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Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ 29
ΡΘ 10110

Αζήλα , /11/2011

ΞΟΝΠ : Δζληθφ Ρππνγξαθείν
(γηα δεκνζίεπζε)
KOIN: Όινπο ηνπο Νξγαληζκνχο
Θχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο
ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο
θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο

ΑΞΝΦΑΠΖ
Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

Έρνληαο ππφςε:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λφκνπ 3790/2009 (Φ.Δ.Θ , 143 Α΄)
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 17 ηνπ λφκνπ 3863/2010 (Φ.Δ.Θ , 115 Α΄) «Λέν

Αζθαιηζηηθφ Πχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο , ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο».
3. Ρηο

ππ

αξηζκ Απνθάζεηο Φ80000/νηθ2506/150/1-3-2011 (Φ.Δ.Θ 492, Β΄) θαη

Φ80000/6840/383/3-5-2011 ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ηηο
νπνίεο ζπζηάζεθε θαη

ζπγθξνηήζεθε «Γηαξθήο Δπηηξνπή Θξίζεσο Βαξέσλ θαη

Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ» ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Θνηλσληθήο Αζθαιίζεσο.
4. Ρν Ξφξηζκα ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο.
5. Ρε γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλσληθήο Αζθάιεηαο φπσο δηαηππψζεθε ζην πξαθηηθφ ηεο
14εο Ππλεδξίαζεο ηεο 27-10-2011.
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα , πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ 63/2005 (Φ.Δ.Θ , 98
Α΄)

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 372/1995 (Φ.Δ.Θ 201 , Α΄) «Κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ απφ ην πνπξγείν γείαο , Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ ζην πνπξγείν Δξγαζίαο» θαη ηνπ π.δ 213/1992 (Φ.Δ.Θ 102 ,Α΄)
«Νξγαληζκφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».
8. Ρηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.2876/7.10.2009 (ΦΔΘ 2234 Β΄) απφθαζεο ηνπ Ξξσζππνπξγνχ
«Αιιαγή ηίηινπ πνπξγείσλ»
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 110/2011 (Φ.Δ.Θ 243 , Α΄) , «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο
Θπβέξλεζεο , πνπξγψλ , Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ».

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Βαξηέο θαη Αλζπγηεηλέο εξγαζίεο κε ηηο έλαληη απηψλ εηδηθφηεηεο , είλαη νη παξαθάησ εηδηθά
απαξηζκνχκελεο :
Α.
ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Κεηαιιεία Ιηγληησξπρεία, Νξπρεία,
Ιαηνκεία πάζεο θχζεσο, Αζβεζηνπνηεία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Νη κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ή ηδηφηεηα
εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ,
κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο εμφξπμεο
κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ , ηεο θακηλείαο θαη
ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηαιιεχκαηνο , φπσο
ν ρψξνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, πιελ ησλ θπιάθσλ,
ζπξσξψλ θαη ππαιιήισλ γξαθείνπ

1A) Δπηρεηξήζεηο θαηεξγαζίαο ηνπ Μεξνχ
Αζβέζηε.

Νη απαζρνινχκελνη ζηε θξχμε, θνληνπνίεζε
ηνπ Μεξνχ Αζβέζηε.

2) Νηθνδνκηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο

Όινη νη αζθαιηδφκελνη, βάζεη ησλ άξζξσλ
35-51 ηνπ Θαλνληζκνχ Αζθαιίζεσο ΗΘΑ
εμαηξνπκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 35 παξάγξαθνο 1 εδάθην γ απηνχ.

