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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 ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ ΤY ΡO ΚO ΜΙ ΑΣ 
ΚΑΙ ΤY ΡO ΚO ΜΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ 

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 
1. Η α πό 23.10.1976  ΣΣΕ
2. Η Δ∆Α 33/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
3. Η Δ∆Α 46/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4. Η Δ∆Α 58/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5. Η Δ∆Α 75/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6. Η Δ∆Α 2/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η Δ∆Α  2/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
8. Η α πό 10.8.1988 ΣΣΕ
9. Η Δ∆Α 84/1989 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

10. Η Δ∆Α 53/1990 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
11. Η α πό 9.7.1991 ΣΣΕ
12. Η α πό 9.10.1991 ΣΣΕ
13. Η α πό 9.7.1993 ΣΣΕ
14. Η α πό 11.4.1994 ΣΣΕ
15. Η α πό 20.3.1995 ΣΣΕ 
16. Η α πό 3.5.1996 ΣΣΕ (Ι σχύ ει και για το έ τος 1997)
17. Η α πό 25.6.1998 ΣΣΕ
18. H α πό 10.5.1999 ΣΣΕ
19. Η α πό 7.7.2000 ΣΣΕ. (Ι σχύ ει και για το έ τος 2001)
20. Η α πό 27.6.2002 ΣΣΕ. (Ι σχύ ει και για το έ τος 2003)
21. H α πό Ιουλίου 20041 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 105/16.8.2004)
22. H α πό 11.7.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 86/29.7.2005)
23. H α πό 26.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 95/31.7.2006)
24. H Δ∆Α 45/2007 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 31/28.12.2007)
25. H α πό 15.10.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 147/10.11.2008)
26. H α πό 24.7.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 53/12.10.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ  
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1.  Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ) 
*  Σηµείωση : Το έτος 2007 από εργοδοτικής πλευράς συµµετείχαν και η

ΓΣΕΒΕΕ και η ΠΑΣΕΓΕΣ
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Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα το τε χνι τών και Y παλ λή λων Γά λα κτος Τρο φί µων
και Πο τών 

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ  
Στις δι α τά ξεις της πα ρού σης ρύθ µι σης υ πά γο νται  οι ερ γα ζό µε νοι στις βι ο µη χα νί ες
τυ ρο κο µί ας, τυ ρο κο µι κές ε πι χει ρή σεις εν γέ νει και τυ ρο κο µι κά ερ γο στά σια ό λης
της χώ ρας µε τις εξής ειδικότητες: 
α) Τεχνίτες Φοντίνας, Προβολόνε, Έµενταλ, Ένταµ, Γραβιέρας από αγελαδινό

γάλα, γάλα µε χρήση ευρωπαϊκών καλλιεργειών και γενικά τυριών Ευρωπαϊκού
τύπου και παρασκευαστές καλλιεργειών.

β) Τεχνίτες κασεριών, γραβιέρας από πρόβειο γάλα, κεφαλοτυριού και φέτας,
βουτύρου και γιαουρτιού.

γ) Οξυµετρητές, δηλ. απόφοιτοι γαλακτοκοµικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού
απασχολούµενοι σαν βοηθοί χηµείου.

δ) Τεχνίτες πασκιτζήδες τυροσυντηρητές αλατιστές αποθηκών, παραλήπτες
γάλακτος και βοηθοί γενικά όλων των κατηγοριών.

ε) Εργάτες-εργάτριες ανειδίκευτοι.
στ)Μαθητευόµενοι (δηλ. µισθωτοί και των δύο φύλων µέχρι συµπληρώσεως του

18ου έτους της ηλικίας τους).
ζ) Περιοδεύοντες πωλητές που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

στις επιχειρήσεις του κλάδου.
η) Οδηγοί - πωλητές.
θ) Αποθηκάριοι και Υπάλληλοι γραφείου.
ι) Καταµετρητές εµπορευµάτων (CHECERS) (ΣΣΕ 24.7.2009).
Τα δύο µέρη συµφώνησαν στη σύσταση τετραµελούς επιτροπής 2+2 εντός 3 µηνών
για τη µελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των χειριστών
ανυψωτικών µηχανηµάτων, λογιστών, βοηθών λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών
µηχανικών, θερµαστών (ΣΣΕ 24.7.2009).

