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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤOΫ ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ  Ι ΜΑ ΤΙ ΣΜOY 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Α πό φα ση 2/1975 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.Α. 9697/1975)
2. Α πό φα ση 32/1976 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 41463/1976)
3. Α πό φα ση 100/1977 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 45804/1977)
4. ΣΣΕ της 31.5.1978 (Y.A. 25272/1978)
5. ΣΣΕ της 12.6.1979 (Y.A. 15206/79)
6. Α πό φα ση 35/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 14355/1980)
7. Α πό φα ση 63/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 15700/1981)
8. Α πό φα ση 132/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A.18645/1981)
9. Α πό φα ση 170/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 20625/1982)

10. Α πό φα ση 51/1983 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 18582/1984)
11. Α πό φα ση 108/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Αρ. Κατ. 20612/8.11.1984)
12. Α πό φα ση 47/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 16534/1985)
13. Α πό φα ση 10/1986 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 13355/1986)
14. Α πό φα ση 46/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 19289/1988)
15. ΣΣΕ της 28.4.1988 (Πρ.Κατ. 79/31.5.1988)
16. Α πό φα ση 18/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
17. ΣΣΕ της 23.5.1989 (Y.A. 15400/1989)
18. Α πό φα ση 52/1990 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Πρ. Κατ.12/19.10.1990)
19. Α πό φα ση 73/1990 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Πρ.Κατ. 46/28.12.1990)
20. ΣΣΕ της 17.5.1991 (Πρ.Κατ. 26/31.5.1991)
21. Α πό φα ση 46/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
22. ΣΣΕ της 28.5.1992 (Πρ.Κατ. 44/5.6.1992)
23. H Δ∆.A. 13/1992 O.ΜΕ.Δ∆. 
24. H Δ∆.A. 27/1993 O.ΜΕ.Δ∆. (Πρ.Κατ. 23/10.11.1993)
25. H Δ∆.A. 25/1994 O.ΜΕ.Δ∆. (Πρ.Κατ. 16/19.9.1994)
26. H Δ∆.A. 19/1995 O.ΜΕ.Δ∆ ( Πρ. Κατ. 12/6.6.1995 )
27. ΣΣΕ της 15.7.1996 (Πρ. Κατ. 106/9.8.96)
28. H Δ∆.A. 29/1996 O.ΜΕ.Δ∆ (Πρ. Κατ. 19/9.8.1996)
29. H Δ∆.Α. 39/1997
30. ΣΣE της 23.9.1998
31. ΣΣE της 13.7.1999
32. Η Δ∆.A. 35/2000
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33. ΣΣE της 22.5.2001
34. ΣΣE της 24.7.2002
35. Η Δ∆.A. 26/2003
36. Η από 25.6.2004 ΣΣΕ
37. Η από 20.7.2005 ΣΣΕ, όπως συµπληρώθηκε µε την από 30.8.2005 ΣΣΕ
38. Η από 11.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 89/20.7.2006)
39. Η από 8.5.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 38/18.5.2007)
40. Η από 15.5.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/9.6.2008)
41. Η από 11.6.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 33/24.6.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕΡΗ

Α πο την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Κα τα σκευα στών Ε τοί µων Εν δυ µά των Ελλάδας
2. Σύν δε σµος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: 
O µο σπον δί α Ερ γα του παλ λή λων Κλω στου φα ντουρ γί ας Ι µα τι σµού, Δ∆έρ µα τος 
Ελ λά δας (O.Ε.Κ.Ι.Δ∆.Ε.) (ΣΣΕ 11.6.2009)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δια τά ξεις της παρούσας ρύθµισης υ πά γον ται οι εργατοτεχνίτες-τριες στις
επιχειρήσεις : 
α) Y πο κα µί σων και µα γιώ, πιζάµας, ασπρορούχων, γραβατών.
β) Ε τοί µων και ε πί πα ραγ γε λί α αν δρι κών, γυ ναι κεί ων, παι δι κών εν δυ µά των και ε σω -

ρού χων και γε νι κά οι α πα σχο λού µε νοι στην κα τα σκευή πα ντός εί δους εν δύ µα -
τος.

γ) Πι λο ποι ί ας και στρω µα το ποι ί ας 
δ)  Ε φα πλω µα το ποιί ας

(ΣΣΕ 15.5.2008)

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Ή Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ

1. α. Οι ειδικότητες της παρούσας ρύθµισης, που στον υπολογισµό του ύψους των
κατώτατων µισθών και ηµεροµισθιών υπολείπτονται αυτών που καθορίζονται
σύµφωνα µε την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2008-2009),
αναπροσαρµόζονται και καθορίζονται σύµφωνα µε τους όρους της ΕΓΣΣΕ
2008-2009.

β. Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων του κλάδου, όπως
είχαν διαµορφωθεί την 30.4.2009 µε την από 15.5.2008 ΣΣΕ καθώς επίσης και
µε την ανωτέρω, παράγρ. α’, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%
όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας ρύθµισης (ΣΣΕ 11.6.2009).
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2. Έ λεγ χος Ε φαρ µο γής
O κα τά λο γος των ε πι χει ρή σε ων που ε πι συ νά φθη κε το 1999, ι σχύ ει και για το
2000.  Στις ε πι χει ρή σεις αυ τές ε πι φυ λάσ σε ται η ει δι κή µε τα χεί ρι ση του άρ θρου
Δ∆ παρ 2. O κα τά λο γος α να θε ω ρεί ται, πε ρι ο ρί ζε ται ή δι ευ ρύ νε ται µό νο µε συµ φω -
νία των µε ρών µε α ντι κει µε νι κά κρι τή ρια.  
Oι ε πι χει ρή σεις που θα προ στε θούν στον κα τά λο γο κα τα θέ τουν ε ντός 15 η µε ρών
υ πεύ θυ νη δή λω ση στους Συν δέ σµους που α νή κουν και στον Σύν δε σµο Κα τα -
σκευ α στών Y περ γο λά βων Ε τοί µου Εν δύ µα τος Ελ λά δος, σύµ φω να µε την  ο ποί α
δεν α σκούν ε µπο ρία ά µε σα ή έµ µε σα.  O Σύν δε σµος Κα τα σκευ α στών Y περ γο λά -
βων Ε τοί µων Εν δυ µά των Ελ λά δος και οι άλ λοι σύν δε σµοι που υ πο γρά φουν,
ο φεί λουν να χο ρη γούν α ντί γρα φα των υ πευ θύ νων δη λώ σε ων  των µε λών του και
στα άλ λα µέ ρη της πα ρού σας ρύθ µι σης ε φό σον ζη τη θεί α πό αυ τά.
Δ∆είγ µα των ε πι χει ρή σε ων αυ τών, ό πως και των άλ λων, ε λέγ χε ται α πό µει κτές
ε πι τρο πές δύο του λά χι στον µε λών που ο ρί ζο νται α πό τα µέ ρη.  Το έ να µέ λος
του λά χι στον θα ο ρί ζε ται µο νο µε ρώς α πό την O Ε ΚΙ Δ∆Ε. 
Η υ πεύ θυ νη δή λω ση πε ριέ χει και δή λω ση µε την ο ποί α βε βαι ώ νε ται η συ νερ γα -
σία των ε πι χει ρή σε ων στην προ σπά θει α συλ λο γής των στοι χεί ων που εί ναι α πα -
ραί τη τα  για τον έ λεγ χο ε φαρ µο γής. Αµ φι σβή τη ση για το εί δος των στοι χεί ων
που εί ναι α πα ραί τη τα ή άλ λου εί δους αµ φι σβή τη ση, µπο ρεί να λυ θεί µε προ σφυ -
γή ε νός µό νο µέ ρους, σε πρό σω πο που θα ο ρι σθεί α πό τα µέ ρη ε ντός 15 η µε ρών
α πό την υ πο γρα φή της πα ρού σας. 
Σε πε ρί πτω ση α να λη θών δη λώ σε ων οι Σύν δε σµοι συµ φω νούν, ό τι θα ε πι βάλ λουν
τις πει θαρ χι κές κυ ρώ σεις που προ βλέ πο νται α πό το κα τα στα τι κό τους µέ χρι και
τη δι α γρα φή ό σων υ πο βά λουν α να λη θή δή λω ση, ε κτός  ε άν ε πα νορ θώ σουν ά µε -
σα ε φαρ µό ζο ντας πι στά την πα ρού σα ρύθ µι ση και κα τα βάλ λουν ά µε σα και α να -
δρο µι κά τα προ βλε πό µε να α πό αυ τήν.
Τυ χόν άλ λες α παι τή σεις ή δι και ώ µα τα των ερ γα ζο µέ νων τα ο ποί α δεν ρυθ µί ζο -
νται µε την πα ρού σα δεν θί γο νται µε κα νέ να τρό πο (Δ∆Α 35/2000).

3. Σχεδιαστής Ενδυµάτων             
• Σχε δια στής εν δυ µά των-µο ντε λί στ θε ω ρεί ται στέ λε χος του δη µιουρ γι κού τµή -

µα τος ε ται ρεί ας εν δυ µά των µε αρ µο διό τη τα-ι κα νό τη τα να δη µιουρ γεί τα βα -
σι κά σχέ δια και τα αρ χι κά πα τρόν, κα θώς ε πί σης να εί ναι σε θέ ση να τρο πο -
ποιεί τα αρ χι κά πα τρόν και να δί νει τε χνι κές κα τευ θύν σεις για τις µε γε θύν σεις
και την πα ρα γω γή.
Για την ε κτέ λε ση των πα ρα πά νω ερ γα σιών α παι τεί ται θε ω ρη τι κή κα τάρ τι ση
του µι σθω τού πά νω στο α ντι κεί µε νο της ει δι κό τη τός του, η ο ποί α α πο δει κνύ -
ε ται µε την α πό κτη ση δι πλώ µα τος α να γνω ρι σµέ νης σχο λής διε τούς του λά χι -
στον φοι τή σε ως συν ε παγ γελ µα τι κή ε µπει ρί α ε νός του λά χι στον έ τους.
O σχε δια στής εν δυ µά των-µο ντε λί στ, ο ο ποί ος µέ χρι 31.12.1991 εί χε συ νε χή
πρου πη ρε σί α σε ε πι χει ρή σεις ι µα τι σµού 3 του λά χι στον ε τών και έ χει α πο κτή -
σει  την ι κα νό τη τα ε κτέ λε σης των ερ γα σιών που προ βλέ πο νται στην πρώ τη
πα ρά γρα φο, α πο κτά την ει δι κό τη τα του σχε δια στή εν δυ µά των-µο ντε λί στ
(ΣΣΕ 28.5.1992).
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4. Κο πή
• Προϊ στά µε νος κο πτη ρί ων: O ε πι κε φα λής κο πτη ρί ου, α σχο λού µε νος µε σχε δί -

