ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ
Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΛΖ ΣΖ ΥΩΡΑ.

ηελ Αζήλα ζήκεξα....24 Ηνπλίνπ 2008..νη ππνγξάθνληεο αθελφο θ.θ. .Γεκήηξηνο
Αζεκαθφπνπινο θαη Νηθφιανο θνξίλεο, σο εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο
πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηθψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο «ΓΔΒΔΔ» θαη
Βαζίιεηνο Ληακέηεο θαη Αλδξέαο Βεξδνχιεο, σο εθπξφζσπνη ηεο Δληαίαο
Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ Δπηζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ, Μεραλεκάησλ,
Μνηνζπθιεηψλ «Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ» θαη Αλδξνπιάθεο Γεψξγηνο θαη ππξίδσλ
ηπιηαξνγηάλλεο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ Αινπκηλίνπ
ηδεξνθαηαζθεπαζηψλ,
αθεηέξνη νη ηεθαλφπνπινο Ησάλλεο θαη ηακαηάθεο Κσλ/λνο, σο εθπξφζσπνη ηεο
Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ «Π.Ο.Δ.Μ» φινη λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ..Δ, ζπκθψλεζαλ θαη
ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο:

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη, φινη ρσξίο εμαίξεζε νη
εξγαδφκελνη,εξγαηνηερλίηεο, ππάιιεινη θαη βνεζνί ηερληηψλ ησλ θάζε είδνπο
κεηαιινπξγηθψλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ απηψλ πνπ
αζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή επεμεξγαζία, επηζθεπή ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία
θ.ι.π κεηάιισλ φιεο ηεο ρψξαο ή ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο θ.ι.π κεηάιινπ άιισλ
επηρεηξήζεσλ ή εθκεηάιιεπζεο ή εξγνιήπηεο ή ππνθαηαζθεπαζηέο θαη
εξγνιάβνπο πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο επη θάζε είδνπο κεηάιισλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο
πνδειάησλ. ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη απφθνηηνη κέζσλ αλαγλσξηζκέλσλ απν
ην θξάηνο ζρνιψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο. ( Γ.Α 24/2004).
Ζ παξνχζα ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνληαη απν ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα ζχκβαζε ηεο ΠΟΒΑΚΩ (ηερληηψλ θαη βνεζψλ ηερληηψλ
αξγπξνρξπζνρνίαο, πνιπηίκσλ κεηάιισλ θαη σξνινγνπνηίαο.
ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη
ζεξκή δηέιαζε.
Δπίζεο νη εξγαηνηερλίηεο θαη ππάιιεινη κεηάιινπ κε ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο
εηδηθφηεηεο αλεμάξηεηα απν ην είδνο ηεο επηρείξεζεο:

Η- ΣΔΥΝΗΣΔ – ΣΔΥΝΗΣΡΗΔ

1.Όζνη ηερλίηεο, εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο παξαγσγήο ,
επεμεξγαζίαο, επηζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο θ.ι.π. θάζε είδνπο
κεηάιινπ θαη ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζε
θαηαζθεπέο πιαηζίσλ Ακαμσκάησλ θαη ζπλεξγείσλ απηψλ, θαζψο θαη ζπλεξγείσλ
θάζε είδνπο επηζθεπήο απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, γεσξγηθψλ θαη ζθαπηηθψλ
κεραλεκάησλ θαη πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζε
ζπλαξκνινγήζεηο, θαηαζθεπέο, ή επηζθεπέο δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ νρεκάησλ
παξαγσγήο ειεθηξνδίσλ, παξαγσγή- επηζθεπή φπισλ ή ηκεκάησλ φπισλ ή νπιηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ππξνκαρηθψλ θαζψο θαη εθξεθηηθψλ, παξαγσγή βηηξηλψλ θαη
θσηηζηηθψλ, παξαγσγή –επηζθεπή εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θάζε είδνπο, ζηελ
παξαγσγή θαη επηζθεπή νηθηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ ζπζθεπψλ, ζηελ παξαγσγή θαη
επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξνληθνχ, ειεθηξνινγηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ
πιηθνχ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίεο), ζηελ
παξαγσγή, επηζθεπή κεηαιιηθψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο, αζιεηηθψλ
νξγάλσλ θαη ζε είδνπο κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο, πάζεο θχζεσο θαιψδηα, ειεγθηέο
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε θιηκαηηζηηθψλ
κεραλεκάησλ παληφο ηχπνπ ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ
ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ινηπψλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ- ήρνπ –αθήο –ππξαζθάιεηαο
θ.ι.π., ζε φιε ηε ρψξα.
2.Σερλίηεο: ζηδεξνπξγνί, ζπγθνιιεηέο πάζεο θχζεσο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο άλεπ
πηπρίνπ, νμπγνλνθνιιεηέο, νμπγνλνθφπηεο, θνπήο δηακφξθσζεο κεηάιισλ,
θινγνρεηξηζηέο, ζπλαξκνινγεηέο πιαηζίσλ, κνληαδφξνη, πνληαδφξνη, θαλνπνηνί,
βαθείο, μπινπξγνί, δηαθνζκεηέο, ηαπεηζέξεδεο, ηερλίηεο θιηκαηηζκνχ, βνπξηζαδφξνη,
εθαξκνζηέο, ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνπ, ξάληηαι, ξεθηηθηέ, πιάλεο,
θξεδνδξάπαλνπ, γξαλαδνθφπηε, κπφξηγθ, παληνγξάθσλ θ.ι.π), ηξνρηζηέο, κεραληθνί
απηνθηλήησλ, κεραληθνί γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηερλίηεο θξέλσλ, θαλνπνηνί,
ειεθηξνηερλίηεο (ειεθηξνιφγνη απηνθηλήησλ), κεραλνηερλίηεο κεραλψλ ζαιάζζεο,
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πάζεο θχζεσο Μ.Δ.Κ.,ειεθηξνληθνί ζπζθεπψλ
ζαιάζζεο, ειεθηξνληθνί ζπζθεπψλ μεξάο, ηερλίηεο θσηηζηηθψλ, ιεπθνζηδεξνπξγνί,
καδγαιαηδήδεο, ρχηεο θάζε κεηάιινπ, πξαθηηθνί κεραληθνί, εξγαηνηερλίηεο
θαζαξηζκνχ πινίσλ, ηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ληπαληέο θαη
πιχληεο, θακηλεπηέο, ζηξαληδαδφξνη, ρεηξηζηέο απηνκάησλ – εκηαπηνκάησλ
ρεηξνθηλήησλ πξεζζψλ, κεραλνμπινπξγνί ζπληεξεηέο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θνπήο κεηάιινπ (ςαιιίδηα),
εξγάηεο απνζεθψλ, πδξαπιηθνί απηνθηλήησλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θφξηηζεο
κπαηαξηψλ (θνξηηζηέο), ακκνβνιηζηέο, πδξνβνιηζηέο θαη ρξσκαηηζηέο, ηερλίηεο
ειεγθηέο πνηφηεηαο, ηερλίηεο θάζε είδνπο επεμεξγαζία, επηζθεπή, ζπληήξεζε,
ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία επη κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θάζε είδνπο.
(πίλαθαο ηερλίηεο-ηξηεο)

