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Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα  

 

1. Εργαζόμενοι που εργάζονται σε 

οικονομική μονάδα που περιλαμβάνεται 

στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων και εκτελούν εργασία που 

ομοίως προβλέπεται εκεί. 

2. Εργαζόμενοι σε προβλεπόμενες στον 

πίνακα ειδικότητες ανεξάρτητα από τον 

τόπο παροχής της εργασίας τους. 

Υπόχρεοι εργοδότες Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

Πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου  2,20% επί των αποδοχών 

Πρόσθετη εισφορά εργοδότη 1,40% επί των αποδοχών 

Πρόσκαιρη διακοπή της 

απασχόλησης/Μετάθεση του εργαζομένου 

Συνέχιση της ασφάλισης εάν η διακοπή δεν 

υπερβαίνει το μισό των εργάσιμων ημερών 

κάθε μισθολογικής περιόδου. 

Άδεια και ασθένεια Συνέχιση της ασφάλισης εάν η διακοπή 

λόγω άδειας ή ασθένειας ή άδειας δεν 

υπερβαίνει τον ένα μήνα. 

Νέος Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων 

Τίθεται σε ισχύ από 1.1.2012. 

Επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν Οι παλαιοί ασφαλισμένοι εξακολουθούν 

να ασφαλίζονται σύμφωνα με αυτόν, 

εφόσον έως τις 31.12.2011 έχουν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 

ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα, και οι νέοι 

ασφαλισμένοι εφόσον έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον 3.375 ημέρες ασφάλισης. 
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Δικαίωμα εξαγοράς Δυνατότητα εξαγοράς για επαγγέλματα 

που εξαιρέθηκαν για τη συμπλήρωση των  

ελαχίστων προϋποθέσεων χρόνου 

ασφάλισης, δηλαδή 3.600 ημέρες 

ασφάλισης στα ΒΑΕ, εκ των οποίων οι 

1.000 την τελευταία 13ετία πριν από τη 

συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου 

ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 1.200 

ημέρες ασφάλισης. 
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1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα – Υπόχρεοι εργοδότες 

 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα 

 Για την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, κρίσιμες είναι η φύση 

και οι συνθήκες της εργασίας που παρέχει ο εργαζόμενος. Έτσι, καταρχήν εξετάζεται εάν ο 

ασφαλισμένος εργάζεται σε οικονομική μονάδα, της οποίας το αντικείμενο δράσης ρητά 

περιλαμβάνεται σε κάποια από τις περιγραφόμενες εργασίες, και στη συνέχεια εξετάζεται 

εάν ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος εργάζεται με την ειδικότητα που αναγράφεται ρητά 

έναντι της αντίστοιχης εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στην ασφάλιση των βαρέων υπόκεινται 

μόνο τα πρόσωπα που πραγματικά εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες και όχι και αυτά 

που τα εποπτεύουν. Επίσης, στον πίνακα προβλέπονται συγκεκριμένες ειδικότητες, οι 

οποίες ασφαλίζονται στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων 

ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας τους. 

  

 Υπόχρεοι εργοδότες   

 Στην υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω εισφορών υπόκεινται τόσο οι εργοδότες 

του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.  

 

2. Ασφαλιστική εισφορά  – Ύψος ασφαλίστρων 

 Ασφαλιστική εισφορά 

 Στην περίπτωση απασχόλησης σε εργασίες που χαρακτηρίζονται στον νόμο ως 

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αμφότεροι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες 

υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά για την απασχόληση αυτή, η οποία έχει 

ως εξής: 

 Εργατική εισφορά: Για τον κλάδο της σύνταξης, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται σε 

πρόσθετη εισφορά σε ποσοστό 2,20% επί των αποδοχών. 

 Εργοδοτική εισφορά: Για τον κλάδο της σύνταξης, οι εργοδότες υποχρεούνται σε 

πρόσθετη εισφορά σε ποσοστό 1,40% επί των αποδοχών.  

   

 Ύψος ασφαλίστρων 
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Στην περίπτωση εργασίας ή επαγγέλματος κατηγορίας βαρέων και ανθυγιεινών, τα 

ασφάλιστρα  διαμορφώνονται ως εξής: 

 Για την ασφάλιση στην κατηγορία Μεικτών και Βαρέων σε ποσοστό 41,56%, εκ των 

οποίων 25,86% βαραίνουν τον εργοδότη και 15,70% τον εργαζόμενο. Εφόσον συντρέχει 

υποχρέωση ασφάλισης και για επαγγελματικό κίνδυνο, τότε τα ασφάλιστρα 

προσαυξάνονται στο ποσό των 42,56%, εκ των οποίων 26,86% βαραίνουν τον εργοδότη και 

15,70% τον εργαζόμενο.  

 Εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 

Ασφάλισης, τότε τα ανωτέρω ασφάλιστρα προσαυξάνονται κατά 2%, εκ των οποίων 1,25% 

για τον εργοδότη και 0,75% για τον εργαζόμενο.  

 Επίσης ειδικά για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων και 

λιγνιτωρυχείων, επίσης σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, προβλέπεται πρόσθετη 

ειδική εισφορά σε ποσοστό 3%, εκ των οποίων 2% για τον εργοδότη και 1% για τον 

εργαζόμενο.  

 

3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης  – Άδεια και ασθένεια 

Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης 

 Σε περίπτωση πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζομένου και μετάθεσής του σε 

εργασίες οι οποίες δεν ασφαλίζονται στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων, οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να ασφαλίζονται στην ως άνω κατηγορία. 

Ως πρόσκαιρη μετάθεση σε άλλη εργασία νοείται αυτή που δεν διαρκεί περισσότερο από 

το μισό των εργάσιμων ημερών κάθε μισθολογικής περιόδου.  

 

 Άδεια και ασθένεια   

 Κατά τον χρόνο της κανονικής άδειας και της ασθένειας, συνεχίζεται κανονικά η 

ασφάλιση στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, εφόσον η καθεμία 

αιτία από αυτές δεν διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα ανά έτος. Έτσι, εάν για κάποιον 

λόγο ο εργαζόμενος λάβει άδεια για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα ή ασθένησε για 

μεγαλύτερο διάστημα, θα ασφαλιστεί στην κατηγορία των βαρέων για έναν (1) μήνα και 

για τον υπόλοιπο χρόνο θα ασφαλιστεί χωρίς την ειδική προσαύξηση.  
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4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων   

 Με την υπ’ αριθμ. Φ. 10221/26816/929/2.12.2011 απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναπροσδιορίστηκαν οι κατηγορίες των βαρέων 

και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Έτσι, από 1.1.2012 υπάγονται στην ασφάλιση των βαρέων 

και ανθυγιεινών οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:  

Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1) Μεταλλεία-Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία  

Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μέσα 

στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του 

εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες 

διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου.  

1Α) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη 

Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη. 

2) Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες 

Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ, 

εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού. 

3) Τσιμεντοβιομηχανίες 

Όλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό εκτός των υπαλλήλων 

γραφείου.  

4) Κατεργασία μαρμάρων  

Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων, καθώς και οι απασχολούμενοι στην 

παραγωγή-παρασκευή μαρμαροψηφίδων και μαρμαρόσκονης. 

5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης-Ταλκ-θηραϊκής γης 

Τριβείς-ψήστες-μυλωνάδες–τροφοδότες. 

6) Κεραμοποιεία-πλινθοποιεία-αγγειοπλαστεία 
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Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό. 

7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας 

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση 

μηχανικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών. 

8) Βυρσοδεψία 

Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως,δεματοποιήσεως και 

κατεργασίας των ακατέργαστων δερμάτων. 

9) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών 

Εργάτες σφαγής, εκδοράς,, καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του 

χώρου των σφαγείων, εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής. 

10) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, 

χάλυβος και λοιπών μετάλλων 

Καμινευτές-λεβητοποιοί-πασαδόροι-πυρωτές-κοντραδόροι-καρφωτές-καλαφάτες-

οξυγονοκολλητές-ηλεκτροσυγκολλητές, συγκολλητές δι’ αργιλοθερμικής μεθόδου-

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 δι’ 

εμβαπτίσεως, δι’ ενανθρακώσεως, διά κυανιώσεως, δι’ εναζωτώσεως, δι’ επιφανειακής 

χαλυβδίνης επιστρώσεως-ανοπτητές μετάλλων-χειριστές κλιβάνων ανοπτήσεως-χειριστές 

ελάστρων-σιδηρουργοί-σφυρήλατες-κατασκευαστές μολύβδινων σφαιριδίων και σωλήνων, 

κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων-μολυβδουργοί-εργατοτεχνικό προσωπικό 

εξυπηρέτησης υψικαμίνων (πλατφόρμας-ψύξεως-μεταλλάκτες-χύτες χελωνών χάλυβος)-

εργάτες κονιοποιήσεως σμύριδος.  

10Α) Βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κ.λπ. μετάλλων  

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.  

10Β) Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από 

χάλυβα θερμής ελάσεως  

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου.  
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11) Υαλουργία 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και 

καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών. 

12) Βιομηχανία παραγωγής απορρυπαντικών 

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μείγματος. 

13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.  

14) Παραγωγή ανόργανων οξέων 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή.  

