
Γνα σχέδιο νόμου «Για τροποποίηση και συμπλήρωση με
ρικών διατάξεων της Νομοθεσίας του Επικουρικού Ταμείου 
Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων Εργατών Μετάλλου».

1. Με βάση το Ν.Δ/γμα της 5/11.11.1935 συστήθηκε 
και λειτουργεί ως Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 
«Επικουρικό Ταμείον Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων Ερ
γατών Μετάλλου».

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 3 του πιο πάνω Ν.Δ/τος 
ορίζεται ότι στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υπο
χρεωτικά :

α) Όλοι οι απασχολούμενοι σε καθαρά μεταλλουργικές 
επιχειρήσεις.

β) Οι Εργάτες μετάλλου, οι απασχολούμενοι στις κατά 
κύριο λόγο μεταλλουργικές επιχειρήσεις και

γ) Οι εργάτες μετάλλου, οι απασχολούμενοι στα συνερ
γεία επιχειρήσεων άλλων κατά κύριο λόγο απασχολήσεων, 
εφόσον σ’ αυτά εργάζονται 5 τουλάχιστον εργάτες μετάλλου.

3. Με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, δημιουργούν- 
ται πολλές αμφισβητήσεις αφενός μεν σχετικά με το χαρα
κτηρισμό μιας επιχείρησης ως καθαρά μεταλλουργικής ή 
κατά κύριο λ.όγο μεταλλουργικής (α' και β' περιπτώσεις), 
αφετέρου δε, με το χαρακτηρισμό του εργάτη μετάλλου.

Εξάλλου για την υπαγωγή ενός προσώπου στην ασφάλιση 
του Ε.Τ.Ε.Γ.Α.Ε.Μ. απαραίτητη προϋπόθεση, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, δεν είναι η φύση της εργασίας που προσφέρει 
αλλ.ά ο αριθμός των εργατών μετάλλου που απασχολούνται 
στην επιχείρηση (γ' περίπτωση).

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι :
. α) Η εξασφάλιση ομοιομόρφου τρόπου ασφάλισης όλ.ου 

του εργατοϋπαλληλ.ικού προσωπικού των επιχειρήσεων που 
ασχολ.ούνται με την επεξεργασία του μετάλλ.ου, με την ενο
ποίηση των β' καί γ' περιπτώσεων και την κατάργηση του 
περιορισμού της απασχόλησης 5 εργατών μετάλ.λου στην 
γ' περίπτωση.' Λν. . V

β) Ο ακριβής προσδιορισμός των ειδικοτήτων των ασφα- 
λιζομένων προσώπων σε τρόπο ώστε να καλύπτονται όλοι 
όσοι απασχολούνται πραγματικά στην επεξεργασία του μετάλ.
λου, και . . . _

γ) Η συμπλήρωση ή τροποποίηση βασικών σημείων της 
νομοθεσίας του Ταμείου, όπως είναι η μετονομασία του, ο 
καθορισμός των προϋποθέσεων και ο τρόπος αναγνώρισης 
και εξαγοράς προϋπηρεσίας αυτών που υπάγονται για πρώτη 
φορά στην ασφάλιση του Ταμείου κ.λ.π.

Επίσης, ικανοποιείται και το πάγιο αίτημα της Ομοσπον
δίας Μηχανικών και Θερμαστών Βιομηχανίας και Γεωργίας 
Ελλάδας, για επέκταση της ασφάλισης του Ταμείου σε όλους 
τους πρακτικούς μηχανικούς και συντηρητές μηχανολ.ογικών 
εγκαταστάσεων A' Β' καί Γ' τάξεως και στους αδειούχους 
θερμαστές και αρχιθερμαστές ξηράς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό απασχολου- 
μέ/ων της κατηγορίας αυτής, ασφαλίζεται ήδη, στο πιο 
πάνω Ταμείο, για το λ.όγο ότι απασχολούνται σε καθαρά 
μεταλλ.ουργικές επιχειρήσεις και έτσι η θεσπιζομένη διά
ταξη για επέκταση της ασφάλισης και στους υπόλοιπους 
εργαζομένους της ίδιας τάξης, επιβάλλεται για λ.όγους ίσης 
μεταχείρησης. , , ,

4. Ειδικότερα, με το σχέδιο αυτό νόμου - ρυθμίζονται τα 
παρακάτω θέματα.