ΗΗ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ

ΗΗΗ ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΔ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ή ΔΡΓΟΤ
ΠΟΤ ΓΟΤΛΔΤΟΤΝ Δ:

1.α) Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε δηαιχζεηο πινίσλ
β) ζε δηάθνξεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα
γ) ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο κεηάιινπ ή ηκήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιινπ άιισλ
επηρεηξήζεσλ.
2.Λεβεηνπνηνί, ειαζκαηνπξγνί θαη κνληαδφξνη ειαζκαηνπξγνί, νμπγνλνθνιιεηέο,
κνληαδφξνη δηακνξθσηέο θαη κνληαδφξνη ζσιήλσλ, ζσιελνπξγνί, πδξαπιηθνί
πινίσλ, ακκνβνιηζηέο, πδξνβνιηζηέο, καηζαθνληζηέο, βαθείο, πθαινρξσκαηηζηέο,
καλνπβξαδφξνη, θαζαξηζηέο, ζθαισζαηδήδεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο, θινγνρεηξηζηέο,
κεραλνπξγνί, κεραλνηερλίηεο, εθαξκνζηέο θαη θάζε άιιε ηερληθή εηδηθφηεηα πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα (θαηεγνξία Η σο άλσ).

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ
ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

1.Δξγάηεο-ηξηεο απιήο, αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (κφλν νη εθηφο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο), εξγάηεο –ηξηεο θαζαξηφηεηαο, απνζεθψλ, γξαθείσλ.
(Πίλαθαο «Δξγάηεο Απιήο Γεληθψλ Καζεθφλησλ)
2.Δξγάηεο κνλίκσλ ή πισηψλ δεμακελψλ θαη λαππεγηθψλ θιηλψλ, πνπ
απαζρνινχληαη ζηελ αλέιθπζε, ζηήξημε, δεμακεληζκφ, απνδεμακεληζκφ θ.ι.π. ησλ
επηζθεπαδνκέλσλ θαη λαππεγνπκέλσλ πισηψλ κέζσλ, θαζψο θαη εξγάηεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηνλ εππξεπηζκφ θαη ζπληήξεζε πισηψλ θαη κνλίκσλ δεμακελψλ θαη
λαππεγηθψλ θιηλψλ, θαζψο θαη εξγάηεο θίλεζεο πινίνπ.
3.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηα εξγνζηάζηα: Υαιπβδνθχιισλ,
ραιπβνπξγίαο, θιπ κεηαιινπξγηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζε κεηαιινπξγηθά
ηκήκαηα νηαζδήπνηε επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη απηή κεηαιινπξγηθή, κε ηηο
παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
4.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε απιά, εκηαπηφκαηα ή απηφκαηα κεραλήκαηα,
πνπ εξγάδνληαη ζηα έιαζηξα, θιηβάλνπο, ςαιίδηα θνπήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ
πξντφλησλ, κεραλήκαηα δηακφξθσζεο, γξακκέο θαζαξηζκνχ θαη επηθαλεηψλ,
απνμεηδψζεηο, ζπληήξεζε ππξίκαρσλ επελδχζεσλ θιηβάλσλ θαη ινηπνί εξγαδφκελνη
ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο.

5.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο
επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο θιπ, θάζε είδνπο κεηάιινπ, ζε ηππψζεηο θαξδηψλ, ζε
πξνηππνπνηία΄, ζε δηαθνζκήζεηο παληφο είδνπο, ζε πιαζηηθνπνηήζεηο ζε ρπηήξηα
(ζηδήξνπ, ραιθνχ, ρπηνζηδήξνπ, νξεηράιθνπ, αινπκηλίνπ, κνιχβδνπ θ.ι.π).
6.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ: ε κεραλήκαηα ιεπθνζηδεξνπξγίαο,
θπηηνπνηίαο θνπηίσλ κεηάιινπ, ρπηφπξεζζεο, ζε ζηδεξέο θαηαζθεπέο, ζε
ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζε
κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο θάζε είδνπο, ζε θιεηζξνπνηίεο, ζε ζπξκαηνπξγία, ζε
θαξθνβεινλνπνηία, ζε βηδνπνηία ζε ραιθνπξγία, θαη νξεηραιθνπξγία ζε παξαγσγή
θαη επεμεξγαζία αινπκηλίνπ θαη αινπκηλνράξηνπ, ζε πξέζζεο ραιθνχ, ζε πξέζζεο
πξνθίι αινπκηλίνπ, ζε ειεθηξνδηαβξψζεηο κεηξψλ θαη ζε δηνξζψζεηο κεηξψλ θαη
εμέιθπζεο πάζεο θχζεο κεηάιισλ ζε κεηαιιηθά έπηπια, ζε γεσξγηθά εξγαιεία, ζηελ
θαηαζθεπή ζπξκαηνπιεγκάησλ, ζε θάζε είδνπο δνκηθψλ πιεγκάησλ θαη πιεθηψλ
ζπξκάησλ κε απηφκαηε ζπγθφιιεζε ή κε, ζε πιπληήξηα θαη επζπγξακκίζεηο
ζχξκαηνο ζηελ παξαγσγή ειεθηξνδίσλ, θσηηζηηθψλ.
7.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζε εκαγηέ, ζε αλνπηήζεηο ινπηήξσλ,
ζε κπάληα πάζεο θχζεσο, ρξσκηψζεηο θαη αλνμεηδψζεηο, ζε ςεθαζκνχο άλσ θαη θάησ
ηχπσλ, ζε βνχξηζεο, πάζεο θχζεσο κεηάιινπ, ζε γαιβαληζκνχο.
8.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερλίηεο ζε ειεθηξνπφληεο, κήηξεο ζε βαθεία
κεηάιινπ, ζε επηληθεισηήξηα, ζε επηκεηαιιψζεηο, ζε κεραλέο απηνκάηνπ
ζπγθφιιεζεο, ζε ζπγθνιιήζεηο θαζηηέξνπ, ζε θάζε είδνπο ζπγθνιιήζεηο, ζε
ηξνρνχο, ζε καδγαιάδεο, ζε πξέζζεο παληφο είδνπο, ζε ζηξάηδεο, ζε κνιπβδνπξγία,
ζε θαηαζθεπέο εμαξηεκάησλ πινίσλ, ζε ακκνβνιέο, πδξνβνιέο, ζε
πδξνγνλνθνιιήζεηο θ.ι.π.
9.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ, ζαλ ειεγθηέο πνηφηεηνο (νπηηθφο θαη
κεραληθφο έιεγρνο π.ρ δηαζηάζεηο επηθαλεηψλ, ζθιεξφηεηα πιηθψλ θαηαζηξνθηθφο
θαη κε θαηαζηξνθηθφο έιεγρνο θ.ι.π.).
10.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ παξαγσγή, επηζθεπή,
ζπληήξεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ειεθηξνληθέο πιαθέηεο θαη ζε θάζε ηχπν
ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. ε εμαξηήκαηα
ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζαιάζζεο θαη μεξάο, θαζψο θαη νινθιεξσκέλσλ
θαηαζθεπψλ (ειεθηξηθνί πίλαθεο, ηειενξάζεηο, θνπδίλεο, ςπγεία (επαγγεικαηηθά,
νηθηαθά απηνθηλήησλ θ.ι.π), απνξξνθεηήξεο, ηνζηηέξεο, θσηηζηηθά,
ζεξκνζπζζσξεπηέο, ζεξκνζίθσλεο, ηειεπηθνηλσληαθά ηθξηψκαηα, ζπζηήκαηα
ελδνζπλελφεζεο θ.ι.π.).
11.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο
κεηαιιηθψλ θαισδίσλ θαη κε νπνηαδήπνηε επέλδπζε ή θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ
θνπηηψλ, ή ζε επηρεηξήζεηο θαλνπνηίαο.
12.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζην πηζζάξηζκα θάζε αληηθεηκέλνπ
θαη θαηαζθεπήο, πθαινρξσκαηηζκνχο, πθαινθαζαξηζκνχο, ρξσκαηηζκνχο,
καηζαθνληζκνχο, ακκνβνιηζκνχο, θαζαξηζκνχο, ρεηξηζκνχο πίεζεο( ακκνπδηέξεδεο)

θάζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη αληηθεηκέλνπ μεξάο, ζαιάζζεο θαη ζε
ζσιελνπνηίεο. ηελ αλέγεξζε θαη δηάιπζε ηθξησκάησλ παληφο ηχπνπ μπιίλσλ ή
κεηαιιηθψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν (μεξά ή πισηά κέζα), κεηαθνξέο βαξέσλ
αληηθεηκέλσλ (καλνπβξαδφξνη).
13.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε εξγαιεηνκεραλέο πάζεο θχζεσο θαη
εξγαιεηνεπηζθεπαζηέο πάζεο θχζεσο, πνπ εξγάδνληαη ζε ηφξλν, πιάλε, θξέδα,
δξάπαλν, θξεδνδξάπαλν, γξαλαδνθφπηε, ξεθηηθηέ, παληνγξάθν, κεραλέο
δπγνζηάζκηζεο, κπφξηλγθ,καδγαιά θ.ι.π. Ρπζκίζεηο απηνκάησλ θαη εκηαπηνκάησλ
κεραλψλ.
14.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ
ζπληήξεζε, επηζθεπή, απνζπλαξκνιφγεζε, ζπλαξκνιφγεζε, δνθηκαζηηθή
ιεηηνπξγία θ.ι.π. ησλ πάζεο θχζεσο θαηεγνξία θαη ηππνδχλακεο κεραλψλ
εζσηεξηθήο- εμσηεξηθήο θαχζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ
θαη ινηπψλ κεραληζκψλ απηψλ, είηε απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ μεξά, είηε ζε
θαηαζθεπαδφκελα θαη επηζθεπαδφκελα πισηά κέζα θαη δεμακελέο, είηε
εγθαηαζηεκέλεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηνχκελεο ζε θάζε ηχπν θαη
νπνηαζδήπνηε ηππνδχλακεο νρεκάησλ απηνθηλήησλ, ηξηθχθισλ, δηθχθισλ, πάζεο
θχζεσο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ειθπζηήξσλ, πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ θιάξθ,
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ.
15.Οη εξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θ.ι.π. πάζεο
θχζεσο θαηεγνξίαο θαη ηππνδχλακεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (μεξάοζάιαζζαο).
16.Οη εξγαδφκελνη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ πνπ επηζθεπάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ή
ζπλαξκνινγνχλ ζην πάγθν εμαξηήκαηα κεραλψλ θαη κεραλεκάησλ θαη εθαξκφδνπλ
απηά θαηά πεξίπησζε.
17.Οη εξγαδφκελνη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή παληφο
ηχπνπ ιέβεηα. Γηακνξθψζεηο ζσιήλσλ παληφο πιηθνχ, ζε πδξαπιηθά πινίσλ, ζε
ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε νμπγνλνθνπέο, ζε
ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ή ρεηξνθίλεηα κεραλήκαηα θνπήο θαη δηακφξθσζεο
ειαζκάησλ, ζε δηαιπηήξηα πινίσλ, ζε ζηδεξνπξγία.
18.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηνπο θαζαξηζκνχο πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ.
19.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή εξγαιείσλ θαη
κεραλεκάησλ θάζε είδνπο, ζηελ παξαγσγή – επηζθεπή νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ειεθηξνληθνχ
θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ζηελ παξαγσγή – επηζθεπή ζπζζσξεπηψλ.
20.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε πάζεο θχζεσο ακαμψκαηα θαη ζε ζπλεξγεία
απηνθηλήησλ, θαλνπνηεία , ειεθηξνινγία απηνθηλήησλ, ζηελ νδηθή βνήζεηα θαη
ζηαζκνχο νδηθήο βνήζεηαο.
21.ηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ηκεκάησλ απηνθηλήησλ (ςπγεία,εμαηκίζεηο,
θαηαιχηεο,θαζίζκαηα θ.ι.π.).

22.Δξγάηεο απνζήθεο πιηθψλ θαη κεηάιινπ ζε απνζήθεο ή ζε ρψξνπο εκπνξίαο
αθαηεξγάζησλ, εκηαθαηεξγάζησλ εηνίκσλ πξνηφλησλ κεηαιινπξγηθψλ
επηρεηξήζεσλ.
23.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε
κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ – αλίρλεπζεο – αθήο – ππξαζθάιεηαο θαζψο θαη ζηελ
ηνπνζέηεζε ζπληήξεζε ερεηηθψλ ζπζθεπψλ.
(Οη εξγαδφκελνη ησλ παξαγξάθσλ 2 –23 ακείβνληαη κε ηνλ πίλαθα «Δξγαδφκελνη
γεληθψο ζηηο επηρεηξήζεηο κεηάιινπ».

Γ. ΒΑΗΚΟΗ ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ
ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ
Σα θαηψηαηα φξηα βαζηθψλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
ππάγνληαη ζηελ παξνχζα απμάλνληαη θαηά 3% απν 1.1. θαη 3,5% απν 1.9θαηά ην
έηνο 2008 θαη 3% απν 1.1 θαη 3,5% απν 1.9 ην έηνο 2009 θαη δηακνξθψλνληαη σο
εμήο:
1.Tν θαηψηαην εκεξνκίζζην ησλ Σερληηψλ – ηξηψλ (θεθ.Η) δηακνξθψλεηαη απν
1.1.08 ζε 35,96
επξψ θαη απν 1.9.08 ζε 37,22
επξψ
απν 1.1.09 ζε

38,34

επξψ θαη απν 1.9.09 ζε 39,68

επξψ.