α σιν, κο πήν, δο κι µήν, ρε γου λά ρι σµα ερ γα σί ας κο πτη ρί ου (µε δί πλω µα ή 4ε τή
προϋ πη ρε σί α) και ο προι στά µε νος τµή µα τος µε γε θύν σε ων πα τρόν. 

• Κό πτης-σχε δια στής: O σχε δια στής και κό πτης κυ ρί ου υ φά σµα τος πρώ της
ύ λης, α νε ξαρ τή τως µέ σου κο πής (µε δί πλω µα ή 3τή πρου πη ρε σί α). 

•  Κό πτης η λε κτρι κού ψα λι διού: O σχε δια στής και κό πτης βο η θη τι κών υ λι κών
(φό δρας κ.λπ. και ο κό πτης σχε δια σµέ νου υ φά σµα τος κυ ρί ου υ φά σµα τος-
πρώ της ύ λης µε τά συ µπλή ρω ση 2ε τούς προϋ πη ρε σί ας.

•  Βο η θοί κο πτη ρί ου (ερ γά της-ερ γά τρια) βο η θοί µο ντε λί στ: Γε νι κώς, οι α πα σχο -
λού µε νοι εις βο η θη τι κές ερ γα σί ες του κο πτη ρί ου, στρώ σι µο, µαρ κά ρι σµα
κοµ µέ νων τε µα χί ων και τα ξι νό µη σιν. 
Oι ερ γα ζό µε νοι ως βο η θοί µο ντε λί στα εις τας µε γε θύν σεις και δο κι µάς 
πα τρόν µε τά τη συ µπλή ρω σιν πρου πη ρε σί ας ε νός έ τους. 

• Μα θη τευό µε νοι: Oι εκ παι δευό µε νοι γε νι κώς εις την κο πήν, µέ χρις η λι κί ας 18
ε τών δι καιού νται το ε κά στο τε προ βλε πό µε νο υ πό της Ε θνι κής Γε νι κής ΣΣΕ διά
την κα τη γο ρί α των η µε ρο µι σθί ων (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).

5. Ρα φή
•  Τεχνίται-τριαι: Οι επικεφαλής τµήµατος εργασίας, οι κατευθύνοντες οµάδα

εργασίας άνω των 10 ατόµων.
Οι τεχνίται τελικού ελέγχου ποιότητος εργασίας. 

•  Μπα γκα δό ροι-Μα νι κά δες : Oι α πα σχο λού µε νοι εις τα αν δρι κά σα κάκ κια µε
ση µά δε µα, ρε γου λά ρι σµα τσέ πης, πα τι λέ τας, σώ µα τος και τυ πώ µα τος 
µό στρας, ως και οι α σχο λού µε νοι µε την ρα φήν του µα νι κιού διά χει ρός. 

• Γα ζω τές-µη χα νι κοί: Χει ρι στές-χει ρί στρια  πα ντός εί δους γα ζω τι κών µη χα νών,
µε τά την συ µπλή ρω σιν τρι µή νου υ πη ρε σί ας εις την αυ τήν ει δι κό τη ταν, 
παρ’ οια δή πο τε βιο τε χνι κή ή βιο µη χα νι κή ε πι χεί ρη ση. 

•  Ε πι διορ θω ταί: Τε χνί ται ε πι διορ θω ταί, κου µα ντα του ρι έ ρη δες, οι ο ποί οι πραγ -
µα το ποιούν πρό βα ή ρε γου λά ρουν και ση µα δεύ ουν την ε πι διόρ θω σιν.

• Ε πι διορ θω τές-τριες: Α πα σχο λού µε νοι µε ε πι διορ θώ σεις ε τοί µων γε νι κής
ά νευ πρό βας.

• Ερ γά ται α πο θή κης: Oι α πα σχο λού µε νοι µε την τα ξι νό µη σιν, τον χα ρα κτη ρι -
σµό και την τα κτο ποί η σιν των εν δυ µά των κα τά κω δι κόν α ριθ µόν. 

• Ερ γά ται-ερ γά τριαι: Oι α πα σχο λού µε νοι εις ερ γα σί ας διά τας ο ποί ας δεν α παι -
τεί ται ει δί κευ σις, ή τοι κα θα ρί στρια, συ σκευα σταί, µε τα φο ρείς, χει ρο δου λειάς
γε νι κώς. (ρε µπά τε µα, ξε τρύ πω µα, κα θά ρι σµα, ρα φή κου µπιών, κ.λπ.)

• Oι εκ παι δευό µε νοι της µη χα νής ρα φής ή οι να δή πο τε ει δι κό τη τα ρα φής, µέ -
χρις η λι κί ας 18 ε τών, δι καιού νται το ε κά στο τε προ βλε πό µε νο υ πό της 
Ε θνι κής Γε νι κής ΣΣΕ διά την κα τη γο ρί α των η µε ρο µι σθί ων (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).