α) Με το άρθρο 1 μετονομάζεται το «Επικουρικό Ταμείο 
Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων Εργατών Μετάλλου» σε 
«Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλ.ου» γιατί 
ο τίτλ.ος που υπάρχει από την σύστασή του μέχρι σήμερα, 
δεν αντιπροσωπεύει πια τον κύκλο των ασφαλισμένοι προ
σώπων σ’ αυτό και τον σκοπό του.

β) Με το άρθρο 2 προσδιορίζεται αναλυτικά, ο κύκλος 
των ασφαλιστέων προσώπων στο Ταμείο και υπάγονται στην 
ασφάλιση, αφενός μεν, όλ.οι οι εργάτες μετάλλ.ου, ανεξάρτητα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από τον αριθμό των απασχολ.ουμένων σε κάθε επιχείρηση και 
αφετέρου όλοι οι μηχανικοί A'. Β', καί Γ', τάξης και οι 
αδειούχοι θερμαστές και αρχιθερμαστές Ξηράς.

γ) Με το άρθρο ο ορίζονται, ρητά τα πρόσωπα που εξαι
ρούνται από την ασφάλ.ιση του Ταμείου.

δ) Με το"άρθρο 4 ορίζεται, ότι σε περίπτωση αμφισβή
τησης, από οποιοδήποτε και άν προέρχεται, σχετικά με την 
υπαγωγή στην ασφάλ.ιση κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
η αμφισβήτηση αυτή επιλύεται σε πρώτο βαθμό από το 
Δ.Σ. του Ταμείου.

ε) Με το άρθρο 5 ορίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιο
δότησες λ.όγω γηρατειών, αναπηρίας ή θανάτου, των μι
σθωτών εκείνων που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην 
ασφάλιση του ΕΤΕΜ, λόγω επέκτασής του μετά την 1.1.70 
σε άλλες περιοχές της Χούρας ή λόγω επέκτασης σε νέες 
ειδικότητες και νέα είδη μεταλλουργικών εργασιών.

Επίσης παρέχεται το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο ή σε 
περίπτωση θανάτου του τα δικαιούμενα σύνταξης μέλη της 
οικογένειάς του, να εξαγοράσουν τις τυχόν υπολειπόμενες 
μέρες ασφάλισης για την συμπλήρωση των απαιτουμένων 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του ΕΤΕΜ, ελ.άχιστων 
ορίων για τη θεμελ.ίωση του αξιούμενου συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος.

Η εξαγορά γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου 
και πραγματοποιείται με την καταβολή του συνόλου των 
εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλ,ογούν στον 
εξαγοραζόμενο χρόνο, με βάση το ημερομίσθιο του ανειδί
κευτου εργάτη που ισχύει κατά την ημέρα της υποβολής της 
αίτησης. . .

Η εξόφληση της εξαγοράς μπορεί να γίνει και σε μηνιαίες 
δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τους 
μήνες που αναγνωρίζονται και μέχρι 60 κατ’ ανώτατο όριο.

στ) Με το άρθρο 6 ορίζεται ότι εξαιρούνται από την 
ασφάλιση του ΕΤΕΜ οι μισθωτοί που απασχολούνται σε 
επιχειρήσεις του άρθρου 2 του νόμου, οι οποίοι υπάγονταν 
και ασφαλίστηκαν σε άλλο Ταμείο πριν από τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού, λ.όγω της ειδικευμένης κλ.αδικής εργασίας 
τους και εξακολουθούν’να ασφαλίζονται σ’ αυτό. λ 