3) Ρζηκεληνβηνκεραλίεο

Όιν ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ
εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πξνζσπηθφ
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4) Θαηεξγαζία καξκάξσλ

Δξγαηνηερλίηεο θνπήο θαη θαηεξγαζίαο
καξκάξσλ θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη
ζηελ παξαγσγή – παξαζθεπή
καξκαξνςεθίδσλ & καξκαξφζθνλεο

5) Δπεμεξγαζία ζηφθνπ γχςνπ Θανιίλεο Ράιθ-Θεξατθήο γεο

Ρξηβείο - ςήζηεο-κπισλάδεο – ηξνθνδφηεο

6) Θεξακνπνηεία-πιηλζνπνηείααγγεηνπιαζηεία.

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ

7) Φνξηνεθθνξηψζεηο μεξάο θαη ζάιαζζαο

Νη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ
άξζε βαξψλ, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε
κεραληθψλ κέζσλ γηα θφξησζε, εθθφξησζε,
ζηνίβαγκα θαη ηαμηλφκεζε απηψλ

8) Βπξζνδεςία

Δξγαηνηερλίηεο κεηαθνξάο, απνμεξάλζεσο,
ζπληεξήζεσο,δεκαηνπνηήζεσο & θαηεξγαζίαο
ησλ αθαηέξγαζησλ δεξκάησλ

9) Πθαγή θαη εθδνξά δψσλ θαη πηελψλ

Δξγάηεο ζθαγήο, εθδνξάο, , θαζαξηζκνχ
εληέξσλ θαη άθξσλ δψσλ ή πηελψλ εληφο ηνπ
ρψξνπ ησλ ζθαγείσλ , εξγάηεο θαζαξηζκνχ
ησλ ρψξσλ ζθαγήο

10) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο
θαη θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ, ρπηνζηδήξνπ,
ράιπβνο θαη ινηπψλ κεηάιισλ

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη εληφο
ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ,εθηφο ησλ
ππαιιήισλ
γξαθείνπ,
θπιάθσλ
θαη
επηζηαηψλ

11) αινπξγία

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηφο απφ
δηαινγείο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο θαη
θαζαξηζηέο ζρεκαηνδνηηθψλ κεραλψλ
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12) Βηνκεραλία Ξαξαγσγήο Απνξξππαληηθψλ

Δξγάηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ
κίγκαηνο

13) Ξαξαγσγή δηζεηνχρνπ άλζξαθνο

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη
ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή

14) Ξαξαγσγή αλφξγαλσλ νμέσλ

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη
ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή

15) Σεκηθή Βηνκεραλία θαη βηνηερλία
παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ρισξίνπ
θαη ησλ παξαγψγσλ απηνχ.

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ (πιελ
εξγαηψλ απιήο ) θαη νη ρεκηθνί πνπ
εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή

16) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο
θαη ζπζθεπαζίαο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη εληφο
ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ
ππαιιήισλ γξαθείνπ

17)Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο
ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ,εθηφο
ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ

18) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο
θαξκάθσλ θαη ζεηηθνχ αξγηιίνπ ,
θαιιπληηθψλ, αξσκάησλ θαη θηεληαηξηθψλ
θαξκάθσλ

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο
ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο , εθηφο
ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ

19) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο
νζηψλ

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
παξαιαβήο , δηαινγήο θαη κεηαθνξάο νζηψλ

20) Βηνκεραλίεο θαη Βηνηερλίεο παξαγσγήο
Νξγαληθψλ Σξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη
κειαλψλ.

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή θαη παξαζθεπή
- εθηφο ησλ παθεηαξηζηψλ - ηερληθνί θαη
ρεκηθνί
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21) Θισζηνυθαληνπξγία θαη ζπλαθείο
εξγαζίεο

α. Δθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο

β. Θισζηήξηα

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζε εθθνθθηζηήξηα , θισζηήξηα ,
πθαληήξηα , βαθεία , θηληξηζηήξηα ,
ζρνηλνπνητα , θαλαβνπξγία
Σεηξηζηέο εθθνθθηζηηθψλ κεραλψλ θαη ιίληεξ

α) Δξγαηνηερλίηεο ζθνχηζεξ – ραξηδίσλ –
ζπξηψλ - θηεληζηξηψλ θαη πξνγλεζηξηψλ,
θιψζηξηεο θαη κπνκπηλνχδεο
β) Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηε
λεκαηνπνίεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ
ζπλζεηηθψλ ηλψλ

γ. θαληήξηα

θαληέο-θάληξηεο (Βακβαθεξψλ, καιιίλσλ,
ηαπήησλ θ.ι.π. αλεμάξηεηα
ηεο πξψηεο
χιεο).