2.Σα θαηψηαηα φξηα βαζηθψλ κηζζψλ φισλ ησλ Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ .ΗΗ.αλεμάξηεηα απν ην είδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα αθφινπζα:
-

Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο Α ηάμεο

απν 1.1.08 916,12

επξψ θαη απν 1.9.08

948,18

απν 1.1.08 976,63

επξψ θαη απν 1.9.09

1010,81

επξψ
επξψ

-Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο Β ηάμεο
απν 1.1.0 8 871,50 επξψ θαη απν 1.9.08

902,00

επξψ

απν 1.1.09 929,06 επξψ θαη απν 1. 9.09 961,57

επξψ

3. Οη έθηαθηνη νξηζκέλνπ ρξφλν ή έξγνπ απαζρνινχκελνη ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗΗ
ακείβνληαη σο εμήο:

- Σερλίηεο έσο 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, θαηψηεξν εκεξνκίζζην
απν 1.1.08 65,02

επξψ θαη απν 1.9.08

67,29

Απν 1.1.09 69,31

επξψ θαη απν

71,73

1.9.09

επξψ
επξψ

Πάλσ απν 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαηψηεξν εκεξνκίζζην
απν 1.1.08 70,95

επξψ θαη απν 1.9.08

Απν 1.1.09 75,63

επξψ θαη

1.9.09

73,43
78,27

επξψ
επξψ.

-Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ησλ πην πάλσ ακείβνληαη κε θαηψηεξν εκεξνκίζζην
απν 1.1.08 49,07 επξψ θαη απν 1.9.08 50,79 επξψ
Απν 1.1.09 52,31 επξψ θαη απν 1.9.09 54,14 επξψ
ηα εκεξνκίζζηα ησλ εηδηθνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
πάζεο θχζεσο επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απν ηελ παξνχζα εθηφο ηνπ επηδφκαηνο
αλαξξίρεζεο 15% θαζψο θαη ην επίδνκα επίβιεςεο εξγνδεγψλ –πξντζηακέλσλ 20%
4.Οη εξγαδφκελνη ηνπ θεθαιαίνπ ΗV εθ φζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο, ακείβνληαη κε θαηψηεξν εκεξνκίζζην
απν 1.1.08 34,70 επξψ θαη απν 1.9.08

35,91

επξψ

απν 1.1.09 36,99 επξψ θαη απν 1.9.09 38,28

επξψ

Όινη φζνη πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθέξνληαη σο βνεζνί ηερληηψλ κε ηελ ζπκπιήξσζε
ηξηψλ εηψλ γεληθήο πξνυπεξεζίαο ζεσξνχληαη σο ηερλίηεο θαη ακείβνληαη κε ηνπο
φξνπο ακνηβήο ησλ ηερληηψλ (θεθάιαην .Η.).
5.Αλήιηθνη εξγαδφκελνη ειηθίαο απν 15 έσο θαη 17 εηψλ θαζψο θαη νη
καζεηεπφκελνη πνπ εηδηθεχνληαη θαη είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ ακείβνληαη φπσο νξίδεη
ε εθάζηνηε ΔΓΔ.

Δ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ
1. Σξηεηηψλ
΄φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ηεο παξνχζαο ρνξεγείηαη επίδνκα ηξηεηηψλ ζε
πνζνζηφ 6% γηα ηηο 3 πξψηεο ηξηεηίεο θαη 4% γηα ηηο 3 επφκελεο θαη κέρξη 6 ηξηεηίεο.
Όια ηα πνζνζηά ησλ ηξηεηηψλ ππνινγίδνληαη πάλσ ην θαηψηεξν βαζηθφ ησλ
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.

Απν ηελ σο άλσ ξχζκηζε εμαηξνχληαη
Α- Οη ειεθηξνζπγθνιιεηέο Α θαη Β ηάμεο ησλ νπνίσλ νη κηζζνί πξνζαπμάλνληαη κε
επίδνκα πνιπεηνχο ππεξεζίαο ( 7 ηξηεηίεο). Οη ηξείο πξψηεο ηξηεηίεο κε πνζνζηφ 6%,
νη ππφινηπεο ηέζζεξηο κε πνζνζηφ 5%.
αλ πξνυπεξεζία ππνινγίδεηαη απν ηνλ πξψην ρξφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
απηήο ηνπ βνεζνχ ειεθηξνζπγθνιιεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο
ειεθηξνζπγθφιιεζεο κέζα θαη έμσ απν ηε ρψξα, ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε (κφλν
γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο).
To επίδνκα ηξηεηίαο δίδεηαη κε ηε κνξθή ηεζιαζκέλνπ ζπζηήκαηνο.
Ωο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηνπ επηδφκαηνο πνιπεηνχο ππεξεζίαο
ιακβάλεηαη ν θαηψηεξνο βαζηθφο κηζζφο πξνζαπμεκέλνο θάζε θνξά κε ηηο
πξνεγνχκελεο ηξηεηίεο (κφλν γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο).
Β) Οη εξγαδφκελνη απιήο, θαζαξηφηεηαο θαη νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (εθηφο
παξαγσγήο) πνπ παίξλνπλ 3 ηξηεηίεο απν 6%. Σα πνζνζηά ησλ ηξηεηηψλ,
ππνινγίδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πάλσ ζην θαηψηεξν βαζηθφ ησλ σο άλσ
εηδηθνηήησλ(Δ 17.6.93).

2.Δπίδνκα νηθνγελεηαθφ
Δπίδνκα γάκνπ 10% ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ ή
ζχδπγν αλεμάξηεηα αλ εξγάδεηαη ν ή ε ζχδπγνο ή ζπληαμηνδνηείηαη. Σν επίδνκα απηφ
ππνινγίδεηαη πάληα επη ηνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηηο ηξηεηίεο κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ.
Σν επίδνκα νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θαηαβάιιεηαη επίζεο ζηνπο ρήξνπο-εο,
δηαδεπγκέλεο – νπο, θαζψο θαη ζηηο άγακεο κεηέξεο εθφζνλ απηνί έρνπλ ηελ
επηκέιεηα ησλ παηδηψλ (Δ 17.6.93, ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ ..Δ 1991)

3. ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΟ ΔΠΗΓΟΜΑ
Καηαβάιιεηαη πάληα ππνινγηδφκελν ζηα λέα θαηψηεξα εκεξνκίζζηα ή κηζζνχο ηεο
παξνχζαο θαη ζηα πνζνζηά ή ηηο εηδηθφηεηεο ησλ απαζρνινπκέλσλ εξγαηνηερληηψλ
κεηάιινπ , ( πιελ ησλ Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ), φπσο πξνβιέπεηαη απν ηηο ππάξρνπζεο
Γ.Α θαη Δ ηνπ θιάδνπ θ.ι.π.

4.α-ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ Α θαη Β ηάμεο
β-ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ άλεπ πηπρίνπ

Ο ζπλνιηθφο κελαίνο κηζζφο (βαζηθφο ζπλ ηξηεηίεο) πξνζαπμάλεηαη κε επίδνκα
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 20%.