6.  Σι δέ ρω µα 
• Πρεσ σα δό ροι: Oι χει ρι ζό µε νοι  πρέσ σες σι δε ρώ µα τος α τµού (τε λι κό σι δέ ρω -

µα) και οι σι δε ρω τές οι α πα σχο λού µε νοι µε το τε λι κό σι δέ ρω µα των ρού χων
(µε ο ποιο δή πο τε µέ σο).
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• Σι δη ρω τές: Oι α σχο λού µε νοι µε το  σι δέ ρω µα εις τας φά σεις ερ γα σί ας (ά νοιγ -
µα ρα φών, φό δρας κ.λπ.) οι σι δη ρω τές ε σω ρού χων  ως και οι χει ρι ζό µε νοι
θερ µο κολ λη τι κές µη χα νές (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας

Εις τους ά νω σι δη ρω τάς (πρεσ σα δό ρου και σι δη ρω τές) θα κα τα βάλ λε ται ε πί δο -
µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί των διά της 
πα ρού σης κα θο ρι ζο µέ νων η µε ρο µι σθί ων (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).
Oι α πα σχο λού µε νοι α πο κλει στι κά µε τον κα θα ρι σµόν χώ ρων (κα θα ρί στριαι) 
λαµ βά νουν το υ πό της υπ’ α ριθ µόν 43/78 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών προ βλε -
πό µε νον ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας εκ 5% ε πί του βα σι κού η µε ρο µι σθί ου
(Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).
Τα κα τώ τα τα ό ρια βα σι κών µη νιαί ων µι σθών ή η µε ρο µι σθί ων των κο πτών-τριών,
των α πα σχο λού µε νων εις τας πά σης φύ σε ως ε πι χει ρή σεις ι µα τι σµού, α πά σης
της χώ ρας, προ σαυ ξά νο νται α πό 1η Φε βρουα ρί ου 1981 δι’ ε πι δό µα τος αν θυ γιει -
νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 5% (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 132/81).

2. Ε πί δο µα πο λυε τούς υ πη ρε σί ας
α) Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθµιση αυ τή, ε κτός των κατ’ α πο -

κο πή α µει βο µέ νων, χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυε τούς υ πη ρε σί ας εκ πο σο στού
5% για κά θε τριε τί α υ πη ρε σί ας ή πρου πη ρε σί ας, η ο ποί α έ χει δια νυ θεί σε 
ο ποιον δή πο τε ερ γο δό τη του κλά δου και µέ χρι τριών τριε τιών. Το ε πί δο µα 
αυ τό υ πο λο γί ζε ται ε πί των πιο πά νω βα σι κών µι σθών και η µε ρο µι σθί ων. Κατά
τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι  και οι προυποθέσεις χορήγησης
του επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας βάσει των προηγούµενων Συλλογικών
ρυθµίσεων του κλάδου (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 108/84).

β) Αυξάνεται το εκ ποσοστού 2,5% επίδοµα τέταρτης τριετίας για τους
εργατοτεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 12ετή υπηρεσία ή προυπηρεσία σε
ποσοστό 5% και υπολογίζεται επί του βασικού ηµεροµισθίου (Δ∆Α 39/97).

γ) Από 1.1.2001 χορηγείται στους εργατοτεχνίτες µε συµπληρωµένη 15ετή
υπηρεσία ή προϋπηρεσία, προσαύξηση πέµπτης τριετίας σε ποσοστό 2,5%
επί του βασικού ηµεροµισθίου. Συµφωνείται ότι την 1.7.2002 θα χορηγηθεί το
υπόλοιπο 2,5% της προσαύξησης, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό της
πέµπτης τριετίας θα ανέλθει στο 5% (ΣΣΕ 22.5.2001).

δ) Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες
Στους εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο
εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε ειδικότητα στον κλάδο, χορηγείται από 1-3-2008 και έκτη τριετία
ως εξής: από 1-3-2008 σε σε ποσοστό 2,5% και από 1.1.2009 σε ποσοστό
2,5%, ώστε το ποσοστό την 1.1.2009 να ανέλθει συνολικά στο 5% 
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(ΣΣΕ 15.5.2008).

ε) Η προϋ πη ρε σί α προ σµε τρά ται α πό της υ πο βο λής των α πο δει κτι κών των βε -
βαιώ σε ων και αρ χί ζει α πό το δέ κα το έ κτο έ τος της η λι κί ας του ερ γα ζό µε νου
στον κλά δο Ι µα τι σµού σε κα νο νι κό πό στο ερ γα σί ας του κλά δου. (Δ∆Α 108/84)

3. Ε πί δο µα γά µου
Α πό 1.1.1989 χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως φύ -
λου, ε πί δο µα γά µου 10%. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και στους δι α ζευγ µέ νους
και χή ρους ε πί σης α νε ξαρ τή τως φύ λου, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες, 
εφ’ ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α των παι διών τους. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο -
λουθούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις της ΣΣΕ 1988 (ΣΣΕ 23.5.1989).

