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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 ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ 

ΓΡΑ ΦΙ ΚΩΩΝ ΤΕΧΝΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. H 17/1975 Δ∆Α του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆Α (ΦΕΚ 452Β' 29.4.1975)

2. H  9/1977 Δ∆Α του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆Α (ΦΕΚ 260Β' 19.3.1977)

3. H 76/1977 Δ∆Α του ΠΔ∆Δ∆Δ∆Α (ΦΕΚ 697Β' 22.7.1977) 

4. H 112/1978 Δ∆Α του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆Α (ΦΕΚ 72 Β' 26.1.1979) 

5. ΣΣΕ 16. 8.1979 (Π.Κ.125/23. 8.1979)

6. ΣΣΕ 10.10.1980 (Π.Κ.200/17.10.1980)

7. ΣΣΕ 22.6.1981 (ΦΕΚ 417 Β' 14.7.1981)

8. ΣΣΕ 17.5.1982 (Π.Κ.100/19.5.1982)

9. ΣΣΕ 17.6.1983 (Π.Κ. 37/ 1.7.1983)

10. ΣΣΕ 14.5.1984 (ΦΕΚ 329 Β' 25.5.1984)

11. ΣΣΕ 6.5.1985 (ΦΕΚ 329 Β' 29.5.1985)

12. ΣΣΕ 20.5.1987 (ΦΕΚ 359 Β' 10.7.1987)

13. H 4/1987 Δ∆Α του ΠΔ∆Δ∆Δ∆Α (Ερ µην. της 6.5.1985 ΣΣΕ-ΦΕΚ 146 Β' 24.3.1987)

14. ΣΣΕ 20.5.1988 (Π.Κ. 78/25.5.1988)

15. ΣΣΕ 25.1.1989 (ΦΕΚ 186 Β' 14.3.1989)

16. ΣΣΕ 15.3.1990 (ΦΕΚ 219 Β' 5.4.1990)

17. ΣΣΕ 15.2.1991 (Π.Κ. 9/1.3.1991)

18. ΣΣΕ 20.2.1992 (Π.Κ. 7/21.2.1992)

19. ΣΣΕ 22.2.1993 (Π.Κ. 5/23.2.1993)

20. ΣΣΕ 2.3.1994 (Π.Κ. 17/ 4.3.1994)

21. ΣΣΕ 25.5.1995 (Π.Κ. 60/30.5.1995)

22. ΣΣΕ 19.4.1996 (Π.Κ. 14/22.4.1996)

23. ΣΣΕ 12.3.1997 (Π.Κ. 13/13.3.1997)

24. ΣΣΕ 8.5.1998 (Π.Κ. 10/11.5.1998)

25. ΣΣΕ 19.4.1999 (Π.Κ. 17/27.4.1999)

26. ΣΣΕ 6.6.2000 (Π.Κ. 46/16.2.2000)

27. ΣΣΕ 3.4.2001 (Π.Κ. 29/4.4.2001)

28. ΣΣΕ 27.6.2002 (Π.Κ. 57/4.7.2002)
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29. ΣΣΕ 16.4.2003 (Π.Κ. 18/23.4.2003)
30. ΣΣΕ 30.6.2004 (Π.Κ. 41/1.7.2004)
31. ΣΣΕ 29.6.2005 (Π.Κ. 68/30.6.2005)
32. ΣΣΕ 28.4.2006 (Π.Κ. 18/2.5.2006)
33. ΣΣΕ 15.5.2007 (Π.Κ. 40/22.5.2007)
34. ΣΣΕ 9.7.2008 (Π.Κ. 62/10.7.2008)
35. Η Δ∆Α 33/2009 (Π.Κ. 19/5.8.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: 

1. Σύνδεσµος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (ΣΕΜΕΕ)

2. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανικών (ΣΕΒ)

3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: 

1. Πα νελ λα δι κή Έ νω ση Λι θο γρά φων Μι σθω τών Γρα φι κών Τε χνών - Τύ που και 
συ να φών ε παγ γελ µά των.

2. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου (Δ∆Α 33/2009).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ (ΣΣΕ 9.7.2008)

Η παρούσα ρύθµιση ορίζει τους όρους εργασίας και αµοιβής των εργαζοµένων
στην Εκτυπωτική Βιοµηχανία, στα εργοστάσια και τις Επιχειρήσεις Γραφικών
Τεχνών και σε όλες τις φάσεις της πα ρα γω γι κής δι α δι κα σί ας, προ ε κτύ πω σης,
(Ατελιέ-σελιδοποίηση-Γραφιστική-Μοντάζ-Φωτοµεταφορεία κ.λπ.) ε κτύ πω σης
(Λιθογραφεία χάρτου-Μετάλλου-Μηχανογράφησης offset-Βαθυτυπίας-Φλεξογραφίας-
Χαλκογραφίας-Ψηφιακής Εκτύπωσης -Τυπογραφίας-Περιστροφικών Πιεστηρίων
ρολλού offset) και µετεκτύπωσης (Λαµιναριστές-Ρολοκόφτες-Χειριστές
συρταροκολλητικών µηχανών-τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτηµάτων κόλλας-
καρφίτσας-κλωστής-διπλωτές εµφακελοποίηση-σακουλοποίηση και γενικά
βοηθητικό και ανειδίκευτο προσωπικό) που επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και
µέταλλο σε φύλλο ή ρολό, µε ίδια ή ξένα µέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως
τεχνολογίας (Δ∆Α 33/2009).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOΥ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ 

Τα βασικά ηµεροµίσθια όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2008 βάσει της από
9.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/10.7.2008)  για κάθε ειδικότητα, αυξάνονται από 1.5.2009 σε
ποσοστό 5%.
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1. Τα ηµεροµίσθια αυτά διαµορφώνονται µε τρόπο ώστε όταν το ψηφίο των
χιλιοστών είναι διαφορετικό του µηδενός τότε θα στρογγυλοποιείται, αυξανοµένου
κατά µία µονάδα του ψηφίου των εκατοστών και ανά ειδικότητα έχουν ως
ακολούθως:

2. Όλοι οι ερ γα ζό µε νοι στη σύνθεση των περιστροφικών  πι ε στηρίων offset ρολ λού
τε τρά χρω µης του λά χι στον αµ φί πλευ ρης ε κτύ πω σης, ανεξάρτητα από ταχύτητα
µηχανής,  α µεί βο νται µε η µε ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τά πέ ντε τοις ε κα τό (5%)

Ειδικότητες

Α. Βοηθοί τεχνιτών της παρ. “ε”
!Κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας
!Κατά το δεύτερο χρόνο υπηρεσίας
!Κατά τον τρίτο χρόνο υπηρεσίας

από 1.5.2009
ευρώ

αύξηση 5%

38,85
40,74
45,68

Β. Λαµιναριστές, ρολλοκόπτες, ρολλοφορείς αµφίπλευρων
ταχυπιεστηρίων offset, χειριστές συρταροκολλητικών
διαµορφωµένων λιθογραφηµάτων, τεχνίτες βιβλιοδετικών
συγκροτηµάτων (κόλλας-καρφίτσας, κλωστής) καθώς και
διπλωτές

48,55

Γ. Τεχνίτες φωτοσυνθέτες (πληκτρολόγος κειµένων) 45,84
Δ∆. Κόπτες - Φωτοµεταφορείς - χειριστές C.T.P. ψηφιακή

εκτύπωση πλάτους άνω των 2,5 µ. - εµφακελοποίηση -
σακουλοποίηση -  επίστρωση και χάραξη κυλίνδρων
βαθυτυπίας

