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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔ∆ΟΤΙΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΩΛΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΦΩΩ ΤO ΣΤOΙ ΧΕΙ O ΘΕ ΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 

1. Η α πό 24.6.1987 ΣΣΕ (Ειρ. Α θη νών 11/29.7.1987)
2. Η α πό 13.9.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 65/20.9.1990)
3. Η α πό 6.4.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 35/13.5.1992)
4. Η α πό 19.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 88/23.7.1996)
5. Η α πό 3.4.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 19/14.4.1997)
6. Η α πό 7.5.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 11/14.5.1998)
7. Η α πό 15.4.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 15/26.4.1999)
8. Η α πό 30.5.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 44/14.6.2000)
9. Η α πό 13.2.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 16/6.3.2001)

10.Η α πό 2.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 58/4.7.2002)
11.Η α πό 18.2.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 5/19.2.2003)
12.Η α πό 8.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 55/12.7.2004)
13.Η α πό 1.6.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 61/6.6.2005)
14.Η από 18.7.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 78/18.7.2005)1

15.Η α πό 28.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 58/30.6.2006)
16.Η από 5.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 47/6.6.2007)
17.Η από 23.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 67/15.7.2008)
18.Η από 7.5.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 30/18.6.2009)
19.Η από 12.5.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 30/13.7.2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών-Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ)2

2. Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου2

1. Το έτος 2005 είχαν συναφθεί δύο ΣΣΕ: α) για τους εργαζόµενους σε φωτοστοιχειοθετικές
επιχειρήσεις και β) για τους εργαζόµενους στις εκδοδτικές - βιβλιοχαρτοπωλικές
επιχειρήσεις οµοίου περιεχοµένου. Η από 18.5.2005 ΣΣΕ αποτελεί την πρώτη ρύθµιση για
τους φωτοστοιχειοθέτες κ.λπ. των εκδοτικών-βιβλιοχαρτοπωλικών επιχειρήσεων.

2. Στην από 28.6.2006 ΣΣΕ και στην από 5.6.2007 ΣΣΕ από εργοδοτικής πλευράς συµµετέχει
και η Π.Ο.Ε.Β. Επίσης στην από 5.6.2007 συµµετέχει για πρώτη φορά και ο Σύνδεσµος
Εκδοτών Βιβλίου
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3. Σύνδεσµος Φωτοστοιχειοθετικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

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

2. Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε
Εκδοτικές Βιβλιοχαρτοπωλικές Επιχειρήσεις και στις Επιχειρήσεις που έχουν
αντικείµενο δραστηριότητας αποκλειστικά, Φωτοστοιχειοθετικές εργασίες
(Φωτοστοιχειοθετικές Επιχειρήσεις), α) ως πληκτρολόγοι-δακτυλογράφοι σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, β) και Φωτοστοιχειοθέτες, Σελιδοποιοί - γραφιστικής µε
ένθεση και επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή όλης της χώρας.
Η παρούσα ρύθµιση δε θίγει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων
ίδιας ειδικότητας που καλύπτονται από κλαδικές Συλλογικές Συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί από τα παραπάνω συνδικαλιστικά Σωµατεία και ισχύουν σε Επιχειρήσεις
Γραφικών Τεχνών, π.χ. αυτών που έχουν υπογραφεί µεταξύ του “Συνδέσµου
Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος” (ΣΕΜΕΕ) και των εδώ συµβαλλοµένων
Σωµατείων των εργαζοµένων και ισχύει για τις Λιθογραφικές Επιχειρήσεις, Ατελιέ
Γραφικών Τεχνών, Ηµερήσιο, Εβδοµαδιαίο, Περιοδικό Τύπο κ.λπ. (ΣΣΕ 19.7.1996,
ΣΣΕ 12.5.2011).

