
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. 
 

Άρθρο 106. 
  

Ιδιαζόντως βαριές και ανθυγιεινές εργασίες 
 
1. Στην ειδική προστασία που καθιερώθηκε με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 
του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει, υπάγονται από τους 
ασφαλισμένους στον κλάδο συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απασχολούμενοι σε 
κάποια ή σε κάποιες από τις κάτωθι ειδικώς απαριθμούμενες στο εδάφιο Α 
ιδιαζόντως βαριές και ανθυγιεινές εργασίες με τις αντίστοιχες ειδικότητες 
καθώς και τις ειδικότητες του εδαφίου Β. 
 

ΕΔΑΦΙΟ Α 
Εργασίες Ειδικότητες: 
1) Μεταλλεία 
Λιγνιτορυχεία, 
Ορυχεία, Λατομεία 
πάσης φύσεως, 
Ασβεστοποιεία   
 

Από 1/1/64 
«Το προσωπικό το απασχολούμενο αμέσως εις τα 
εργοτάξια εξορύξεως των προϊόντων τούτων, 
εξαιρουμένων των φυλάκων, θυρωρών και του 
προσωπικού γραφείων, έστω και εντός των εργοταξίων 
παρεχόντων τας υπηρεσίας των». 
 
Από 28/3/66 
«Το προσωπικό το απασχολούμενο αμέσως εις τα 
εργοτάξια εξορύξεως των προϊόντων τούτων, 
εξαιρουμένων των φυλάκων, θυρωρών και του 
προσωπικού γραφείων, έστω και εντός των εργοταξίων 
παρεχόντων τας υπηρεσίας των, ως και οι 
απασχολούμενοι εις καμινείαν και εμπλουτισμόν». 
 
Από 1/4/85 
«Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή  ιδιότητα εργαζόμενοι 
μέσα στον  εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης  
μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του 
εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος 
αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις». 
 

1A) Επιχειρήσεις 
κατεργασίας  του 
Ξηρού Ασβέστη.  
 

Από 1/11/79 
«Οι απασχολούμενοι στη φρύξη,  κονιοποίηση και τη 
συσκευασία σε σάκκους του Ξηρού Ασβέστη».  
 

2) Οικοδομικές και 
τεχνικές  εργασίες 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες μπετόν αρμέ (ανάμιξη, ανύψωση, 
μεταφορά και διάστρωση σκυροκονιάματος) – 
κονιασταί – μωσαϊκών δαπέδων – ξυλοτύπων – 
ξύλινων δαπέδων (παρκετοποιοί κλπ) – κατασκευής 
υπονόμων – φρεατορύκτες – ασφαλτοτεχνίτες – κτίστες 
– εκσκαφείς». 



Από 28/3/66 
«Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 58-72 του 
παρόντος Κανονισμού». 
 
 

3) Τσιμεντοβιομηχα-
νίες.   

Από 28/3/66 
«Όλο το εντός του εργοστασιακού  χώρου 
απασχολούμενο προσωπικό». 

4) Κατεργασία 
μαρμάρων 

Από 28/3/66 
«Εργατοτεχνίτες κοπής  και κατεργασίας μαρμάρων». 
 
Από 1/2/84 
«Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων 
καθώς και οι  απασχολούμενοι στην παραγωγή - 
παρασκευή μαρμαροψηφίδων και  μαρμαρόσκονης» 
 

5) Επεξεργασία 
στόκου γύψου 
Καολίνης - Τάλκ-
Θηραϊκής γης 
 

Από 28/3/66 
«Τριβείς - ψήστες-μυλωνάδες – τροφοδότες». 

6)Κεραμοποιεία-
πλινθοποιεία-
αγγειοπλαστεία.  

Από 1/1/64 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό». 

7) Φορτοεκφορτώ-
σεις ξηράς  και 
θάλασσας 
 
 

Από 1/1/64 
«Πρόσωπα  αναφερόμενα  στα κεφάλαια IΑ΄ και ΙΓ΄ του  
παρόντος Κανονισμού , εφόσον αυτά ασφαλίζονται ως 
φορτοεκφορτωτές». 
 
 
Από 16/3/66 
«Οι  κυρίως απασχολούμενοι με την άρσιν,    άνευ  
χρησιμοποιήσεως  μηχανικών μέσων, φορτίων βάρους 
τουλάχιστον 30 kg, προκειμένου περί ανδρών  και 20 
kg προκειμένου περί  γυναικών προς φόρτωση ή 
εκφόρτωση αυτών ή μεταφορά προς φόρτωση, 
στοίβαση, ταξινόμηση, ζύγιση, τακτοποίηση , διαλογή 
κλπ αυτών»  
  
Από 1/5/86 
«Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο  με την άρση 
βαρών, χωρίς τη    χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων, 
για  φόρτωση, εκφόρτωση στοίβαγμα,  ταξινόμηση, 
ζύγιση, τακτοποίηση,  διαλογή κλπ. αυτών» 
 

8)Βυρσοδεψία 
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες αποξήρανσης, συντήρησης 
δεματοποίησης και κατεργασίας » 



Από 1/7/77 
«Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξήρανσης, 
συντήρησης, δεματοποίησης και κατεργασίας των  
ακατέργαστων δερμάτων».              
 

9) Υπηρεσίες 
Υγιεινής 
 
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και 
καθαρισμός κλειστών    αγωγών ακαθάρτων υδάτων εν 
λειτουργία ως και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), 
εργάτες αποκομιδής, διαλογής και καταστροφής 
απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων-   οδοκαθαριστές-
εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία   συντήρησης 
και καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες 
ψεκασμού εστιών μόλυνσης-εργάτες αφοδευτηρίων, 
εκταφείς νεκρών και  καθαριστές οστών» 
Από 28/3/66 
«Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και 
καθαρισμός κλειστών    αγωγών ακαθάρτων υδάτων εν 
λειτουργία ως και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), 
εργάτες αποκομιδής, διαλογής και καταστροφής 
απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων-   οδοκαθαριστές-
εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία   συντήρησης 
και καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες 
ψεκασμού εστιών μόλυνσης-εργάτες αφοδευτηρίων, 
εκταφείς νεκρών και  καθαριστές οστών, σταυλίτες και 
μεταφορείς ζώων» 
Από 1/12/86 
«Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και 
καθαρισμός κλειστών    αγωγών ακαθάρτων υδάτων εν 
λειτουργία ως και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), 
εργάτες αποκομιδής, διαλογής και καταστροφής 
απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων-   οδοκαθαριστές-
εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία   συντήρησης 
και καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες 
ψεκασμού εστιών μόλυνσης-εργάτες αφοδευτηρίων, 
εκταφείς νεκρών και  καθαριστές οστών, σταυλίτες και 
μεταφορείς ζώων, εργοδηγοί αποχέτευσης και 
προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων 
αποχέτευσης» 
Από 13/3/87 
«Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και 
καθαρισμός κλειστών    αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε 
λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων 
υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής,  επιστασίας  
και  καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων -  
οδοκαθαριστές-εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία  
συντήρησης και καθαρισμού αυτοκινήτων 
καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης - 
εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και  
καθαριστές οστών,  σταυλίτες-μεταφορείς ζώων-



εργοδηγοί αποχέτευσης-προσωπικό συντήρησης  των 
αντλιοστασίων αποχέτευσης, επιστάτες καθαριότητας» 
 

10) Σφαγή και 
εκδορά ζώων  και 
πτηνών 

Από 1/1/64 
«Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα 
σφαγεία - καθαρισμού εντέρων και άκρων - καθαρισμού 
των  χώρων σφαγής». 
Από 28/3/66 
«Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα 
σφαγεία- καθαρισμού εντέρων και άκρων-καθαρισμού 
των  χώρων σφαγής-καθαρισμού εντέρων εκτός 
σφαγείων». 
  

11) Από 1/1/64 
Βιομηχανία 
παραγωγής και 
κατεργασίας 
σιδήρου, 
χυτοσιδήρου, 
χάλυβος-
χαλυβουργία 
 
Από 28/3/66 
Βιομηχανίες  και 
βιοτεχνίες 
παραγωγής  και 
κατεργασίας 
σιδήρου 
χυτοσιδήρου, 
χάλυβος και λοιπών 
μετάλλων.   

Από 1/1/64 
«Καμινευτές- λεβητοποιοί και βοηθοί αυτών 
(πασαδόροι, πυρωτές, κοντραδόροι, καρφωτές, 
καλαφάτες, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές) – 
χύτες – επινικελλωτές – εργατοτεχνίτες ελάστρων 
χαλυβουργίας – εργάτες κονιοποιήσεως σμύριδος. 
 