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

1. Οι βα σι κοί µι σθοί και τα ηµεροµίσθια των µισθωτών των κατηγοριών από α’ µέχρι
ι’ που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2008 µε
βάση τη Σ.Σ. Εργασίας του 2008 που υπεγράφη την 15.10.2008, αυξάνονται από
1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί διαµορφώθηκαν την 31.8.2009,
αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2009 κατά ποσοστό 3% (ΣΣΕ 24.7.2009).
Οι απασχολούµενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις  µε την ειδικότητα του
καταµετρητή εµπορευµάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που λαµβάνουν
οι µισθωτοί µε την ειδικότητα του αποθηκάριου.
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Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του
άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούµενα επιδόµατα ή
προσαυξήσεις, µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγουµένων οµοίων
ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή Δ∆Α) (ΣΣΕ 24.7.2009).

2. Οι εργάτες της κατηγορίας ε’ του άρθρου 1 µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών
εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαµβάνουν το αντίστοιχο βασικό ηµεροµίσθιο που
προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των πασκιζήδων, τυροσυντηρητών
κ.λπ. και βοηθών τεχνιτών.
Οι βοηθοί των κατηγοριών α’ έως και ζ’ εφόσον απασχοληθούν επί οκτώ (8) έτη
σε µία από τις ειδικότητες του άρθρου 1 της ρύθµισης αυτής θεωρούνται
τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας (ΣΣΕ 24.7.2009).

3. Δ∆ιά κρι ση βι ο µη χα νιών και βι ο τε χνιών  
Η διά κρι ση των τυ ρο κο µι κών ε πι χει ρή σε ων σε βι ο µη χα νι κές και βι ο τε χνι κές γί νε -
ται ως κά τω θι:
Βι ο µη χα νι κές ε πι χει ρή σεις  λο γί ζο νται αι τυ ρο κο µι καί ε πι χει ρή σεις αι ε φω δι α σµέ -
νοι υ πό του Y πουρ γεί ου Βι ο µη χα νί ας δι' α δεί ας λει τουρ γί ας βι ο µη χα νι κής
ε πι χει ρή σε ως και εί ναι ε φω δι α σµέ ναι µε ό λα τα σύγ χρο να βι ο µη χα νι κά µη χα νι κά
µέ σα.Πά σαι αι λοι παί τυ ρο κο µι καί ε πι χει ρή σεις λο γί ζο νται ως  βι ο τε χνι καί  έ στω
και αν α νή κουν εις πρό σω πον δι α τη ρούν αλ λα χού βι ο µη χα νι κήν ε πι χεί ρη σιν 
κα τά τα ως ά νω (ΣΣΕ 23.10.1976).

