώ

9-12 χρόνια 41,25 ευρώ
12-15 χρόνια 43,04 ευρώ
15-18 χρόνια 44,83 ευρώ
18 -21 χρόνια 46,63 ευρώ

21 και άνω 48,42 ευρώ
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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. 

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: 

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

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 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
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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

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) 

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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(Δ∆Α 18/2011).

5.2. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης

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) 
(Δ∆Α 18/2011).

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 ���

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΩ
0-3 χρόνια 815,36
3-6 χρόνια 856,12
6-9 χρόνια 896,89

9-12 χρόνια 937,66
12-15 χρόνια 978,43
15-18 χρόνια 1.019,19
18-21 χρόνια 1.059,96
21 και άνω 1.100,73
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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.
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).

9.2. 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).

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 πί να κες Α’, Β’, Γ1 και Γ2 έ χουν κα ταρ τι σθεί µε βά ση υ πο λο γι σµού τα βα σι κά
η µε ρο µί σθια και µισθούς του πρώ του κλι µα κί ου 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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Δ∆. Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πίδοµα γάµου
Στους έγ γα µους µι σθω τούς που κα λύ πτο νται α πό αυ τή τη ρύθµιση χο ρη γεί ται 
ε πί δο µα γά µου ό πως προ βλέ πουν οι µέ χρι τώ ρα ρυθ µί σεις του κλά δου δη λα δή
σε πο σο στό 10%, το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στα βα σι κά η µε ρο µί σθια που προ βλέ πει
αυ τή η ρύθ µι ση. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται ε πί σης και στους χή ρους/ες, δι α -
ζευγ µέ νους/νες, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες, ε φό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την 
ε πι µέ λει α των παι διών (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 προ βλε πό µε να α πό τις 4.2.1981 και 24.3.1982 ΣΣΕ ε πι δό µα τα αν θυ γι ει νής
ερ γα σί ας υ πο λο γί ζο νται 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 αν θυ γι ει νής 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.

Β. Επίσης δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού
κλάδου που εργάζονται πάνω στα υπό επισκευή, ανέργεση και εξοπλισµό
πλοία:

1. Μη χα νο τε χνί τες 

2. Σωληνουργούς

3. Εφαρµοστές-σωληνουργούς

4. Ελασµατουργούς

5. Ελασµατουργούς-συναρµολογητές

6. Πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), µη αδειούχους
ηλεκτροσυγκολλητές

7. Αµµοβολιστές

8. Λεβητοποιούς
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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 αν θυ γι ει νής εργασίας 15% δίδεται για τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες :
1. Τυ πω τές τύ πων (κα λού πια) α πό άµ µο, που α σχο λού νται στα χυ τή ρια.
2. Ε λαι ο χρω µα τι στές σι δη ρών κα τα σκευ ών που ερ γά ζο νται µε πι στο λέ το.
3. α) βουρ τσα δό ρους, β) τρο χι στές, γ) γαλ βα νι στές κασ σι τε ρω τές, δ) ε πι µε ταλ -

λω τές, ε) ε πι νι κε λω τές, στ) χει ρι στές µη χα νών αυ τό µα της συ γκόλ λη σης και
ζ) πο ντα δό ρους (Δ∆Α 18/2011).

ΙΙΙ. Το επίδοµα αν θυ γι ει νής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούµενους
στις παρακάτω εργασίες:
1. Η λε κτρι κούς κλι βά νους τή ξης µε τάλ λου
2. Κλι βά νους δι’  εµ φύ ση σης (L.D)
3. Θερ µή ε ξέ λα ση µε τάλ λου
4. Κλι βά νους α να πυ ρά κτω σης
5. Κλι βά νους τή ξης µε πε τρέ λαι ο
6. Α πλούς κά θε τους κλι βά νους πα ρα γω γής χυ το σι δή ρου
7. Στη χύ τευ ση ο ποι ου δή πο τε ρευ στού θερ µού µε τάλ λου (Δ∆Α 18/2011).

ΙV. Το επίδοµα αν θυ γι ει νής 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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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
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∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α ποζηµίωση εκτός έδρας

Ό λοι οι µι σθω τοί που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα ρύθµιση ό ταν α πο στέλ λο νται
και ερ γά ζο νται σε ερ γα σί ες ε κτός της πε ρι φέ ρει ας της τέ ως δι οι κή σε ως πρω τευ -
ού σης, παίρ νουν τις πα ρα πά νω α πο δο χές, προ σαυ ξη µέ νες σύµ φω να µε τους
ό ρους και τις προ ϋ πο θέ σεις της 21091/46 Y πουρ γι κής Α πό φα σης (Δ∆Α 18/2011).

2. Είδη ιµατισµού και υπόδησης

Στους µι σθω τούς που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθµιση χο ρη γού νται δω ρε άν τα
πα ρα κά τω εί δη που α νή κουν στον ερ γο δό τη ως ε ξής :

1. Σε ό λους τους άν δρες χο ρη γεί ται µία (1) φόρ µα ερ γα σί ας και σε ό λες τις γυ -
ναί κες µία (1) µπλού ζα ερ γα σί ας κά θε ε ξά µη νο.

2. Σε ό λους τους α δει ού χους η λε κτρο συ γκολ λη τές Α και Β τά ξης κα θώς και
στους φλο γο χει ρι στές χο ρη γεί ται µία φο ρά το χρό νο 1 ζευ γά ρι υ πο δη µά των
α πό βα κέ ττα.

3. Στους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λού νται µο νί µως σε µη στε γα σµέ νους χώ -
ρους στο ύ παι θρο υ πο κεί µε νοι σε δυ σµε νείς και ρι κές συν θή κες, χο ρη γεί ται
κά θε δύο (2) χρό νια έ νας ε πεν δύ της.

4. Σε πε ρί πτω ση α πό λυ σης ή οι κει ο θε λούς α πο χώ ρη σης των µι σθω τών τα πα ρα -
πά νω εί δη ε πι στρέ φο νται στον ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

3. Προϋπηρεσία και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας

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.

2. Η προ ϋ πη ρε σία των µι σθω τών α πο δει κνύ ε ται µε πι στο ποι η τι κό των ερ γο δο -
τών που τους α πα σχό λη σαν.

3. Το πι στο ποι η τι κό προ ϋ πη ρε σί ας πρέ πει να κα τα τί θε ται στο νέο ερ γο δό τη 
µέ σα σε δύο µή νες α πό την πρό σλη ψή τους.

Σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση ο χρό νος προ ϋ πη ρε σί ας προ σµε τρά ται για τον υ πο λο -
γι σµό του µι σθού α πό την η µέ ρα κα τά θε σης των πι στο ποι η τι κών.

4. ΩΩς προ ϋ πη ρε σία α να γνω ρί ζε ται και υ πο λο γί ζε ται η πράγ µα τι δι α νυ θεί σα 
τό σο στην Ελ λά δα ό σο και στο Ε ξω τε ρι κό.

5. Με τά α πό έγ γρα φη αί τη ση του µι σθω τού ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να του
χο ρη γή σει µέ σα σε εύ λο γο χρό νο, πι στο ποι η τι κό προ ϋ πη ρε σί ας για τη διάρ -
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κει α και το εί δος της ερ γα σί ας του. Μό νο αν το ζη τή σει ο µι σθω τός µε αί τη -
ση του ο ερ γο δό της δι και ού ται να πε ρι λά βει στο πι στο ποι η τι κό χα ρα κτη ρι -
σµούς για τη δι α γω γή του και την ποιό τη τα της ερ γα σί ας του
(Δ∆Α 18/2011).

4. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων στις εργασίες
συγκολλήσεων
Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι σχε τι κές δι α τά ξεις που προ βλέ πο νται α πό την α πό
4.12.1981 ΣΣΕ εφ’  ό σον και καθ’  ό µέ τρο δεν τρο πο ποι ού νται µε την πα ρού σα
ή τις ι σχύ ου σες δι α τά ξεις του Ν. 1568/1985 και Π.Δ∆. 17/96 (Δ∆Α 18/2011).