50,45

Ε. α. Τεχνίτες, εκτυπωτές, πιεστές χειριστές χρυσωτικών
µηχανών offset, αυτόµατης κοπτικής στράντζας
διαµορφώσεως λιθογραφηµάτων, χειριστές scanner,
φωτογράφοι, µοντέρ, ρετουσέρ, ενθέτες, ηλεκτρονική
ένθεση/σελιδοποίηση, γραφίστες και µακετίστες
λιθογραφηµάτων, χειριστές βαθυτυπικών,
φλεξογραφικών, βερνικωτικών µηχανών, περιστροφικών
πιεστηρίων ρολλού offset & µηχανών UV (γιουβί),
µηχανών µηχανογραφικών εντύπων, υγράς και ξηράς 
offset& συντηρητές µηχανών, άνδρες και γυναίκες

53,29

β. Τεχνίτης, υπεύθυνος µηχανής περιστροφικού πιεστηρίου
offset ρολλού

55,60

ΣΤ. Βοηθητικό προσωπικό 
(Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µισθωτοί και
ηµεροµίσθιοι, που απασχολούνται στη λειτουργία
παραγωγικών βιβλιοδετικών µηχανηµάτωντης παραγράφου
β, οι αποθηκάριοι εφοδιασµού υλικών και όσοι ασχολούνται
στη λειτουργία παραγωγικών µηχανηµάτων που δεν
περιλαµβάνονται στην κατηγορία “Ε”)
!Κατά τον πρώτο & δεύτερο χρόνο υπηρεσίας
!Κατά το τρίτο & τέταρτο χρόνο υπηρεσίας
!Κατά τον πέµπτο & άνω χρόνο υπηρεσίας

36,32
37,80
39,30

Ζ. Ανειδίκευτο προσωπικό (στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι
ηµεροµίσθιοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί µετά την 1.7.2002
και κάνουν βοηθητικές εργασίες και δεν ασχολούνται µε την
λειτουργία παραγωγικών µηχανηµάτων)

35,40
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ε πί των πα ρα πά νω βα σι κών η µε ρο µι σθί ων (ΣΣΕ 9.7.2008).
3. Για ό λες τις α νω τέ ρω κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων εί ναι α πα ραί τη τη η χο ρή γη ση

α να λυ τι κού ε ξο φλη τι κού ση µειώ µα τος α νά µή να α πό τις ε πι χει ρή σεις 
(Δ∆Α 33/2009).

4. Mε τα τρο πή η µε ρο µι σθί ου σε µι σθό 
Ό σοι ερ γα ζό µε νοι η µε ρο µί σθιοι µε τα τρέ πο νται σε µι σθω τούς, ο µη νιαί ος µι σθός
τους θα δια µορ φώ νε ται στο ει κο σιε ξα πλά σιο(x26) του η µε ρο µι σθί ου τους. Κα τά
τα λοι πά, ι σχύ ουν οι νό µοι πε ρι µι σθω τών (ΣΣΕ 2.3.1994 και ΣΣΕ 9.7.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα τριε τιών1

Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια προ σαυ ξά νο νται για κά θε συ µπλη ρω µέ νη τριε τί α α πα -
σχό λη σης στον κλά δο µε ε πί δο µα 5% (πέ ντε τοις ε κα τό) και µέ χρι έξι (6) 
τριε τί ες. Με τη συµπλήρωση είκοσι ετών (20) εργασίας στον κλάδο καταβάλλεται
πρόσθετο επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 10% (ΣΣΕ 3.4.2001, ΣΣΕ 9.7.2008).
Σαν υ πη ρε σί α ή προ ϋ πη ρε σί α για την ε φαρ µο γή της ρύθµισης νο εί ται ο χρό νος
ερ γα σί ας σε ο ποια δή πο τε ει δι κό τη τα λι θο γρα φί ας κ.λπ. ό πως α να φέ ρο νται πιο
πά νω, κα θώς και ο χρό νος ερ γα σί ας στην ί δια ε πι χεί ρη ση, α νε ξάρ τη τα αν οι 
µι σθω τοί αλ λά ξουν ει δι κό τη τα (ΣΣΕ 2.3.1994, ΣΣΕ 9.7.2008).
Η προϋπηρεσία που έχει ένας εργαζόµενος, θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά
την πρόσληψη, από τις ασφαλιστικές του καταβολές (ΣΣΕ 9.7.2008).