ζ) Με το άρθρο 7 καταργούνται όλες εκείνες οι διατάξεις 
της νομοθεσίας του ΕΤΕΜ που είναι αντίθετες ή δεν συμπο
ρεύονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 1983 
Ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφα/.ίτεων

, ΕΑΕΤΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΤ.ΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με το άρθρο 7 του σχέδιου νόμου «Για τροποποίηση και 
συμπλήρωση μερικών διατάξεων της Νομοθεσίας του Επι

κουρικού Ταμείου Γερόντων και Ανικάνων Εργατών 
Μετάλλου». . .
1. Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. της 5/11/Νοέμ- 

βρη 1935, όπως τροποποιήθηκε με το άεθρο 10 του Α.Ν. 
694/37 (ΦΕΚ 196/4 - 22 Μαίου 1937‘τ.Α').

Άρθρο 10 Α.Ν. 694/1937.
«2. Εις το Ταμείον τούτο ασφαλίζονται υποχρεωτικώς 

οι εν Αθήναις και Πειραιεί εργαζόμενοι εργάται και υπάλληλοι 
των εργοστασίων Μηχανουργίας, Λεβητοποιίας, Χυτηρίων 
και Μεταλλουργικών εν γένει εργοστασίων κ’ οι εργάται 
μετάλλου οι εργαζόμενοι εις βιομηχανικά εργοστάσια και 
βιοτεχνικά εργαστήρια τα κατά κύριον λ.όγον απασχολού
μενα εις την επεξεργασίαν και μετασχηματισμόν μετάλλου 
πλην των φανοποιείων και υδραυλ.ικών εργαστηρίων.

Οι εργάται μετάλλ.ου οι εργαζόμενοι εις επιχειρήσεις 
άλλων κατά κύριον λόγον απασχολήσεων, ασφαλίζονται εφό
σον αι ως άνω επιχειρήσεις διατηρούίπν ιδιαίτερα μεταλ
λουργικά συνεργεία απασχολούντα 5 τουλάχιστον εργάτας.

4. Αμφισβητήσεις περί της υπαγωγής εις την επικουρική 
ταύτην ασφάλισιν λ.ύονται δΓ αποφάσεως του Υφυπουργού 
Εργασίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως».
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Αρθρο 1 παρ’·. 1 Β.Δί 451/72 (ΦΕΚ 134/29.7.72 τ.Α').
«1. Εις την ασφάλισιν του Ταμείου υπάγονται υποχρεω- 

τικώς : ", ' ’
α) Άτι αν το έργατοϋπαλληλικόν προσωπικόν, ανεξαρ

τήτως ειδικότητος και απασχολήσεως, όπερ παρέχει εξηρ- 
τημένην εργασίαν εντός των ασφαλιστικών περιοχών του 
Ταμείου εις καθαρώς μεταλλουργικάς επιχειρήσεις και εκ
μεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τοιούτων του 
Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 
ήτοι εις χυτήρια, λεβητοποιεία, μηχανουργεία, σιδηρουργεία 
και λοιπάς μεταλλουργικάς επιχειρήσεις.

β) Άπαντες οι εργάται μετάλλου, οι παρέχοντες εξηρτη- 
μένην εργασίαν εντός των ασφαλιστικών περιοχών του Τα
μείου εις κατά κύριο λόγον μεταλλουργικάς επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των τοιούτων του Δημοσίου, των 
Δήμων και Κοινοτήτων και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

Κατά κύριον λόγον μεταλλουργικαί επιχειρήσεις νοούντα1 
τα βιομηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνικά εργαστήρια και αι 
πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεις αι κατά κύριον λόγον απα- 
σχολούμεναΐ εις την επεξεργασίαν και τον μετασχηματισμόν 
μετάλλου, εις τα οποία δια την τελείωσιν του προϊόντος 
αυτών, απαιτούνται , πλην των μεταλλουργικών εργασιών 
και έτεραι ειδικαί ουσιώδεις εργασίαι επί του προϊόντος, 
φύσεως μη μεταλλουργικής.^ ' Ιλ.ΐτ./·' ’ τάΛάλ: _