δ. Βαθεία

Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηε βαθή
θαη απφπιπζε πθαζκάησλ θαη λεκάησλ

ε.Φηληξηζηήξηα

Νη απαζρνινχκελνη ζην θνιιάξηζκα , νη
απαζρνινχκελνη ζηα κεραλήκαηα ΟΑΚΚΑ
(θνιιάξηζκα , ζηέγλσκα, ζηδέξσκα,
πεξηηχιηγκα ηνπ πθάζκαηνο).

ζη. Πρνηλνπνηία

Νη απαζρνινχκελνη ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο
ησλ θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ, θαζψο θαη
νη απαζρνινχκελνη, γεληθά, ζηελ πιχζε θαη
ιεχθαλζε

δ. Θαλαβνπξγία

Νη απαζρνινχκελνη ζε ζθνχηζεξ, ιαλάξα,
αιεβίηζα, πιχζε θαη ιεχθαλζε
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22) Ζιεθηξνκεραληθά πιπληήξηα (πιελ ησλ
νηθεηαθνχ ηχπνπ ρσξεηηθφηεηαο εθάζηνπ
κέρξη 20 θηιψλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο
ή σο ηκήκαηα θισζηνυθαληνπξγίσλ

Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζε ρψξνπο
πιχζεο θαη ιεχθαλζεο.Πηδεξψηξηεο θαη
δηαινγείο ηκαηηζκνχ απαζρνινχκελνη
ππνρξεσηηθά θαη ζην πιχζηκν ηνπιάρηζηνλ
θαηά ην 1/3 ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαηά
κηζζνινγηθή πεξίνδν.

23) Βηνκεραλίεο & Βηνηερλίεο παξαγσγήο
αλνξγάλσλ ρξσκάησλ.

Νη εξγαηνηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη
απνθιεηζηηθά ζε ηξηβεία

24) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο πγξψλ
ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ

25) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαηαζθεπήο
ππξηκάρσλ θαη νμπκάρσλ πιηθψλ

26) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο εθξεθηηθψλ
πιψλ θαη ππξηηίδσλ

26 Α) Ππγθξφηεκα εξγνζηαζίσλ κεηηνχ ηεο
ΑΔΔ Ξπξηηηδνπνηείνπ – Θαιπθνπνηείνπ

27) Νηλνπλεπκαηνπνηία, Νηλνπνηία,
Ξνηνπνηία ,Επζνπνηία

28) Ξξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηελ επηζθεπή βηνκεραληθψλ
θιηβαλίσλ θαη νη θηίζηεο

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ – ρεκηθνί

Δξγαηνηερλίηεο θαη ππάιιεινη
απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ
ηκεκάησλ Νβηδνπξγείνπ, Κεραλνπξγείνπ,
Θαιπθνπνηείαο , Απηνκάησλ Κεραλεκάησλ
,Ξξηνλίσλ ,ΞΔΤ (πίεζεο ελ ςπρξψ)

Νη απαζρνινχκελνη ζηελ πιχζε δεμακελψλ
θαη ζηελ παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο

Δξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηελ πίζηα
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απαζρνινχκελν ζε αεξνιηκέλεο

αεξνιηκέλσλ

29) Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία
(θαηαζθεπαζηηθή-επηζθεπαζηηθή)

Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ
εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ , εμαηξνπκέλσλ
ππαιιήισλ γξαθείνπ , ζπξσξψλ , θπιάθσλ ,
επηζηαηψλ

30) Ρειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί

Ρερληθνί ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ
ζηαζκψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε ζπληήξεζε
θεξαηψλ θαη εηθνλνιήπηεο εμσηεξηθνί κε
θνξεηέο θάκεξεο.