4. Κα θο ρι σµός τυ πι κών και ου σι α στι κών προ σό ντων τε χνι τών και βοη θών
τυ ρο κό µων  
Τε χνί της εί ναι ε κεί νος ο ο ποί ος κέ κτη ται πτυ χί ον τυ ρο κο µι κής Σχο λής ε σω τε ρι -
κού ή ε ξω τε ρι κού και έ χει 4ε τή του λά χι στον προ ϋ πη ρε σί αν ως βοη θός εις α να -
γνω ρι σµέ νας τυ ρο κο µι κάς ε πι χει ρή σεις ή έ χουν 8ε τή προ ϋ πη ρε σί αν εις ο µοί ας
ε πι χει ρή σεις.
Ζυ µω τής - κό φτης - κο φι νιέ ρης εί ναι ε κεί νος ο ο ποί ος κέ κτη ται πτυ χί ον τυ ρο -
κο µι κής Σχο λής ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού και έ χει ε νός έ τους προ ϋ πη ρε σί αν ως
βοη θός κασ σε ρο τε χνί του ή ο έ χων 3ε τή  προ ϋ πη ρε σί αν ως βοη θός κασ σε ρο τε -
χνί του εις α νε γνω ρι σµέ νας τυ ρο κο µι κάς ε πι χει ρή σεις.
Βοη θός εί ναι ε κεί νος ο ο ποί ος κέ κτη ται πτυ χί ον τυ ρο κο µι κής Σχο λής ε σω τε ρι -
κού ή ε ξω τε ρι κού ά νευ συ µπλη ρώ σε ως της ως ά νω προ ϋ πη ρε σί ας ή έ χων 3ε τή
προ ϋ πη ρε σί αν εις α νε γνω ρι σµέ νας τυ ρο κο µι κάς ε πι χει ρή σεις και α σχο λεί ται
α µέ σως εις την πα ρα γω γι κήν δι α δι α σί αν.
Ερ γά ται: Πά ντες οι µη πλη ρού ντες τους ως ά νω ό ρους και οι α σχο λού µε νοι εις
βοη θη τι κάς χει ρω να κτι κάς ερ γα σί ας.
Γυ ναί κες: Το θή λυ προ σω πι κόν των τυ ρο κο µί ων εις τας ως ά νω δι α κρί σεις προ -
ϋ πη ρε σί ας και α πα σχο λή σε ως.
Μα θη τευ ό µε νοι: Oι κά τω των 18 ε τών α νε ξαρ τή τως φύλ λου.
Αι ως ά νω δι α κρί σεις θα εµ φαί νω νται εις την κα τά την πρό σλη ψιν υ πο γρα φο µέ -
νην σύµ βα σιν ερ γα σί ας (ΣΣΕ 23.10.1976).
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5.  Βι βλιά ρια ε παγ γελ µα τι κής ι κα νό τη τος  
Τα βι βλιά ρια ε παγ γελ µα τι κής ι κα νό τη τος θα εί ναι ε νιαί ου τύ που και θα εκ δί δο -
νται µεν υ πό της Πα νελ λη νί ου O µο σπον δί ας Ερ γα το τε χνι τών και υ παλ λή λων 
γά λα κτος, τρο φί µων, πο τών, θα χο ρη γού νται ό µως υ πό ε πι τρο πών α πο τε λου µέ -
νων εξ ί σου α ριθ µού α ντι προ σώ πων της O µο σπον δί ας Τυ ρο πα ρα γω γών και 
Τυ ρε µπό ρων Ελ λά δος και της ως ά νω O µο σπον δί ας των ερ γα ζο µέ νων
(Π.O.Ε.Y.Γ.Τ.Π.) ή των κα τά τό πους σω µα τεί ων µε λών αυ τής.
Η χο ρή γη σις των ως ά νω βι βλι α ρί ων ε παγ γελ µα τι κής ι κα νό τη τος θα γί νε ται βά -
σει κα νο νι σµού συ ντα χθη σο µέ νου α πό κοι νού υ πό των ά νω O µο σπον διών, θα εµ -
φαί νουν δε την ει δι κό τη τα ε κά στου, βά σει πι στο ποι η τι κών προ ϋ πη ρε σί ας, 
υ πο χρε ω τι κώς χο ρη γου µέ νων υ πό των ερ γο δο τών και λοι πών ό ρων και στοι χεί -
ων τα ο ποί α ή θε λον κα θο ρι σθή υ πό του ως ά νω Κα νο νι σµού.
Τα ως ά νω ε παγ γελ µα τι κά βι βλιά ρια θα θε ω ρού νται κατ' έ τος υ πό µι κτών ε πι τρο -
πών α πο τε λου µέ νων εξ ι σα ρίθ µων α ντι προ σώ πων και ερ γο δο τών και ερ γα τών.
Τα ως ά νω χο ρη γού µε να βι βλιά ρια του ε παγ γέλ µα τος των τυ ρο κό µων ού τε 
δε σµεύ ουν τους ερ γο δό τας (τυ ρο πα ρα γω γούς) ό πως προ σλά βουν το προ σω πι -
κόν των ε πι χει ρή σε ών των εκ των κα τό χων βι βλι α ρί ων ε παγ γελ µα τι κής ι κα νό τη -
τος τυ ρο κό µου (ΣΣΕ 23.10.1976).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ  
Στους πα ρα πά νω µι σθω τούς των περιπτώσεων α’ έως και ζ’ χο ρη γού νται τα ε ξής
ε πι δό µα τα, τα ο ποί α υ πο λο γί ζο νται ε πί των α νω τέ ρω βα σι κών µισθών και  η µε ρο -
µι σθί ων:

1. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας εκ πο σο στού 5% για κά θε τρι ε τία υ πη ρε σί ας ή
προ ϋ πη ρε σί ας που δι α νύ θη κε στον κλά δο και µέ χρι δέ κα (10) τρι ε τί ες. Η προ ϋ -
πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται µε βε βαι ώ σεις των προη γου µέ νων ερ γο δο τών ή του
α σφα λι στι κού βι βλι α ρί ου του Ι ΚΑ, εφ'ό σον αυ τή προ κύ πτει α πό αυ τό.
(ΣΣΕ 24.7.2009).

2. Ε πί δο µα γά µου εκ πο σο στού 10%. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και στους 
χή ρους - χή ρες και δι α ζευγ µέ νους -νες, 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 παι διού ή παι διών (ΣΣΕ 24.7.2009).

3. Ε πί δο µα πτυ χί ου. Στους α να φε ρό µε νους στην πα ρού σα τυ ρο κό µους γε νι κά
ό λων των κα τη γο ριών, που έ χουν α πο κτή σει πτυ χίο Τυ ρο κο µι κής Σχο λής Ε σω τε -
ρι κού ή Ε ξω τε ρι κού, χο ρη γεί ται ε πί δο µα εκ πο σο στού 13%  υ πο λο γι ζό µε νο στα
πιο πά νω κα θο ρι ζό µε να για την ει δι κό τη τά τους βα σι κά η µε ρο µί σθια                 
(ΣΣΕ 24.7.2009)1 .

4. Ε πί δο µα ψύξεως. Στους µι σθω τούς που α πα σχο λού νται σε ψυ κτι κούς θα λά µους
(α πο θή κες) συ ντή ρη σης τυ ριών σε θερ µο κρα σία α πό 0 µέ χρι 5  (πά νω α πό το 
µη δέν) χο ρη γεί ται ει δι κό ε πί δο µα θέ σε ως α πό 1 ευρώ την η µέ ρα 
(Δ∆Α 45/2007)2

1. Το επίδοµα πτυχίου χορηγήθηκε στους βοηθούς γενικά όλων των κατηγοριών µε την 87/78 Δ∆.Α. σε
ποσοστό 10% και επεξετάθη στους τυροκόµους γενικά µε 78/80 Δ∆.Α. (12%)

2. Το επίδοµα θέσης (...ψύξης) χορηγήθηκε µε την 87/78 Δ∆.Α. (33 δρχ. ηµερησίως)
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5. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας. Το υπό της υπ’ αρίθµ. 2/86 αποφάσεως του
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών προβλεπόµενο επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3%
υπολογίζεται στο βασικό ηµεροµίσθιο της παρούσας έτσι όπως διαµορφώνονται
κάθε φορά (ΣΣΕ 24.7.2009).

6. Στους α να φε ρό µε νους στην πα ρού σα πε ρι ο δεύ ο ντες πω λη τές και ε φό σον χα ρα -
κτη ρί ζο νται α πό τον ερ γο δό τη ως προι στά µε νοι πω λή σε ων, χο ρη γεί ται δι ευ θυ -
ντι κό ε πί δο µα σε πο σο στό 10% (ΣΣΕ 24.7.2009). Ε πί σης, στους πε ρι ο δεύ ο ντες
πω λη τές που δι α χει ρί ζο νται χρή µα τα και ε φό σον  κά νουν ει σπρά ξεις-πλη ρω µές,
χο ρη γεί ται ε πί δο µα δι α χει ρι στι κών λα θών εκ 30 ευρώ το µή να (Δ∆Α 45/2007).