Ως τοιαύται επιχειρήσεις νοούνται επίσης και αι βιομη- 
χανικαί επιχειρήσεις φανοποιίας εξαιρουμένων των απλών 
υδραυλικών εργαστηρίων και φανοποιείων εφόσον ταύτα 
στ ρούνται αυτομάτου μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Εργάται μετάλλου απασχολούμενοι εντός των ασφα- 
λ στικών περιοχών του Ταμείου εις πάσης φύσεως επιχειρή
σεις άλλ.ων κατά κύριον λόγον απασχολήσεων, συμπερι
λαμβανομένων και των τοιούτων του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον αι ως άνω επι
χειρήσεις διατηρούν ιδιαίτερα μεταλλουργικά συνεργεία 
απασχολούντα πέντε (5) τουλάχιστον εργάτας μετάλλου».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Νομοθεσίας

του Επικουρικού Ταμείου Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων
Εργατών Μετάλλου. '

Άρθρο 1.
Επωνυμία Ταμείου. ,

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Επικουρικόν Ταμείον Εξόδου Γερόντων και Ανικάνων 
Εργατών Μετάλλου» που ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 5/11 Νοεμ
βρίου 1935, ΦΕΚ 539, μετονομάζεται σε «Επικουρικό 
Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου» (ΕΤΕΜ).

Άρθρο 2.
Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση.

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΜ υπάγονται, από την ισχύ του 
νόμου αυτού, όσοι προσφέρουν εξαρτημένη εργασία με σύμ
βαση ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική 
ή εμπορική δραστηριότητα γενικά, είτε ιδιωτική, είτε του 
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο
διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων, που έχουν την 
έδρα τους μέσα στις ασφαλ.ιστικές περιοχές όπου ισχύει η 
ασφάλ,ιση του ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα στην ασφάλιση αυτή υπάγονται :
α) Οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλ,οι που απασχολούνται 

στις καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από 
την ειδικότητα και από το είδος της εργασίας που προσφέρουν

Καθαρά μεταλ,λουργικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται 
αυτές που έχουν αντικείμενο την παραγωγή ή την παραγωγή 
και την εμπορία κάθε είδους μετάλλου ή μεταλλουργικών

εξαρτημάτων και προϊόντων, την επεξεργασία ή το μετασχη
ματισμό του μετάλλου, όπως τα λεβητοποιεία, χυτήρια, 
μηχανουργεία επανορθωτήρια (Ρεκτιφιέ), βιδοποιεία, κασ- 
σιτερωτήρια, καρφοβελονοποιεία', κλειθροποιεία, μεταλλοκυ— 
τιοποιεία και πωματοποιεία, σιδηρουργεία, ορειχαλκουργεία, 
επινικελωτήρια, επιμεταλλ.ωτήρια, ναυπηγεία (εκτός από 
αυτά που δουλεύουν με ξύλο ή πλαστικό) οι επιχειρήσεις 
μεταλλουργικών καθαρά ιπισκευών πλοίων και πλ,ωτών 
μέσων, οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εγκατάστασης κλιμα
τισμών, οι επιχειρήσεις παραγωγής καλωδίων, τα εργαστήρια 
γαλβανισμού ανοδοιώσεων, οξειδουσεων και βαφής με σκλή
ρυνση κάθε είδους μετάλλου ή αλουμινίου, οι βιομηχανίες ή 
βιοτεχνίες παραγωγής ή επισκευής μεταλλουργικού πολεμι
κού υλικού ξηράς - θάλασσας - αέρα, οι βιομηχανίες ή βιο
τεχνίες παραγωγής συναρμολόγησης ή παρασκευής μεταλ
λικών μερών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλ.άτων, γεωρ
γικών και οδοποιητικών μηχανημάτων σιδηροδρομικού 
υλικού, μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής καύσεως και των 
εξαρτημάτων τους.