 
 
Από 28/3/66 
«Καμινευτές-λεβητοποιοί-πασαδόροι – πυρωτές –
κοντραδόροι - καρφωτές-  καλαφάτες-
οξυγονοκολλητές-ηλεκτροσυγκολλητές-συγκολλητές με 
αργιλοθερμική μέθοδο-πελεκητές-αναμεταλλωτές-
αμμοβολητές-χύτες-τήκτες-επιμεταλλωτές-
γαλβανοπλάστες    -χειριστές καμίνων ανατήξεως, 
Ζήμενς     -Μαρτέν, αναγωγέων Μπεσεμέρ ή Τόμας,  
ηλεκτρικών καμίνων αναγωγής- χειριστές μηχανικής 
σφύρας-βαφείς- σκληρυντές μετάλλων με εμβάπτιση, 
με ενανθράκωση, με κυάνωση, με εναζώτωση, με 
επιφανειακή χαλύβδινη επίστρωση-ανοπτητές 
μετάλλων-χειριστές κλιβάνων  ανοπτήσεως-χειριστές 
ελάστρων- σιδηρουργοί-σφυρηλάτες-   κατασκευαστές 
μολύβδινων σφαιριδίων  και σωλήνων-κατασκευαστές 
τυπογραφικών στοιχείων-μολυβδουργοί -εργατοτεχνικό 
προσωπικό  εξυπηρέτησης υψικαμίνων (πλατφόρμας  
-ψύξεως-μεταλλάκτες-χύτες χελωνών χάλυβος)-εργάτες 
κονιοποίησης σμύριδος». 
  

11Α) Βιομηχανίες  
παραγωγής 
σιδήρου,  χάλυβος, 
χυτοσιδήρου  κ.λ.π. 
μετάλλων 
 
 
 

Από 1/10/77 
«Όλο το εντός του εργοστασιακού χώρου 
απασχολούμενο προσωπικό, εξαιρέσει των υπαλλήλων 
γραφείων τούτων»  



11Β) Από 1/10/77 
Βιομηχανία 
επεξεργασίας 
χάλυβος 
 
Από 1/10/79 
Βιομηχανίες  
παραγωγής χάλυβα 
ψυχρής  Ελάσεως 
σε ελάσματα ή  
σύρματα από 
χάλυβα θερμής 
ελάσεως   
 

Από 1/10/77 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι εις την ψυχράν 
εξέλασιν ελασμάτων και φύλλων χάλυβος και την 
συρματοποίησιν αυτού».  
 
Από 1/10/79 
«Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο μέσα στον 
εργοστασιακό χώρο πλην των υπαλλήλων γραφείων». 
 

12) Υαλουργία 
 
 

Από 1/1/64 
«Εμφυσητές – Πιεστές  (πρεσσαδόροι) και βοηθοί 
αυτών απασχολούμενοι στα τμήματα επεξεργασίας 
πρώτων  υλών και κλιβάνων». 
Από 28/3/66 
«Εμφυσητές – Πιεστές  (πρεσσαδόροι) και βοηθοί 
αυτών απασχολούμενοι στα τμήματα επεξεργασίας 
πρώτων  υλών και κλιβάνων, χειριστές αυτομάτων 
μηχανημάτων σχηματοποίησης υάλου». 
Από 1/10/84 
«Εμφυσητές-Πιεστές (πρεσσαδόροι) και βοηθοί αυτών 
απασχολούμενοι σε τμήματα επεξεργασίας πρώτων  
υλών και κλιβάνων, κόφτες,  μεταφορείς υάλου με 
λαβίδα, χειριστές αυτομάτων μηχανημάτων 
σχηματοποίησης υάλου, καθαριστές σχηματοδοτικών 
μηχανών,  καλουπιέρηδες, διαλογείς, διακοσμητές, 
αμμοβολιστές   εφαρμοστές, οι απασχολούμενοι  
κυρίως εντός των χώρων παραγωγής ηλεκτρολόγοι, 
βοηθοί όλων των  ειδικοτήτων τούτων» 
 

13) Παραγωγή 
διθειούχου  
άνθρακος 
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό - χημικοί – τεχνικοί -
επιστάτες».  
 

14) Παραγωγή 
ανοργάνων  οξέων 
  

Από 28/3/66 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό».  
 

15) Από 1/1/64 
Χημική Βιομηχανία 
παραγωγής και 
επεξεργασίας 
χλωρίου και των 
παραγώγων αυτού. 
Από 1/9/84 
Χημική Βιομηχανία 
και βιοτεχνία 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής)-
χημικοί παραγωγής- τεχνικοί και επιστάτες» 
 
 
 
Από 1/9/84 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής)-
χημικοί παραγωγής- τεχνικοί και επιστάτες» 



παραγωγής και 
επεξεργασίας 
χλωρίου   και των 
παραγώγων αυτού.  
 

 
 
 

15Α) Βιομηχανία 
Παραγωγής  
Απορρυπαντικών 
 

Από 1/11/79 
«Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος, 
εργάτες συσκευασίας του προϊόντος». 
 

16) Βιομηχανία 
παραγωγής   και 
συσκευασίας 
χημικών   
λιπασμάτων.   
 

Από 1/1/64  
«Εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί- τεχνικοί – 
γεωπόνοι - επιστάτες – απασχολούμενοι 
αποκλειστικώς ως φορτοεκφορτωτές λιπασμάτων εντός 
των εργοστασίων». 
 
Από 28/3/66 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί- τεχνικοί – 
γεωπόνοι - επιστάτες». 
 
Από 1/11/84 
«Ολοι οι εργαζόμενοι εντός του  εργοστασιακού χώρου 
των βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας 
λιπασμάτων  πλην των υπαλλήλων γραφείων  
(Διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων».  
 

17) Από 1/1/64 
Βιομηχανία και 
βιοτεχνία 
παραγωγής και 
συσκευασίας 
γεωργικών 
φαρμάκων 
(μυκητοκτόνα, 
εντομοκτόνα και 
ορμονικά 
ζιζανιοκτόνα) 
 
Από 1/5/85 
Παραγωγή, 
παρασκευή  και 
συσκευασία 
γεωργικών 
φαρμάκων 
(φυτοφάρμακα  
εντομοκτόνα).   
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί – γεωπόνοι - 
τεχνικοί».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από 1/5/85 
«Οι απασχολούμενοι στους χώρους παραγωγής, 
παρασκευής και  συσκευασίας. Χημικοί, Γεωπόνοι, 
Τεχνικοί».  
   

17Α) Παραγωγή και 
παρασκευή 
φαρμάκων    
καλλυντικών, 

Από 1/5/85 
«Οι απασχολούμενοι στους χώρους   παραγωγής και 
παρασκευής των αντίστοιχων προϊόντων».    



αρωμάτων  
κτηνιατρικών 
φαρμάκων και 
θειϊκού αργιλίου".  
 
18) Βιομηχανία και   
βιοτεχνία 
επεξεργασίας  
οστών 
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό  παραλαβής, διαλογής και 
μεταφοράς οστών». 
 

19) Βιομηχανία και   
βιοτεχνία 
κατασκευής   
πυριμάχων και 
οξυμάχων   υλικών 
 

Από 1/1/64 
«Τριβείς, κτίστες και επισκευαστές βιομηχανικών 
κλιβάνων παραγωγής από πυρίμαχα και οξύμαχα 
υλικά». 
  
Από 28/3/66 
«Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό-
κτίστες   και επισκευαστές βιομηχανικών κλιβάνων 
παραγωγής από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά» 
 

20) Από 1/1/64 
Βιομηχανία και 
βιοτεχνία 
παραγωγής 
οργανικών 
χρωμάτων. 
Από 1/4/84 
Βιομηχανία και   
Βιοτεχνία 
παραγωγής και   
παρασκευής 
Οργανικών  
Χρωμάτων, 
βερνικιών και  
μελανών.    
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες (εξαιρουμένων των πακεταριστών) – 
τεχνικοί – επιστάτες – χημικοί παρασκευής οργανικών 
χρωμάτων».     
 
 
Από 1/4/84 
«Οι απασχολούμενοι στη διαδικασία παραγωγής και 
παρασκευής εργατοτεχνίτες (εξαιρουμένων των 
πακεταριστών) τεχνικοί, επιστάτες, χημικοί».  
 

21) Από 1/1/64  
Βιομηχανία και 
Βιοτεχνία 
παραγωγής 
ανοργάνων 
χρωμάτων 
Από 1/4/84 
Βιομηχανία και    
Βιοτεχνία 
παραγωγής και  
παρασκευής 
ανοργάνων  
χρωμάτων.   
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι αποκλειστικά στα 
τριβεία». 
 