4. Yπο λο γι σµός ε πι δο µά των
Ό λα τα ε πι δό µα τα που ι σχύ ουν µε βά ση προη γού µε νες Συλ λο γι κές Συµ βά σεις
Ερ γα σί ας ή Δ∆ι αι τη τι κές Α πο φά σεις για ό σους υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή,
υ πολογίζονται στα βασικά ηµεροµίσθια και στους µισθούς όπως διαµορφώνονται
µετά τον υπολογισµό των αυξήσεων που αναφέρονται στην παρούσα 
(ΣΣΕ 20.7.2005).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Χρό νος Ερ γα σί ας
O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η ρύθµιση αυ τή
µειώ νε ται α πό 41 σε 40 ώ ρες. Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων πα ρά τον πε ριο ρι -
σµό των ω ρών ερ γα σί ας τους, δεν µειώ νο νται. Για τους ερ γα ζό µε νους σε βιο µη -
χα νί ες που εί ναι µέ λη του Σ.Ε.Β. ι σχύ ει η µε αρ. 25/83 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη -
νών σε ό τι α φο ρά την ε βδο µά δα των πέ ντε η µε ρών και τον τρό πο ρύθ µι σης των
η µε ρών της ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 51/83).

2. Y πε ρερ γα σί α
Α πό 1.1.1984 η 41η ώ ρα α µεί βε ται σαν υ πε ρερ γα σί α µε το α ντί στοι χο ω ρο µί σθιο
προ σαυ ξη µε νο κα τά πο σο στό 25% (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 51/83).

3. Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών
Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆ της 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις
ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998 -
1999 (άρθρο 4) και του 2000 - 2001 (άρθρο 5) και του 2002-2003 (άρθρο 4)
βελ τιώ νο νται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του
εργατοτεχνίτη - τριας :
Α πό 2 µή νες ως 1 έ τος : 5 η µε ρο µί σθια
Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο ως 2 έ τη : 7 η µε ρο µί σθια
Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη : 15 η µε ρο µί σθια
Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 10 έ τη : 30 η µε ρο µί σθια
Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 15 έ τη : 60 η µε ρο µί σθια
Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 20 έ τη : 100 η µε ρο µί σθια
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Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 25 έ τη : 120 η µε ρο µί σθια
Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 30 έτη : 140 η µε ρο µί σθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω : 160 ηµεροµίσθια
(ΣΣΕ 25.6.2004)

4. Απασχόληση σε άλλη ειδικότητα
Oιοσ δή πο τε ερ γα ζό µε νος, πλην των µα θη τευο µέ νων, εφ’ ό σον χρη σι µο ποι η θεί
πέ ραν των 30 ερ γα σί µων η µε ρών  εις ει δι κό τη τα διά την ο ποί α προ βλέ πε ται α νώ -
τε ρον η µε ρο µί σθιο δι καιού ται ε φε ξής του η µε ρο µι σθί ου της ει δι κό τη τας τοιαύ -
της, α νε ξαρ τή τως της ερ γα σί ας την ο ποί α εν συ νε χεί α ε κτε λεί. Η πε ρί ο δος  αυ -
τή θε ω ρεί ται δο κι µα στι κή και δεν δύ να ται να ε πα να λη φθεί ως δο κι µα στι κής
τοιαύ της (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).

5. Ρή τρα µη α πα σχό λη σης α νη λί κου
Oι α νή λι κοι που α πα σχο λού νται στον κλά δο, µε τά την συ µπλή ρω ση ε νός έ τους
α πα σχό λη σης σε ο ποια δή πο τε ει δι κό τη τα λαµ βά νουν το η µε ρο µί σθιο της συ γκε -
κρι µέ νης αυ τής ει δι κό τη τας (ΣΣΕ 28.4.1988).
Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις εις το σιδέρωµα προσώπων ηλικίας κάτω των 18
ετών (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).  

6. Χο ρή γη ση φόρ µας
Χο ρη γού νται στους ερ γα ζό µε νους κά θε έ τος, λό γω της φύ σε ως  της ερ γα σί ας
τους δύ ο φόρ µες ερ γα σί ας (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 46/87).

7. Χο ρή γη ση γά λα κτος
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να χο ρη γούν η µε ρη σί ως εις  έ κα στον, ερ γά τη και
ερ γά τρι ας α νά 1/2 κι λού γά λα κτος, µό νο για το προ σω πι κό ε φα πλω µα το ποιί ας-
στρω µα το ποιί ας (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).

8.  Προ ϋ πη ρε σία
O που α να φέ ρε ται προ ϋ πη ρε σία, αυ τή θα α να γνω ρί ζε ται εφ’ ό σον ο ερ γα ζό µε νος
προ σκο µί σει έγ γρα φον βε βαί ω σιν του πρη γου µέ νου ερ γο δό του, εις τον ο ποί ον
προ σφέ ρει τας υ πη ρε σί ας του και εις την ο ποί αν θα α να φέ ρε ται ο χρό νος προϋ -
πη ρε σί ας και η ει δι κό της του ερ γα ζό µε νου. Η έκ δο σις της α νω τέ ρω βε βαι ώ σε ως
εί ναι υ πο χρε ω τι κή διά τους ερ γο δό τες. Η προϋ πη ρε σία εί ναι δυ να τόν να α να γνω -
ρί ζε ται και εκ του α σφα λι στι κού βι βλι α ρί ου του α σφα λι σµέ νου, υ πό τον ό ρο ό τι
εµ φαί νε ται η φίρ µα της ε πι χει ρή σε ως και εξ’ αυ τού α πο δει κνύ ε ται η πρου πη ρε -
σία εις συ να φήν ε πι χεί ρη σιν (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 63/81).

9. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
α. Α πό 1.1.2000 ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών

στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο -
δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α τριά ντα (30) ερ -
γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί -
ας ή ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε -
ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του 
ΑΝ 539/45 (Δ∆Α 35/2000).
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β. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη
γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε
αποδοχές (ΑΝ 539/45, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα (12)
σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους (ΣΣΕ 24.7.2002).

10.Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993, έ χουν και οι θε τοί γο νείς
των παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών (Δ∆Α 35/2000).

11.Ά δεια γεν νή σε ως τέ κνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νησης παιδιού ο πα τέ ρας δι καιού ται δύο η µέ ρες ά δεια µε
α πο δο χές (Δ∆Α 35/2000).

12.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι -
διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η 
έ χει τρία παι διά και πά νω (Δ∆Α 35/2000).

13.Ά δεια γά µου
Η ά δει α γά µου που προ βλέ πε ται α πό την παρ. 5 της υπ’ α ριθ µόν 108/84 α πο φά -
σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών αυ ξά νε ται α πό 5 σε 6 ερ γά σι µες η µέ ρες. Η ά δει α 
αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη α πό τον 
ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 23.5.1989).

14.Ά δεια µη τρό τη τας
Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά  τον τοκετό
(άδεια λοχείας). Η συνο λι κή διάρ κεια της α δεί ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται
κατ’  αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου -
θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ 1993 (Δ∆Α 35/2000).
« Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τος ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι  (16) ε βδο µά δες. Oκτώ
(8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και
οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε
χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πό της α δεί ας
θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής   α -
δεί ας δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ της της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ -
βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις».

15.Άδεια φροντίδας παιδιού
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τη λήξη άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν, νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.

β. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητερών
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 

γ. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
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µητέρας του παιδιού (ΣΣΕ 1.7.2002).
δ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της

µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών,  υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

ε. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
στ.Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 24.7.2002).

16.Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που

έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών

ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή
τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας (ΣΣΕ 24.7.2002).

17.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που
απαιτεί  µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ 24.7.2002).

18.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 24.7.2002).

19.Σπουδαστική άδεια µετ’ αποδοχών
Για όσους σπουδάζουν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ΑΕΙ, ΤΕΙ και πρέπει να
συµµετάσχουν σε εξετάσεις χορηγείται δύο φορές το χρόνο άδεια πέντε ηµερών
µετ’ αποδοχών.
Προϋπόθεση είναι η επιτυχία του σπουδαστή κατά την προηγούµενη εξεταστική
περίοδο σε τουλάχιστον ένα µάθηµα. Ο σπουδαστής προσκοµίζει βεβαίωση
συµµετοχής στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσα έτη προβλέπει το
πρόγραµµα σπουδών του ιδρύµατος, προσαυξηµένα κατά δύο έτη. Αν ο
σπουδαστής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του στο χρόνο αυτό δε δικαιούται
πλέον σπουδαστική άδεια µετ’ αποδοχών. Η άδεια µετ’ αποδοχών
συνυπολογίζεται και δεν αθροίζεται µε τη άδεια άνευ αποδοχών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1346/83 και της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 
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20.Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 25.6.2004).

21.Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα παιδιού
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9

της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η
εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική
χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται
εφάπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 25.6.2004).

22.Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕι της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ
αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και
ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 25.6.2004).

23.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 25.6.2004).

24.Αλλοδαποί εργαζόµενοι
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις
που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επιπλεόν
επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν
ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασίας τους στην Ελλάδα 
(ΣΣΕ 25.6.2004).

25.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαούνται άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 25.6.2004).

26.Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
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Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις ύποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι
υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και
των εργοδοτών για τη νοµοθεσία τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε
πλευράς (ΣΣΕ 25.6.2004).

27.Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων ατόµων” κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν  επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,

εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά.        
(ΣΣΕ 24.7.2002)

28.Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής ει σφο ράς
Ό λες οι ε πι χει ρή σεις που υ πά γο νται στην α πό φα ση αυ τή πα ρα κρα τούν α πό τη
µι σθο δο σί α των ερ γα ζο µέ νων τη συν δι κα λι στι κή συν δρο µή που έ χει ο ρί σει η συν -
δι κα λι στι κή ορ γά νω ση στην ο ποί α α νή κουν και το πο σό της ο ποί ας γνω στο ποιεί -
ται στις ε πι χει ρή σεις µε έγ γρα φο της α ντί στοι χης πρω το βάθ µιας ή δευ τε ρο βάθ -
µιας συν δι κα λι στι κής ορ γά νω σης. Η συν δι κα λι στι κή συν δρο µή α πο δί δε ται στην
κα τάλ λη λη συν δι κα λι στι κή ορ γά νω ση α νά ε ξά µη νο και κα τα τί θε ται στον τρα πε ζι -
κό λο γα ρια σµό που έ χει α να κοι νώ σει η δι καιού χος συν δι κα λι στι κή ορ γά νω ση 
α πό την ε πι χεί ρη ση. Ερ γα ζό µε νοι που δεν ε πι θυ µούν την πα ρα κρά τη ση της συν -
δι κα λι στι κής συν δρο µής α να κοι νώ νουν αυ τό, µε δή λω σή τους προς την δι καιού -
χο συν δι κα λι στι κή ορ γά νω ση, η ο ποί α και κοι νο ποιεί τη σχε τι κή δή λω ση προς τον
ερ γο δό τη (Δ∆Α 27/93).