31) Λνζειεπηηθά Ηδξχκαηα, Θιηληθέο, ,
Κηθξνβηνινγηθά θαη Βηνρεκηθά Δξγαζηήξηα,
γεηνλνκηθέο Κνλάδεο Αζθαιηζηηθψλ
Νξγαληζκψλ

Λνζνθφκνη, παξαζθεπαζηέο θαη βνεζνί απηψλ
, Θαιακεπφινη Τπρηαηξηθψλ Λνζνθνκείσλ
θαη Θιηληθψλ, Ππληεξεηέο Ξεηξακαηφδσσλ,
Ππζθεπαζηέο νξξψλ-εκβνιίσλ,
παξαζθεπαζηέο ηξαπέδεο αίκαηνο θαζψο θαη
νη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηα Γεκφζηα Λνζνθνκεία , θαζαξίζηξηεο

32) Αθηηλνινγηθά θαη αθηηλνζεξαπεπηηθά
εξγαζηήξηα

Νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζε
αθηηλνινγηθνχο ζαιάκνπο θαη εκθαλίζεηο

33) Πηαζκνί αλαπαξαγσγήο δψσλ

Πηαπιίηεο , λνζνθφκνη θηελψλ , θαζαξίζηξηεο
ησλ ζηαζκψλ αλαπαξαγσγήο δψσλ
,παξαζθεπαζηέο , επηκειεηέο πεηξακάησλ
απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηνπο
ζηαζκνχο αλαπαξαγσγήο , απεληνκσηέο ,
ζπεξκαηνιήπηεο θαη ζπεξκαηεγρχηεο

34) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιαζηηθψλ
πιψλ θαη πιαζηηθψλ εηδψλ

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή θαη
δηακφξθσζε πιαζηηθψλ , πνιπκεξηζκφ
πξψηεο χιεο , αλακίμεσο θαη κνξθνπνηήζεσο
πιαζηηθψλ πιψλ πνιπηλπινρισξηδίνπ θαη
πνιπνπξεζάλεο
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35) Θαπλαπνζήθεο

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο
ρψξνπο επεμεξγαζίαο θχιισλ θαπλνχ
εμαηξνπκέλσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαπλνχ

36) Θαπλνβηνκεραλίεο

Νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ
ρψξνπ εξγαηνηερλίηεο εμαηξνπκέλσλ
εκπεηξνγλσκφλσλ θαπλνχ, επηζηαηψλ θαη
ππαιιήισλ γξαθείνπ

37) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο
ζείνπ

Νη εξγαηνηερλίηεο ηκήκαηνο παξαγσγήο
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο θαη νη ζαθηζηέο

38) Δηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ

Νη απαζρνινχκελνη ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν
, εθηφο απφ ππαιιήινπο γξαθείνπ ,
δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ

39) Δηαηξείεο εκθηάισζεο πγξαεξίσλ

40) Γηπιηζηήξηα πεηξειαίσλ

41) Ιηκεληθνί ρψξνη

42) Λαππεγεία

Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ εθηφο ππαιιήισλ γξαθείνπ ,
θπιάθσλ , ζπξσξψλ θαη επηζηαηψλ
Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ
εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηφο
ππαιιήισλ γξαθείνπ , θπιάθσλ θαη
επηζηαηψλ

Όινη νη απαζρνινχκελνη ζε λαππεγνχκελα ή
επηζθεπαδφκελα θαη κεηαζθεπαδφκελα πινία
θαη γεληθφηεξα εληφο ησλ ρψξσλ ησλ
κνλίκσλ , πισηψλ δεμακελψλ θαη ησλ
λαππεγηθψλ θιηλψλ
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43) Θ.Ξ.Δ Γεκφθξηηνο ηεο Δ.Δ.Α.Δ

