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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΚΑ ΠΝΕΡ ΓΑ ΤΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η α πό 19.5.1964 ΣΣΕ

2. Η α πό 31.3.1971 ΣΣΕ

3. Η α πό 10.1.1974 ΣΣΕ

4. Η α πό 27.3.1975 ΣΣΕ

5. Η α πό 22.5.1976 ΣΣΕ

6. Η α πό 19.4.1977 ΣΣΕ

7. Η α πό 19.4.1978 ΣΣΕ

8. Η α πό 21.5.1979 ΣΣΕ

9. Η α πό 5.5.1980 ΣΣΕ

10. Η α πό 5.3.1981 ΣΣΕ

11. Η α πό 21.5.1984 ΣΣΕ

12. Η α πό 2.7.1985 ΣΣΕ

13. Η α πό 14.7.1988 ΣΣΕ

14. Η α πό 16.8.1989 ΣΣΕ

15. Η α πό 17.8.1990 ΣΣΕ

16. Η α πό 26.5.1992 ΣΣΕ

17. Η α πό 10.6.1993 ΣΣΕ 

18. Η α πό 30.5.1994 ΣΣΕ 

19. Η α πό 4.5.1995 ΣΣΕ

20. H α πό 19.3.1996 ΣΣΕ  

21. H Δ∆.Α. 28/1997

22. Η α πό 20.5.1998 ΣΣΕ

23. Η α πό 5.3.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 8/9.3.1999)

24. Η α πό 13.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 69/14.7.2000)

25. Η από 28.3.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 26/30.3.2001)

26. Η από 20.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 26/30.5.2002). Ισχύει και για το 2003

27. Η από 26.8.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 108/2.9.2004)

28. Η από 5.4.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/13.4.2005)

29. Η από 10.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 87/14.7.2006)

30. Η από 23.4.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 29/30.4.2007)

31. Η από 27.3.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 10/2.4.2008)
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Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εµπορίας 
Κα πνού

Aπό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λα δι κή Κα πνερ γα τι κή O µο σπον δία

Γ.   ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ - ΕΙ Δ∆Ι ΚOΤΗ ΤΕΣ

1. Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι στις ε πι χει ρή σεις
µεταποίησης (ε πε ξερ γα σί ας) φύλ λων κα πνού ό λης της χώ ρας, κα θώς και άλ λες
ει δι κό τη τες που α πα σχο λού νται στις ε πι χει ρή σεις κα πνού και σε άλ λες συ να φείς
µε αυ τές ε πι χει ρή σεις (πλην κα πνο βι ο µη χα νί ας) και εί ναι :
- Κα πνερ γά τες-κα πνερ γά τρι ες
- Ξυ λουρ γοί - Y δραυ λι κοί
- Η λε κτρο τε χνί τες-πε ρι ε λι γκτές κ.λπ.
- Πρα κτι κοί µη χα νι κοί, θερ µα στές κ.λπ.
- Χει ρι στές α νυ ψω τι κών µη χα νη µά των
- Α πο θη κά ρι οι
- Φύ λα κες

2. Oι συµ βαλ λό µε νες ορ γα νώ σεις µε την από 22.5.1998 υπογραφείσα Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, πραγµατοποίησαν αναδιάρθρωση των ειδικοτήτων, η οποία
ισχύει από 1.1.1998 και έχει ως ακολούθως:

α) Ει δι κό τη τα του στοι βα δό ρου, ή τοι του α πα σχο λου µέ νου στη συ ντή ρη ση των
κα πνών.

β) Ει δι κό τη τα των α πα σχο λου µέ νων στην ε πε ξερ γα σία (µεταποίηση) του κα πνού
µε το ξε σπάγ γι α σµα, τη τρο φο δο σία των µη χα νών ε πε ξερ γα σί ας, µε το ξε -
φύλ λι σµα, τη δι α λο γή, την ε ξυ πη ρέ τη ση και το χει ρι σµό των πα τη τι κών µη χα -
νών, το ρά ψι µο των δε µά των και τα κό σκι να φυλ λο τρι µµά των.