2. Ε πί δο µα Γά µου
Στους ερ γα ζο µέ νους εγ γά µους, χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σε πο σο στό 10% 
(δέ κα τοις ε κα τό) στα πα ρα πά νω βα σι κά η µε ρο µί σθια, α νε ξάρ τη τα αν ο σύ ζυ γος
ερ γά ζε ται, συ ντα ξιο δο τεί ται ή α σκεί βιο πο ρι στι κό ε πάγ γελ µα. Ε πί σης το αυ τό 
ε πί δο µα χο ρη γεί ται σε α) ά γα µους γο νείς (γο νείς οι ο ποί οι α πε κτη σαν ή α νε γνώ -
ρι σαν το τέ κνο τους), β) ευ ρι σκό µε νους σε κα τά στα ση χη ρεί ας, γ) δια ζευγ µέ -
νους (ΣΣΕ 2.3.1994, ΣΣΕ 9.7.2008).

3. Ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας
Τα πα ρα πά νω βα σι κά η µε ρο µί σθια
α) των ερ γα ζο µέ νων σε βα θυ τυ πί ες, φλε ξο γρα φί ες (που χρη σι µο ποιούν δια λύ -

τες), φούρ νους µε ταλ λο τυ πί ας και σε ερ γα σί ες ε πα λή ψε ως σκό νης µα γνη σί -
ας και µπρου τζί νας, σε συ στή µα τα U.V. (γιου βί), προ σαυ ξά νο νται µε ε πί δο µα
αν θυ γιει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 10% (δέ κα τοις ε κα τό).

β) των ερ γα ζο µέ νων στα κυ λιν δρι κά πε ρι στρο φι κά πιε στή ρια ρολλού offset 
(ε φό σον δεν εί ναι κλει σµέ να µέ σα σε ει δι κό κου βού κλιο, ώ στε να µειώ νει το
θό ρυ βο-θέρ µαν ση, α να θυ µιά σεις), προ σαυ ξά νο νται µε ε πί δο µα αν θυ γιει νής
ερ γα σί ας σε πο σο στό 10% (δέ κα τοις ε κα τό)(ΣΣΕ 2.3.1994 και 

1. Στην από 2.3.1994 ΣΣΕ προβλέπονταν µέχρι πέντε (5) τριετίες εκ ποσοστού 5%
Στην από 6.6.2000 ΣΣΕ το πρόσθετο επίδοµα πολυετίας µετά τη συµπλήρωση 20 ετών
εργασίας στον κλάλο ήταν 8%.
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ΣΣΕ 9.7.2008).
4. Ε πί δο µα A δεί ας

Για ό λους τους ερ γα ζό µε νους της ρύθµισης (µισθωτοί-ηµεροµίσθιοι), το 
ε πί δο µα α δεί ας εί ναι 17 (δε καεπτά) καταβαλλόµενα η µεροµίσθια 
(ΣΣΕ 19.4.1999 και ΣΣΕ 9.7.2008).

5. Προ σαύ ξη ση νυ κτε ρι νού
Στους πα ρα πά νω µι σθω τούς χο ρη γεί ται προ σαύ ξη ση 50% (πε νή ντα τοις ε κα τό)
στα κα τα βαλ λό µε να λό γω νυ κτε ρι νής α πα σχό λη σης και α πο ώ ρα 10.00 µ.µ. έ ως
6.00 π.µ. (ΣΣΕ 2.3.1994 και ΣΣΕ 9.7.2008).