 
 
Από 1/4/84  
«Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στα τριβεία 
εργατοτεχνίτες».      



22) Από 1/1/64  
Βαφεία, αυτοτελή ή 
τμήματα κλωστοϋ-
φαντουργείων 
 
Από 28/3/66 
Κλωστοϋφαντου- 
ργία   και συναφείς 
εργασίες. 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και 
απόπλυση» 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 

1. Εκκοκιστήρια 
βάμβακος 

«Χειριστές εκκοκιστικών μηχανών και λίντερ». 
   
 

2. Κλωστήρια «Εργατοτεχνίτες σκούτσερ και χαρτζίων» 
 

3. Βαφεία  «Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη   βαφή και 
απόπλυση» 

4. Φινιριστήρια «Απασχολούμενοι στο κολλάρισμα» 
 

5. Σχοινοποιία-
Καναβουργία 

 
 
Από 1/4/84 

«Γενικώς οι απασχολούμενοι στην πλύση και 
λεύκανση. Επιπλέον εις τα καναβουργεία και οι 
απασχολούμενοι στα σκούτσερ, λανάρα και αλεβίτσα» 
 
Από 1/4/84 

1. Εκκοκιστήρια 
βάμβακος 

«Χειριστές εκκοκιστικών μηχανών και λίντερ». 
   
 

2. Κλωστήρια «α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ – χαρτζίων – συρτών -  
κτενιστριών  και   προγνεστριών, κλώστριες και  
μπομπινούδες 
β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την 
επεξεργασία  των συνθετικών ινών».  
 

3. Υφαντήρια «Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών,   μαλλίνων, 
ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα   της πρώτης ύλης)». 
 

4. Βαφεία «Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη   βαφή και 
απόπλυση υφασμάτων και νημάτων». 
 

5. Φινιριστήρια «Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα,  οι 
απασχολούμενοι στα μηχανήματα   ΡΑΜΜΑ 
(κολλάρισμα, στέγνωμα,  σιδέρωμα, περιτύλιγμα του  
υφάσματος)» 
 

6. Σχοινοποιία «Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των 
κλωστηρίων και  υφαντηρίων, καθώς και οι 
απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση   και λεύκανση»  
 

7. Καναβουργία 
 
 

«Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ,  λανάρα, αλεβίτσα, 
πλύση  και λεύκανση» 
 



23) Ηλεκτρομηχα-
νικά  πλυντήρια 
(πλην των οικιακού   
τύπου 
χωρητικότητας 
εκάστου   μέχρι 20 
κιλών)  που 
λειτουργούν 
αυτοτελώς ή ως  
τμήματα κλωστοϋ-
φαντουργείων.   
  

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης 
και λεύκανσης». 
 
Από 1/11/84 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης 
και λεύκανσης. Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού 
απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο 
τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά 
μισθολογική περίοδο»  

24) Σπορελαιουργία   Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι αποκλειστικά στα  
αναμεικτήρια (μπουράτα)». 
 
Από 28/3/66 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι αποκλειστικά στα  
αναμεικτήρια (μπουράτα),  εργατοτεχνίτες λίντερ, 
πρεσσαδόροι». 
 
Από 1/4/84 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στα  αναμεικτήρια 
(μπουράτα),  εργατοτεχνίτες λίντερ πρεσσαδόροι,  
ραφηναριστές αποχρωματιστές,   υδρογονωτές, 
εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι 
στα  τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β)  
παραγωγής και συσκευασίας  υδρογονομένων 
προϊόντων». 
 

25)Πυρηνελαιουργία   Από 1/1/64 
«Εκχυλιστές, θερμαστές και βοηθοί  αυτών, 
εργατοτεχνικό προσωπικό   απασχολούμενο στην 
φόρτωση και   εκφόρτωση των εκχυλιστικών 
συσκευών». 
 
Από 1/4/84 
«Εκχυλιστές, θερμαστές και βοηθοί  αυτών, 
εργατοτεχνικό προσωπικό   απασχολούμενο στην 
φόρτωση και   εκφόρτωση των εκχυλιστικών 
συσκευών,  ραφηναριστές, αποχρωματιστές,  
υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες   βαρελιών, οι 
απασχολούμενοι στα  τμήματα: α) παραγωγής 
υδρογόνου και   β) παραγωγής και συσκευασίας  
υδρογονωμένων προϊόντων».   
 

25Α) Ελαιουργία  
 
 

Από 1/4/84 
«Ραφηναριστές, αποχρωματιστές,   υδρογονωτές 
εργάτες αυλής, πλύντες  βαρελιών, οι απασχολούμενοι 
στα   τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) 



παραγωγής και συσκευασίας  υδρογονωμένων 
προϊόντων».  
 

26) Σαπωνοποιϊα   
 
  

Από 28/3/66 
«Ψήστες και βοηθοί αυτών (εφόσον εργάζονται επί 
ανοιχτών συστημάτων)». 
 
Από 1/4/84 
«Οι απασχολούμενοι: α) στην  παρασκευή 
σαπωνομάζας, β) στα   ξηραντήρια γ) στα μπουράτα,  
δ) ψήστες και βοηθοί (εργαζόμενοι  επί ανοικτών και 
κλειστών  συστημάτων), ε) πρεσσαριστές».   
 

27) Βιομηχανία  και 
βιοτεχνία ελαστικού  

Από 1/1/64 
«Ζυμωτές (καλανδρείς) - παρασκευαστές   κόλλας -
συγκολλητές». 
 
Από 28/3/66 
«Ζυμωτές (καλανδρείς) - παρασκευαστές   κόλλας-
συγκολλητές - παρασκευαστές μειγμάτων - 
πρεσσαριστές κοπής και εψήσεως – κλιβανείς - βαφείς 
με εμβάπτιση - αναγομωτές» 
 

27Α) Βιομηχανίες   
παραγωγής 
ελαστικών και  
αεροθαλάμων 
μεταφορικών 
μέσων:  
 

Από 1/10/77 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εξαιρέσει των 
θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης». 

28) Βιομηχανία 
παραγωγής   
τεχνητής μετάξης 
 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες τμημάτων βισκόζης - κλωστοποίησης 
και κλιβάνων θειώσεως». 
 

29) Από 1/1/64 
Βιομηχανία 
συσσωρευτών –
μπαταριών 
 
Από 28/3/66 
Βιομηχανία και 
βιοτεχνία υγρών 
συσσωρευτών    
μολύβδου     
 

Από 1/1/64 
«Παστραδόροι». 
 
 
 
Από 28/3/66 
«Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό». 
 

30) Από 1/1/64 
Βιομηχανία 
εκρηκτικών υλών 
Από 28/3/66 
Βιομηχανία 

Από 1/1/64 
«Εργατοτεχνίτες – επιστάτες – τεχνικοί – χημικοί».  
 
Από 28/3/66 
«Όλο το απασχολούμενο  εργατοτεχνικό προσωπικό - 



εκρηκτικών  υλών 
και πυριτίδων 
 

επιστάτες – χημικοί».  
 

30Α) Συγκρότημα 
εργοστασίων  
Υμηττού της ΑΕΕ 
Πυριτιδοποιείου -  
Καλυκοποιείου.    
 

Από 1/9/84 
«Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων: 
α) Οβιδουργείου, β)  Μηχανουργείου, γ) Αυτομάτων  
μηχανημάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ.    (πίεσης εν 
ψυχρώ), στ) Καλυκοποιϊας και ζ) οι απασχολούμενοι  
αποκλειστικά στο φωτοτυπείο στο οποίο λειτουργεί 
φωτοτυπικό μηχάνημα   αναπαραγωγής μεγάλων 
σχεδίων από  διαφανή πρότυπα με χρήση αμμωνίας».  
 

31) Οινοπνευματο-
ποιϊα 
 
 

Από 1/1/64 
«Εργαζόμενοι στις δεξαμενές ζυμώσεων – πλύντες και 
καθαριστές δεξαμενών εκχύλισης και οι του τμήματος 
τρυγιών». 
 
Από 1/1/85 
«Εργαζόμενοι σε δεξαμενές   ζυμώσεων, πλύντες και 
καθαριστές   δεξαμενών εκχύλισης και οι του   τμήματος 
τρυγιών, διυλιστές, εργάτες  παραγωγής διοξειδίου του 
άνθρακος,  θερμαστές και βοηθοί στερεών  
καυσίμων».  
 

31Α) Οινοποιϊα, 
Ποτοποιϊα 
 
 

Από 1/10/84 
«Καθαριστές και πλύντες δεξαμενών  και καζανιών». 
 