γ) Ει δι κό τη τα των µε τα φο ρέ ων δε µά των κα πνού.
δ) Ει δι κό τη τα των α πα σχο λου µέ νων µε βοη θη τι κές και υ πη ρε τι κές ερ γα σί ες

(ό πως κα θα ρί στρι ες, ερ γα ζό µε νοι σε κυ λι κεί α, α πα σχο λού µε νοι  στη  µε τα φο -
ρά των φύλ λων κα πνού και τα αµπαλάζ των δεµάτων καπνού) και των µα θη -
τευ ο µέ νων στις ερ γα σί ες που α να φέ ρο νται στην πα ρα πά νω πα ρά γρα φο β’
(ΣΣΕ 27.3.2008).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ
Α. Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των α πα σχο λου µέ νων στις ε πι χει ρή σεις ε πε ξερ γα σί ας

(µεταποίησης) φύλ λων κα πνού, ό πως α νά κα τη γο ρία κα τα τάσ σο νται α νω τέ ρω,
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αυξάνονται και διαµορφώνονται ως ακολού θως:
1. Το βασικό ηµεροµίσθιο των στοιβαδόρων (ειδικότητα Α), το οποίο είχε

διαµορφωθεί την 31.12.2007 στα 42,90 ευρώ, αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 3%
ανερχόµενο σε 44,19 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από 1.10.2008 κατά 4%
διαµορφούµενο σε 45,96 ευρώ.

2. Το βασικό ηµεροµίσθιο των απασχολούµενων στην επεξεργασία φύλλων καπνού
(ειδικότητα Β), το οποίο είχε διαµορφωθεί την 31.12.2007 στα 40,10 ευρώ,
αυξάνεται από 1.1.2008 κατά 3% ανερχόµενο σε 41,30 ευρώ και αυξάνεται
περαιτέρω από 1.10.2008 κατά 4% διαµορφούµενο σε 42,95 ευρώ.

3. Το βασικό ηµεροµίσθιο των απασχολούµενων και υπαγοµένων στην ειδικότητα Γ,
το οποίο είχε διαµορφωθεί την 31.12.2007 στα 30,53 ευρώ, αυξάνεται από
1.1.2008 κατά 3% ανερχόµενο σε 31,45 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από
1.10.2008 κατά 4% διαµορφούµενο σε 32,71 ευρώ.

4. Το βασικό ηµεροµίσθιο των απασχολούµενων και υπαγοµένων στην ειδικότητα Δ∆,
το οποίο είχε διαµορφωθεί την 31.12.2007 στα 30,39 ευρώ, αυξάνεται από
1.1.2008 κατά 3% ανερχόµενο σε 31,30 ευρώ και αυξάνεται περαιτέρω από
1.10.2008 κατά 4% διαµορφούµενο σε 32,55 ευρώ (ΣΣΕ 27.3.2008).

Β. 1. Ξυ λουρ γοί, Yδραυ λι κοί: Ε φαρ µό ζε ται η ε κά στο τε ι σχύ ου σα συλ λο γι κή σύµ βα -
ση ερ γα σί ας ή δι αι τη τι κή α πό φα ση για τους οι κο δό µους µο νί µων συ νερ γεί ων συ -
ντη ρή σε ως βι ο µη χα νι κών ε πι χει ρή σε ων.

2. Η λε κτρο τε χνί τες, πε ρι ε λι γκτές, µα θη τευ ό µε νοι η λε κτρο τε χνί τες, βοη θοί τε χνι -
τών, τε χνί τες, αρ χι τε χνί τες, ερ γο δη γοί και πτυ χιού χοι ε πί βλε ψης:  Ε φαρ µό ζε -
ται η ε κά στο τε ι σχύ ου σα συλ λο γι κή σύµ βα ση ερ γα σί ας ή δι αι τη τι κή α πό φα ση
που ι σχύ ει για τις α ντί στοι χες ει δι κό τη τες που α πα σχο λού νται στη βι ο µη χα νία.

3. Πρα κτι κοί µη χα νι κοί, µη χα νο δη γοί, συ ντη ρη τές µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε -
ων, θερ µα στές, αρ χι θερ µα στές και κα τέ χο ντες  τα υ πό του Ν.6422/34 και το
Β.Δ∆. της 16.5.1959 δι πλώ µα τα α δεί ας: Ε φαρ µό ζε ται η ε κά στο τε ι σχύ ου σα συλ λο -
γι κή σύµ βα ση ερ γα σί ας ή δι αι τη τι κή α πό φα ση που ι σχύ ει για τις α ντί στοι χες ει -
δι κό τη τες για τη βι ο µη χα νία.

4. Χει ρι στές α νυ ψω τι κών µη χα νη µά των: Ε φαρ µό ζε ται η ε κά στο τε ι σχύ ου σα συλ -
λο γι κή σύµ βα ση ερ γα σί ας ή δι αι τη τι κή α πό φα ση των χει ρι στών α νυ ψω τι κών µη -
χα νη µά των που α πα σχο λού νται στις βι ο µη χα νι κές ε πι χει ρή σεις.