29.Σε βα σµός της ε θνι κής, θρη σκευ τι κής και πο λι τι σµι κής ι δι αι τε ρό τη τας των ερ -
γα ζο µέ νων
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν ό τι πρέ πει να κα τα βάλ λε ται κά θε δυ να τή
προ σπά θει α, ώ στε να γί νε ται έ µπρα κτα σε βα στή η φυ λε κτι κή, ε θνι κή, θρη σκευ τι -
κή ή  πο λι τι σµι κή ι δι αι τε ρό τη τα κά θε ερ γα ζό µε νου και να δι ευ κο λύ νε ται η προ -
σαρ µο γή του στο ερ γα σι α κό του πε ρι βάλ λον (Δ∆Α 35/2000).

30.Συ γκρό τη ση ε πι τρο πής εκ συγ χρο νι σµού ερ γα σια κών σχέ σε ων 
Συ γκρο τεί ται ε πι τρο πή α πο τε λού µε νη α πό έ ξι (6) µέ λη-ε µπει ρο γνώ µο νες, τα
ο ποί α υ πο δει κνύ ο νται α νά τρία (3) α πό την ερ γα τι κή και την ερ γο δο τι κή πλευ ρά. 
O συ ντο νι σµός των ερ γα σιών της Ε πι τρο πής µπο ρεί µε α πό φα ση των δύ ο 
µε ρών να α να τί θε ται σε µέ λος του Σώ µα τος Με σο λα βη τών-Δ∆ιαι τη τών. Έρ γο της
ε πι τρο πής εί ναι η µε λέ τη και η ε πε ξερ γα σί α προ τά σε ων για την α να διάρ θρω ση
των ει δι κο τή των του κλά δου, κα θώς και η βελ τί ω ση της ο ριο θέ τη σής τους σε  
ό τι α φο ρά τα α παι τού µε να για την ά σκη σή τους ε παγ γελ µα τι κά προ σό ντα (πεί -
ρα, γνώ σεις). Λαµ βά νο ντας υ πό ψη για το σω στό αυ τό α ντί στοι χες  ευ ρω παι κές 
ε µπει ρί ες, κα θώς και τα πο ρί σµα τα σχε τι κών µε λε τών, αρ µο δί ων για το θέ µα 
Oρ γα νι σµών (π.χ. Ευ ρω παι κό Κέ ντρο Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης (CEDEFOP).
Η έ ρευ να και η δια µόρ φω ση µη χα νι σµού για τη δη µιουρ γί α συ στή µα τος σύν δε -
σης-α µοι βής ερ γα σί ας και πα ρα γω γι κό τη τας (Δ∆Α 25/1994). 
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31.Συ γκρό τη ση  Ε πι τρο πής Ε πί λυ σης των Προ βλη µά των
Συ γκρο τεί ται ε πι τρο πή η ο ποί α θα ε ξε τά ζει τρό πους ε πί λυ σης των προ βλη µά των
που έ χουν προ κύ ψει α πό τη διά στα ση α πό ψε ων µε τα ξύ ο ρι σµέ νων συν δέ σµων 
ε πι χει ρή σε ων φα σόν και της O.Ε.Κ.Ι.Δ∆.Ε., που έ χει ο δη γή σει σε α διέ ξο δα και 
δι κα στι κές α ντι πα ρα θέ σεις. Σύν θε ση Ε πι τρο πής: Η ε πι τρο πή α πο τε λεί ται α πό
δύο εκ προ σώ πους των ερ γαχ ζο µέ νων, έ ναν εκ πρό σω πο των Συν δέ σµων Ε πι χει -
ρή σε ων Φα σόν που ζη τούν την α να στο λή των κά θε φο ρά Yπουρ γι κών Α πο φά σε -
ων που κη ρύσ σουν υ πο χρε ω τι κή τη ΣΣΕ ή Δ∆Α και έ να εκ πρό σω πο των άλ λων Συν -
δέ σµων Ε πι χει ρή σε ων του Ι µα τι σµού. Η Ε πι τρο πή αυ τή ο ρί ζει έ ναν συ ντο νι στή.
Τα µέ ρη υ πο χρε ού νται να ο ρί σουν εκ πρό σω πο και να τον κοι νο ποιή σουν στους
υ πο λοί πους ε ντός τριά ντα (30) η µε ρών α πό την η µέ ρα κα τά θε σης της α πό φα σης
στο Y πουρ γεί ο Ερ γα σί ας. Η Ε πι τρο πή ο φεί λει να συ ντά ξει έκ θε ση - πό ρι σµα για
την ε πί λυ ση των συσ σω ρευ µέ νων προ βλη µά των µέ χρι την 31 O κτω βρί ου 1997. Η
συ γκρό τη ση και ερ γα σία της Ε πι τρο πής θα α πο τε λέ σει δείγ µα της κα λής πί στης
των µε ρών για ε ποι κο δο µη τι κή α ντι µε τώ πι ση των συσ σω ρευ µέ νων προ βλη µά των
(Δ∆Α 39/97).