31Β) Ζυθοποιϊα 
 
 

Από 1/1/85 
«Οι απασχολούμενοι στις μονάδες παραγωγής 
Βυνοποιϊου-Ζυθοβραστηρίου    και Φούρνων, 
φορτοεκφορτωτές   κιβωτίων και βαρελιών καθ' όλη τη  
διάρκεια του ωραρίου απασχόλησής τους». 
 

 32) Επεξεργασία 
σταφίδας 
 

Από 28/3/66 
«Όλο το απασχολούμενο  εργατοτεχνικό προσωπικό». 
 

33) Παρασκευή 
αλιπάστων 

Από 28/3/66 
«Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή 
εργατοτεχνικό  προσωπικό». 
 

34) Παρασκευή 
αμυλοσακχάρου και 
φρουκτολίνης 
 

Από 28/3/66 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό». 

35) Προσωπικό 
Αεροπορικών   
Επιχειρήσεων 
απασχολούμενο σε 
αερολιμένες 

Από 28/3/66 
«Υπάλληλοι πίστας, εργάτες  φορτοεκφορτωτές, 
καθαριστές    αεροσκαφών».  



35Α) Αεροπορική 
Βιομηχανία   
(κατασκευαστική-
επισκευαστική) 
 

Από 1/1/85 
«Οι απασχολούμενοι μέσα στον   εργοστασιακό χώρο, 
εξαιρουμένων των  απασχολουμένων στην κτιριακή 
μονάδα    των Διοικητικών Υπηρεσιών του χώρου  
αυτού».    
 

 36) Ραδιοφωνικοί 
σταθμοί.   
 

Από 28/3/66 
«Τεχνικοί και εκφωνητές». 

37) Από 28/3/66 
Νοσηλευτικά Ιδρύ-
ματα και Κλινικές 
Από 1/7/77 
Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα Κλινικές, 
Τράπεζες Αίματος 
Μικροβιολογικά-
Βιοχημικά 
Εργαστήρια, Κέντρα 
Υγιεινής 
Υγειονομικές 
Μονάδες  
Ασφαλιστικών 
Οργανισμών. 
Από 1/5/78 
Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα, Κλινικές, 
Τράπεζες Αίματος 
Μικροβιολογικά-
Βιοχημικά 
Εργαστήρια, Κέντρα 
Υγιεινής 
Υγειονομικές 
Μονάδες  
Ασφαλιστικών 
Οργανισμών  
   

Από 28/3/66 
«Νοσοκόμοι». 
 
Από 1/7/77 
«Νοσοκόμοι, Παρασκευαστές και   βοηθοί αυτών, 
Τραπεζοκόμοι  Ασθενών, Φύλακες Θαλαμηπόλοι  
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Κλινικών, Συντηρητές 
Πειραματοζώων,    Συσκευαστές ορρών και εμβολίων,  
παρασκευαστές τραπέζης αίματος, καθαρίστριες, 
εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων». 
 
 
 
 
 
Από 1/5/78 
«Νοσοκόμοι, Παρασκευαστές και   Βοηθοί αυτών, 
Τραπεζοκόμοι  Ασθενών, Φύλακες Θαλαμηπόλοι  
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Κλινικών, Συντηρητές 
Πειραματόζωων,    Συσκευαστές ορρών και εμβολίων,  
παρασκευαστές τραπέζης αίματος, καθαρίστριες, 
εργάτες αποκομιδής.  απορριμμάτων, μαίες 
απασχολούμενες αποκλειστικά με την άσκηση της 
ειδικότητάς τους». 
 

38) Προσωπικό 
εργαστηρίων και    
ακτινοθεραπευτκών 
εργαστηρίων    
   

Από 28/3/66 
«Οι αποκλειστικά απασχολούμενοι  σε ακτινολογικούς 
θαλάμους ως βοηθοί, καθώς και οι αποκλειστικά 
απασχολούμενοι ως εμφανιστές». 
 

39)Από 28/3/66 
Σταθμοί αναπαρα-
γωγής ζώων 
 
Από 1/5/78 
Σταθμοί 
αναπαραγωγής 
ζώων - Υπηρεσίες 

Από 28/3/66 
«Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, σπερματολήπτες, 
σπερματεγχύτες, παρασκευαστές και επιμελητές 
πειραμάτων» 
Από 1/5/78 
«Σταυλίτες - Μεταφορείς ζώων, νοσοκόμοι κτηνών, 
σπερματολήπτες,  σπερματεγχύτες, παρασκευαστές 
και  επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι  



και   Ιδρύματα του 
Υπουργείου   
Γεωργίας.      
 

αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής ζώων 
και στα κτηνιατρικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, 
ειδικευμένοι εργάτες λοιμοκαθαρτηρίων, απεντομωτές, 
καθαρίστριες των σταθμών  αναπαραγωγής ζώων και 
κτηνιατρικών  σταθμών». 
 

40) Πλυντήρια-
γκαράζ-  πρατήρια 
βενζίνης.          
 

Από 28/3/66 
«Πλύντες». 

41) Παραγωγή 
Φωταερίου 
 

Από 28/3/66 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό πλην ξυλουργών, 
σιδηρουργών, λευκοσιδηρουργών και μηχανουργών 
εφόσον ούτοι εργάζονται σε αυτοτελή εργαστήρια» 
Από 1/11/79 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό».  
 

42) Από 28/3/66  
Παραγωγή 
πλαστικών υλών 
Από 1/1179 
Βιομηχανίες 
παραγωγής   
πλαστικών υλών και 
πλαστικών   ειδών 
 
 

Από 28/3/66 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο 
στο τμήμα πολυμερισμού της πρώτης ύλης» 
Από 1/1179 
«Το εργατοτεχνικό προσωπικό το  απασχολούμενο στα 
τμήματα: α) πολυμερισμού της πρώτης ύλης και  β) 
αναμείξεως και μορφοποιήσεως των πλαστικών υλών 
περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, 
πολυουρεθάνες και αμίαντο, προς παραγωγή 
πλαστικών ειδών». 
 

43) Καπναποθήκες 
 
 

Από 28/3/66 
«Στοιβαδόροι – απασχολούμενοι στα τμήματα 
υγραντηρίων – πατητές» 
Από 1/10/79 
«Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο     στους 
χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού - 
εμπειρογνώμονες καπνού και καπνοτεχνίτες και για την 
εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων καπνού 
απασχόλησή τους (εργασία στο ύπαιθρο) προ και μετά 
την επεξεργασία των φύλλων καπνού, εφόσον ο 
χρόνος της απασχόλησής τους στην ύπαιθρο δεν 
υπερβαίνει το   μισό (1/2) του συνολικού χρόνου  
απασχόλησής τους - στοιβαδόροι - απασχολούμενοι σε 
τμήματα   υγραντηρίων – πατητές». 
 

43Α) Καπνοβιομη-
χανία 
 

Από 1/1/85 
«Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου  των 
καπνοβιομηχανιών εξαιρουμένων μόνο των 
απασχολουμένων σε χώρους   γραφείων.  
 

44) Επεξεργασία 
θείου 

Από 28/3/66 
«Σακκιστές – εργατοτεχνίτες   τμήματος παραγωγής 



διοξειδίου του  άνθρακος». 
45) Εταιρείες   
πετρελαιοειδών 
 
 