7. Όσοι εργαζόµενοι των περιπτώσεων α’ έως και ζ’ εκτελούν χρέη προϊσταµένου
δικαιούνται επιδόµατος 10% γι’ αυτή την εργασία, υπολογιζοµένου στα
παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 24.7.2009).

8. Στους οδηγούς πωλητές χορηγείται για το έτος 2009 επίδοµα ποσού 115 ευρώ
από 1.1.2009. Το επίδοµα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόµενα στη συλλογική
ρύθµιση (Σ.Σ.Ε. και Δ∆.Α.) “για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών
αυτοκινήτων όλης της χώρας” επιδόµατα : 
1. διανοµής µικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και 
2. αµοιβής πρόσθετης εργασίας οδηγών-πωλητών
Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόµατα των παραπάνω εργαζοµένων της
ειδικότητας των οδηγών-πωλητών, που προβλέπονται από την
οµοιοεπαγγελµατική ρύθµιση (Σ.Σ.Ε. και Δ∆.Α.) των οδηγών φορτηγών κ.λπ.
αυτοκινήτων όλης της χώρας υπολογίζονται στο βασικό µηνιαίο µισθό του
οδηγού που ισχύει κάθε φορά προσαυξηµένο µε το ποσό των 75 ευρώ που
αποτελεί µέρος του πιο πάνω επιδόµατος των 115 ευρώ. 
Οι λοιποί όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών πωλητών καθορίζονται από τις
διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής ρύθµισης
που αφορά τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης
φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε
εργοδότη όλης της χώρας (ΣΣΕ 24.7.2009).  

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

1. Κά θε τυ ρο κο µι κή ε πι χεί ρη ση, Βι ο µη χα νι κή ή Βι ο τε χνι κή, υ πο χρε ού ται να ε φο διά -
ζει τους ερ γα ζό µε νους µε µία φόρ µα ή µπλού ζα ερ γα σί ας, κα πέ λα, πο διές και
ε λα στι κά υ πο δή µα τα, τους δε συ ντη ρη τές και α λα τι στές ε πί πλέ ον µε έ να µπου -
φάν µάλ λι νο, έ να που λό βερ µάλ λι νο και έ να πα ντε λό νι µάλ λι νο, τα ο ποί α α νή κουν
κα τά κυ ριό τη τα στον ερ γο δό τη και α ντι κα θί στα νται µε την φθο ρά τους 
(ΣΣΕ 11.4.1994, ΣΣΕ 11.7.2005).

2. Τα τυ ρο κο µεί α δέ ον να πλη ρούν τας κεί µε νας δι α τά ξεις "πε ρί υ γι ει νής τυ ρο κο -
µεί ων και ερ γο στα σί ων" (ΣΣΕ 23.10.1976).

3. Τα τυ ρο κο µεί α υ πο χρε ού νται: Να εί ναι ε φο δι α σµέ να µε κι βώ τια πλή ρη φαρ µα -
κευ τι κών ει δών προς πα ρο χήν πρώ των βοη θειών εις εν δε χό µε να α τυ χή µα τα
(ΣΣΕ 23.10.1976).
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4. Έ κα στος ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να α σφα λί ζη το προ σω πι κόν του εις το Ι ΚΑ της
έ δρας της ε πι χει ρή σε ώς του, έ στω και αν η πε ρι ο χή ην βρί σκε ται το τυ ρο κο µεί -
ον, δεν υ πά γε ται εις το Ι ΚΑ, εφ'ό σον οι ερ γα ζό µε νοι έ χουν µό νι µον κα τοι κί αν εις
υ πα γο µέ νας εις το Ι ΚΑ α σφαλ.πε ρι ο χάς και κέ κτη νται α σφα λι στι κών βι βλι α ρί ων
(ΣΣΕ 23.10.1976).