6. Συµ ψη φι σµός ε πι δο µά των
Ό λα τα ε πι δό µα τα (τριε τί ες, γά µου, αν θυ γιει νό) συµ ψη φί ζο νται µε τυ χόν µε γα λύ -
τε ρες κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές. Ό ταν υ φί στα νται κα λύ τε ροι ό ροι, ε ξα κο λου -
θούν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 2.3.1994, ΣΣΕ 9.7.2008).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

1. Ά δεια γά µου και γεν νή σε ως τέ κνου
Κα θιε ρώ νε ται ά δεια πέντε (5) η µε ρών (µί α ε βδο µά δα) λό γω γά µου µε α πο δο χές,
για ό λους τους ερ γα ζο µέ νους, η ο ποί α δεν θα συµ ψη φί ζε ται µε την κα νο νι κή 
ά δεια. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου, ο πα τέ ρας δι καιού ται δύο (2) η µέ ρες 
ά δεια µε α πο δο χές (ΣΣΕ 2.3.1994 και ΣΣΕ 9.7.2008).

2. Ά δει α τοκετού -  θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών

α. Η συνολική άδεια της µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδοµάδες.

β. 1. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)
µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε
να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία (1) ώρα κάθε ηµέρα.
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 (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.

2. 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
µητέρας του παιδιού.

3. 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.

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

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
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στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 9.7.2008).
3. Ετήσια κανονική άδεια 

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), µειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους (ΣΣΕ 9.7.2008).

4. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων (και
πεθερικών) και αδελφών (ΣΣΕ 9.7.2008).

5. Πέ µπτη ε βδο µά δα α δεί ας
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σί α ή προ ϋ πη ρε σί α α) 9 (εννέα) 
ε τών στον κλά δο ή β) 12 (δώδεκα) ε τών γε νι κά, δι καιού νται α δεί ας τριών (3)
ερ γα σί µων  η µε ρών µε α πο δο χές, ε πι πλέ ον της νό µι µης, σύνολο 25 εργασίµων
ηµερών 5νθηµέρου.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σί α για την ε φαρ µο γή της ά δειας αυ τής, θε ω ρεί ται 
αυ τή που δια νύ θη κε σε ο ποιον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποια δή πο τε σχέ ση 
ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας (ΣΣΕ 19.4.1999 και ΣΣΕ 9.7.2008).
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας,
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή συνολικά είκοσι έξι (26)
εργάσιµες ηµέρες (ΣΣΕ 9.7.2008).

6. Ά δεια σπου δα στών και σχολικής παρακολούθησης
α) Στους σπου δα στές και µα θη τές χο ρη γού νται 2 (δύ ο) 15νθή µε ρες ά δειες ά νευ    

α πο δο χών κα τά τη διάρ κεια των ε ξε τά σε ών τους (ΣΣΕ 2.3.1994).
β) Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή
είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή
τµηµατικά και ανεξάρητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι
δύο έτη (ΣΣΕ 28.4.2006).

γ) Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης, στον έναν από τους δύο γονείς
µε παιδί ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών. Δ∆ικαιούνται να απουσιάζουν
ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι τη
συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος. 
Η άδεια είναι µε αποδοχές. (Νόµος 1483/1984) (ΣΣΕ 9.7.2008).

7. Ά δει α για α σθέ νεια ε ξαρ τωµένων µελών 
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τώ µε νων
παι διών κα θο ρί ζε ται σε 14 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’ έ τος, ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε -
νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω (ΣΣΕ 9.7.2008).

8. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
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Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη 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 9.7.2008).

9. Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα εξ (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 δικαιούνται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 9.7.2008).

10.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 την γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 9.7.2008).

11.Μονογονεϊκές Oικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο - η γονέα, που έχει
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 εφ’  άπαξ 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 9.7.2008).

12.Ώ ρες ερ γα σί ας
α) Oι ώ ρες ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ο ρί ζο νται σε 40 (σα ρά ντα) κα τα νε µη µέ νες σε

πεν θή µε ρη ε βδο µά δα ερ γα σί ας α πο Δ∆ευ τέ ρα έ ως Πα ρα σκευή (ΣΣΕ 2.3.1994,
ΣΣΕ 9.7.2008).