44) Ηρζπφζθαιεο

Νη απαζρνινχκελνη ζηελ Α' Εψλε ηνπ
Θέληξνπ Ξπξεληθήο Δλέξγεηαο
«ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ»
Όιν ην πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν εληφο
ηνπ ρψξνπ ηρζπφζθαιαο εθηφο Γηεπζπληψλ
θαη Γηνηθεηηθψλ παιιήισλ

45) Δξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο γάιαθηνο

Ρν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο ςχμεο πξντφλησλ

46)Ρπξνθνκεία

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζην ρψξν παξαγσγήο

47) Αιιαληνπνητα

48) Ξαξαγσγή παινβάκβαθα

49) Δπηρεηξήζεηο αθαίξεζεο ή θαηεδάθηζεο
ακηαληνχρσλ πιηθψλ

Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηνπο
ζαιάκνπο ςήζεσο, βξαζκνχ θαη θαπλίζκαηνο
, θαζψο θαη ζηα ςπγεία γηα ηε
θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ
αιιαληνπνηίαο
Νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα κείγκαηνο ,
βαθειίηε, θιηβάλσλ , κεραλήο ηλνπνίεζεο TEL
παξαγσγήο

Νη απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο
θαη αθαίξεζεο ακίαληνπ θαη πιηθψλ πνπ
πεξηέρνπλ ακίαλην

50) Δπηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο Νδεγνί βαξέσλ θνξηεγψλ άλσ ησλ 3.5
ηφλσλ , ιεσθνξείσλ , πνχικαλ, νρεκάησλ
ζηαζεξήο ηξνρηάο , νδεγνί ηαμί λνκνχ Αηηηθήο
θαη Θεζζαινλίθεο , νδεγνί θαη βνεζνί
αζζελνθφξσλ , θαζαξηζηέο ιεσθνξείσλ
51)Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ
θαη ζπλαθψλ εηδψλ

Νη εξγαδφκελνη ζηνπο ζαιάκνπο θαη
πξνζαιάκνπο ςχμεο πξντφλησλ
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52) Ξαξαγσγή έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο

Σεηξηζηέο αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο θαη βνεζνί
απηψλ, νδεγνί απηνθηλήησλ κε αλακηθηήξα
κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο , εξγάηεο πξέζαο
θαη εξγάηεο εξγνηαμίνπ παξαγσγήο
ζθπξνδέκαηνο

53)Ακαμνπνηία

Όινη νη απαζρνινχκελνη ζην ρψξν
παξαγσγήο , εμαηξνπκέλσλ ησλ
απαζρνινχκελσλ ζην ζέξβηο απηνθηλήησλ

54)Πηξαηησηηθέο πεξεζίεο

Ξπξνηερλνπξγνί θαη λαξθαιηεπηέο

55) Ξαξαγσγή ρπηνπξεζζαξηζηψλ
αληηθεηκέλσλ

Νη απαζρνινχκελνη ζην ηκήκα ησλ
ζπαζηήξσλ

56)Βηνκεραλία θξέαηνο

57) Σεκηθή Βηνκεραλία

58) πεξεζίεο γηεηλήο

Νη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν εληφο
ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαζψο θαη εληφο ησλ
ζαιάκσλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο (ηεκαρηζκνχ
θ.ιπ)

Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγή εθηφο
ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ απνζήθεπζε
πξψησλ πιψλ θαη δηαιπηψλ ησλ ρεκηθψλ
βηνκεραληψλ