5. Αι τυ ρο κο µι καί ε πι χει ρή σεις υ πο χρε ού νται ό πως δι' έ κα στον πα ρα γό µε νον εί δος
τυ ρού ν'α πα σχο λούν και έ ναν τε χνί την α να λό γου ει δι κό τη τος. Το λοι πόν προ σω -
πι κόν κα θο ρί ζε ται α να λό γως των µη χα νο λο γι κών ε γκα τα στά σε ων, ε κά στης ε πι -
χει ρή σε ως κατ' ε λευ θέ ραν κρί σιν (ΣΣΕ 23.10.1976).

6. Αι βι ο τε χνι καί τυ ρο κο µι καί ε πι χει ρή σεις υ πο χρε ού νται πλην της χρη µα τι κής
α µοι βής και εις πα ρο χήν εις ά παν το ερ γα το τε χνι κόν προ σω πι κόν θρε πτι κής και
ε παρ κούς τρο φής ως και κλί νης ύ πνου (ΣΣΕ 23.10.1976).

7. Καθ'ε κά στην γα λα κτο µι κήν πε ρί ο δον έ κα στος τε χνί της, βι ο τε χνι κής και µό νον 
τυ ρο κο µι κής ε πι χει ρή σε ως ή βοη θός δι και ού ται των κά τω θι ει δών πα ρα γω γής
της τυ ρο κο µι κής ε πι χει ρή σε ως καθ'ό λην την διάρ κειάν της ή άλ λως α να λό γου
πο σο στού.
• Τε χνί τες
α) 4 κε φά λια κασ σέ ρι ή κε φα λο τύ ρι ή γρα βιέ ρα ή α νά λο γον πο σό τη τα εις κι λά

άλ λου εί δους πα ρα γό µε νου σκλη ρού τυ ριού και 15 κι λά βού τυ ρον λυ ω µέ νο ή 
β) 40 κι λά φέ τα ή τε λε µέ ή άλ λο εί δος µα λα κού τυ ριού ή γι α ούρ της και 15 κι λά

βού τυ ρο λι ω µέ νο.
• Βοη θοί
α) 2 κε φα λαί κασ σέ ρια ή κε φα λο τύ ρι ή γρα βιέ ρα ή α νά λο γον πο σό τη τα εις κι λά

άλ λου εί δους πα ρα γό µε νου σκλη ρού τυ ριού και 7 κι λά βού τυ ρον λυ ω µέ νο ή 
β) 20 κι λά φέ τα ή τε λε µέ ή άλ λο εί δος µα λα κού τυ ριού ή γι α ούρ της και 7 κι λά

βού τυ ρο λι ω µέ νο.
Ταύ τα υ πό την προ ϋ πό θε σιν ό τι πα ρά γο νται αµ φό τε ρα τα ως άν προϊ ό ντα,
άλ λως δι και ού ται µό νον την πο σό τη τα του πα ρα γό µε νου προϊ ό ντος.
(ΣΣΕ 23.10.1976)

8. Ε άν το ερ γα το τε χνι κόν προ σω πι κόν των τυ ρο κο µι κών ε πι χει ρή σε ων δεν εί ναι
η σφα λι σµέ νον εις το Ι ΚΑ, υ πο χρε ού ται ο ερ γο δό της εις πε ρί πτω σιν α σθε νεί ας να
πα ρά σχη την α παι τού µε νην ι α τρο φαρ µα κευ τι κήν πε ρί θαλ ψιν εις την έ δραν του
τυ ρο κο µεί ου ε πί 8ή µε ρον. Εν πε ρι πτώ σει δε πα ρα τά σε ως της α σθε νεί ας ο ερ γο -
δό της κα τα βά λει εις τον α σθε νή σα ντα ερ γα το τε χνί την ει κο σαή µε ρον α πο ζη µί ω -
σιν συν τη α µοι βή της ο κταη µέ ρου νο ση λεί ας του εν τη έ δρα του τυ ρο κο µεί ου,
η δε σύµ βα σις θε ω ρεί ται λυ θεί σα υ παι τό τι του ερ γο δό του (ΣΣΕ 23.10.1976).