β) Εφ' ό σον οι πα ρα πά νω µι σθω τοί α πα σχο λού νται κα τα πλή ρες νό µι µο ω ρά ριο
ερ γα σί ας σε µια ε πι χεί ρη ση, α πα γο ρεύ ε ται η ο ποια δή πο τε α πα σχό λη σή τους
και σε άλ λη ε πι χεί ρη ση (ΣΣΕ 2.3.1994, ΣΣΕ 9.7.2008).

γ) Ι διαί τε ρη προ σο χή δί δε ται στην τή ρη ση ε φαρ µο γής του ω ρα ρί ου ερ γα σί ας,
σύµ φω να µε τη θε ω ρη µέ νη κα τά στα ση της Ε πι θε ώ ρη σης Ερ γα σί ας, η οποία
πρέπει να είναι αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο (ΣΣΕ 8.5.1998 και 
ΣΣΕ 9.7.2008).

13.Σύν θε ση µη χα νών

Σε κάθε εργοστάσιο ή εργαστήριο, που έχει εκτυπωτικές µηχανές ο αριθµός των
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εκτυπωτών τεχνιτών θα είναι ίσος µε τον αριθµό των εν λειτουργία πιεστηρίων. 

Η δε σύνθεση του προσωπικού είναι ως ακολούθως: 
Η ελάχιστη σύνθεση στα κυλινδρικά περιστροφικά offset ρολλού, καθορίζεται ως
εξής:
1. Για τις 16σέλιδες µηχανές 5 άτοµα: 

α) Δ∆ύο (2) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος µηχανής
β) Δ∆ύο (2) βοηθοί τεχνιτών
γ) Ένας (1) ρολλοφορέας.

2. Για τις 32σέλιδες µηχανές και άνω, 6 άτοµα:
α) Τρεις (3) τεχνίτες, εκ των οποίων ο ένας (1) υπεύθυνος µηχανής
β) Δ∆ύο (2) βοηθοί τεχνιτών
γ) Ένας (1) ρολλοφορέας ανά ρολλό χάρτου (ΣΣΕ 9.7.2008).

14.Xoρή γη ση γά λα κτος
Στους ερ γα ζό µε νους ει δι κά σε φούρ νους µε ταλ λο τυ πί ας, βα θυ τυ πι κά, φλε ξο -
γρα φι κά (που χρη σι µο ποιούν δια λύ τες), κυ λιν δρι κά πιε στή ρια ρολλού offset,
στους ερ γα ζο µέ νους στην α πο πε ρά τω ση και διεκ πε ραί ω ση των πε ρι στρο φι κών
κυ λιν δρι κών λι θο γρα φι κών ερ γα σιών, στους βο η θούς και τε χνί τες που 
ερ γά ζο νται στην ε ξα γω γή ε πί πε δης offset, εφ' ό σον η µη χα νή ερ γά ζε ται µε σκό -
νη  ή και σύστηµα UV (γιου-βι), στους ερ γα ζο µέ νους σε ερ γα σί α ε πά λει ψης
µπρου τζί νας, κα θώς και στους συ ντη ρη τές πε ρι στρο φι κών µη χα νών Offset, 
χο ρη γεί ται η µε ρη σί ως 500 γραµ µά ρια γά λα, α πα γο ρευο µέ νης της χο ρή γη σης 
α ντί αυ τού οιου δή πο τε α ντι τί µου (ΣΣΕ 9.7.2008).