32.Επιτροπή διαλόγου για τη ρύθµιση της αποζηµίωσης απόλυσης
Τα µέρη συµφωνούν ότι ο σχεδιαστής ενδυµάτων-µοντελίστ, όπως η ειδικότητα
αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 της από 28.5.1992 ΣΣΕ ιµατισµού όλης της
χώρας, θα λαµβάνει σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασής του υπαλληλική
αποζηµίωση του Ν. 2112/1920. Εντός τριών µηνών από την κατάθεση της
παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τα µέρη
συµφωνούν να συγκροτίσουν ισοµερή επιτροπή που θα προσδιορίσει τα
κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι µισθωτοί που θα λαµβάνουν
τη νόµιµη αποζηµίωση υπαλλήλου αντί του εργάτη (ΣΣΕ 11.6.2009).

33.Επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση
Με βάση την κοινή διαπίστωση ότι: 
1. Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και η επαγγελµατική κατάρτιση

συνιστούν ουσιαστικούς παράγοντες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και 
2. η αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος εκπαίδευσης και επαγγελµατικής

κατάρτισης όπως και η εξαιρετικά χαµηλή αξιοποίηση διαθέσιµων για τος
ανωτέρω σκοπούς εθνικών πόρων στη χώρα και ειδικά των πόρων ΛΑΕΚ
(0,45%) καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατάργηση των κλαδικών
επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕΔ∆ συνιστούν σοβαρό λόγο για αναθεώρηση
της πολιτικής για την εκπαίδευση.

Τα µέρη συµφωνούν από το τρέχον έτος:
α) Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω χρειάζεται νέα νοµοθετική ρύθµιση που

θα θεσµοθετεί νέο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα παρέχεται η
ευχέρεια δηµιουργίας κλαδικής δοµής διαχείρισης της εισφοράς 0,45% για
την επαγγελµατική κατάρτιση σε κλασικό επίπεδο ή σε επίπεδο οµάδας
συναφών κλάδων

β) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση όλων των αρµόδιων φορέων (Υπ. Απασχ.-ΟΑΕΔ∆ κ.λπ.) για
αλλαγή του θεσµικού πλαισίου ώστε να µπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει
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τους διαθέσιµους πόρους µε στόχο την αποτελεσµατική οργάνωση και
λειτουργία του συστήµατος εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης σε
κλαδικό επίπεδο και  µέσω φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης που θα
αποφασίζουν τα µέρη.

γ) Να εξετάσουν τις προϋποθέσεις για σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µε
βασικό στόχο τη διαχείριση της εισφοράς 0,45%  για την επαγγελµατική
κατάρτιση σε κλαδικό επίπεδο καθώς και την αντιµετώπιση ζητηµάτων που
αφορούν την υποστήριξη για ανάπτυξη-βελτίωση και αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων,
την υλοποίηση κοινωνικών µελετών κ.λπ. (ΣΣΕ 11.6.2009).

34.Συγκρότηση Επιτροπής
Συγκροτείται τετραµελής επιτροπή από δύο εκπροσώπους των µερών οι οποίοι
θα εξετάσουν τις τεχνολογικές αλλαγές που αφορούν τον καθορισµό του
περιεχοµένου εργασίας των ειδικοτήτων και την τυχόν εµφάνιση νέων
ειδικοτήτων. Η επιτροπή αυτή, θα εκπονήσει και θα παραδώσει στα µέρη σχετική
έκθεση. Τα µέρη µπορούν να θέτουν επί µέρους ερωτήµατα σχετικά µε αλλαγές
στο περιεχόµενο εργασίας των ειδικοτήτων. Η έκθεση θα παραδοθεί εντός του
2002 (ΣΣΕ 24.7.2002).

35.Εφαρµογή όρων ΕΓΣΣΕ
Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ρύθµιση ισχύουν και όλες οι
θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των
προηγούµενων οµοίων ρυθµίσεων όπως: η προσαύξηση της κανονικής άδειας
µετά 25ετή εργασία, οι άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής
επίδοσης του παιδιού, η προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώµενων
µελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων, η συµφιλίωση επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων (ΣΣΕ 15.5.2008).

36.Τελικές διατάξεις-Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης και διατήρησης συλλογικών
ρυθµίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθµιση ή τυχόν

ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, Δ∆ιατάγµατα,
Δ∆ιαιτητι κές Α πο φά σεις ή Υπουργικές αποφάσεις, α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί -
ας, Ε σω τε ρι κούς Κα νο νι σµούς, Έ θι µα, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ως
επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δε θί γο νται α πό τις διατάξεις της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούµενων
συλλογικών ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται ή
καταργούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 11.6.2009).
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