β) Οί πιο κάτω αναφερόμενοι τεχνίτες, βοηθοί και οι 
μαθητευόμενοί τους, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ιδιω
τικού δικαίου, σε οικονομικές δραστηριότητες ιδιωτικές ή 
δημόσιες ή ΝΠΔΔ ή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 
Δημόσιων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το 
είδος- το σκοπό και το αντικείμενο των εργασιών της :

(1) Εφαρμοστές, τορναδόροι μετάλλου γενικά, σιδηρουρ
γοί, ορειχαλκουργοί, μολυβδουργοί, βιδοποιοί, χύτες με
τάλλων παντός είδους, συμπεριλαμβανομένου και του αλου
μινίου, χειριστές και τροφοδότες πρεσσών μεταλλικών αντι
κειμένων, ψαλιδιών κοπής μετάλλων, μηχανών γωνιοποιητι- 
κών πλανών, φρεζοδραπάνων γραναζοκόπτων ρεκτιφιέ, 
παντογράφων εργαλειομηχανών, εργαλειοκατασκευαστές 
λειαντομηχανών.

(2) Αδειούχοι πρακτικοί και πτυχιούχοι μηχανικοί, 
μηχανοτεχνίτες κατασκευής, επισκευής, συναρμολόγησης, 
μέτρησης και συντήρησης μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής 
καύσεως ή άλλων μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων των 
παντός είδους σχημάτων ή μηχανημάτων ξηράς, θάλασσας, 
αέρα.

(3) Κατασκευαστές, φανοποιοί, συναρμολ.ογητές, δια- 
κοσμητές μεταλλικών διακοσμήσεων των παντός είδους 
αμαξωμάτων των οχημάτων και μηχανημάτων ξηράς, θά
λασσας, αέρα.

(4) Σωληνουργοί, διαμορφωτές σωλήνων, συρματουργοί, 
γαλβανιστές, ψήστες συρμάτων, εργατοτεχνίτες αγκαθωτού 
y.at πλεκτού σύρματος και συρματόσχοινων και δομικών 
πλεγμάτων.

(5) Επινικελ.ωτές, επιμεταλλωτές, χρωμιωτές, ατσαλ.ωτές 
σκληρυντές μετάλλων, μπανιαδόροι μετάλλ.ων, χειριστές 
μηχανών θερμικής συγκόλλησης μετάλλων, οξυγονοκολλητές, 
ηλεκτροσυγκολλητές, υδρογονοκολλητές, κασσιτερωτές, οξυ- 
γονιστές.

(6) Λεβητοποιοί, βιδωτές, μονταδόροι, πελεκητές, πι- 
στολοδόροι, ελ.ασματουργοί, υδραυλ.ικοί πλ.οίων και πλωτών 
μέσων, πρυωτές, μεταλλ.οπασαδόροι, τορνευτές μεταλλακών 
φύλλ.ων, συναρμολογηστές σκαλ.ωσιών πλ.οίων, πονταδόροι, 
ματσακονιστές, υφαλοκαθαριστές, υφαλ.οχρωματιστές, αμ- 
μοβολ.ιστές, μανουβραδόροι ναυπηγείων, αδειούχοι θερμαστές 
αρχιθερμαστές, λιπαντές ξηράς και χειριστές ζυγοσταθμι- 
στικών μηχανών.

(7) Κλειθροποιοί, καρφοβελονοποιοί, συναρμολ.ογητές με- 
ταλλακών κατασκευών, γεφυρών, μεταλλ.ογεφυροποιοί, τρο
χιστές, μασγαλ.ατζήδες, τεχνίτες μεταλλ.ικών σκελετών 
επίπλων, καμινευτές, γαλ.βανιστές, μητραδόροι, μεταλλ.οπαν- 
τογραφοτεχνίτες, λευκό σιδηρουργοί, συγκολλητές κυτίων, 
χειριστές ξεχειλ.ωτικών μηχανών, θηλ,υκοτικών και κλειστι- 
κών μηχανημάτων.

(8) Τεχνίτες και κατασκευαστές κουφωμάτων αλ.ουμινίου, 
ανοδειωτές και βαφείς αλουμινίου.