15.Φόρ µες και υποδήµατα ερ γα σί ας
Σε όλους τους µι σθω τούς χο ρη γού νται δύ ο (2) φόρ µες ερ γα σί ας, οι ο ποί ες 
α νή κουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη και α ντι κα θί στα νται κά θε χρό νο ε άν 
έ χουν φθαρεί. (ΣΣΕ 2.3.1994). Στους εργαζόµενους και στα τµήµατα εκτύπωσης
και βιβλιοδεσίας χορηγείται επί πλέον ένα (1) ζεύγος υποδήµατα το χρόνο, µε
προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας στην

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Λ
ΙΘ

O
ΓΡ

Α
Φ

ΩΩ
Ν

Mηχανές εκτύπωσης offset: Μο νό χρω µη µη χα νή: 1 (έ να) ά το µο
Δ∆ί χρω µη µη χα νή: 2 (δύ ο) ά το µα

Τε τρά χρω µη µη χα νή: 3 (τρί α) ά το µα
Mηχανές βαθυτυπίας: Μέχρι 5 χρώµατα: 2 (δύ ο) ά το µα

Άνω των πέντε χρωµάτων: 3 (τρί α) ά το µα
Μηχανές φλεξογραφίας:       Ελάχιστο: 2 (δύ ο) ά το µα
Μηχανές µηχ/κών εντύπων: Μέχρι 2 χρώµατα: 1 (έ να) ά το µο

Από 3 χρώµατα  και πάνω: 2 (δύ ο) ά το µα
Mηχανές εκτύπωσης offset: 
(σχήµατος 35χ50)

Μέχρι δίχρωµη: 1 (έ να) ά το µο

Μέχρι τετράχρωµη: 2 (δύ ο) ά το µα
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εργασία και πρέπει να τα φέρουν απαραιτήτως οι εργαζόµενοι κατά τις ώρες
απασχόλησής τους (ΣΣΕ 9.7.2008).

16.Δ∆ιάλειµµα εργασίας
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρου 4 του  ΠΔ∆ 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α’ 1999), όταν
ο χρόνος ηµερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 (έξι) ώρες, πρέπει να χορηγείται
διάλειµµα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόµενοι
δικαιούνται να αποµακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείµµατα αυτά
δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόµενα µε την έναρξη ή τη λήξη της
ηµερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του διαλείµµατος και ιδίως η
διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο Επιχείρησης, στα
πλαίσια της διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των
εργαζοµένων (ΣΣΕ 30.6.2004, ΣΣΕ 9.7.2008).

17.Συν θή κες Y γιει νής και Α σφά λειας
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να ε φαρ µό ζουν στα ερ γο στά σια και ερ γα στή ρια
Γρα φι κών Τε χνών - Λι θο γρα φεί α κλπ. το Νό µο 464/68 και το Νό µο 1568/85. Το
ΠΔ∆ 398/94 που εκ δό θη κε σε ε κτέ λε ση του Ν. 1568/85 και α φο ρά την Y γιει νή και
Α σφά λεια της Ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων σε ο θό νες ο πτι κής α πει κό νι σης έ χει 
ε φαρµο γή και δε σµεύει τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα ερ γο δό τες 
(ΣΣΕ 9.7.2008).