5. Νυ χτο φύ λα κες: Ε φαρ µό ζε ται η ε κά στο τε ι σχύ ου σα συλ λο γι κή σύµ βα ση 
ερ γα σί ας ή δι αι τη τι κή α πό φα ση που ι σχύ ουν για τους νυ χτο φύ λα κες στη βι ο µη -
χα νία και βι ο τε χνία (ΣΣΕ 27.3.2008).

Ε.   Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 

Όλα τα πα ρα πά νω βα σι κά η µε ρο µί σθια των κα πνερ γα τών-τριών προ σαυ ξά νο νται µε
τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα που υ πο λο γί ζο νται επ’ αυ τών:
1. Με ε πί δο µα  γά µου 10%, υ πέρ του ερ γα ζο µέ νου συ ζύ γου, α νε ξαρ τή τως του

ε άν ο έ τε ρος εξ αυ τών ερ γά ζε ται ή µή, συ ντα ξι ο δο τεί ται ή µή.
Το ε πί δο µα αυ τό δι και ού νται οι ά γα µοι γο νείς, κα θώς και οι ευ ρι σκό µε νοι σε κα -
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τά στα ση χη ρεί ας και οι δι α ζευγ µέ νοι (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).
2. O λοι οι ερ γα ζό µε νοι που α να φέ ρο νται πεδίο εφαρµογής της παρούσας, εφ' ό -

σον συ µπλή ρω σαν το 18ο έ τος της η λι κί ας τους, δι και ού νται µε τά την συ µπλή -
ρω ση πλή ρους υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας, α πο κλει στι κά και µό νο στην κα πνερ -
γα σία, προ σαύ ξη ση στα πα ρα πά νω βα σι κά η µε ρο µί σθια  5% για κά θε τρι ε τία και
µέ χρι τέσ σε ρις (4) τρι ε τί ες α πό την προ σκό µι ση και υ πο βο λή α πο δει κτι κών αυ -
τής πι στο ποι η τι κών (βι βλι α ρί ων Ι ΚΑ κλπ.). Τρι ε τία θε ω ρεί ται η συ µπλή ρω ση πε -
ντα κο σί ων πε νή ντα (550) η µε ρο µι σθί ων α πο κλει στι κά στην κα πνερ γα σία (ΣΣΕ
5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).
Επίσης χορηγείται, µετά τη συµπλήρωση 4.500 ενσήµων, πέµπτη τριετία, η οποία
αµείβεται µε ποσοστό 5% (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

3. Τα πα ρα πά νω βα σι κά η µε ρο µί σθια, χω ρίς το ε πί δο µα γά µου και τρι ε τιών προ -
σαυ ξά νο νται µε ε πί δο µα βα ρειάς και αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας κα τά πο σο στό 11%.
(ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

4. Συµ φω νεί ται στους κα πνερ γά τες και κα πνερ γά τρι ες που ερ γά ζο νται στην κα -
πνερ γα σία να κα τα βάλ λε ται µε την ευ και ρία των ε ορ τών  Χρι στου γέν νων και Πά -
σχα ως ε πί δο µα, έ να η µε ρο µί σθιο για κά θε ε πτά (7) πραγ µα το ποι η θέ ντα η µε -
ρο µί σθια της χρο νι κής πε ριό δου α νά µε σα στις δύο γι ορ τές ή α νά λο γο κλά σµα
για τα κά τω των ε πτά (7) πραγ µα το ποι η θέ ντα η µε ρο µί σθια και µέ χρις εί κο σι πέ -
ντε (25) η µε ρο µί σθια για το ε πί δο µα Χρι στου γέν νων και δέ κα πέ ντε (15) η µε ρο -
µί σθια για το ε πί δο µα Πά σχα.
O υ πο λο γι σµός των ε πι δο µά των αυ τών θα γί νε ται µε βά ση το πραγ µα τι κό 
κα τα βαλ λό µε νο η µε ρο µί σθιο σε κά θε τµή µα της α ντί στοι χης χρο νι κής πε ριό -
δου, µέ σα στην ο ποί α θα γεν νά ται το δι καί ω µα του ε πι δό µα τος Πά σχα και Χρι -
στου γέν νων (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

ΣΤ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Κά θε ερ γο δό της υ πο χρε ού ται στο τέ λος κά θε µή να να κα τα βάλ λει σε ει δι κό λο -
γα ρι α σµό της Ε θνι κής Τρά πε ζας της Ελ λά δος, στο ό νο µα της Πα νελ λα δι κής 
Κα πνερ γα τι κής O µο σπον δί ας, 0,03 λεπτά του ευρώ α νά πραγ µα το ποι ού µε νο η -
µε ρο µί σθιο των ερ γα ζο µέ νων σ’ αυ τόν κα πνερ γα τών - κα πνερ γα τριών για τις κα -
τα σκη νώ σεις των παι διών τους (ΣΣΕ 27.3.2008).