9. Α παλ λα γή βι ο µη χα νι κών τυ ρο κο µι κών ε πι χει ρή σε ων  
Αι βι ο µη χα νι καί τυ ρο κο µι καί ε πι χει ρή σεις α παλ λάσ σο νται της πα ρο χής τρο φής
ύ πνου και πα ρο χών εις εί δος (ΣΣΕ 23.10.1976).

10. Ει δι κή διά τα ξη
Εν ου δε µιά πε ρι πτώ σει ε πι τρέ πε ται εις τας α το µι κάς συµ βά σεις ερ γα σί ας να πε -
ριέ χο νται ό ροι α ντι τι θέ µε νοι εις την ι σχύ ου σαν Ερ γα τι κήν Νο µο θε σί αν ή δυ σµε -
νέ στε ροι των εν τη πα ρού ση δι α λαµ βα νο µέ νων δι α τά ξε ων, πλην της πε ρι πτώ σε -
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ως καθ'ην προ βλέ πε ται ει δι κό της διά φο ρος ε κεί νης την ο ποί αν α να γρά φει το
ε παγ γελ µα τι κόν βι βλιά ρι ον µε τά υ πευ θύ νου δη λώ σε ως του συµ βαλ λο µέ νου
(ΣΣΕ 23.10.1976).

11. Γά λα 
Στους παραπάνω µισθωτούς όλων των κατηγοριών εξακολουθεί να χορηγείται
η υπό της Δ∆Α 2/88 (ΥΑ 11168/88 ΦΕΚ 89 Β’ της 19.2.88) προβλεπόµενη
ποσότητα γάλακτος (1 λίτρο) για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας 
(ΣΣΕ 11.7.2005).

12. Ά δει ες γά µου και γέν νη σης τέ κνου
Ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες, που συ νά πτουν γά µο, δι και ού νται να πά ρουν
ά δει α γά µου   µε α πο δο χές, έ ξι (6) ερ γά σι µες η µέ ρες, ε άν ερ γά ζο νται ε ξαή µε -
ρο και πέ ντε (5) ερ γά σι µες η µέ ρες, ε άν ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο, η ο ποί α δεν
συµ ψη φί ζε ται µε την ε τή σια κα νο νι κή ά δει α που προ βλέ πε ται α πό τον
ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 7.7.2000). 

13. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως παι διού, ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές (ΣΣΕ 7.7.2000).

14. 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 ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε 
ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α πέ ντε (5) ε βδο -
µά δων, δη λα δή τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται
ε ξαή µε ρο ή εί κο σι πέ ντε (25) η µε ρών ε άν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο. Κα τά τα λοι πά
ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 7.7.2000).

15. Ά δει α µη τρό τη τας
Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά  τον το κε τό
(ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α 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 (ΣΣΕ 7.7.2000).
“Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας 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 πο 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 τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες γαι το θέ µα αυ τό δι -
α τά ξεις.”

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

από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
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 11.7.2005).
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
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µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).
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 εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ  Ιούλιος 2004).

β. 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 (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).

γ. 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 (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς (ΣΣΕ Ιούλιος
2004).

ε. 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 Ιούλιος 2004).

στ.Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων
παιδιών καθορίζεται σε 12 ηµέρες κατ’  έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει
τρία παιδιά κια πάνω. (ΣΣΕ 7.7.2000)

ζ. 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 (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).

η. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας 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 Ιούλιος 2004).

17.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 (ΣΣΕ 7/2004).
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
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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 Ιούλιος 2004).

18.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
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 Ιούλιος 2004).
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 (10) εργασίµων
ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο
γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΣΣΕ Ιούλιος
2004).

19.Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων
παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 7.7.2000).

20.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).

21.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη 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 επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ Ιούλιος 2004).