5. ΑΔ∆ΕΙ ΕΣ
5.1. Άδεια γάµου και γέννησης παιδιού

Στους υπαγόµενους σε αυ τή τη ρύθ µι ση χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση γά µου, ά δει α
µίας (1) εβδοµάδας µε α πο δο χές η ο ποί α εί ναι ά σχε τη µε την κα νο νι κή ε τή σια 
ά δει α του Α.Ν 539/45 και δεν συµ ψη φί ζε ται µε αυ τή (ΣΣΕ 2.7.2008).
Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως παι διού, ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές (ΣΣΕ 2.7.2008).

5.2. Άδεια µητρότητας
Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δε κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή
η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση
που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ -
χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά
τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δε κα ε πτά (17)
ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε -
νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις. (ΣΣΕ 28.7.2000)

5.3.Άδεια φροντίδας παιδιού
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 παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς 
(ΣΣΕ 30.9.2002).

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.
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).

5.4.Άδεια για συµµετοχή στις εξετάσεις
α. Η ά δει α για συµ µε το χή στις ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 του

Ν. 1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12/04/96
χο ρη γεί ται και στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί
το 28ο έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α σπου δών,
που κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά 2 έ τη, 
α νε ξάρ τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να
(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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(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. Α ποζηµίωση 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. Α πό 2 µή νες ως 1 έ τος :    5 η µε ρο µί σθια
β. Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νος ως 2 έ τη :    7 η µε ρο µί σθια
γ. Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη :   15 η µε ρο µί σθια
δ. α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 10 έ τη :   30 η µε ρο µί σθια
ε. α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 15 έ τη   :   60 η µε ρο µί σθια

στ. α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 20 έ τη : 100 η µε ρο µί σθια
ζ. α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 25 έ τη : 120 η µε ρο µί σθια
η. α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 30 έτη : 145 η µε ρο µί σθια
θ. α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω : 165 η µε ρο µί σθια 
(Δ∆Α 18/2011)

7. Λοιπές ρυθµίσεις 
1. Α πο φα σί ζε ται ό τι τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα συ στή σουν µε ειδικό πρακτικό,

κοι νή Ε πι τρο πή που θα α σχο λη θεί 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. Τυ χόν α νώ τε ρες α πο δο χές α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα ρύθ µι ση, που
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προ βλέ πο νται α πό Νό µους, Δ∆ι α τάγ µα τα, Y πουρ γι κές Α πο φά σεις, Α πο φά σεις
Δ∆ι αι τη σί ας, Συλ λο γι κές Συµ βά σεις Ερ γα σί ας, Ε σω τε ρι κούς Κα νο νι σµούς,
Έθι µα ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας, δε θί γο νται α πό τις δι α τά ξεις της 
πα ρού σας.

2. Δ∆ι α τη ρού νται ε πί σης σε ι σχύ δι α τά ξεις ευ νοϊ κό τε ρες της πα ρού σας.
3. Κα τα λο γί ζο νται ό µως και συµ ψη φί ζο νται στα ε λά χι στα ό ρια των νο µί µων 

α πο δο χών, που κα θο ρί ζο νται α πό την πα ρού σα ρύθ µι ση κά θε πο σό που κα τα -
βάλ λε ται α πό τον ερ γο δό τη µε ο ποι α δή πο τε µορ φή και αν κα τα βάλ λε ται 
αυ τό, ό πως π.χ. η µε ρο µί σθιο, ε πί δο µα πα ρα γω γής, ε πί δο µα ει δι κό τη τας, 
πο σο στά προ σαύ ξη σης 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. ΜΗ ΧΑ ΝO ΤΕ ΧΝΙ ΤΕΣ
1.1. Μη χα νο τε χνί τες (ε φαρ µο στές) που α πα σχο λού νται µε ο ποι ον δή πο τε τρό πο

στη  συ ντή ρη ση, ε πι σκευ ή, α πο συ ναρ µο λό γη ση, κ.λ.π. των κά θε φύ σης, κα τη -
γο ρί ας και ιπ πο δύ να µης µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε ων και µη χα νών ε σω τε ρι -
κής και ε ξω τε ρι κής καύ σης, κα θώς και κα τα σκευ ής των ε ξαρ τη µά των και των
λοι πών µη χα νι σµών τους, εί τε αυ τές βρί σκο νται στη ξη ρά, εί τε πά νω σε πλοί α
που κα τα σκευ ά ζο νται ή ε πι σκευ ά ζο νται, εί τε πά νω σε δε ξα µε νές µό νι µες ή
πλω τές κ.λ.π.

1.2. Μη χα νο τε χνί τες (ε φαρ µο στές), που α πα σχο λού νται µε ο ποι ον δή πο τε τρό πο
στη συ ντή ρη ση, ε πι σκευ ή, α πο συ ναρ µο λό γη ση, συ ναρ µο λό γη ση, δο κι µα στι κή
λει τουρ γία κ.λ.π., των κά θε φύ σης, κα τη γο ρί ας και ιπ πο δύ να µης µη χα νών ε σω -
τε ρι κής και ε ξω τε ρι κής καύ σης, κα θώς και των ε ξαρ τη µά των και των λοι πών
µη χα νι σµών τους, που εί ναι ε γκα τε στη µέ νες ή χρη σι µο ποι ού νται µε ο ποι ον δή -
πο τε τρό πο, σε κά θε τύ πο και ο ποι ασ δή πο τε ιπ πο δύ να µης ο χή µα τα, αυ το κί νη -
τα, τρί κυ κλα, δί κυ κλα, η λε κτρο κί νη τα και µη χα νο κί νη τα α νυ ψω τι κά µη χα νή µα -
τα, ελ κυ στή ρες, πε ρο νο φό ρα ο χή µα τα (κλαρκ) κ.λπ.

1.3. Μη χα νο τε χνί τες (µη χα νουρ γοί και ερ γα λει ο ε πι σκευ α στές), που χει ρί ζο νται
µη χα νουρ γι κές και αυ το µα το ποι η µέ νες (INΟ - CNΟ) ερ γα λει ο µη χα νές, δη λα -
δή:  α) τόρ νους, β) πλά νες, γ) φρέ ζες, δ) δρά πα να, ε) φρε ζο δρά πα να, στ) γρα -
να ζο κό πτες, ζ) ρε κτι φιέ, η) πα ντο γρά φους, θ) µη χα νές ζυ γο στάθ µι σης κ.λπ.

1.4. Μη χα νο τε χνί τες (ε φαρ µο στές και µη χα νουρ γοί), που ερ γά ζο νται στα συ νερ -
γεία ε πι σκευ ής και συ ντή ρη σης ο χη µά των ό πως αυ το κι νή των, τρί κυ κλων, 
δι κύ κλων, η λε κτρο κί νη των και µη χα νο κί νη των α νυ ψω τι κών µη χα νη µά των, 
ελ κυ στή ρων, πε ρο νο φό ρων ο χη µά των κ.λ.π.

1.5. Τε χνί τες µη χα νι κοί, ε λε γκτές πα ρα γω γής που α πα σχο λού νται στην κα τα σκευ -
ή, συ ναρ µο λό γη ση, ε πι σκευ ή α ε ρο σκα φών και  α ε ρο κι νητήρων και πα ρελ κο µέ -
νων αυ τών.