Από 28/3/66 
«Γεμιστές βυτιοφόρων - συνεργείων  συνδέσεως 
δεξαμενοπλοίων - καθαριστές δεξαμενών -  
φορτοεκφορτωτές βαρελιών και   στοιβαδόροι κύτους -  
συσκευασία   ανάμειξης χημικών προϊόντων -  μετρητές 
δεξαμενών – χρώστες   αυτοκινήτων και βαρελιών -  
εργαζόμενοι στα ορυκτέλαια και σε    αναμίξεις 
ορυκτελαίων -  εργατοτεχνίτες τμήματος προσθήκης  
τετρααιθαλιούχου μολύβδου, τεχνίτες  συντήρησης 
σωληνώσεων και δεξαμενών - θερμαστές (υγρών 
καυσίμων) - τεχνίτες συνεργείου επισκευής  
βυτιοφόρων αυτοκινήτων – τεχνίτες και εργάτες 
ανεφοδιασμού αεροπλάνων – δοκιμαστές χημείου – 
πλύντες βαρελιών – πλύντες και καθαριστές 
εγκαταστάσεων – απασχολούμενοι σε συνεργεία 
αντλιών και σε ογκομετρήσεις» 
Από 1/11/84 
«Γεμιστές βυτιοφόρων - συνεργείο  συνδέσεως 
δεξαμενοπλοίων - καθαριστές δεξαμενών -  
φορτοεκφορτωτές βαρελιών και   στοιβαδόροι κύττους -  
συσκευασία   αναμείξεως χημικών προϊόντων -  
μετρητές δεξαμενών - χρώστες   αυτοκινήτων και 
βαρελιών -   εργαζόμενοι στα ορυκτέλαια και   αναμίξεις 
ορυκτελαίων -  εργατοτεχνίτες τμήματος προσθήκης  
τετρααιθαλιούχου μολύβδου, τεχνίτες  συντήρησης 
σωληνώσεων και δεξαμενών - θερμαστές (υγρών 
καυσίμων) -τεχνίτες συνεργείου επισκευής  
βυτιοφόρων αυτοκινήτων – δοκιμαστές  χημείου - 
πλύντες βαρελιών – πλύντες και καθαριστές 
εγκαταστάσεων - απασχολούμενοι σε συνεργεία 
αντλιών  και σε ογκομετρήσεις - οδηγοί βυτιοφόρων - 
αποθηκάριοι και βοηθοί  αυτών που απασχολούνται 
στους χώρους των εγκαταστάσεων - αρχιεργάτες  
φορτώσεων - φύλακες των εγκαταστάσεων - 
πυροσβέστες -  τεχνίτες και εργάτες ανεφοδιασμού  
αεροσκαφών - οδηγοί ανεφοδιασμού   αεροσκαφών - 
προϊστάμενοι βάρδιας   ανεφοδιασμού αεροσκαφών - 
υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης 
καυσίμων των αεροδρομίων».   
 

45Α) Εταιρείες 
εμφιάλωσης  
υγραερίων 
 

Από 1/11/84 
«Όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο των εγκαταστάσεων 
των Εταιρειών Εμφιάλωσης υγραερίων». 

46) Διυλιστήρια   
Πετρελαίων 

Από 6/3/69 
«Απασχολούμενοι αμέσως εις την παραγωγή 
(προθέρμανσις, μόρφωσις, αναμόρφωσις, 
απαφρισμός, αποθείωσις κ.λ.π. έως και κλασμάτωσιν) 
– εις την μονάδα ασφάλτου (παραγωγή, γέμιση, 



διακίνηση) – μετρητές δεξαμενών, γεμιστές βυτιοφόρων 
– φορτωτές βαρελιών – αναμείκτες τετρααιθαλιούχου 
μολύβδου, εφόσον η ανάμιξη γίνεται δια ανοικτού 
κυκλώματος – χημικοί και βοηθοί αυτών – δοκιμαστές – 
δειγματολήπτες – απασχολούμενοι αμέσως στο 
θερμικό εργοστάσιο – μονωτές – σωληνουργοί 
(τοποθετητές, συντηρητές) – συντηρητές, επιτηρητές – 
τοποθετητές οργάνων των διυλιστηρίων εφόσον 
απασχολούνται κυρίως εκτός του χώρου αυτοτελών 
εργαστηρίων – καθαριστές δεξαμενών – πυροσβέστες 
– τεχνίτες πυρασφαλείας. 
 
Από 1/11/84 
«Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του  εργοστασιακού χώρου 
των  Διυλιστηρίων». 
 

47) Διυλιστήρια 
Βαρέων      
Πετρελαίων 
 
 

Από 6/3/69 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι αμέσως στην 
παραγωγή (αποκήρωση, επεξεργασία δια 
φουρφουράλης, εξευγενισμός), παραγωγή λιπαντικών 
λιπών (γράσσων), τμήμα προσθέτων καθώς και στην 
πλύση βαρελιών, πλην των εργαζομένων σε κλειστά 
κυκλώματα» 
 
Από 1/11/84 
«Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του Εργοστασιακού χώρου 
των Διυλιστηρίων»  .   
 

48) Κυλινδρόμυλοι   
 
 

Από 21/11/69 
«Όλο  το απασχολούμενο  προσωπικό». 
  

49) Βιοτεχνίαι 
παραγωγής  ζωϊκής 
κόλλας 
 

Από 1/7/77 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην πρωτογενή 
παραγωγή ζωϊκής κόλλας από  υπολείμματα 
δερμάτων». 
 

50) Λιμενικοί χώροι 
 
 

Από 1/10/77 
«Πληρώματα και ναύτες ρυμουλκών -   υδροφόρων - 
πλωτών γερανών – φορτηγίδων - βυθοκόρων, 
υδραυλικοί   (και οι βοηθοί αυτών) οι    απασχολούμενοι 
αποκλειστικά στον καθαρισμό των κεντρικών αγωγών  
αποχέτευσης -   ξυλουργοί (και οι  βοηθοί αυτών) 
εφόσον απασχολούνται  και στις δεξαμενές ή το κύτος 
του  πλοίου - χειριστές και τεχνίτες   σιλό - οδηγοί 
ελκυστήρων και λοιπών   μηχανημάτων - χειριστές  
ηλεκτροκίνητων γερανών και λοιπών ανυψωτικών 
μέσων - εργατοτεχνίτες αντλιοστασίου - 
απασχολούμενοι εντός  πλωτών και μονίμων 
δεξαμενών - φορτοεκφορτωτές κάρβουνου από πλωτά  
μέσα - διανάκτες - συντηρητές    ηλεκτροκίνητων 



γερανών,   συμπεριλαμβανομένων και των τεχνιτών  
συντήρησης συσσωρευτών». 
Από 1/4/85 
«Πληρώματα και ναύτες ρυμουλκών -   υδροφόρων - 
πλωτών γερανών – φορτηγίδων - βυθοκόρων, 
υδραυλικοί   (και οι βοηθοί αυτών) οι    απασχολούμενοι 
αποκλειστικά στον καθαρισμό των κεντρικών αγωγών 
αποχέτευσης -   ξυλουργοί (και οι  βοηθοί αυτών) 
εφόσον απασχολούνται  και στις δεξαμενές ή το κύτος 
του  πλοίου - χειριστές και τεχνίτες   σιλό - οδηγοί 
ελκυστήρων και λοιπών   μηχανημάτων - χειριστές  
ηλεκτροκίνητων γερανών και λοιπών ανυψωτικών 
μέσων - εργατοτεχνίτες αντλιοστασίου - 
απασχολούμενοι εντός  πλωτών και μονίμων 
δεξαμενών - φορτοεκφορτωτές κάρβουνου από πλωτά  
μέσα - διανάκτες - συντηρητές    ηλεκτροκίνητων 
γερανών,   συμπεριλαμβανομένων και των τεχνιτών  
συντήρησης συσσωρευτών – λεμβούχοι που 
απασχολούνται με την επιβίβαση   ή αποβίβαση 
επιβατών πλοίων -    αποσκευοφορείς». 
   

50Α) Ναυπηγεία 
 

Από 1/10/84 
«Οι απασχολούμενοι σε   ναυπηγούμενα, 
επισκευαζόμενα ή μετασκευαζόμενα πλοία και γενικά 
εντός των χώρων  των μονίμων, πλωτών δεξαμενών 
και   των ναυπηγικών κλινών». 
 

51) Δημοτικά  και 
Ιδιωτικά Λουτρά.  
 

Από 1/5/78 
«Οι απασχολούμενοι μόνο στο χώρο των χαμάμ ως 
τρίφτες - τρίφτριες και  καμαρώτοι – καμαριέρες». 
 

52) Από 1/5/78 
Ξυλουργικές 
εργασίες  
 
Από 1/4/84 
Ξυλουργικές 
εργασίες.  
Παραγωγή 
μοριοσανίδων και 
ινοσανίδων 
 

Από 1/5/78 
«Μηχανοξυλουργοί» 
 
Από 1/4/84 
«Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούμενοι  στα τμήματα 
των διαδοχικών φάσεων  παραγωγής μοριοσανίδων 
και  ινοσανίδων, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το 
απασχολούμενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο  
παραγωγής μοριοσανίδων του Υπουργείου Γεωργίας 
στην Καλαμπάκα».  
 

53) Εργοστάσιο 
Εμποτισμού   ΟΣΕ 
Κατερίνης 
 

Από 1/10/79 
«Οι μονίμως απασχολούμενοι στο χώρο εμποτισμού» 

54) Κ.Π.Ε. 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ της 
Ε.Ε.Α.Ε 
 

Από 1/10/79 
«Οι απασχολούμενοι στην Α' Ζώνη  του Κέντρου 
Πυρηνικής Ενέργειας  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»   



55) Ιχθυόσκαλες 
 

Από 1/11/79 
«Όλο το εντός του χώρου της  Ιχθυόσκαλας 
απασχολούμενο προσωπικό  πλην του Διευθυντή και 
των Διοικητικών υπαλλήλων αυτής». 
 