Δξγαηνηερλίηεο ππνλφκσλ (επηζθεπή
,ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο θιεηζηψλ
αγσγψλ αθαζάξησλ πδάησλ ζε ιεηηνπξγία
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θαζψο θαη αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ πδάησλ),
εξγάηεο απνθνκηδήο, δηαινγήο, επηζηαζίαο
εληφο ΣΡΑ θαη θαηαζηξνθήο
απνξξηκκάησλ, εθθέλσζεο βφζξσλ,
νδνθαζαξηζηέο ,εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζε
ζπλεξγεία ζπληήξεζεο & θαζαξηζκνχ
απηνθηλήησλ θαζαξηφηεηαο, εξγάηεο
ςεθαζκνχ εζηηψλ κφιπλζεο ,εξγάηεο
αθνδεπηεξίσλ, λεθξνπνκπνί θαη εθηαθείο
λεθξψλ, θαζαξηζηέο νζηψλ, ζηαπιίηεο
,εξγνδεγνί απνρέηεπζεο, πξνζσπηθφ
ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ
απνρέηεπζεο, εξγαδφκελνη ζηελ κνλάδα
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο Τπηάιιεηαο θαη
ζηα ηκήκαηα εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο ηεο
Αθξνθέξακνπ Θεξαηζηλίνπ , νη
απαζρνινχκελνη ζηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ
βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ

59) Ξαξαζθεπή αιηπάζησλ

Όιν ην απαζρνινχκελν ζηελ παξαζθεπή
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ

60) Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο
ζπνξειαηνπξγίαο , ππξελειαηνπξγίαο ,
ειαηνπξγίαο θαη ζαπνπλνπνηίαο

Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο

Β. ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΑΞΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ζ΄ ΣΥΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΞΝ
ΑΞΑΠΣΝΙΝΛΡΑΗ
1. Θεξκαζηέο ή αξρηζεξκαζηέο ζηεξεψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ
2. Καηζαθνληζηέο
3.θαινρξσκαηηζηέο
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4.Ππληεξεηέο θαπζηήξσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζπγθξνηήκαηνο ιεβεηνζηαζίσλ
5. Αιηεξγάηεο
6. Σεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ θαη ηζνπεδσηηθψλ κεραλεκάησλ
7. Απαζρνινχκελνη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο θαηψηεξεο ησλ 4 βαζκψλ Θειζίνπ
8. Σεκηθνί, (εθηφο ησλ ρεκηθψλ νηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ), εξγνδεγνί ρεκηθνί, βηνρεκηθνί
9. Λπρηνθχιαθεο
10. Ιηζνμφνη
11. Γχηεο – Ππνγγαιηείο
12. Δξγάηεο θνξηεγίδσλ
13. Θαηαζθεπαζηέο ηζηκεληνπιίλζσλ, ηζηκεληνζηχισλ, ηζηκεληνζσιήλσλ, πιαθψλ απφ
ηζηκέλην
14. Αλειθπζηέο , θαζειθπζηέο λεσξείσλ
15. πνδεκαηνπνηνί - πνδεκαηεξγάηεο
16. Τήζηεο
17. Ιαηδέξεδεο
18. Πεξβηηφξνη κε λπρηεξηλή απαζρφιεζε (απαζρνινχκελνη ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο κεηαμχ ηεο
10εο βξαδηλήο θαη ηεο 6εο πξσηλήο ηεο επφκελεο κέξαο)
19. Αδεηνχρνη , πηπρηνχρνη ή δηπισκαηνχρνη πξαθηηθνί Κεραληθνί , ζπληεξεηέο βηνκεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαζηψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ , εθφζνλ νη βηνηερληθέο απηέο
επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ θηλεηήξηεο κεραλέο κε ηππνδχλακε άλσ ησλ 40 ίππσλ
20. Θαζαξηζηέο ησλ δηππζκέλσλ θαη ησλ δεμακελψλ ησλ πινίσλ
21. Απνθιεηζηηθψο απαζρνινχκελνη δηα κεραληθνχ αεξνεθηνμεπηήξνο βαθείο (ληνπθαδφξνη)
22. Αξηεξγάηεο – Πηκηηεξγάηεο (δπκσηέο, πιάζηεο, θιηβαλείο, θπιηλδξηζηέο, δπγηζηέο,
παζαδφξνη)-Κπισζξνί
23. Θαζαξηζηέο – Θαζαξίζηξηεο κε πιήξε απαζρφιεζε , πιελ εθείλσλ πνπ απαζρνινχληαη
ζε:
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α. γξαθεία δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ΛΞΓΓ, ΝΡΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ηηο επηρεηξήζεηο απηψλ,
ΛΞΗΓ πνπ αλήθνπλ ζην Θξάηνο , θαζψο θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ,νξγαληζκνχο θαη Α.Δ
θαη έρνπλ εξγνδφηεο ηνπο σο άλσ αλαθεξφκελνπο θνξείο
β. γξαθεία δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
24. Γαζεξγάηεο (απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο πινηφκεζεο, κεηαηφπηζεο θαη θφξησζεο
δαζηθψλ πξντφλησλ) – Οεηηλνζπιιέθηεο
25. Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο
ιεσθνξείσλ ΝΠ Α.Δ θαη Ν.Α.Π.Θ.
26. δξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ , απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηελ
εθηέιεζε εγθαηαζηάζεσλ πδξαπιηθψλ , πγηεηλήο θαη ζεξκάλζεσο ησλ νηθνδνκψλ
27. Λεθξνπνκπνί
28. Γηακνξθσηέο ζσιήλσλ (Πσιελνπξγνί) πινίσλ , εξγνηαμίσλ θ.ιπ
29. Δξγαηνηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ζσιελσηψλ ηθξησκάησλ
30.Δξγάηεο αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ
31. Ζιεθηξνιφγνη πηπρηνχρνη θαη θάηνρνη άδεηαο πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνζηάζηα, κνλάδεο
παξαγσγήο θαη εξγνηάμηα
32.
α. Νη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζε εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ελαέξησλ
θαη ππφγεησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο (άλσ ησλ 66000 VOLT), γνκσηέο
–ππξνδφηεο
β. Νη απαζρνινχκελνη ζηα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ (ελαεξίηεο θαη
ππνγείηεο θαηεγνξίαο Ρ4Α)
γ. Δλαεξίηεο ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ θαη νη εξγαδφκελνη εληφο θξεαηίσλ (κνπθαδφξνη)
ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ
δ.Ππληεξεηέο θεξαηψλ Πηξαηησηηθψλ Κνλάδσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην αληηθείκελν απηφ
θαηά θχξην ιφγν
33. Νη εξγαδφκελνη θαηά θχξην επάγγεικα σο ςεθαζηέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα
ζεξκνθήπηα
34.Αζθαιηνηερλίηεο νδνπνηίαο ζηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο παξαγσγήο αζθάιηνπ
35.Νδεγνί θαη βνεζνί απηνθηλήησλ αζθαιηνδηαλνκήο
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36. Κεραληθνί ζθαθψλ αεξνςεθαζκνχ
37. Ξξνζσπηθφ ζεξηδναισληζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
38.Κεραλνμνπινπξγνί , ρεηξηζηέο μπινπξγηθψλ κεραλεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο
επίπισλ , θνπθσκάησλ , παξθεηψλ θαη ινηπψλ εηδψλ απφ μχιν

Ζ Απφθαζε απηή ηζρχεη απφ

1/11/2011

H Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

Ν ΞΝΟΓΝΠ

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΝΡΟΝΚΑΛΖΠ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ:
1. Γξαθείν θ.πνπξγνχ
2. Γξαθείν θαο.Γ.Γξακκαηέσο
3. Γξαθείν θαο.Γ.Γηεπζχληξηαο Θ.Α
4. Γξαθείν θαο.Γ.Γηεπζχληξηαο Γ.
5. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο ΓΓΘΑ
& Ρκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο
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