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. ΤΕ ΧΝΙ ΤΕΣ Ε ΛΑ ΣΜΑ ΤOYΡ ΓOΙ - ΣY ΝΑΡ ΜO ΛO ΓΗ ΤΕΣ
2.1. ΩΩς προ ϋ πη ρε σία για τη λή ψη των α πο δο χών των ε λα σµα τουρ γών - συ ναρ µο -

λο γη τών, θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη
και σε ο ποι α δή πο τε α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες : 
α) του λε βη το ποι ού, β) του τε χνί τη κα τα σκευ ής και ε πι σκευ ής α τµο λε βή των και
λε βή των, γ) του τε χνί τη σι δη ρών κα τα σκευ ών (ε κτός του σι δη ρουρ γού), δ) του
ε λα σµα τουρ γού, ε) του   η λε κτρο συ γκολ λη τή, στ) του ο ξυ γο νο κολ λη τή 
(φλο γο χει ρι στή), ζ) του συν δέ τη σι δη ρών κα τα σκευ ών, η) του πε λε κη τή και 
θ) του κα λα φά τη.

2.2. Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του κε φα λαί ου V της α πό 24.3.1982 ΣΣΕ
του κλά δου1 (ΣΣΕ 24.7.2004).
παρ.3 ”Δ∆ιά να χα ρα κτη ρι σθή τις ως τε χνί της ε λα σµα τουρ γός-συ ναρ µο λο γη τής
δέ ον α πα ραι τή τως:

α) να εί ναι τε χνί της ε λα σµα τουρ γός.
β) να εί ναι τε χνι κώς κα τηρ τι σµέ νος και να έ χει την ι κα νό τη τα να α πα σχο λεί ται 

εις τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τος ταύ της, ή τοι εις την ε πι σκευ ήν, 
κα τα σκευ ήν, α νέ γερ σιν και συ ναρ µο λό γη σιν σι δη ρών εν γέ νει κα τα σκευ ών.

γ) Να εί ναι τε χνι κώς κα  ρτι σµέ νος εις τον χει ρι σµόν : ι) των ερ γα λεί ων ο ξυ γονο-
κοπής και ο ξυ γο νο κολ λή σε ως, ια) εις τον χει ρι σµόν των φο ρη τών ερ γα λεί ων 
η λε κτρο συ γκολ λή σε ως, ιβ) εις τον χει ρι σµόν των ερ γα λεί ων πε λε κη τών και 
δια νοί ξε ως ο πών ε πί ε λα σµά των και ιγ) εις τον τρό πον α ναρ τή σε ως και της
εν γέ νει δι α κι νή σε ως των πρω το γε νών και δευ τε ρο γε νών υ λι κών, ως και των
ετοί µων κα τα σκευ α σµά των. 

δ) Να εί ναι εις θέ σιν να ερ µη νεύ ουν και να α να λύ ουν ορ θώς τα εις αυ τούς πα -
ρα δι δό µε να σχέ δια προς ε κτέ λε σιν (ναυ πη γι κά, µη χα νο λο γι κά, ως και σι δη -
ρο κα τα σκευ ών ξη ράς).

ε) Να εί ναι τε χνι κώς κα τηρ τι σµέ νοι εις τον χει ρι σµόν των ερ γα λεί ων µε τρή σε ως
(µή κη, γω νί αι κλπ), ως και των ερ γα λεί ων και ορ γά νων χα ρά ξε ως των προς
κο πήν, δι α µόρ φω σιν και συ ναρ µο λό γη σιν υ λι κών. 

στ)  Να εί ναι κά το χοι βα σι κών γνώ σε ων πα ρα στα τι κών Γε ω µε τρί ας.
παρ.4  ”Η κατ’ εί δος ερ γα σί ας α πα σχό λη σις των τε χνι τών ε λα σµα τουρ γών-συ ναρ µο-

λο γη τών κα θο ρί ζε ται κα τά την α πό λυ τον κρί σην του ερ γο δό τη, υ πο χρε ου µέ -
νων των µι σθω τών ό πως ερ γά ζο νται δι α δο χι κώς ή συ νε χώς εις µί αν ή εις
ό λας τας ει δι κό τη τας, πε ρί ών  η παρ. 3 γ του  του πα ρό ντος κε φα λαί ου”.

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. Α δειούχοι και µη αδειούχοι φλογοχειριστές
(ο ξυ γο νο κολ λη τές - ο ξυ γο νο κό πτες- πυρωτές)
Τα κα τώ τα τα ό ρια των νό µι µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων για τους α δει ού χους
και µη α δει ού χους φλο γο χει ρι στές, κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Β της πα ρού -
σας.
Α δει ού χοι και µη α δει ού χοι φλο γο χει ρι στές (ο ξυ γο νο κολ λη τές και ο ξυ γο νο κό -
πτες), που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες
ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη -
γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ µα τι κή προ ϋ πη ρε σία πά νω
α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των νό µι µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων
που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού σας ρύθµισης (ΣΣΕ 30.7.2004).
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στην ει δι κό τη τα του
φλο γο χει ρι στή (ο ξυ γο νο κολ λη τή και ο ξυ γο νο κό πτη), σε ο ποι ον δή πο τε 
ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

3.3. Συναρµολογητές συνδέτες και ελασµατουργοί συνδέτες
Τε χνί τες των πα ρα πά νω ει δι κο τή των που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά
βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό
ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ -
µα τι κή προ ϋ πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των 
νο µί µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού σας
ρύθµισης (Δ∆Α 18/2011).
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες του
συ ναρ µο λο γη τή συν δέ τη, ε λα σµα τουρ γού συν δέ τη, ε λα σµα τουρ γού συ ναρ µο -
λο γη τή, ε λα σµα τουρ γού και λε βη το ποι ού, σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη 
(Δ∆Α 18/2011).
Oι πα ρα πά νω ει δι κό τη τες α φο ρούν α πο κλει στι κά και µό νο τους ερ γα ζό µε νους
στην ει δι κό τη τα τους σε κα τα σκευ ές ή ε πι σκευ ές λε βή των και ε πί των κα τα -
σκευ α ζό µε νων ή ε πι σκευ α ζό µε νων πλοί ων (Δ∆Α 18/2011).

3.4. Ε λασµατουργοί

Τε χνί τες ε λα σµα τουρ γοί που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά βρί σκο νται
πά νω σε πλω τές ή µό νι µες δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση
πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ µα τι κή προ ϋ -
πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των νό µι µων βα σι κών
η µε ρο µι σθί ων, που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού σας σύµ βα σης.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες του
ε λα σµα τουρ γού, ε λα σµα τουρ γού - συ ναρ µο λο γη τή, συ ναρ µο λο γη τή - συν δέ τη
και ε λα σµα τουρ γού - συν δέ τη, σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

3.5. Ε λασµατουργοί µηχανικής κατεργασίας και διαµόρφωσης ελασµάτων
κ.λπ.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία για τη λή ψη των α πο δο χών των τε χνι τών ε λα σµα τουρ γών 
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µη χα νι κής κα τερ γα σί ας και δι α µόρ φω σης ε λα σµά των κ.λπ., θε ω ρεί ται αυ τή
που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη στις πα ρα κά τω  ει δι κό τη -
τες: α) του ε λα σµα τουρ γού - συ ναρ µο λο γη τή, β) του ε λα σµα τουρ γού, γ) του
λε βη το ποι ού, δ) του σι δη ρουρ γού, ε) του τε χνί τη σι δη ρών κα τα σκευ ών και 
στ) του ερ γά τη µε τα φο ράς βα ρέ ων βα ρών (µα νου βρα δό ρου).
Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του κε φα λαί ου VIII πα ρά γρα φοι 3 και
της α πό 24.3.1982 ΣΣΕ του κλά δου (Δ∆Α 18/2011).