55Α) Ιχθυαγορά 
Αθηνών (οδού 
Αθηνάς)  
 
 

Από 1/7/86 
«Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στο χώρο της 
Ιχθυαγοράς που   
περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, 
Αιόλου και Ευριπίδου για όσο χρόνο εξακολουθούν να 
συντρέχουν  οι σημερινές συνθήκες εργασίας όπως 
περιγράφονται στο πρακτικό της Συν.   12/9.7.85 του 
Συμβουλίου Κρίσης   Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων». 
    

56) Δημόσια και 
Δημοτικά  
Γυμναστήρια, 
Κολυμβητήρια και 
Γήπεδα καθώς και 
τα αντίστοιχα των 
Αναγνωρισμένων 
Αθλητικών 
Συλλόγων. 
 

Από 1/11/79 
«Καθαριστές  – Καθαρίστριες απασχολούμενοι με 
πλήρη απασχόληση». 

57) Ξενοδοχειακές 
Μονάδες 
 
 

Από 1/11/79 
«Καθαρίστριες – Καμαριέρες που απασχολούνται με 
πλήρη απασχόληση  στα Ξενοδοχεία». 
 

58) Οργανισμός 
Κεντρικής   
Λαχαναγοράς 
Αθηνών (ΟΚΛΑ)  

Από 1/11/79 
«Πωλητές χονδρικής πώλησης  οπωρολαχανικών και 
κρεάτων, που αναλαμβάνουν εργασία προ της 5.30 
πρωϊνής, Καθαρίστριες υπογείων  W.C». 
 

59) Επιχειρήσεις 
επεξεργασίας 
βρωσίμων ελαιών 
 
 

Από 1/11/79 
«Το προσωπικό το απασχολούμενο   αποκλειστικά 
στους χώρους των ελαιοαποθηκών με την επεξεργασία  
των βρωσίμων ελαιών».    
 

60) Εργοστάσια 
επεξεργασίας  
γάλακτος 
 

Από 1/11/79 
«Οι απασχολούμενοι στους χώρους ψύξης και 
αποθήκευσης των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωμένο 
γάλα,  γιαούρτι, παγωτά».  
  

60Α)Τυροκομεία Από 1/4/84 
«Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο 
εντός του χώρου των τυροκομείων από την παραλαβή 
του γάλακτος μέχρι την έξοδο του έτοιμου προϊόντος 
από το χώρο αυτών (Τυροκομείων)» 
 



61) Αλλαντοποιϊα   
(Βιομηχανία - 
Βιοτεχνία).    
 

Από 1/11/79 
«Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους 
ψήσεως, βρασμού και  καπνίσματος, καθώς και στα 
ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων 
αλλαντοποιίας». 
   

62) Κρεοπωλεία 
Κεντρικής   
Κρεαταγοράς 
Αθηνών (οδού  
Αθηνάς). 
 

Από 1/10/79 
«Πωλητές - Απασχολούμενοι στη διακίνηση και κοπή 
των κρεάτων»   
 

63) 
α) Ζαχαροπλαστεία 
και  εργαστήρια 
παρασκευής ειδών  
Ζαχαροπλαστείων  
  
β) Χαλβαδοποιία  
(Βιομηχανία - 
Βιοτεχνία).    
 

Από 1/11/79 
«α) Εργατοτεχνίτες παρασκευής των PATISSERIES 
(Πάστες, τούρτες,  γλυκά ταψιού).  
 
 
 
β) Εργατοτεχνικό προσωπικό εργαστηρίων παραγωγής 
χαλβά». 
 
 

64) Παραγωγή 
υαλοβάμβακα 
 
 

Από 1/4/84 
«Οι απασχολούμενοι στα τμήματα  μείγματος, 
βακελίτου, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL, και  
παραγωγής. Καθαρίστριες εφόσον   απασχολούνται 
κατά κύριο λόγο στους χώρους των τμημάτων της 
παραγωγικής  διαδικασίας». 
  

65) Παραγωγή   
αμιαντοτσιμεντοσω-
λήνων και   λοιπών 
συναφών προϊόντων  
από αμιαντοτσιμέντο 
 

Από 1/9/84 
«Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου 
των μονάδων παραγωγής αμιαντοτσιμεντοσωλήνων  
κ.λ.π. συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο».  
 

66) Η.Λ.Π.Α.Π 
 
 

Από 1/11/84 
«Οδηγοί, ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές, το 
εργατοτεχνικό   προσωπικό των αμαξοστασίων και  
εργοστασίων συντήρησης οχημάτων και   το 
προσωπικό εναερίων και υπογείων γραμμών 
μεταφοράς ηλεκτρικής   ενέργειας». 
 

67) Επιβατικές και     
εμπορευματικές 
μεταφορές δι' 
αυτοκινήτων.  
 
 

Από 1/11/84 
«Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων  (λεωφορείων 
πούλμαν, ταξί, φορτηγών,   ανατρεπομένων, 
ασθενοφόρων,   βυτιοφόρων, τρικύκλων). Σταθμάρχες,  
ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες    αστικών και 
υπεραστικών λεωφορείων. Αποθηκάριοι, 
φορτοεκφορτωτές». 
 



68) Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο 
τροφίμων κ.λπ. 
συναφών ειδών, 
Καφεκοπτεία.  
 
 

Από 1/1/85 
«Όσοι  προετοιμάζουν για πώληση τα  καταψυγμένα 
προϊόντα εφόσον  απασχολούνται και στους θαλάμους 
και   προθαλάμους ψύξης. Ταμίες πολυδύναμων 
σούπερ-μάρκετς. Πωλητές χονδρικού εμπορίου.  
Καφεκόπτες που χειρίζονται   αλεστικές μηχανές, 
ιπποδύναμης   άνω των 5 ίππων» 
 

69) Βιοτεχνίες και 
Βιομηχανίες 
παραγωγής 
Ζωοτροφών -  
Πτηνοτροφών 
 

Από 1/1/85 
«Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των μονάδων παραγωγής».

70) Παραγωγή 
ζυμών (μαγιάς) 
αρτοποιϊας 
 
 

Από 1/1/85 
«Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή και συσκευασία 
ζυμών αρτοποιϊας». 
 

71) Παραγωγή 
έτοιμου 
σκυροδέματος 
 
 

Από 1/5/85 
«Χειριστές αντλιών σκυροδέματος.   και βοηθοί αυτών, 
οδηγοί αυτοκινήτων   με αναμικτήρα μεταφοράς  
σκυροδέματος, χειριστές μηχανημάτων  παραγωγής 
σκυροδέματος, εργάτες   πρέσσας και εργάτες 
εργοταξίου  παραγωγής σκυροδέματος». 
 

72) Αμαξοποιΐα 
 
 
 
 

Από 1/6/85 
«Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής 
εξαιρουμένων των απασχολουμένων στο σέρβις 
οχημάτων». 
 

73) Στρατιωτικές   
Υπηρεσίες και 
Καταστήματα   
(Στρατού, 
Αεροπορίας, 
Ναυτικού,   
Αστυνομίας, 
Πυροσβεστικής, 
Λιμενικού). 
  

Από 1/6/85 
«Α. Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση, διαμόρφωση, ανακατασκευή, επεξεργασία, 
μετασχηματισμό, χειρισμό, διαχείριση 
(μεταχειρισμένων) και φύλαξη του πάσης φύσεως 
στρατιωτικού υλικού. Πυροτεχνουργοί, Ναρκαλιευτές. 
Β. Όλοι οι απασχολούμενοι στις μονάδες ΣΔΑΜ (Αγίας 
Παρασκευής)και 700 ΣΕ (Πειραιά)».  
 

74) Εκκολαπτήρια 
 
 

Από 1/8/86 
«Όλοι οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των 
εκκολαπτηρίων (από την πύλη εισόδου των αβγών 
μέχρι την έξοδο των νεοσσών)». 
 

75) Παραγωγή 
χυτοπρεσσαριστών 
αντικειμένων 
 

Από 1/12/86 
«Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων». 
   



 
76) Παραγωγή 
ηλεκτρικών 
μετρητών 

Από 1/12/86 
«α) Βαφείο: Βαφείς (ντουκαδόροι) και βοηθοί 
εργαζόμενοι στον ίδιο   χώρο και με τις ίδιες συνθήκες 
με τους βαφείς.  

 β) Τυπωτήριο: Προσωπικό (χειριστής   - τροφοδότης - 
παραλήπτης) τυπωτηρίου». 
 

77) Τηλεόραση 
(ΕΡΤ 1,2)  
 
  
 

Από 1/12/86 
«Eμφανιστές – τυπωτές  κινηματογραφικών φιλμς 
εφόσον  απασχολούνται με πλήρη απασχόληση  στους 
σχετικούς θαλάμους (εμφάνισης - εκτύπωσης)». 
 