15) Χημική βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των 

παραγώγων αυτού 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής) και οι χημικοί που εργάζονται στην 

παραγωγή. 

16) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των 

υπαλλήλων γραφείου. 

17) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας,εκτός των 

υπαλλήλων γραφείου. 

18) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου, 

καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός 

των υπαλλήλων γραφείου. 

19) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και μεταφοράς οστών. 



 9 

20) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής οργανικών χρωμάτων, βερνικιών και μελανών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή –εκτός 

των πακεταριστών– τεχνικοί και χημικοί. 

21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες  

α. Εκκοκκιστήρια βάμβακος 

Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ. 

β. Κλωστήρια 

i) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ-χαρτζίων-συρτών-κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και 

μπομπινούδες, ii) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και στην επεξεργασία των 

συνθετικών ινών.  

γ. Υφαντήρια  

Υφαντές-Υφάντριες (βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λπ. ανεξάρτητα από την πρώτη 

ύλη).  

δ. Βαφεία 

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων. 

ε. Φινιριστήρια 

Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα, οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ 

(κολλάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος). 

στ. Σχοινοποιία 

Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι 

απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και στη λεύκανση.  

ζ. Καναβουργία 

Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση. 

22) Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότητας εκάστου 

μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργίων 
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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. 

23) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων χρωμάτων 

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία. 

24) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό. 

25) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυρίμαχων και οξύμαχων υλικών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβάνων 

και οι κτίστες.  

26) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτίδων 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί. 

26Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου-Καλυκοποιείου 

Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων 

Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας, Αυτόματων Μηχανημάτων, Πριονίων, ΠΕΨ 

(πίεσης εν ψυχρώ). 

27) Οινοπνευματοποιία, οινοποιία, ποτοποιία, ζυθοποιία 

Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.  

28) Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες 

Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων. 

29) Αεροπορική βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική) 

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου, 

θυρωρών, φυλάκων, επιστατών. 

30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί 

Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση 
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κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φορητές κάμερες.  

31) Νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές,, μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια, 

υγειονομικές μονάδες ασφαλιστικών οργανισμών 

Νοσοκόμοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, θαλαμηπόλοι ψυχιατρικών 

σοσοκομείων και κλινικών, συντηρητές πειραματόζωων, συσκευαστές ορών-εμβολίων, 

παρασκευαστές τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών υγείας, 

καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, 

καθαρίστριες. 

32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια 

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις. 

33) Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων 

Σταυλίτες, νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων, 

παρασκευαστές, επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς 

αναπαραγωγής, απεντομωτές, σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες.  

34) Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή, πολυμερισμό πρώτης 

ύλης, αναμείξεως και μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυϊνυλοχλωριδίου και 

πολυουρεθάνης, τανυσμού πολυπροπυλενίου. 

35) Καπναποθήκες 

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού, 

εξαιρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού.  

36) Καπνοβιομηχανίες 

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες, εξαιρουμένων 

εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου.  

37) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου 

Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και οι σακιστές.  
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38) Εταιρείες πετρελαιοειδών 

Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο, εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης 

και διάθεσης καυσίμων. 

39) Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων 

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεων, εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, 

θυρωρών και επιστατών. 

40) Διυλιστήρια πετρελαίων 

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εκτός των υπαλλήλων που 

απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους των γραφείων. 

41) Λιμενικοί χώροι 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εκτός των υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και 

επιστατών. 

42) Ναυπηγεία 

Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία 

και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών 

κλινών.  

43) ΚΠΕ Δημόκριτος της ΕΕΑΕ 

Οι απασχολούμενοι στην Α΄ Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

44) Ιχθυόσκαλες 

Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας, εκτός διευθυντών και 

διοικητικών υπαλλήλων. 

45) Ιχθυοκαλλιέργειες-ιχθυοτροφεία 

Δύτες και απασχολούμενοι στη συντήρηση ιχθυοκλωβών. 

46) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος 

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων.   
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47) Τυροκομεία 

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στον χώρο παραγωγής.  

48) Αλλαντοποιία 

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην παρασκευή, στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και 

καπνίσματος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων 

αλλαντοποιίας.  

49) Παραγωγή υαλοβάμβακα 

Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, βακελίτη, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL 

παραγωγής. 

50) Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών 

Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που 

περιέχουν αμίαντο. 

51) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές 

Οδηγοί βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων, πούλμαν, 

οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και 

βοηθοί ασθενοφόρων-διασώστες, καθαριστές λεωφορείων. 

52) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών 

Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων. 

53) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 

Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμεικτήρα 

μεταφοράς σκυροδέματος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής 

σκυροδέματος.  