2. Τα χρο νι κά ό ρια ερ γα σί ας κα θο ρί ζο νται ως ε ξής: κατ'αρ χήν ε φαρ µό ζε ται η πεν -
θή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία 40 ω ρών. Μπο ρούν ό µως οι µεταποιητικές ε πι χει -
ρή σεις καπνού να ε φαρ µό ζουν και την ε ξαή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία σύµ φω να
µε τα ο ρι ζό µε να στην υπ'α ριθ. 25/83 Δ∆Α του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΣΣΕ 5.3.1999, 
ΣΣΕ 27.3.2008).

3. Oι ε πι χει ρή σεις µεταποίησης καπνού συ νε χί σουν την χο ρή γη ση δύο στο λών
στους άν δρες και µι ας ρό µπας ερ γα σί ας στις γυ ναί κες (ΣΣΕ 5.3.1999, 
ΣΣΕ 27.3.2008).

4. Συµ φω νεί ται η χο ρή γη ση µιάς φιά λης γά λα κτος µι σού λί τρου την η µέ ρα σε
ό λους τους ερ γα ζο µέ νου (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

5. Συµ φω νεί ται κά θε έ νας α πό τους ερ γο δό τες να πα ρα κρα τεί απo κά θε  κα πνερ -
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γά τη ή κα πνερ γά τρια  υ πέρ της ΠΚO πο σό ί σο µε 1,5% ε πί  του συ νό λου των 
νο µί µων α πο δο χών, το οποίο θα αποδίδεται από τις καπνικές επιχειρήσεις στο
πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα, µε κατάθεση στον ειδικό λογαριασµό που υπάρχει
στην ΕΤΕ, για συνδροµή αυτών, στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις
(ΣΣΕ 27.3.2008).

6. Στους χώ ρους ερ γα σί ας πρέ πει να τη ρού νται ό λοι οι κα νό νες για τη βελτίωση
της υ γι ει νής και α σφά λει ας των ερ γα ζο µέ νων. Για την ε φαρ µο γή αυ τού του 
ό ρου ο ρί ζε ται σε ε πί πε δο ε πι χεί ρη σης 2µε λής ε πι τρο πή, αποτελούµενη από έναν
εκπρόσωπο της επιχείρησης και έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων, η ο ποί α θα
ε λέγ χει του λά χι στον µία φο ρά τον µή να στους χώ ρους δου λειάς, αν τη ρού νται
οι κα νο νι σµοί και θα προ τεί νει τις τυ χόν α παι τού µε νες βελ τιώ σεις των συν θη κών
ερ γα σί ας (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

7. Ερ γα σι α κές σχέ σεις
α) Όλοι οι ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται στη σύµ βα ση αυ τή πα ρέ χουν τις υ πη ρε -

σί ες τους σύµ φω να µε την ι σχύ ου σα νο µο θε σία για τα ερ γα σι α κά τους κα θή -
κο ντα α νά ει δι κό τη τα (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

β) O λοι οι ερ γα ζό µε νοι που έ χουν α πα σχο λη θεί στην κα πνερ γα σία πριν την
1.1.1997 και έ χουν συ µπλη ρώ σει ε κα τό (100) η µε ρο µί σθια µέ χρι 31.12.1997
υ πά γο νται υ πο χρε ω τι κά στις ει δι κό τη τες των πα ρα γρά φων (α) και (β) του
ανωτέρω κεφαλαίου Γ, α νά λο γα µε τα ε κτε λού µε να µέ χρι σή µε ρα κα θή κο ντα  
(ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

γ) O ερ γο δό της, µε τά τη συ µπλή ρω ση α πό τους µα θη τευ ό µε νους του ανωτέρω
κεφαλαίου Γ, παρ. δ, τρι ε τούς α πα σχο λή σε ως, σύµ φω να µε τους ό ρους του
ανωτέρω κεφαλαίου Ε.2, δι και ού ται, α νά λο γα µε τις α νά γκες της ε πι χεί ρη σης,
την ε µπει ρία και τα προ σό ντα του ερ γα ζό µε νου, να τον µε τα τά ξει στις ερ γα -
σί ες του κεφαλαίου Γ, παρ. β. (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

δ) Oι ε πι χει ρή σεις µεταποίησης κα πνού, υ πο χρε ού νται, σε ε τή σια βά ση, να α πα -
σχο λούν σε πο σο στό 60% ερ γα ζό µε νους, που θα προ έρ χο νται α πό τις ει δι κό -
τη τες του κεφαλαίου Γ, παράγραφοι α και β (ΣΣΕ 5.3.1999, ΣΣΕ 27.3.2008).