παρ.3” Δ∆ιά να χα ρα κτη ρι σθή τις ως τε χνί της ε λα σµα τουρ γός µη χα νι κής κα τερ γα σί -
ας και δι α µορ φώ σε ως ε λα σµά των και λοι πών µε τάλ λων, ώ στε να δύ να ται να
α πα σχο λεί ται εις τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τας ταύ της, δέ ον α πα -
ραι τή τως να εί ναι  κά το χος των κά τω θι γνώ σε ων και ι κα νο τή των :

α) α πό πλευ ράς τε χνι κών γνώ σε ων : ι) να εί ναι τε χνί της ε λα σµα τουρ γός, ια) να
εί ναι τε χνι κώς κα ταρ τη µέ νος και να έ χει την ι κα νό τη τα να α πα σχο λεί ται εις
τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τας ταύ της, ή τοι να κα τέ χει τας βα σι κάς
γνώ σεις της λει τουρ γί ας των δι α φό ρων µη χα νη µά των µη χα νι κής κα τερ γα σί -
ας και δι α µορ φώ σε ως ε λα σµά των και λοι πών µε τάλ λων, ως π.χ. ρόλ λοι,
πρέσ σαι, δρά πα νοι, πλά ναι, ψα λί δες, πρί ο νες κλπ., ιβ) να δύ να ται να χρη σι -
µο ποι εί ευ χε ρώς τα διά φο ρα βοη θη τι κά στοι χεί α (διά τη δι α µόρ φω σιν των
υ πό κα τερ γα σί αν υ λι κών) ως π.χ. µο δέ λα, κα λύ µπρες κλπ.

β) α πό πλευ ράς ε µπει ρι κής ι κα νό τη τας : ι) να εί ναι εις θέ σιν να χρη σι µο ποι εί ευ -
χε ρώς τό σον τα διά φο ρα µη χα νή µα τα κα τερ γα σί ας και δι α µορ φώ σε ως ε λα -
σµά των κλπ, ό σον και τα α νυ ψω τι κά και λοι πά µε τα φο ρι κά µέ σα του ερ γο τα -
ξί ου εις το ο ποί ον θα α πα σχο λεί ται  και ια) να δύ να ται κα τά την ε κτέ λε σιν της
ερ γα σί ας του να χρη σι µο ποι εί ευ χε ρώς, ε πω φε λώς και α κιν δύ νως τα διά φο -
ρα βοη θη τι κά στοι χεί α των µη χα νη µά των, ως π.χ. κα λού πια, τά κοι, προ σθή -
και κ.λπ. 

παρ.4  ”Η κατ’ εί δος ερ γα σί ας α πα σχό λη σις των τε χνι κών ε λα σµα τουρ γών µη χα νι -
κής κα τερ γα σί ας κια δι α µορ φώ σε ως ε λα σµά των κλπ, κα θο ρί ζε ται κα τά την
α πό λυ τον κρί σην του ερ γο δό τη, υ πο χρε ου µέ νων των µι σθω τών ό πως ερ γά -
ζο νται δι α δο χι κώς ή συ νε χώς εις µί αν ή εις ό λας τας ει δι κό τη τας, πε ρί ών  η
παρ. 3 του πα ρό ντος κε φα λαί ου”.

3.6. Ε λασµατουργοί - Μεταχαράκτες
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία για τη λή ψη των α πο δο χών των τε χνι τών ε λα σµα τουρ γών -
µε τα χα ρα κτών, θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη στις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες του :
α) ε λα σµα τουρ γού - συ ναρ µο λο γη τή, β) του λε βη το ποι ού, γ) τε χνί τη κα τα σκευ -
ής και ε πι σκευ ής α τµο λε βή των και λε βή των, δ) τε χνί τη σι δη ρών κα τα σκευ ών 
(ε κτός σι δη ρουρ γού), ε) ε λα σµα τουρ γού, στ) η λε κτρο συ γκολ λη τή, ζ) ο ξυ γο νο -
κολ λη τή (φλο γο χει ρι στή), η) συν δέ τη σι δη ρών κα τα σκευ ών, θ) πε λε κη τή, 
ι) καρ φω τή, ια) κα λα φά τη, ιβ) ε λα σµα τουρ γού - χα ρά κτη (Δ∆Α 18/2011).
Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του κε φα λαί ου ΙΧ της α πό 24.3.1982
ΣΣΕ του κλά δου (Δ∆Α 18/2011).

παρ.3” Δ∆ιά να χα ρα κτη ρι σθή τις ως τε χνί της ε λα σµα τουρ γός-µε τα χα ρά κτης και να
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δύ να ται να α πα σχο λεί ται  εις τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τας ταύ της,
δέ ον α πα ραι τή τως να εί ναι  κά το χος των κά τω θι γνώ σε ων και ι κα νο τή των:
α) α πό πλευ ράς τε χνι κών γνώ σε ων : ι) να εί ναι τε χνί της ε λα σµα τουρ γός,
ια) να γνω ρί ζει α νά γνω ση ναυ πη γι κού σχε δί ου και πλή ρη κα τα νόη σιν αυ τού, 
ιβ) να έ χει γνώ σεις χα ρα κτη ρί ου   (ναυ πη γι καί γραµ µαί) και ιγ) να εί ναι τε χνι κώς
κα ταρ τη µέ νος εις τον χει ρι σµόν των ερ γα λεί ων της ει δι κό τη τος του ε λα σµα -
τουρ γού-µε τα χα ρά κτου, των ερ γα λεί ων ο ξυ γο νο κο πής και ο ξυ γο νο κολ λή σε ως,
των φο ρη τών ερ γα λεί ων η λε κτρο συ γκολ λή σε ως και των ερ γα λεί ων πε λε κη τών
και δι α νοί ξε ως ο πών ε πί ε λα σµά των. 
β) α πό πλευ ράς  ε µπει ρι κής ι κα νό τη τος: να εί ναι εις θέ σιν να χρη σι µο ποι εί 
ευ χε ρώς και α κιν δύ νως τα διά φο ρα α νυ ψω τι κά και µε τα φο ρι κά µέ σα  του ερ γο -
τα ξί ου εις το ο ποί ον θα α πα σχο λεί ται. 

παρ.4” Η κατ’ εί δος ερ γα σί ας α πα σχό λη σις των τε χνι κών ε λα σµα τουρ γών µε τα χα -
ρα κτών  κα θο ρί ζε ται κα τά την α πό λυ τον κρί σην του ερ γο δό τη, υ πο χρε ου µέ νων
των µι σθω τών ό πως ερ γά ζο νται δι α δο χι κώς ή συ νε χώς εις µί αν ή εις ό λας τας
ει δι κό τη τας, πε ρί ών  η παρ. 2. του πα ρό ντος κε φα λαί ου”. 

3.7. Ε λασµατουργοί - Χαράκτες
Τε χνί τες ε λα σµα τουρ γοί - χα ρά κτες που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά
βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό
ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ -
µα τι κή προ ϋ πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των 
νό µι µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων, που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού -
σας σύµ βα σης.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία για τη λή ψη των α πο δο χών των τε χνι τών ε λα σµα τουρ γών -
χα ρα κτών θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη,
στις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες του : (Δ∆Α 18/2011).
α) χα ρά κτη γε νι κά (χα ρα κτή ριο, χά ρα ξη υ λι κών στα ερ γο τά ξια πα ρα γω γής ή
µε τα χά ρα ξης), β) µε λε τη τή - σχε δι α στή ναυ πη γι κών γραµ µών, γ) κα τα σκευ α -
στή σχε δι α στή κα τα σκευ α στι κών σχε δί ων, δ) ε λα σµα τουρ γού, ε) ε λα σµα τουρ -
γού - µε τα χα ρά κτη, στ) ε λα σµα τουρ γού µη χα νι κής κα τερ γα σί ας και δι α µόρ φω -
σης ε λα σµά των και λοι πών µε τάλ λων και ζ) ε λα σµα τουρ γού - συ ναρ µο λο γη τή.
Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του κε φα λαί ου Χ της 
α πό 24.3.1982, ΣΣΕ του κλά δου (Δ∆Α 18/2011).