Α-Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 12% δίδεηαη:
. Γηα ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο
α- ηδεξνπξγνχο, ζθπξειάηεο θαη θακηλεπηέο, πδξνγνλνθνιιεηέο –
κνιπβδνπξγνχο θαη εξγάηεο εκαγηέ. Καξδηνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνπο
ρψξνπο ησλ ρπηεξίσλ θαη εξγάηεο πξνεηνηκαζίεο ηεο άκκνπ θαη απνθνκηδήο ρπηψλ.
β.Ναππεγνεπηζθεπαζηηθφο θιάδνο. ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ
Ναππεγνεπηζθεπααζηηθνχ θιάδνπ πνπ εξγάδνληαη ζηα ππν επηζθεπή αλέγεξζε θαη
εμνπιηζκφ πινία, πισηέο δεμακελέο, λαππεγηθέο θιίλεο θ.ι.π
Μεραλνηερλίηεο, ζσιελνπξγνχο, εθαξκνζηέο ζσιελνπξγνχο,ειαζκαηνπξγνχο,
ειαζκαηνπξγνχο –ζπλαξκνινγεηέο, πειεθεηέο, θαξθσηέο, νμπγνλνθνιιεηέο
(θινγνρεηξηζηέο), ακκνβνιηζηέο, ιεβεηνπνηνπο, θαζαξηζηέο πινίσλ, εξγάηεο θαη
αλαξξηρψκελνπο εξγάηεο αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε είδνπο ηθξησκάησλ.
Δξγάηεο κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ (θνηλψο καλνπβξαδφξνη).
ηνπο κηζζσηνχο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, πνπ εξγάδνληαη κφληκα θαη φρη
πξφζθαηξα ζηηο δεμακελέο θαη αλήθνπλ νξγαληθά ζηα κφληκα πιεξψκαηά ηνπο.
ηνπο κηζζσηνχο πνπ απαζρνινχληαη κφληκα θαη φρη πξφζθαηξα ζε θάζε είδνπο
εξγαζίεο επελδχζεσλ, κεηαιιηθψλ ή πιαζηηθψλ, θαη κνλψζεσλ.
Τθαινρξσκαηηζηέο, ρξσκαηηζηέο πινίσλ θαη καηζαθνληζηέο πινίσλ.
Β.Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 15% δίδεηαη

γηα ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο

Σππσηέο ηχπσλ (θαινχπηα) απν άκκν, πνπ απαζρνινχληαη ζηα ρπηήξηα,
ειαηνρξσκαηηζηέο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πνπ εξγάδνληαη πηζηνιέην.
Βνπξηζαδφξνπο, ηξνρηζηέο , γαιβαληζηέο-θαζζηηεξσηέο, επηκεηαιισηέο,
επηληθειισηέο, ρεηξηζηέο κεραλψλ απηφκαηεο ζπγθφιιεζεο θαη πνληαδφξνπο.
Γ..Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο δίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε θαηαζθεπέο θαη
επηζθεπέο πιαηζίσλ ακαμσκάησλ παληφο ηχπνπ θαη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη
ζπλεξγείσλ απηψλ σο θαη ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο παληφο ηχπνπ απηνθηλήησλ θαη
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ φιεο ηεο ρψξαο.
α15% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο :
νμπγνλνθνιιεηέο, βαθείο, βνπξηζαδφξνπο, κνληαδφξνπο.

β.12% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο:
ζηδεξνπξγνχο, θαλνπνηνχο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο κεραλνπξγείσλ, εθαξκνζηέο
ακαμσκάησλ, μπινπξγνχο ακαμσκάησλ, ειεθηξνιφγνπο απηνθηλήησλ, κεραληθνχο
ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ηαπεηζέξεδεο.

γ 10% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο :
α.πιχληαο, ιηπαληάο, εξγάηεο απιήο απνθνκηδήο θαη ζπγθνκηδήο απνξξηκάησλ θαη
θαζαξηζηέο αθνδεπηεξίσλ.
Δηο ηνπο βνεζνχο θαη καζεηεπφκελνπο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαηαβάιιεηαη ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.

Γ. Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο20% δίδεηαη εηο:
Α.Σερλίηεο – ηξηεο, εξγάηεο – ηξηεο, πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα
θαη ζπλεξγεία θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο πγξψλ θαη μεξψλ ζπζζσξεπηψλ
(κπαηαξηψλ, μεξψλ ειεθηξηθψλ ζηήισλ) ζε φιε ηε ρψξα ππνινγηδφκελν ζηα
βαζηθά εκεξνκίζζηα.
Δ Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 15% δίδεηαη:
α. Δξγαδφκελνπο εξγάηεο- βνεζνί ) θαη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ
εγθαηάζηαζε επίβιεςε ζπληήξεζε θιπ Ζιεηξνληθψλ πζθεπψλ Θαιάζζεο
β. Σερλίηεο θαη (εξγάηεο – βνεζνί ) θαη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε
εξγαζίεο γξαθίηε. Οια ηα αλζπγηεηλά επηδφκαηα εθηφο ησλ ηερληηψλ ηα δηθαηνχληαη
θαη νη εξγάηεο θαη βνεζνί πνπ απαζρνινχληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
Σ. ΤΝΣΖΡΖΣΔ, κε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο παξνχζαο ..Δ ζε ρψξνπο εξγαζίαο
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο κεηαιινπξγηθψλ ή άιισλ πξντφλησλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη άιια
ή κεγαιχηεξα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα, ιακβάλνπλ θαη απηνί ηα αλάινγα απηά
επηδφκαηα.
Ζ. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 20% δίδεηαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο
παξαθάησ εξγαζίεο
Ζιεθηξηθνχο θιηβάλνπο ηήμεο κεηάιινπ.

Κιηβάλνπο δε εκθχζεζεο (L.D)
Θεξκή εμέιαζε κεηάιινπ
Κιηβάλνπο αλαππξάθησζεο
Κιηβάλνπο ηήμεο κε πεηξέιαην
Απινχο θάζεηνπο θιίβαλνπο παξαγσγήο ρπηνζηδήξνπ
ηε ρχηεπζε νπνηνπδήπνηε ξεπζηνχ ζεξκνχ κεηάιινπ.
Θ.. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 25% δίδεηαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο
ζηηο πςηθακίλνπο θαη θσθεξίεο.