78) Ελληνική 
Βιομηχανία όπλων 
 
 
 

Από 1/12/86 
«Οι απασχολούμενοι: 1) Στο τμήμα   βλητικού σταθμού, 
2) στον έλεγχο κάνης με υπεριώδεις ακτίνες και   3) στο 
τμήμα απογρεζώματος  (σφαιρομύλων)». 
 

79) Βιομηχανίες 
κρέατος 
 
 
 

Από 1/12/86 
«Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο  εντός των 
ψυκτικών θαλάμων καθώς και  εντός των θαλάμων 
επεξεργασίας  κρέατος (τεμαχισμού κ.λ.π.)».  
 

80) ΑΧΕ ΕΘΥΛ 
ΕΛΛΑΣ 

Από 1/10/88 
«Υπάλληλοι γραφείων, αποθήκης, φύλακες πύλης, 
προσωπικό Ιατρείου». 
 

81) Χημικές 
Βιομηχανίες 
 
 

Από 1/3/89 
«Ολοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή  πολυεστερικών  
ρητινών, γαλακτωμάτων, οξεϊκού πολυβινυλίου  και 
ακρυλικών πολυμερών (εργασίες προετοιμασίας, 
παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης) με  
διεργασίες πολυμερισμού, καθώς και   των 
απασχολουμένων στην αποθήκευση   των μονομερών 
πρώτων υλών ως και    διαλυτών των Χημικών 
Βιομηχανιών». 
 
 
 

 
 
 
Από 1/1/64 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 1/1/64 
 

Εδάφιο Β 
 
Υπεδάφιο α΄ 
1) «Θερμαστές – αρχιθερμαστές στερεών καυσίμων 
ξηράς» 
 
 «Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών καυσίμων» 
 
 
2) «Ματσακονιστές» 
 



 
Από 1/1/64 
 
 
Από 1/1/64 
 
 
Από 1/1/64 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 1/1/64 
 
 
Από 1/1/64 
 
 
 
Από 1/1/64 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 1/9/84 
 
 
Από 1/5/86 
 
 
 
 
 

Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 

   
3) «Λεβητοκαθαριστές» 
 
 
4) «Υφαλοχρωματιστές» 
 

5) «Αλλιεργάτες» 

«Αλλιεργάτες, ως και εργατικά στελέχη, εφ' όσον 
προέρχονται εκ της τάξεως αυτών». 
 
 
6) «Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)».  
 

 7) «Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και 
ισοπεδωτικών μηχανημάτων». 
 
 
8) «Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους 
θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου 
(παγοποιεία)» 
 
«Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους 
θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου» 
 
 
Υπεδάφιο β΄ 
 
1) «Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών και 
βιοχημικών εργαστηρίων)» 
 
«Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών και 
βιοχημικών εργαστηρίων). Εργοδηγοί Χημικοί» 
 
«Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών και 
βιοχημικών εργαστηρίων). Εργοδηγοί Χημικοί. 
Οινολόγοι (πλην των απασχολουμένων σε αυτοτελή 
οινολογικά εργαστήρια)».  
 
 

2) «Νυκτοφύλακες». 
 
 

3) «Θερμοδόμοι». 
 
 

4) «Λιθοξόοι». 



 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
Από 1/9/84 
 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 1/4/85 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 

 

5) «Δύτες».  
 
 
6) «Ραδιοτηλεγραφητές – Τηλετυπιστές». 
 
«Ραδιοτηλεγραφητές - Τηλετυπιστές - Χειριστές 
μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και 
επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών». 
 
 
7) «Εργάτες και φύλακες φορτηγίδων».  
 
 

8) «Αμαξοκαρραγωγείς». 
 
 
 
9) «Μακαρονοτεχνίτες (πλην του προσωπικού 
συσκευασίας)».  
 
 
10) «Μουσικοί πνευστών οργάνων και νυκτερινών 
κέντρων».  
 
«Μουσικοί πνευστών οργάνων, μουσικοί και 
τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων».  
 
 

11) «Κατασκευαστές μωσαϊκών πλακών και πλακών 
Μάλτας».  
 
 

12) «Κατασκευαστές αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και 
τσιμεντολίθων».  
 

 

13) «Εργάτες άρσεως βαρών (μανουβραδόροι)».  
 
 

14) «Εργάτες κατεργασίας κρυστάλλων».  
 
 
 

15) «Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης 



 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 6/9/66 
 
 
 
Από 1/10/79 
 
 
 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 
 
Από 28/3/66 
 
 

σιδηροδρομικών γραμμών».  
 
 
16) «Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων».  
 
 
17) «Σερβιτόροι».  
 
 

18) «Αρβυλεργάτες».  
 

 

19) «Μάγειροι και προσωπικό κουζίνας».  
 
 
20) «Μηχανικοί, συντηρητές Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων και Εργασιών». 
 
«Αδειούχοι ή Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Πρακτικοί 
Μηχανικοί, συντηρητές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
και Εργασιών». 
 
«Αδειούχοι ή Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Πρακτικοί 
Μηχανικοί, συντηρητές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
και Εργασιών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων, εφόσον οι 
βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες 
μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων». 
 
 
21) «Συντηρητές – επισκευαστές ακτινολογικών 
μηχανημάτων». 
 

 

22) «Κουρείς – κομμωτές». 
 

 
23) «Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών 
των πλοίων».  
 
 
24) «Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού 
αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)».  
 
 
25) «Σημειωτές κύτους πλοίων». 
 
 



Από 28/3/66 
 
 
Από 28/3/66 
  
 
 
 
 
Από 6/3/69 
 
 
Από 6/3/69 
 
 
Από 21/11/69 
 
 
 
 
 
 
Από 1/7/77 
 
 
 
 
Από 1/7/77 
 
 
Από 1/10/77 
 
 
 
Από 1/10/79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από 1/4/85 
 

26) «Αδειούχοι, πτυχιούχοι θερμαστές στερεών και 
υγρών καυσίμων».  
 
27) «Απασχολούμενοι στο μηχανουργείο, αποθήκες, 
τμήμα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και 
συντηρήσης, στο εργοστάσιο της Δραπετσώνας της 
Α.Ε.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων». 
 
 
28) «Εργατοτεχνίτες ύδρευσης πλοίων». 
 
 
29) «Υποδηματεργάτες».  
 

 
30) «Αρτεργάτες - Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, 
κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)». 
 
 
 
Υπεδάφιο γ΄ 
 

1) «Οδηγοί λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ». 
 

 

2) «Καθαρίστριες εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης – Μέσης 
– Στοιχειώδους Εκπαίδευσης)» 
 
«Καθαρίστριες νεκροτομείων και Στρατιωτικών Σχολών 
(Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων, 
Ναυτικού, Δοκίμων κ.λ.π.)» 
 
«Καθαριστές – Καθαρίστριες α) Πλήρους 
απασχόλησης: των Σταθμών και οχημάτων ΗΣΑΠ – 
ΟΣΕ – Υπεραστικών λεωφορείων, Γηροκομείων – 
Οίκων ευγηρίας, Ασύλων ανιάτων β) Άνευ χρονικού 
περιορισμού ημερήσιας απασχολήσεως: Των 
εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης – Μέσης – Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως), Ακαδημιών, Ανωτέρων Δημοσίων 
Σχολών, ΚΑΤΕ, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Σχολών 
Μαθητείας και Ταχυρρύθμου Εκπαιδεύσεως του ΟΑΕΔ, 
Δημοσίων Τεχνικών Σχολών (Ανωτέρων – Μέσων – 
Κατωτέρων), Στρατιωτικών Σχολών (Ευελπίδων, 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων, Ναυτικού, 
Δοκίμων κ.λ.π.), Νεκροτομείων». 
 
«Καθαριστές – Καθαρίστριες 
α)Με πλήρη απασχόληση 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από 1/10/77 
 
 
 
Από 1/10/77 
 
 
 
Από 1/10/77 
 
 
 

Από 1/10/77 
 
 
 
 
 
Από 1/10/79 
 
 
 
 
 
 
Από 1/6/78 
 
 
 
Από 1/5/78 
 
 
 
 
Από 1/5/78 
 
 
 

β)Άνευ χρονικού περιορισμού ημερήσιας 
απασχόλησης: των εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης – 
Μέσης – Στοιχειώδους Εκπαίδευσης), Ακαδημιών, 
Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών, ΚΑΤΕ, Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών, Σχολών Μαθητείας και Ταχύρυθμης 
Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, Δημοσίων Τεχνικών Σχολών 
(Ανωτέρων – Μέσων – Κατωτέρων), Στρατιωτικών 
Σχολών (Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
πόλεων, Ναυτικού, Δοκίμων κ.λ.π.), Νεκροτομείων». 
 