παρ. 4” Δ∆ιά να χα ρα κτη ρι σθή τις ως τε χνί της ε λα σµα τουρ γός-χα ρά κτης ώ στε να δύ -
να ται να α πα σχο λεί ται εις τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τας ταύ της,  δέ -
ον α πα ραι τή τως να εί ναι τε χνί της ε λα σµα τουρ γός, να εί ναι τε χνι κώς κα τηρ τι σµέ -
νος και να έ χει την ι κα νό τη τα να α πα σχο λεί ται εις τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της
ει δι κό τη τας ταύ της, ή τοι α νά γνω σιν σχε δί ων ή πι νά κων συ ντε ταγ µέ νων ναυ πη γι -
κών γραµ µών, κα τα σκευ α στι κών σχε δί ων πά σης φύ σε ως και χά ρα ξιν των ως ά -
νω στοι χεί ων ε πί του δα πέ δου του χα ρα κτη ρί ου ή ε πί των προς ε πε ξερ γα σί αν υ -
λι κών, πα ρα γω γήν εκ των ε πί του δα πέ δου του χα ρα κτη ρί ου γραµ µών, ι χνα ρί ων
κλπ στοι χεί ων α πα ραι τή των διά την πα ρα γω γήν των υ λι κών ως και χρη σι µο ποί -
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η σιν τού των εις τα ερ γο τά ξια και λή ψιν ι χνα ρί ων ή µη τρών (κα λυ µπρών) εξ ε νός
υ πάρ χο ντος κα τα σκευ ά σµα τος.

α) α πό πλευ ράς τε χνι κών γνώ σε ων: να γνω ρί ζει και να κα τα νο εί πλή ρως τα εις την
προη γού µε νη πα ρά γρα φο (10.5.) α να φε ρό µε να, να εί ναι κά το χος ι κα νών γνώ σε -
ων ε πι πε δο µε τρί ας, στε ρο µε τρί ας ως και πα ρα στα τι κής γε ω µε τρί ας και να έ χει
βα σι κάς γνώ σεις των κα νο νι σµών των ε φαρ µο ζο µέ νων εις τας δι α φό ρους κα τα -
σκευ άς.

β) α πό πλευ ράς ε µπει ρι κής ι κα νό τη τας: να εί ναι εις θέ σιν να χρη σι µο ποι εί ευ χε -
ρώς τα διά φο ρα ερ γα λεί α και όρ γα να προς ε κτέ λε σιν της ερ γα σί ας του, τό σον
ε πί του δα πέ δου του χα ρα κτη ρί ου, ό σον και τα ερ γο τά ξια ή ε πί αυ τών τού των
των πλοί ων, να έ χει ε µπει ρί αν, εις την κα τερ γα σί αν του ξύ λου και του σι δή ρου
δια την κα τα σκευ ήν ι χνα ρί ων µη τρών (κα λυ µπρών) κλπ και να έ χει την ι κα νό τη -
τα προ σαρ µο γής εις την ε κτέ λε σιν της ερ γα σί ας του ε πί των ε πι σκευ α ζο µέ νων
πλοί ων”.

3.8. Πιστολαδόροι
(πε λε κη τές και κα λα φά τες)
Τε χνί τες των πα ρα πά νω ει δι κο τή των που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά
βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό
ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ -
µα τι κή προ ϋ πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των νο µί -
µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων, που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού σας
ρύθµισης.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε α πό
τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες, δη λα δή του πι στο λα δό ρου, του πε λε κη τή και  του
κα λα φά τη, σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

3.9. Λεβητοποιοί
(α πα σχο λού µε νοι στην κα τα σκευ ή και ε πι σκευ ή κά θε τύ που λέ βη τα)
Τε χνί τες λε βη το ποι οί που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά βρί σκο νται
πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε σε θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση
πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ µα τι κή προ -
ϋ πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των νό µι µων βα σι -
κών η µε ρο µι σθί ων, που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού σης.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στην ει δι κό τη τα του
λε βη το ποι ού σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

3.10.(σω λη νουρ γοί)
Τε χνί τες (σω λη νώ σε ων Σω λη νουρ γοί), που ερ γά ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε 
αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε
υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές και έ χουν συ νο λι κή
πραγ µα τι κή προ ϋ πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των
νο µί µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων που κα θο ρί ζο νται στον πί να κα Α της πα ρού -
σας.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες του
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σω λη νουρ γού, ε φαρ µο στή σω λη νουρ γού και υ δραυ λι κού, σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).
Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ον οι δι α τά ξεις του κε φα λαί ου ΧΙ ΙΙ, της 24.3.1982 ΣΣΕ
του κλά δου (Δ∆Α 18/2011).

παρ.4” Δ∆ιά να χα ρα κτη ρι σθή τις ως τε χνί της σω λη νώ σε ων (σω λη νουρ γός) και να θε -
ω ρεί ται ως τε χνι κώς κα τηρ τι σµέ νος, ώ στε να δύ να ται να α πα σχο λή ται εις τας
κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τας ταύ της, δέ ον α πα ραι τή τως να εί ναι 
κά το χος των κά τω θι γνώ σε ων και ι κα νό τη των:

α) α πό πλευ ράς τε χνι κών γνώ σε ων : να γνω ρί ζει α νά γνω σιν σχε δί ων σω λη νώ -
σε ων δι α τυ πω µέ νων εις προ βο λι κόν ή ι σο µε τρι κόν σύ στη µα  και εις µο νά -
δας του µε τρι κού ή αγ γλι κού συ στή µα τος, β) να γνω ρί ζει τα υ λι κά κα τα -
σκευ ής των σω λη νώ σε ων και των ε ξαρ τη µά των αυ τών (φλά ντζες, ρα κόρ,
µού φες, πα ρεµ βύ σµα τα, δι α κό πται βαλ βί δες, βά νες, κλπ) και γ) να γνω ρί -
ζει τους κα νο νι σµούς τους διέ πο ντας την κα λήν κα τα σκευ ήν των σω λη νώ -
σε ων α να λό γως της α πο στο λής ε κά στης. 

β) α πό πλευ ράς ε µπει ρι κής ι κα νό τη τας να εί ναι εις θέ σιν να ε κτε λεί ευ χε ρώς
ε πί χα λυ βδί νων  και µη σι δη ρού χων σω λή νων (α λου µι νί ου, χαλ κού κλπ) :
α) χα ρά ξεις, β) κο πάς διά φο ρη τών ερ γα λεί ων ο ξυ γό νου ή και µη χα νι κών
τοι ού των γ) συ ναρ µο λο γή σεις (δι’ ο ξυ γό νου και η λε κτρο συ γκολ λή σε ως)
τµη µά των σω λή νων, βά σει σχε δί ων ή δειγ µά των δ) ε πε ξερ γα σί ας σω λή -
νων διά µη χα νι κών ή ε τέ ρων µέ σων (ε λι κο το µή σεις, κάµ ψεις εν θερ µώ ή
ψυ χρώ  κλπ) βά σει σχε δί ων ή δειγ µά των ε) να ε γκα θι στά και α πο συ ναρ -
µο λο γή τµή µα τα σω λη νώ σε ων  ή ε ξαρ τή µα τα αυ τών, πε ρι λαµ βα νο µέ νων
πα ρεµ βυ σµά των και λοι πών υ λι κών στε γα νό τη τας και στ) να συ ντάσ σει
σκα ρι φή µα τα διά σω λη νώ σεις  προς κα τα σκευ ήν”. 