4.Δπίδνκα Γεθαεηίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε
ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα
θαηαβάιιεηαη επίδνκα δεθαεηίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ζε πνζνζηφ 5% ππνινγηδφκελν
επη ησλ θαησηέξσλ κηζζψλ- εκεξνκηζζίσλ (Δ1993)

5. Δπίδνκα Αλαξξίρεζεο
Παίξλνπλ επηπιένλ 15% επίδνκα αλαξξίρεζεο επη ησλ εθάζηνηε θαηά θαηεγνξία
εξγαδνκέλνπ ηεο παξνχζεο ζπλνιηθά δηακνξθσκέλσλ εκεξνκηζζίσλ θαη κηζζψλ
(βαζηθφο + ηξηεηίεο) φζνη ηερλίηεο θαη νη βνεζνί ηνπο ή εξγαδφκελνη αζθνχλ εξγαζία
αλαξξηρψκελνη ζε ζθαισζηέο, ζε πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα, επη πινίσλ, θηηξίσλ,
νρεκάησλ θιπ. (Δ1993)

6. Δπίδνκα Δπίβιεςεο Δξγνδεγψλ – Πξντζηακέλσλ
Δπηπιένλ 20% ππνινγηδφκελν επη ηνπ θαησηέξνπ εκεξνκηζζίνπ ηερληηψλ δηθαηνχληαη
εξγνδεγνί – πξντζηάκελνη (Δ 1993).

7.Δπίδνκα Απηνκάησλ ή Ζκηαπηνκάησλ πζθεπψλ Ζιεθηξνζπγθφιιεζεο κε
αδξαλή αέξηα.

ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο θαηαβάιιεηαη επίδνκα 1,60 επξψ εκεξεζίσο γηα ην
ρεηξηζκφ ζπζθεπψλ Argon – Arcair. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη κφλν γηα ηελ
εκέξα πνπ νη ειεθηξνζπγθνιιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ζπζθεπέο ηνπιάρηζηνλ
επη 5 ψξεο (ΓΑ 44/97).

Σ. ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΑΡΟΥΔ θ.ι.π
ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1.ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πιελ ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε θαη ησλ Υπηψλ, νξίδεηαη ζε
5εκεξε εβδνκάδα, κε 40 ψξεο δνπιεηάο ρσξίο πεξηθνπή απνδνρψλ. (..Δ 1991)
Σν σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε
νξίδεηαη ζε 37,5 ψξεο ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα, ρσξίο πεξηθνπέο απνδνρψλ θαη γηα
φζνπο δνπιεχνπλ ζηα πινία.
Σν σξάξην ησλ ρπηψλ παξακέλεη φπσο νξίδεη ε πξνεγνχκελε ..Δ ( 5σξε
απαζρφιεζε ΓΔΝ 1457 ζει.1307). Γηα θάζε εξγάζηκε ψξα πέξαλ ηνπ 5σξνπ θαηά
ηελ εκέξα ηεο ρχηεπζεο, παίξλνπλ πξνζαχμεζε 1/5 ηνπ 5ψξνπ ζπλ 50% επ΄απηνχ.
ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηεο 1εο ψξαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ρχηεπζε θάζε
κέξα, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν γηα ηε κία απηή ψξα πξηλ ηε
ρχηεπζε ζε άιιε εξγαζία.(..Δ 1993 θαη 1991).

2.Αζζέλεηα – αηχρεκα θαη αλαξξσηηθή άδεηα.
Απν ηελ ζηηγκή πνπ ν εξγαδφκελνο κεηά απν αζζέλεηα ή αηχρεκα θξηζεί ηθαλφο πξνο
εξγαζία θαη εθφζνλ ε αληθαλφηεηα ηνπ δελ δηήξθεζε πάλσ απν έλα ρξφλν, ν
εξγνδφηεο εθφζνλ απαζρνιεί πξνζσπηθφ 20 αηφκσλ θαη άλσ, ηνπ παξέρεη εξγαζία
ζηελ επηρείξεζε, ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, φπσο ζπλέβαηλε πξηλ ην πεξηζηαηηθφ πνπ
επέθεξε ηελ αλαξξσηηθή άδεηα. (Δ 1993)

3.πλδηθαιηζηηθέο άδεηεο
Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο αλά κήλα δίλεηαη ζηνλ πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γεληθφ
γξακκαηέα θαη ηακία ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο δεπηεξνβάζκηαο νξγάλσζεο ηνπ

θιάδνπ. Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο δίλεηαη ζηνλ πξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα θαη
αληηπξφεδξν ησλ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξσηνβαζκίσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ. Ζ ίδηα άδεηα ρνξεγείηαη ζε πξφεδξν θαη γεληθφ γξακκαηέα ηεο πιένλ
αληηπξνζσπεπηηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο.
Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο άδεηεο κεη΄απνδνρψλ εθαξκφδνληαη ζε
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απν 30 εξγαδφκελνπο θαη άλσ.
Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο ηνπ Ν.1264/82.
Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο αλά κήλα δίλεηαη ζε αηξεηνχο εθπξνζψπνπο
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά
κέιε ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ΗΚΑ,ΑΟΔΚ,Δξγαηηθή Δζηία, ΟΑΔΓ, ΣΑΠΔΜ.
Απηή ε ζπγθεθξηκέλε άδεηα δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηηο άδεηεο ηνπ Ν.1264/82
(Δ1993).

4.πλδηθαιηζηηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη δηθαηψκαηα
Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ πηζηά ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε
αηπρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη λα ηεξνχλ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή
λνκνζεζία. Σα πξσηνβάζκηα θιαδηθά θαη εξγνζηαζηαθά ζσκαηεία, νη
δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο θαη ε ΓΔΔ, έρνπλ ην

δηθαίσκα ειέγρνπ (κέζσ εθπξνζψπσλ ηνπο ) ησλ επηρεηξήζεσλ καδί κε ηελ
επηζεψξεζε εξγαζίαο, ην ΗΚΑ θαη ην ΣΑΠΔΜ.
Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηρεηξήζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ, (εθπξνζψπσλ
ηνπο), θάζε βαζκίδαο θαηά ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη πέξα απν απηφ χζηεξα απν
ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε (Δ 1993).

5.Δθηφο έδξαο
ε πεξίπησζε απαζρνιήζεσο εξγαδνκέλνπ εθηφο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη φηαλ αθφκε ε
κεηάβαζε γίλεηαη κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ εξγνδφηε ή ηεο ζπγθνηλσλίαο, ν ρξφλνο
εξγαζίαο ππνινγίδεηαη απν ηελ ζηηγκή αλαρψξεζεο απ΄απηφ θαη ε ιήμε εξγαζίαο
είλαη ε ζηηγκή ηεο επαλαθνξάο ηνπ.

Γηα εξγαζία πνπ εθηειείηαη πέξαλ ησλ 60 ρηιηνκέηξσλ απν ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο
(έζησ θαη κε επαλαθνξά ζηελ έδξα ηνπ εξγαδφκελνπ δει.ρσξίο δηαλπθηέξεπζε), ε
δηαδξνκή εθφζνλ γίλεηαη εθηφο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ πιεξψλεηαη ππεξσξηαθψο.
ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία εθηειείηαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ
γίλεηαη ε επαλαθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ απζεκεξφλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, ε
επηρείξεζε ππνρξενχηαη, κε ηα δηθά ηεο έμνδα, λα εμαζθαιίζεη ζε απηφλ θαηάιιειν
νίθεκα δηακνλήο θαη ην εκεξνκίζζην θαηαβάιιεηαη δηπιφ (πξνζαχμεζε 100%). (Δ
1993 θαη 1991).
6.Γάια
Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο ή κε εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απν ην
πκβνχιην Κξίζεσο Βαξέσλ Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ σο ΒΑΔ, δηθαηνχληαη 1 (κία
) θηάιε ½ ιίηξνπ γάια εκεξεζίσο κε δαπάλε ηνπ εξγνδφηε. (Δ 1993).