22.Η µέ ρες αρ γί ας 
Κα θο ρί ζο νται ως η µέ ρες αρ γί ας, πέ ραν των υ πο χρε ω τι κών α πό το νό µο, η 
Πρω το χρο νιά, τα Θε ο φά νει α και η Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα.
Η  ερ γα σία  κα τά  τις  αρ γί ες που  ι σχύ ουν  στον  κλά δο α µεί βε ται ό πως και 
αυ τή των υ πο χρε ω τι κών α πό το νό µο αρ γιών. Η ε πι λο γή της α πα σχό λη σης ή µη
των ερ γα ζο µέ νων  κα τά τις η µέ ρες αυ τές α νή κει α πο κλει στι κά στην ε πι χεί ρη ση.
(ΣΣΕ 7.7.2000) 

23. Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Η ά δει α της παρ. 1 αρ. 2 του Ν.1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα -
ζο µέ νων µα θη τών, ή σπου δα στών, ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου -
δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του δη µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό
το δη µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο
έ τος της η λι κί ας τους έ χει κα θο ρι στεί σε 30 η µέ ρες και χο ρη γεί ται σε συ νε χείς
η µέ ρες ή τµη µα τι κά.

10



Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις χο ρη γεί ται ε πί σης και στους ερ γα ζό µε νες και
τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την
προ βλε πό µε νη διάρ κει α των σπου δών, που κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε -
νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς
ή δι α κε κοµ µέ να, σύµ φω να µε την α πό 18.5.1998 ΕΓ ΣΣΕ (ΣΣΕ 7.7.2000).

24.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 δέκα (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 Ιούλιος 2004).

25.Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (ΑΝ 539/45), ισχύει
όπως ο ειδικός νόµος ορίζει (ΣΣΕ 11.7.2005).

26.Α πο ζη µιώ σεις λόγω καταγγελίας της σύµβασης των ερ γα το τε χνι τών  
Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆ 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), βελ τιώ νο νται και καθορίζονται ως εξής,
ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη : 
•Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                             :    5 η µε ρο µί σθια
•Α πό έ να 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη    :    7 η µε ρο µί σθια
•Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη           :   15 η µε ρο µί σθια
•Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη           :   30 η µε ρο µί σθια
•Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη        :   60 η µε ρο µί σθια
•Α πό 15  έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη       : 100 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη       : 120 η µε ρο µί σθια
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη            : 140 η µε ρο µί σθια
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω            : 160 η µε ρο µί σθια             
(ΣΣΕ Ιούλιος 2004).

27.Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις 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 11.7.2005). 

28.Αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας
Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης και της
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σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν :
1. Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό

δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας.

2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας (ΣΣΕ 11.7.2005).

29.Όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών-πωλητών, των αποθηκαρίων και των
υπαλλήλων γραφείου
Οι όροι αµοιβής και εργασίας των οδηγών-πωλητών που απασχολούνται σε
τυροκοµικές επιχειρήσεις καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της από
11.4.2007 ΣΣΕ για την ίδια ειδικότητα, που αφορά τους όρους αµοιβής και
εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων (Δ∆Α 45/2007).
Οι όροι αµοιβής και εργασίας των αποθηκαρίων και των υπαλλήλων γραφείου
που απασχολούνται σε τυροκοµικές επιχειρήσεις, καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της από 23.6.2006 ΣΣΕ για την ίδια ειδικότητα, που αφορά τους όρους
αµοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών
επιχειρήσεων όλης της χώρας (Δ∆Α 45/2007).

30.Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που κα θο ρίζει η παρούσα
ρύθµιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές
αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 15.10.2008).
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και προηγούµενων ΣΣΕ και διαιτητικών
αποφάσεων δεν τροποποιούνται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν
(ΣΣΕ 24.7.2009).
Τα δύο µέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναµόρφωσης της παρούσας µε στόχο
να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα
δύο µέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής ΣΣΕ που θα περιλαµβάνει όλες
τις ειδικότητες του κλάδου (ΣΣΕ 26.7.2006).
Όλοι οι θεσµικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί
συµπληρώθηκαν µε την από 2.4.2008 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρµόζονται και για
τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς (ΣΣΕ 24.7.2009).
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