3.11. Ε φαρµοστές σωληνώσεων
(ε φαρ µο στές - σω λη νουρ γοί)
Τε χνί τες ε φαρ µο στές σω λη νώ σε ων (ε φαρ µο στές σω λη νουρ γοί), που ερ γά -
ζο νται πά νω σε πλοί α, εί τε αυ τά βρί σκο νται σε πλω τές, ή µό νι µες δε ξα µε νές,
εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε -
νές και έ χουν συ νο λι κή πραγ µα τι κή προ ϋ πη ρε σία πά νω α πό 3 χρό νια, παίρ -
νουν τα κα τώ τα τα ό ρια των νο µί µων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων, που κα θο ρί ζο -
νται στον πί να κα Α της πα ρού σας σύµ βα σης.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του µη χα νο τε χνί τη (κε φά λαι ο 1, πε ρι πτώ σεις 1.1, 1.2 και 1.3) του σω λη νουρ -
γού και του υ δραυ λι κού σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).
Ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του κε φα λαί ου ΧΙV της α πό 24.3.1982
ΣΣΕ του κλά δου (Δ∆Α 18/2011).

παρ.4 ”Δ∆ιά να χα ρα κτη ρι σθεί  τις ως τε χνί της ε φαρ µο στής σω λη νώ σε ων (ε φαρ µο -
στής σω λη νουρ γός) και να θε ω ρεί ται ως τε χνι κώς κα τηρ τι σµέ νος ώ στε να δύ -
να ται να α πα σχο λεί ται εις τας κατ’ ι δί αν ερ γα σί ας της ει δι κό τη τας ταύ της, δέ -
ον α πα ραι τή τως να εί ναι κά το χος των κά τω θι γνώ σε ων και ι κα νο τή των:
α) α πό πλευ ράς τε χνι κών γνώ σε ων:  ια) να εί ναι γνώ στης α να γνώ σε ως σχε δί -

ου και ιβ) να εί ναι γνώ στης των ορ γά νων µε τρή σε ως, κα θώς και του µε τρι -
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κού και αγ γλι κού συ στή µα τος µε τρή σε ως. 
β) α πό πλευ ράς ε µπει ρι κής ι κα νό τη τας : να εί ναι εις θέ σιν να ε κτε λεί α) δευ τε -

ρευού σας ερ γα σί ας ε φαρ µο στού, β) ερ γα σί ας σω λη νουρ γού ε πί πλοί ων,
ως π.χ. το πο θέ τη σιν σω λή νων, πα ρεµ βυ σµά των και ε ξαρ τη µά των εις 
δί κτυα σω λη νώ σε ων γ) α φαί ρε σιν διτ κύ ων, δ) κα τα σκευ ήν και το πο θέ τη σιν
α πλώς τµη µά των σω λη νώ σε ων και ε) να εί ναι γνώ στης του χει ρι σµού φο ρη -
τών συ σκευ ών ο ξυ γο νο κολ λή σε ως και ο ξυ γο νο κο πής ως ε πί σης και 
η λε κτρο συ γκολ λή σε ως”.

3.12. Σιδηρουργοί
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του σι δη ρουρ γού, κα µι να δό ρου και πυ ρω τή, σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη 
(Δ∆Α 18/2011).

3.13. Ο ρειχαλκουργοί και χύτες ορείχαλκου
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του ο ρει χαλ κουρ γού, χύ τη ο ρει χάλ κου, σι δη ρο χύ τη και χύ τη α λου µι νί ου σε
ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (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

ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγµατοποιήθηκε στη παραπάνω
ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη (Δ∆Α 18/2011).

3.18. Σιδηροχύτες
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυτή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του σι δη ρο χύ τη, χύ τη ο ρει χάλ κου και χύ τη α λου µι νί ου.
Στους α πα σχο λού µε νους στη χύ τευ ση µό νο του κοι νού χυ το σι δή ρου (µα ντέ µι),
στα α πλά χυ τή ρια, τα προ βλε πό µε να α πό την πα ρού σα ρύθµιση κα τώ τα τα
ό ρια η µε ρο µι σθί ων, πα ρέ χο νται για πε ντά ω ρη α πα σχό λη ση. Για κά θε ώ ρα
α πα σχό λη σης ε πί πλέ ον του πε ντα ώ ρου κα τα βάλ λε ται το 1/5 του 
η µε ρο µι σθί ου αυ ξη µέ νο κα τά 50%.

ΩΩς α πλά χυ τή ρια, στα ο ποί α ε φαρ µό ζε ται η πα ρα πά νω διά τα ξη, χα ρα κτη ρί -
ζο νται ε κεί να, που κα τά τις η µέ ρες της χύ τευ σης του κοι νού χυ το σί δη ρου
(µα ντέ µι), χρη σι µο ποι ούν το σύ νο λο του προ σω πι κού τους, χω ρίς διά κρι ση
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ει δι κό τη τας, σε ό λες τις ερ γα σί ες που εί ναι α να γκαί ες για τη χύ τευ ση του
κοι νού χυ το σι δή ρου (µα ντέ µι) (Δ∆Α 18/2011).

3.19. Εργοστασίων ή τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο
Α πα σχο λού µε νοι σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και το
χει ρι σµό ό λων των µη χα νη µά των κα τα σκευ ής κυ τίων και των ε ξαρ τη µά των
τους α πό λευ κο σί δη ρο. Δ∆η λα δή: α) ψα λί δα κο πής εν διά µε σων προϊ ό ντων,
β) πρέ σες α πλές και αυ τό µα τες, γ) λα στι χα ρι στι κά, δ) δι α µόρ φω σης κορ µών,
ε) α πλά, η µι αυ τό µα τα, αυ τό µα τα µη χα νή µα τα µε ταλ λο τυ πί ας και κυ τιο ποιί ας,
στ) κλει στι κά, ζ) πα λετ τα ρι στι κά, η) συ γκόλ λη σης µε κασ σί τε ρο κ.α.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
α πό τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες (α - η) και α πο δει κνύ ε ται µε την προ σκό µι ση
των σχε τι κών πι στο ποι η τι κών προ ϋ πη ρε σί ας (Δ∆Α 18/2011).

3.20. Τεχνίτες σιδηρών κατασκευών
(βι δω τές, καρ φω τές, συ ναρ µο λο γη τές και α πο συ ναρ µο λο γη τές σι δη ρών
ι κρι ω µά των)
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του βι δω τή σι δη ρών ι κρι ω µά των, καρ φω τή σι δη ρών ι κρι ω µά των, συ ναρ µο λο -
γη τή σι δη ρών ι κρι ω µά των και α πο συ ναρ µο λο γη τή σι δη ρών ι κρι ω µά των σε
ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

3.21. Δ∆ιακοσµητές, φανοποιοί αµαξωµάτων αυτοκινήτων
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε οποιαδήποτε
από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη
(Δ∆Α 18/2011).

3.22. Α νέ γερ σης και διά λυ σης κά θε τύ που και εί δους ι κρι ω µά των ξύλινων ή
σιδηρών πά νω σε πλοί α
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στην ει δι κό τη τα του
ερ γά τη α νέ γερ σης και διά λυ σης κά θε τύ που και εί δους ι κρι ω µά των ξύ λι νων
ή σι δη ρών, σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη.
Οι πα ρα πά νω ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες α πα σχο λού νται πά νω σε µό νι µες ή πλω -
τές δε ξα µε νές, κα θώς και πά νω σε πλοί α και γε νι κά πά νω σε κά θε πλω τό 
µέ σο, εί τε αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη 
θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές, εί τε
υ πό ε ξο πλι σµό (Δ∆Α 18/2011).