ε) Τα εν ε νερ γεί α µέ λη των Δ∆ι οι κη τι κών Συµ βου λί ων των Κα πνερ γα τι κών Σω µα -
τεί ων και µέ χρι τέσ σε ρα (4) µέ λη εξ’ αυ τών, ε πα να προ σλαµ βά νο νται για 
ερ γα σία α πό την ε πι χεί ρη ση στην ο ποί α ερ γά ζο νταν την προη γού µε νη χρο νι -
κή πε ρί ο δο, κα τό πιν υ πο βο λής αι τή σε ως προς την ε πι χεί ρη ση µέ χρι 15
Φεβρουαρίου του ε κά στο τε τρέ χο ντος έ τους, υ πό την πρου πό θε ση ό τι η ε πι -
χεί ρη ση αυ τή βρί σκε ται στον τό πο που ε δρεύ ει στο σω µα τεί ο 
(ΣΣΕ 27.3.2008).

στ)Δ∆ικαίωµα µετάταξης στις ειδικότητες (α) και (β) από τις ειδικότητες (γ) και (δ)
έχουν οι εργαζόµενοι µετά τη συµπλήρωση τριακοσίων ογδόντα (380) και
εκατόν ογδόντα (180) ηµεροµισθίων αντίστοιχα που θα πραγµατοποιηθούν
µετά την 1.1.2002 (ΣΣΕ 5.4.2005).
Ειδικότερα για τους εργαζόµενους στα εργοστάσια επεξεργασίας
αποµίσχωσης καπνών τύπου Βιρτζίνια και Μπέρλεϋ, το δικαίωµα αυτό θα
αποκτάται µετά τη συµπλήρωση τριών περιόδων επεξεργασίας και
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συµπλήρωση του παραπάνω αριθµού ηµεροµισθίων (ΣΣΕ 20.5.2002, 
ΣΣΕ 27.3.2008).

ζ) Υποχρεωτικά µετατάσσονται στις ειδικότητες (2α) και (2β) του άρθρου 2 οι
ανειδίκευτοι εργαζόµενοι µετά τη συµπλήρωση τριακοσίων εξήντα (360)
ηµεροµισθίων για τις ειδικότητες (2α) και (2β) και εκατόν εξήντα (160)
ηµεροµισθίων των ειδικοτήτων (2γ) και (2δ) του άρθρου 2 ης εθνικής κλαδικής
ΣΣΕ του έτους 2005 (ΣΣΕ 10.7.2006).

η) Υποχρεωτικά µετατάσσονται στις ειδικότητες Α και Β του άρθρου 2 από τις
ειδικότητες Γ και Δ∆ του άρθρου 2 οι ανειδίκευτοι εργαζόµενοι µετά τη
συµπλήρωση τριακοσίων  (300) και εκατόν είκοσι πέντε (125) ηµεροµισθίων
αντίστοιχα, που θα έχουν πραγµατοποιήσει µετά από την 1.1.2002.
Ειδικότερα για τους εργαζόµενους στα εργοστάσια επεξεργασίας και
αποµίσχωσης καπνών τύπου Βιρτζίνια και Μπέρλεϊ, το δικαίωµα αυτό της
µετάταξης θα αποκτάται µετά από τη συµπλήρωση τριών (3) ετήσιων
περιόδων επεξεργασίας και τη συµπλήρωση του παραπάνω αριθµού
ηµεροµισθίων (ΣΣΕ 27.3.2008).

8. Α πο δο χές ή επιδόµατα ανώτερα στο σύνολό τους από αυτά που καθορίζει η
παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβέπονται από Σ.Σ.Ε., Δ∆.Α.,
νόµους, νοµοθετικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς
κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας που δεν τροποιούνται ρητά
από τις διατάξεις της παρούσας Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ, δε θίγονται και δεν
τροποποιούνται (ΣΣΕ 27.3.2008).
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