18. Γε νι κά θέ µα τα
Συµ φω νεί ται µε τα ξύ των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών, ό τι σε καµ µί α ε νέρ γεια δεν µπο -
ρούν να προ βαί νουν οι ερ γα ζό µε νοι ε να ντί ον ε πι χει ρή σε ως µέ λους του
Συνδέσµου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για θέ µα τα που ά πτο νται
της πα ρού σης ή και για άλ λα πα ρεµ φε ρή, προ τού ε νη µε ρω θεί εγ γρά φως ο Σύν -
δε σµος των ερ γο δο τών α πο το σω µα τεί ο των ερ γα ζο µέ νων µε την ε πω νυ µί α 
Πα νελ λα δι κή Έ νω ση Λι θο γρά φων Μι σθω τών Γρα φι κών Τε χνών Τύ που και Συ να -
φών Ε παγ γελ µά των, και πριν ε ξα ντλη θεί η µε σο λα βη τι κή προ σπά θεια του ερ γο -
δο τι κού Συν δέ σµου, πά ντο τε ε ντός ευ λό γου χρο νι κού δια στή µα τος.
Την ί δια υ πο χρέ ω ση έ χουν και οι ερ γο δό τες - µέ λη του Συνδέσµου Εκτυπωτικών
Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για κά θε ε νέρ γειά τους σε θέ µα τα που α φο ρούν
την πα ρού σα και θί γουν τους ερ γα ζό µε νους - µέ λη της Πα νελ λα δι κής Ε νω σης 
Λι θο γρά φων Μι σθω τών Γρα φι κών Τε χνών κ.λπ. και ει δι κό τε ρα για α πο φά σεις
που α φο ρούν:
• O µα δι κές Α πο λύ σεις
• Αλ λα γή τε χνο λο γί ας
• Αλ λα γή ή µε τα κί νη ση έ δρας των ε πι χει ρή σε ων εκτός νοµού.
Στις πε ρι πτώ σεις αυ τές ο Σύνδεσµος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας
Ελλάδος, πριν α πό κά θε ε νέρ γεια πρέ πει να ε νη µε ρώ νει και να δια βου λεύ ε ται µε
την Πα νελ λα δι κή Έ νω ση Λι θο γρά φων Μι σθω τών Γρα φι κών Τε χνών κλπ.                        
Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) - ΙΚΑ
- ΤΑΤΤΑ µπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζοµένων από τα
τοπικά Δ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων, της Oµοσπονδίας Τύπου και
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Χάρτου και της ΓΣΕΕ (ΣΣΕ 9.7.2008).
19. Συν δι κα λι στι κή Ει σφο ρά 

Oι υ πα γό µε νοι στις δια τά ξεις της πα ρού σης ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να πα ρα -
κρα τούν τη συν δι κα λι στι κή συν δρο µή των ερ γα ζο µέ νων-µε λών της συµ βαλ λο -
µέ νης ερ γα τι κής ορ γά νω σης.
Η πα ρα κρά τη ση αυ τή γί νε ται α φού προ η γου µέ νως η ερ γα τι κή ορ γά νω ση γνω -
ρί σει µε ε πι στο λή της σε κά θε ε πι χεί ρη ση το ύ ψος της ε τή σιας συν δρο µής και
τον τρό πο που θα γί νε ται η πα ρα κρά τη ση και η α πό δο ση αυ τής για την εί σπρα -
ξη της ο ποί ας ο φεί λει να µε ρι µνά η δι καιού χος ορ γά νω ση των ερ γα ζο µέ νων.
Ερ γα ζό µε νοι που δεν ε πι θυ µούν να γί νε ται η πα ρα κρά τη ση αυ τή, δι καιού νται µε
έγγραφη ατοµική δή λω σή τους, που α πευ θύ νε ται στην ε πι χεί ρη ση, να αρ νού -
νται την πα ρα κρά τη ση. Η δή λω ση αυ τή πρέ πει να γί νε ται στην αρ χή κά θε 
χρό νου (ΣΣΕ 9.7.2008).

20. Σύσταση διµερούς επιτροπής
Τα δύο µέρη συµφωνούν να συστήσουν διµερή Επιτροπή για τη διερεύνηση
τροποποίησης των ειδικοτήτων, βάσει των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας και
τη δυνατότητα ενοποίησης των αντίστοιχων κλαδικών συµβάσεων.
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου το πόρισµα της Επιτροπής θα παραδοθεί στα
αντίστοιχα Δ∆ιοικητικά Συµβούλια και θα γίνει αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη
νέα ΣΣΕ του 2006 (ΣΣΕ 29.6.2005).

21. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Δ∆ιατάξεις προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση
µε την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί  µε νεότερη ρύθµιση εξακολουθούν
να ισχύουν.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή τυχόν
ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, Δ∆ιατάγµατα,
Δ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας,
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, Σ.Σ.Ε. όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δε
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν 
(Δ∆Α 33/2009).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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