3.23. Αναρριχώµενοι
Α νέ γερ σης και διά λυ σης κά θε τύ που και εί δους ι κρι ω µά των πά νω σε πλοί α.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του α ναρ ρι χώ µε νου ή µη ερ γά τη α νέ γερ σης και διά λυ σης κά θε τύ που και
εί δους ι κρι ω µά των ξύ λι νων ή σι δη ρών, του µη χα νο τε χνί τη, του η λε κτρο συ -
γκολ λη τή και του φλο γο χει ρι στή (ο ξυ γο νο κολ λη τή) σε ο ποι ον δή πο τε 
ερ γο δό τη.
Για να χα ρα κτη ρι σθεί κά ποι ος ως α ναρ ρι χώ µε νος ερ γά της α νέ γερ σης και
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διά λυ σης κά θε τύ που και εί δους ι κρι ω µά των πά νω σε πλοί α και λοι πά πλω τά
µέ σα, πρέ πει α πα ραί τη τα να έ χει ερ γα σθεί πριν ως κοι νός ερ γά της α νέ γερ -
σης και διά λυ σης ι κρι ω µά των πλοί ων, (κε φά λαι ο 6.1.) του λά χι στον για µια 
δι ε τία και να εί ναι εκ παι δευ µέ νος στη α ναρ ρί χη ση και τη χρή ση των α πα ραί -
τη των µέ σων α σφά λει ας για την εκ πλή ρω ση  της α πο στο λής του, να έ χει τε -
χνι κές γνώ σεις µη χα νο τε χνί τη και να εί ναι γε νι κά κα ταρ τι σµέ νος στο χει ρι σµό
των ερ γα λεί ων φλο γο χει ρι στών (ο ξυ γο νο κο πής και ο ξυ γο νο κόλ λη σης)
κα θώς και στο χει ρι σµό των φο ρη τών ερ γα λεί ων η λε κτρο συ γκόλ λη σης.
Oι πα ρα πά νω ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες ερ γά ζο νται σε µό νι µες και πλω τές δε ξα -
µε νές, κα θώς και πά νω σε πλοί α και γε νι κά πά νω σε κά θε πλω τό µέ σο, εί τε
αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, 
εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές, εί τε υ πό ε ξο -
πλι σµό και α πα σχο λού νται στην α νέ γερ ση και διά λυ ση κά θε τύ που και εί δους
ι κρι ω µά των ξύ λι νων ή σι δη ρών σε διά φο ρα ση µεί α των πλοί ων και λοι πών
πλω τών µέ σων µε α ναρ ρί χη ση, και α παι τούν γνώ σεις µη χα νο τε χνί τη η λε κτο -
συ γκολ λη τή και φλο γο χει ρι στή (Δ∆Α 18/2011).

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).

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, α πα σχο λού µε νοι
σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και το χει ρι σµό ό λων
των µη χα νη µά των χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας. 

Δ∆ηλαδή : α) απλά, ηµιαυτόµατα και αυτόµατα µηχανήµατα, β) έλαστρα
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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 προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
α πό τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες (α - θ) και σε οποιοδήποτε εργοδότη 
(Δ∆Α 18/2011).

4.2. Εργοστασίων ή τµηµάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο,
α πα σχο λού µε νοι σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και
το χει ρι σµό ό λων των µη χα νη µά των κα τα σκευ ής κυτίων και των ε ξαρ τη µά -
των τους α πό λευ κο σί δη ρο. 

Δ∆η λα δή: α) ψα λί δα κο πής εν διά µε σων προϊ ό ντων, β) πρέ σες α πλές και αυ τό -
µα τες, γ) λα στι χα ρι στι κά, δ) δι α µόρ φω σης κορ µών, ε) α πλά, η µι αυ τό µα τα, αυ -
τό µα τα µη χα νή µα τα µε ταλ λο τυ πί ας και κυ τιο ποιί ας, στ) κλει στι κά, ζ) πα λετ τα -
ρι στι κά, η) συ γκόλ λη ση µε κασ σί τε ρο κ.ο.κ. 
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
α πό τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες (α - η) και α πο δει κνύ ε ται µε την προ σκό µι ση
των σχε τι κών πι στο ποι η τι κών προ ϋ πη ρε σί ας (Δ∆Α 18/2011).

4.3. Α πα σχο λού µε νοι σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και
το χει ρι σµό µη χα νη µά των.

Δ∆η λα δή : α) πρε σα δό ροι, β) κα τα σκευ α στές σω ληνώσεων (σω λη νο ποι οί), 
γ) υ δρο γο νο κολ λη τές, δ) µο λυ βδουρ γοί, ε) µο λυ βδο σω λη νουρ γοί, στ) κλει -
θρο ποι οί, ζ) συρ µα τουρ γοί, η) καρ φο βε λο νο ποι οί, θ) βι δο ποι οί, 
ι) ε µα γιέ, ια) χαλ κού, ιβ) α λου µι νί ου και α λου µι νό χαρ του, ιγ) βα φής, α νο δί ω -
σης, κο πής προ φίλ, µε τάλ λων, ιδ) χύ τες α λου µι νί ου, ιε) ο ρει χάλ κου και µε ταλ -
λι κών ε πί πλων, στ) ερ γά τες γε ωρ γι κών ερ γα λεί ων, ιζ) χει ρι στές αυ το µά των
και η µι αυ το µά των µη χα νών, ιη) γαλ βα νι στές σύρ µα τος εν ψυ χρώ, ιθ) ψή στες
σύρ µα τος µε α νά πτυ ξη, κ) κα τα σκευ α στές πλε κτών συρ µά των, κα) κα τα σκευ -
α στές δο µι κών πλεγ µά των µε η λε κτρο συ γκόλ λη ση, κβ) κα τα σκευ α στές συρ -
µα τουρ γι κών προϊ ό ντων κγ) κα τα σκευ α στές πλυ ντη ρί ου σύρ µα τος, κδ) ευ θυ -
γραµ µι στές σύρ µα τος, κε) κα τα σκευ α στές σύρ µα τος χάρ του και κα τα σκευ α -
στές α γκα θω τού σύρ µα τος, κζ) κατασκευαστές συσσωρευτών µε
επεξεργασία µετάλλων (µολύβδου, νικελίου, καδµίου, σιδήρου).
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
από τις παραπάνω ει δι κό τη τες (α-κε) και σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη 
(Δ∆Α 18/2011).

4.4. Α πα σχο λού µε νοι σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και
το χει ρι σµό µη χα νη µά των. 
Δ∆η λα δή : α) βουρ τσα δό ροι και βουρ τσα δό ροι γυ α λί σµα τος µε τάλ λων, β) τρο -
χι στές, γ) µαζ γα λα τζή δες, δ) τορ νευ τές φύλ λων µε τάλ λου, ε) γαλ βα νι στές -
κασ σι τε ρω τές, στ) πο ντα δό ροι, ζ) µη τρα δό ροι, η) βα φείς µε τάλ λων και βα -
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φείς η λε κτρο στα τι κής βα φής, θ) ε πι µε ταλ λω τές, ι) ε πι νι κελ λω τές, ια) χει ρι -
σ τ έ ς  
µη χα νών αυ τό µα της συ γκόλ λη σης, ιβ) οι ερ γα ζό µε νοι στην πυ ρα σφά λει α σε
πλοί α, σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές και ιγ) α πο γρε ζώ µα τος σφαι ρό µυ λων.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
α πό τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες και σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη
(Δ∆Α 18/2011).

4.5. Α ναρριχώµενοι καθαρισµού πλοίων
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη.
Για να χα ρα κτη ρι σθεί κά ποι ος ως ει δι κευ µέ νος α ναρ ρι χώ µε νος ερ γά της κα -
θα ρι σµού πλοί ων και λοι πών πλω τών µέ σων, πρέ πει α πα ραί τη τα να έ χει ερ γα -
σθεί πριν ως κοι νός κα θα ρι στής πλοί ων, του λά χι στον για µια δι ε τία και να 
εί ναι εκ παι δευ µέ νος στην α ναρ ρί χη ση και τη χρή ση των α πα ραί τη των µέ σων 
α σφα λεί ας, για την εκ πλή ρω ση της α πο στο λής του.
Oι πα ρα πά νω ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες α πα σχο λού νται στην α πο µά κρυν ση α ντι -
κει µέ νων και υ λι κών κά θε φύ σης που µε τα κι νού νται εύ κο λα, κα θώς και κά θε
τύ που και εί δους ε πι κα θή σε ων, µε σκο πό να κα θα ρι σθούν και να ευ πρε πι -
σθούν οι πε ρι ο χές που α ναρ ρι χή θη καν, ό που και αν βρί σκο νται αυ τές, ό πως,
πά νω σε πλω τές ή µό νι µες δε ξα µε νές, κα θώς και πά νω σε πλοί α και γε νι κά
πά νω σε κά θε πλω τό µέ σο, εί τε αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές
δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί -
νες ή δε ξα µε νές, εί τε υ πό ε ξο πλι σµό (Δ∆Α 18/2011).