54) Αμαξοποιία 

Όλοι οι απασχολούμενοι στον χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο 

σέρβις αυτοκινήτων. 

55) Στρατιωτικές υπηρεσίες 
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Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές. 

56) Παραγωγή χυτοπρεσαριστών αντικειμένων 

Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων. 

57) Βιομηχανία κρέατος 

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων, καθώς και εντός των 

θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ.). 

58) Χημική βιομηχανία 

Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή, εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση 

πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βιομηχανιών. 

59) Υπηρεσίες υγιεινής  

Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών 

ακάθαρτων υδάτων σε λειτουργία, καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες 

αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας, μεταφοράς και καταστροφής απορριμμάτων, 

εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές, χειριστές μηχανικών σαρώθρων, εργαζόμενοι 

αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης και καθαρισμού αυτοκινήτων και μέσων 

καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης,εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροπομποί, 

ταφείς και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες, εργοδηγοί αποχέτευσης, 

προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στη μονάδα 

βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της 

Ακροκεράμου Κερατσινίου, οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών 

καθαρισμών. 

60) Παρασκευή αλιπάστων  

Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό. 

61) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και 

σαπουνοποιίας  

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής. 
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Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή 

ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

 

1) Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων 

2) Ματσακονιστές 

3) Υφαλοχρωματιστές 

4) Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων 

5) Εργάτες αλιείας θαλάσσης 

6) Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων 

7) Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών 

Κελσίου 

8) Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χημικοί και 

βιοχημικοί απασχολούμενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια 

9) Νυχτοφύλακες 

10) Λιθοξόοι 

11) Δύτες-Σπογγαλιείς 

12) Εργάτες φορτηγίδων 

13) Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από 

τσιμέντο 

14) Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων 

15) Υποδηματοποιοί-Υποδηματεργάτες 

16) Ψήστες 

17) Λατζέρηδες 

18) Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 
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10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας) 

19) Αδειούχοι, 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 

20) Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων 

21) Αποκλειστικώς απασχολούμενοι διά μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς 

(ντουκαδόροι) 

22) Αρτεργάτες-σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, 

πασαδόροι)-μυλωθροί 

23.) Καθαριστές-καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται 

σε: 

α. γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, 

ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις,οργανισμούς και ΑΕ 

που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ και Β’ του Ν. 

3429/2005 όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς. 

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

24) Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης 

δασικών προϊόντων)-ρητινοσυλλέκτες 

25) Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής 

λεωφορείων ΟΣΥ ΑΕ και ΟΑΣΘ 

26) Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούμενοι αποκλειστικά με την 

εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών, καθώς 

και των υπόγειων δικτύων 

27) Νεκροπομποί 

28) Διαμορφωτές σωλήνων (σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ. 

29) Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων 
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30) Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου 

31) Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και 

μονάδες παραγωγής 

32Α) Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των 

εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66.000 

VOLT), γομωτές-πυροδότες 

32Β) Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες 

και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α) 

32Γ) Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόμενοι εντός φρεατίων 

(μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι 

32Δ) Συντηρητές κεραιών στρατιωτικών μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο 

αυτό κατά κύριο λόγο 

33) Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

και οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα εντός των θερμοκηπίων 

34) Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις 

οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου 

35) Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής 

36) Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού 

37) Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων 

38) Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής 

επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο 
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5. Εξαιρούμενα επαγγέλματα από τον νέο πίνακα – Δικαίωμα 

εξαγοράς   

 Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρούνται από τον νέο 

Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων εξακολουθούν να ασφαλίζονται σύμφωνα 

με αυτόν, εφόσον έως τις 31.12.2011 οι μεν υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες 

ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι δε ασφαλισμένοι σε φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής τουλάχιστον 3.375 ημέρες ασφάλισης σε 

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.  

 Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρούνται από τον νέο 

Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων δύνανται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να 

αναγνωρίσουν με εξαγορά τον χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα 

από 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρούνται από τον νέο 

Πίνακα των ΒΑΕ, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου 

ασφάλισης, δηλαδή 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, εκ των οποίων οι 1.000 την 

τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας 

συνταξιοδότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης 

έως 31.12.1992 ή 3.375 για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής.  Η εξαγορά 

του παραπάνω χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης, 

γίνεται στο μεν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60%, στους δε φορείς 

επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2% επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου του 

ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε στις 31.12.2011. Η εξόφληση του ποσού της 

εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 

αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των 

οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών με παρακράτηση του ποσού 

κάθε δόσης από τη σύνταξη. 

  

Νομικό πλαίσιο 
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