3) «Ψηστιέρηδες - Λαντζέρηδες (απασχολούμενοι σε 
Εστιατόρια και λοιπές επιχειρήσεις παρασκευής και 
προσφοράς φαγητών, ποτών κ.λ.π.)». 
 

4) «Συντάκτες ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων».  
 
 

5) «Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες 
υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών 
προϊόντων)».  
 

6) «Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι αποκλειστικά σε 
συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ 
Αθηνών και ΟΑΣΘ, καθώς και οι αποθηκάριοι 
ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόμενοι και 
εργαζόμενοι μέσα στους χώρους αυτούς». 
 
«Εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο 
αποκλειστικά στα Συνεργεία Επισκευής Λεωφορείων 
ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και ΟΑΣΘ, καθώς και οι 
αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόμενοι 
και εργαζόμενοι μέσα στους χώρους αυτούς».  
 
 
7) «Μισθωτοί οδηγοί των αστικών και υπεραστικών 
λεωφορείων δημόσιας χρήσης όλης της χώρας».  
 
 
8) «Υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με την 
εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών -  υγιεινής και 
θέρμανσης των οικοδομών».  
 
 
9) «Ξυλουργοί οικοδομών».  
 

 



Από 1/5/78 
 
 
 
Από 1/10/79 
 
 
Από 1/11/79 
 
 
 
 
 
 
Από 1/10/79 
 
 
 
Από 1/10/79 
 
 
 
Από 1/2/84 
 
 
 
Από 1/4/84 
 
 
 
Από 1/4/84 
 
 
 
 
Από 1/9/84 
 
 
 

Από 1/10/84 
 
 
 
 
Από 1/1/85 
 
Από 1/4/85 
 
 
 
 

10) «Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι 
αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές» 
 
 
11) «Βαρελοποιοί, απασχολούμενοι στην κατασκευή 
και επισκευή βαρελιών».  
 
12) «Νεκροπομποί - Εργάτες καθαριότητος 
νεκροταφείων».  
 
 
 
Υπεδάφιο δ΄ 
1) «Ρητινοσυλλέκτες». 
 
 

2) «Μεταφορείς με χρήση χειράμαξας (ασφαλιζόμενοι 
στο ΙΚΑ δια μέσου Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών)».  
 
 
3) «Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή εκμαγείων και 
αντιγράφων αρχαίων έργων». 
 
 
4) «Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, 
εργοταξίων κ.λ.π.». 
 

5) «Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης οδών». 
 
 

6) «Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης  και  
αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων».  
 
 

7) «Εργάτες - πωλητές ακατέργαστου σιδήρου».  
 
 

8) «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων». 
 
9) «Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, 
ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι 
επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουμένων των 
απασχολουμένων: α) στα καταστήματα πώλησης 
ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και 



 
 
 
 
Από 1/4/85 
 
 
 
Από 1/6/85 
 
 
 
Από 1/6/85 
 
 
 
 
 
 
 
Από 1/5/86 
 
 
 
 
 
Από 1/5/86 
 
 
 
Από 1/8/86 
 
 
 
Από 1/12/86 
 
 
 
 
Από 1/12/86 
 
 
 
Από 1/12/86 
 
 
 
 
 

β) στη συναρμολόγηση εμπορία και επισκευή οικιακών 
ηλεκτρολογικών συσκευών».   
 
 
10) «Χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών».  
 
 

11) «Θαλαμηπόλοι Ευαγών Ιδρυμάτων». 
 
 
 
12) «Ράπτριες απασχολούμενες εντός του κτιριακού 
συγκροτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί των οδών 
Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων (Καλλιθέα)».  
 
 
 
Υπεδάφιο ε΄ 

1) «Εργάτες απασχολούμενοι σε φορτοεκφορτώσεις 
ξυλείας, σιδήρου, τσιμέντου και λοιπών οικοδομικών 
υλικών στις αποθήκες ξυλείας και στις μάντρες δομικών 
υλικών».   
 

2) «Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού».  
 
 

3) «Συνοδοί (περιποιητές) κλιναμαξών και κλινοθεσίων 
των σιδηροδρομικών συρμών».  
 
 
4) «Συντηρητές κεραιών στρατιωτικών μονάδων και 
μόνο για το χρόνο της αποκλειστικής απασχόλησης στο 
αντικείμενο τούτο».  
 

5) «Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και 
συγκροτήματος λεβητοστασίων».  
 
 
6) «Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες 
τοποθέτησης και συντήρησης των εναερίων και 
υπογείων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
υψηλής τάσης. Γομωτές – Πυροδότες».  
 
 



Από 1/12/86 7) «Φύλακες - Οδηγοί ορεινών καταφυγίων 
ευρισκομένων σε υψόμετρο άνω των 1700 μέτρων και 
σε διαρκή ετοιμότητα».  

 
2. Ασφαλισμένοι οι οποίοι μετατίθενται πρόσκαιρα σε εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
Πρόσκαιρη μετάθεση σε άλλη εργασία νοείται αυτή η οποία δεν διαρκεί 
περισσότερο του μισού των εργασίμων ημερών κάθε μισθολογικής περιόδου. 
3.Εργασίες ή ειδικότητες από τις απαριθμούμενες στην παρ.1 του παρόντος 
άρθρου μπορούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
εφόσον έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι όροι και γενικώς οι συνθήκες άσκησης 
του επαγγέλματος ή της εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 107 
Ημέρες εργασίας 

 
 

1. Εργοδότες οι οποίοι απασχολούν πρόσωπα σε ειδικότητες και κατηγορίες που 
απαριθμούνται στο προηγούμενο άρθρο υποχρεούνται να αναγράφουν αυτά 
χωριστά στις προβλεπόμενες από την παρ.9 του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/51 
μισθολογικές καταστάσεις και να επικολλούν στα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια 
ειδικού τύπου ένσημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος. 
Από 1/1/2002 οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν τους απασχολούμενους 
σε εργασίες και ειδικότητες των εδαφίων Α & Β του άρθρου 55 στις 
υποβαλλόμενες ΑΠΔ και καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές κατά τα οριζόμενα 
στις σχετικές διατάξεις του Α μέρους του παρόντος Κανονισμού. 
2. Κατά την ανακεφαλαίωση των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στην 
ασφάλιση οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος προβαίνουν χωριστά στον υπολογισμό των 
ημερών εργασίας που καταλαμβάνονται από το παρόν Κεφάλαιο, αναγράφουν 
αυτές με ειδική ένδειξη, τόσο στα τηρούμενα από το Ίδρυμα στοιχεία, όσο και στα 
παραδιδόμενα στα χέρια των ασφαλισμένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 108.  
Απόδειξη απασχόλησης σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. 

 
 

1. Η απασχόληση στις απαριθμούμενες στο άρθρο 55 παρ. 1 του παρόντος 
ειδικότητες και κατηγορίες και η διάρκεια αυτής αποδεικνύεται αποκλειστικά 
από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια, βάσει των επικολληθέντων σ’ αυτά ειδικών 
ενσήμων και των αντίστοιχων Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) των 
Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.) για 
απασχόληση από 1/1/2002. 
2. Κατ’ εξαίρεση για την απόδειξη απασχόλησης, η οποία έλαβε χώρα σε 
χρόνο προγενέστερο της 1ης Ιαν. 1964 ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των 
κατά περίπτωση νεότερων διατάξεων, το αρμόδιο για την απονομή της 
σύνταξης ασφαλιστικό όργανο μπορεί να στηρίζεται στα ασφαλιστικά και 
λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή τα αρχεία 
του Ιδρύματος ή από τα στοιχεία που τηρούνται από τον εργοδότη. 
Όταν δεν υπάρχουν παρόμοια στοιχεία ή  εφόσον τα υπάρχοντα δεν κρίνονται 
απολύτως σαφή, λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις εργοδοτών ή βεβαιώσεις 
των κλαδικών επαγγελματικών σωματείων θεωρημένες από το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, πιστοποιητικά Δημοσίου, Δημοτικών και 
Κοινοτικών Αρχών, καθώς και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο πλην 
μαρτύρων, εφόσον το περιεχόμενο όλων αυτών επαληθεύεται από έρευνα 
που διενεργείται από τα όργανα του Ιδρύματος και κατά την ουσιαστική κρίση 
του αποφασίζοντος την απονομή της σύνταξης οργάνου. 
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