4.6. Κατασκευής εξαρτισµού πλοίων κ.λπ.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη.
Oι πα ρα πά νω ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες α πα σχο λού νται στην κα τα σκευ ή ε ξάρ τη -
σης πλοί ων, κα τα σκευ ή συρ µα τό σχοι νων α νάρ τη σης βα ρών και πρόσ δε σης
πλοί ων, κο πή και ρα φή κα λυµ µά των λέµ βων, κο πή και ρα φή τε ντών, κα θώς
και σε κά θε άλ λη ερ γα σία ι στι ορ ρα φί ας και κα τα σκευ ής ε ξαρ τι σµού πλοί ων
(Δ∆Α 18/2011).

4.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών
(κοι νώς µα νου βρα δό ροι)
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο -
τε ερ γο δό τη.
Oι πα ρα πά νω ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες α πα σχο λού νται στην α νύ ψω ση, µε τα κί νη -
ση, µε τα φο ρά, το πο θέ τη ση κ.λπ. δι α φό ρων βα ρέ ων βα ρών και λοι πών α ντι κει -
µέ νων µε τη βοή θει α ει δι κών µέ σων και ερ γα λεί ων µέ σα και έ ξω α πό τους 
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χώ ρους των ερ γο στα σί ων, πά νω σε πλοί α κα θώς και πά νω σε κά θε πλω τό µέ -
σο γε νι κά, εί τε αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε
στη θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές,
εί τε υ πό ε ξο πλι σµό (Δ∆Α 18/2011).

4.8 . Κλινεργάτες και ελαιοχρωµατιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/2011).

4.9. Καθαρισµού πλοίων
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη.
Oι πα ρα πά νω ερ γά τες α πα σχο λού νται σε ο ποι α δή πο τε φύ σης ερ γα σί ες 
κα θα ρι σµού ε σω τε ρι κά ή ε ξω τε ρι κά, πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές
και πά νω σε πλοί α και γε νι κά πά νω σε κά θε πλω τό µέ σο, εί τε αυ τά βρί σκο νται
πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, εί τε υ πό ναυ πή γη -
ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές, εί τε υ πό ε ξο πλι σµό 
(Δ∆Α 18/2011).

4.10. Απασχολουµένοι σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και
το χει ρι σµό µη χα νη µά των.
Δ∆η λα δή: α) κα θα ρι σµό υ φά λων, β) µα τσα κο νι σµό, γ) υ δρο βο λι σµό, δ) υ φα λο -
χρω µα τι σµό και ε) χρω µα τι σµό γε νι κά πλοί ων και γε νι κά κά θε πλω τού µέ σου,
εί τε αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ -
σα, εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές, εί τε υ πό 
ε ξο πλι σµό. 
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
α πό τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες (α - ε) κα θώς και στην ει δι κό τη τα του ψηγ µα -
το βο λι στή (αµ µο βο λι στή) (Δ∆Α 18/2011).

4.11. Ψηγµατοβολιστές (Αµµοβολιστές)
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε στις ει δι κό τη τες
του ψηγ µα το βο λι στή (αµ µο βο λι στή), κα θα ρι στή υ φά λων πλοί ων, µα τσα κο νι -
στή πλοί ων και χρω µα τι στή πλοί ων σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη.
Oι πα ρα πά νω ερ γά τες α πα σχο λού νται στη ξη ρά, κα θώς και πά νω σε πλω τές
ή µό νι µες δε ξα µε νές, πά νω σε πλοί α και γε νι κά σε κά θε πλω τό µέ σο, εί τε 
αυ τά βρί σκο νται πά νω σε µό νι µες ή πλω τές δε ξα µε νές, εί τε στη θά λασ σα, 
εί τε υ πό ναυ πή γη ση πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες ή δε ξα µε νές, εί τε υ πό ε ξο -
πλι σµό (Δ∆Α 18/2011).

4.12. Μονίµων και πλωτών δεξαµενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούµενοι
σε ερ γα σί ες που συν δέ ο νται ά µε σα µε τη λει τουρ γία και το χει ρι σµό µη χα -
νη µά των.

Δ∆η λα δή  α) στην α νέλ κυ ση, στή ρι ξη, δε ξα µε νι σµό, α πο δε ξα µε νι σµό κ.λ.π.
των πλοί ων που ε πι σκευ ά ζο νται και γε νι κά κά θε πλω τού µέ σου, πά νω σε πλω -
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τές και µό νι µες δε ξα µε νές, β) στη στή ρι ξη των ναυ πη γού µε νων πλοί ων κά θε
πλω τού µέ σου γε νι κά, εί τε πά νω σε πλω τές ή µό νι µες δε ξα µε νές, 
εί τε πά νω σε ναυ πη γι κές κλί νες, γ) στον κα θα ρι σµό, ευ πρε πι σµό και συ ντή -
ρη ση των πλω τών και µό νι µων δε ξα µε νών, κα θώς και των ναυ πη γι κών κλι νών.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη (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 πα ρα πά νω ερ γά τες α πα σχο λού νται στις κι νή σεις των πλοί ων κά θε εί δους,
ό πως π.χ. πλευ ρί σεις, προσ δέ σεις, µε θορ µί σεις, δε ξα µε νι σµούς, α πο δε ξα µε -
νι σµούς, α πό πλους κ.λπ. κα θώς και στην κα θέλ κυ ση και α νέλ κυ ση α γκύ ρων,
αρ µά τω ση ε ξαρ τη µά των πλοί ων και λοι πά (Δ∆Α 18/2011).

4.14. Εργάτες κίνησης µικρών πλωτών µέσεων (βενζινακάτων)
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο -
τε ερ γο δό τη.
Oι πα ρα πά νω ερ γά τες α πα σχο λού νται στην κί νη ση µι κρών πλω τών µέ σων
(βεν ζι να κά των) και δεν υ πό κει νται σε ναυ το λό γη ση, ό πως οι συ να φείς δι α τά -
ξεις του Y.Ε.Ν. (Δ∆Α 18/2011).

4.15. Εργάτες κίνησης και συντήρησης µη αυτοκινήτων πλωτών γερανών
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία θε ω ρεί ται αυ τή που πραγ µα το ποιή θη κε σε ο ποι α δή πο τε 
ει δι κό τη τα που προ βλέ πε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση και σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη.
Oι πα ρα πά νω ερ γά τες δεν υ πό κει νται σε ναυ το λό γη ση, ό πως οι συ να φείς 
δι α τά ξεις του Y ΕΝ, α πα σχο λού νται σε ο ποι α δή πο τε ερ γα σία πά νω σε πλω -
τούς µη αυ το κι νού µε νους γε ρα νούς, ε κτός α πό το χει ρι σµό του α νυ ψω τι κού
συ στή µα τος και το χει ρι σµό των µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε ων για τα ο ποί -
α α παι τεί ται η α ντί στοι χη ά δει α του Y πουρ γεί ου Βι ο µη χα νί ας και Ε νέρ γει ας
(Δ∆Α 18/2011).

5. Α Δ∆ΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
5.1. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης
5.2. 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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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.

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).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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