7.Φφξκεο – Τπνδήκαηα
Ο εξγνδφηεο εθνδηάδεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο κε δχν θφξκεο εξγαζίαο ην ρξφλν
θαη κε δχν ξφκπεο εξγαζίαο ην ρξφλν ηηο εξγαδφκελεο.
ε φινπο ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο Α θαη Β ηάμεο, ζε αδεηνχρνπο θαη κε αδεηνχρνπο,
ζηνπο θινγνρεηξηζηέο, νμπγνλνθνιιεηέο, ρχηεο, ακκνβνιηζηέο θαη πδξνβνιηζηέο,
πάζεο θχζεσο γαιβαληζηέο, κπαληαδφξνπο, δίλεηαη έλα δεχγνο ππνδήκαηα απν
βαθέηηα ην ρξφλν.
Δπίζεο έλα δεχγνο ππνδήκαηα ηα ρξφλν παξέρεηαη ζε φζνπο εξγάδνληαη πάλσ ζε θάζε
είδνπο πισηά κέζα αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο (Δ1993).

8.Μπνπθάλ Δξγαζίαο
ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε δηάθνξεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο επηπιένλ παξέρεηαη ην ρξφλν έλα κπνπθάλ εξγαζίαο ην νπνίν έρεη
εηδηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε (ηδάθεη).
Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ παξνρέο ζε είδνο (πνδηέο, γάληηα, γπαιηά, θξάλε θ.ι.π), πνπ
δίλνληαη απν δηαηάμεηο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ή Δ θαη
δελ ζίγνληαη απν ηελ παξνχζα (Δ1993).

9.Πξνζδηνξηζκφο Πξνυπεξεζίαο

1.Πέξαλ φισλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πξνυπεξεζίαο (θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ), ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ:
α) αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ- πλαξκνινγεηψλ παίξλεηαη ππ’ φςηλ
θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ
εηδηθφηεηεο ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ηερλίηνπ θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβεηψλ
θαη ιεβήησλ, ηνπ ηερλίηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ
ειεθηξνζπγθνιιεηή, ηνπ νμπγνλνθνιιεηή (θινγνρεηξηζηνχ), ηνπ ζπλδέηνπ ζηδεξψλ
θαηαζθεπψλ, ηνπ πειεθεηνχ, ηνπ θαξθσηνχ, ηνπ θαιαθάηνπ, ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ
θνληξαδφξνπ θαη ηνπ πηζηνιαδφξνπ.
β)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ πλαξκνινγεηψλ θαη Διαζκαηνπξγψλ
πλδεηψλ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε
κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ζπλαξκνινγεηή ζπλδέηε, ηνπ
ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, θαη ηνπ
ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε.
γ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ Διαζκαηνπξγψλ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε
πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ζπλαξκνινγεηή
ζπλδέηε θαη ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε.
δ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ Διαζκαηνπξγψλ Μεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη
δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θ.ι.π. παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε
νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ
ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ
ηερλίηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εξγάηνπ κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ
(καλνπβξαδφξνπ).
ε)αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ-κεηαραξαθηψλ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε
πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ηερλίηε θαηαζθεπήο θαη
επηζθεπήο αηκνιεβήησλ θαη ιεβήησλ, ηνπ ηερλίηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ (εθηφο
ζηδεξνπξγνχ) ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηνχ, ηνπ θινγνρεηξηζηνχ,
ηνπ ζπλδέηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ πηζηνιαδφξνπ, ηνπ
ειαζκαηνπξγνχ ραξάθηνπ, ηνπ πειεθεηή, ηνπ θαξθσηή, ηνπ θαιαθάηε θαη ηνπ
θνληξαδφξνπ.
ζη)αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ – Υαξαθηψλ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε
πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
ηνπ ραξάθηε, ηνπ κειεηεηή ζρεδηαζηή λαππεγηθψλ γξακκψλ, ηνπ θαηαζθεπαζηή
ζρεδηαζηή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ κεηαραξάθηε, ηνπ
ειαζκαηνπξγνχ κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θαη ινηπψλ
κεηάιισλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή.
δ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Μεραλνπξγψλ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα
ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ζσιελνπξγνχ,
ηνπ εθαξκνζηνχ ζσιελνπξγνχ θαη ηνπ πδξαπιηθνχ.

ε)αλ πξνυπεξεζία ηνπ Δθαξκνζηή σιελψζεσλ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε
πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο:
ηνπ κεραλνηερλίηνπ, ηνπ ζσιελνπξγνχ, ηνπ πδξαπιηθνχ.
ζ)αλ πξνυπεξεζία ηνπ ηδεξνπξγνχ παίξλεηαη ππ΄φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα
ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ
θακηλαδφξνπ θαη ηνπ ππξσηή.
η)αλ πξνυπεξεζία ηνπ Οξεηραιθνπξγνχ θαη ρχηε νξεηράιθνπ – ηδεξνρχηνπ
παίξλεηαη ππ΄φςηλ ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο
παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ νξεηραιθνπξγνχ, ηνπ ρχηε νξεηράιθνπ, ηνπ ρχηε
αινπκηλίνπ.
θ)Γηα ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο, ζαλ πξνυπεξεζία παίξλεηαη ππ΄φςλ απηή πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ή θαη ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα, ζηνλ ίδην ή ζε άιιν
εξγνδφηε(Δ 1990).
2.Μεηά απν έγγξαθε αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη
ζε απηφλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ( 5 εκέξεο) πηζηνπνηεηηθφ
πξνυπεξεζίαο. Ο εξγνδφηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηιάβεη ζε απηφ νπνηνδήπνηε
ραξαθηεξηζκφ εηο βάξνο ηνπ εξγαδφκελνπ. (Δ1991).

10.Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο.
Δθαξκφδεηαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ΄αξηζκ.95/78 (ΦΔΚ ηεχρνο Α20/78. Σν
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην ζφξπβν θαη ν Ν.1568/85.
ε θάζε επηρείξεζε κε πάλσ απν 20 απαζρνινχκελνπο θαη εθ φζνλ δελ ππάξρεη
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζην ρψξν, ε ΠΟΔΜ ζην εμήο δχλαηαη λα νξίδεη έλα (1)
εξγαηνυπάιιειν σο εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Ν.1767/88.
(Δ1993).

Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο (ακκνβνιηζηέο
θ.ι.π εηδηθφηεηεο), ζε ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ ή δεκηνπξγήζεθαλ δπζκελείο ζπλζήθεο
εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα παξαηαζεί πέξαλ ησλ 5 σξψλ. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα
απαζρνιήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο, γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηνπ λνκίκνπ
σξαξίνπ ηνπο, ζε ζεκεία πνπ επηθξαηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (Δ
1991).

11.Παξαθξάηεζε ζπλδηθαιηζηηθήο ζπλδξνκήο κειψλ ζσκαηείνπ
ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο ΔΓΔ θαη εηδηθά ηνπ άξζξνπ 5 απν θνηλνχ
ζπκθσλνχκε φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη νη άιιεο επηρεηξήζεηο
πνπ έρνπλ ηκήκαηα παξαγσγήο επεμεξγαζίαο κεηάιινπ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα
παξαθξαηνχλ απν 1.12.91 θαηά ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ αλά κήλα ην νξηδφκελν θάζε θνξά απν ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (ΠΟΔΜ- Πξσηνβάζκηα) πνζφ ζαλ ειάρηζηε ζπλδξνκή
γηα ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα.
Ζ ζπλδξνκή απηή ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ απν
θνηλνχ ε ΠΟΔΜ θαη ην πξσηνβάζκην ζσκαηείν.
Ζ θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ηξείο ή έμη κήλεο ην αξγφηεξν θαη
ζα αξρίδεη κε ηε γλσζηνπνίεζε ζρεηηθήο δήισζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ
ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξαπεδηθφο
ινγαξηαζκφο.
.Δξγαδφκελνο δχλαηαη
έγγξαθε δήισζή ηνπ ζην
απηή νη ζπλδηθαιηζηηθέο
άξλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ
1991).

λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζπλδξνκήο, γη΄απηφ απαηηείηαη
πξσηνβάζκην ζσκαηείν ή ζηελ ΠΟΔΜ. ηελ πεξίπησζε
νξγαλψζεηο άκεζα γλσζηνπνηνχλ ζηελ επηρείξεζε ηελ
πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαθξαηείηαη ε ζπλδξνκή (Δ

12.Κχξηα θαη Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε
Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ θαιχπηνληαη απν ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ θχξηα θαη
επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ θαζψο θαη θιάδν πξφλνηαο ην ΣΑΠΔΜ.
Δμαηξνχληαη ηα ειεθηξνινγεία απηνθηλήησλ θαζψο θαη νη ειεθηξνιφγνη θαη νη
βνεζνί απηψλ.

13.Απφθνηηνη (Πηπρηνχρνη ) αλαγλσξηζκέλσλ Σερληηθψλ ζρνιψλ
Οη απφθνηηνη (πηπρηνχρνη) αλαγλσξηζκέλσλ Σερληθψλ ρνιψλ θαη ησλ Κέληξσλ
ηαρχξπζκεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ ΟΑΔΓ εηδηθνηήησλ ή
εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα ..Δ κε ηηο εηδηθφηεηεο π.ρ.,
α)κεραλνηερλίηε, β)ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, γ)ζηδεξνπξγνχ,δ)ιεβεηνπνηνχ,
ε)ζηδεξνρχηε, ζη)βνπξηζαδφξνπ θ.ά., κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο, θαζψο θαη φζνη
ραξαθηεξίδνληαη βνεζνί ηερλίηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε, ζεσξείηαη φηη
ζπκπιήξσζαλ ηξία ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη δηθαηνχληαη ην
λφκηκν βαζηθφ εκεξνκίζζην ηνπ πίλαθα ηερλίηεο –ηξηεο ηνπ θιηκαθίνπ 3-6 ηεο
παξνχζαο.

Ζ πξνυπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απν απηά ζηελ ίδηα
εηδηθφηεηα, πξνζηίζεηαη ζηα ηξία ρξφληα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λφκηκνπ βαζηθνχ
εκεξνκηζζίνπ πνπ δηθαηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ..Δ.

14.Δθπαίδεπζε – Δπαλεθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ
Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκθσλνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
λέαο ..Δ λα αλαιάβνπλ απν θνηλνχ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη
επαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε νξκεηηθή είζνδνο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη
επηζθεπήο ηνπ κεηάιινπ, ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο
πιεξνθνξηθήο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηα κέηξα γηα ηελ εμχςσζε ησλ γλψζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ.(Δ 1993).

15.Θεζκηθνί φξνη
Οη φξνη ησλ ΔΓΔ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα φπσο, εηήζηα άδεηα, άδεηα κεηξφηεηαο,
άδεηα γέλλεζεο παηδηνχ γηα ηνλ παηέξα, άδεηεο θάζε είδνπο γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, θαζψο θαη απνδεκίσζε απφιπζεο ησλ
εξγαηνηερληηψλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε
απηή ζην βαζκφ πνπ εηζάγνπλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο. (ΓΑ 21/2000).
Οη φξνη ηεο ΔΓΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδεκίσζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο
εξγαηνηερληηψλ (ηξηψλ), ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα, ηελ άδεηα θξνληίδαο παηδηνχ,
ηελ πξφζζεηε άδεηα εξγαδνκέλνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο , ηελ άδεηα γηα
ηελ κεηάγγηζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζεο , ηελ άδεηα ιφγσ
ζαλάηνπ ζπγγελνχο , ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο ησλ «εμαξηεκέλσλ» αηφκσλ
θαηά ηε πεξίνδν ηεο απεμάξηεζεο , εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ
ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη επλντθφηεξνη απν ηα ήδε
ηζρχνληα (ΓΑ 10/2002).

16.Μεηαβαηηθή – Γεληθή ξχζκηζε
Δπλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο, θαη ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαη απν λφκνπο, πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ή επηρεηξεζηαθή
ζπλήζεηα, θαζψο θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο, δελ ζίγνληαη κε ηελ παξνχζα
Όξνη ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ (ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ θαη
πξαθηηθψλ ζπκθσλίαο) πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη ξεηά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ (ΓΑ 21/2000).

17. Σα ζπκβαιιφκελα κέιε ζσξνχλ απηνλφεην θαη ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε κεηαμχ ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ δηαηάμεσλ θαη
αλαθεξνκέλσλ ζε παιαηφηεξεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ππεξηζρχνπλ νη
παιαηφηεξεο ξπζκίζεηο πιελ βεβαίσο ησλ αλαθεξνκέλσλ βαζηθψλ – εκεξνκηζζίσλ
θαη κηζζψλ.

18.Λνηπέο Ρπζκίζεηο
Απνθαζίδεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπζηήζνπλ θνηλή επηηξνπή πνπ ζα
αζρνιεζεί κε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ π.ρ. ζέκαηα
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ θαηά ην
δπλαηφλ ζπλαηλεηηθή ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ, γεληθφηεξα
πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ κε ζηφρν ηελ πξννπηηθή αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο κεηάιινπ.
Ζ επηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ ΠΟΔΜ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη
ν κήλαο Οθηψβξηνο ηνπ 2008. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν
Φεβξνπάξηνο ηνπ 2009.

Ζ παξνχζα ζ.ζε ζα έρεη δηεηή δηάξθεηα κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1.1.08