Κα θο ρι σµός εν νοιών
Φω το στοι χει ο θε σία εί ναι κά θε µορ φής ερ γα σία που γί νε ται πά νω στη φω το στοι χει -
ο θε τι κή µη χα νή και µε την φω το στοι χει ο θε τι κή µη χα νή (χα ρα κτη ρι σµός κει µέ νων,
πλη κτρο λό γη ση τυ πο γρα φι κών κει µέ νων, τυ πο γρα φι κή δι ευ θέ τη ση, φω το γρά φι ση,
εµ φά νι ση). O ερ γα ζό µε νος που α πα σχο λεί ται ή µπο ρεί να α σχο λη θεί µε ό λες τις 
ερ γα σί ες αυ τές εί ναι χει ρι στής φω το στοι χει ο θε σί ας ή φω το στοι χει ο θέ τη σης.  
Oι πα ρα πά νω ό ροι ι σχύ ουν και για ό λους τους ερ γα ζό µε νους που δια των η λε κτρο -
νι κών υ πο λο γι στών (PC) ε πε ξερ γά ζο νται κεί µε να και στην ου σία πραγ µα το ποι ούν
την ί δια ερ γα σία µε λί γο δι α φο ρε τι κό µη χά νη µα.  Εν συ ντο µία ο νο µά ζο νται και 
αυ τοί φω το συν θέ τες-τρι ες γι α τί το πα ρα γό µε νο προιόν εί ναι το ί διο (ΣΣΕ 13.9.1990,
ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).
Σε λι δο ποί η ση εί ναι η το πο θέ τη ση του προιό ντος της φω το στοι χει ο θε σί ας ή µέ ρους
του προιό ντος µε τέ τοι ο τρό πο, ώ στε να σχη µα τί ζε ται ε πι φά νει α (σε λί δα) να συµ φω -
νεί µε δο σµέ νο προ σχέ διο (ντά µι ή κα σέ).  Αυ τό µπο ρεί να γί νε ται εί τε µε το χέ ρι 
εί τε µε η λε κτρο νι κή µέ θο δο. O ερ γα ζό µε νος που α πα σχο λεί ται µε την ερ γα σία 
αυ τή εί ναι σε λι δο ποιός (ΣΣΕ 13.9.1990, ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).
Πλη κτρο λό γη ση - δα κτυ λο γρά φη ση εί ναι η α πο κλει στι κή α πα σχό λη ση στο γρά ψι -
µο των κει µέ νων.  Σε κά θε ε πι χεί ρη ση την ει δι κό τη τα αυ τή µπο ρεί να έ χει µό νο έ νας
(1) ερ γα ζό µε νος α νά τέσ σε ρις (4) ερ γα ζό µε νους, οι δε υ πό λοι ποι έ χουν µία α πό τις
α µέ σως πα ρα πά νω α να φε ρό µε νες δύο ει δι κό τη τες, προσ δι ο ρι ζό µε νη α πό το Φ
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α ντι κεί µε νο ερ γα σί ας τους (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY 
1. Πλη κτρο λό γος-δα κτυ λο γρά φος σε η λε κτρο νι κό υ πο λο γι στή βα σι κός µι σθός,

α πό 1.1.2011, 1030,22 ευρώ.
2. Φω το στοι χει ο θέ της-τρια, σε λι δο ποιός, βα σι κός µι σθός α πό 1.1.2011, 1091,13

ευρώ.
3. Σε λι δο ποιός-Γραφιστική µε έν θε ση και ε πε ξερ γα σία σε η λε κτρο νι κό 

υ πο λο γι στή, βα σι κός µι σθός α πό 1.1.2011, 1167,25 ευρώ (ΣΣΕ 12.5.2011).

E.   Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται από 1.1.2011 στους πιο πά νω βα σι κούς 
µι σθούς :
1. Τριετίες-πολυετία

Χο ρη γεί ται ε πί δο µα 5% ε πί των ά νω βα σι κών µι σθών για κά θε συ µπλη ρω µέ νη
τρι ε τία α πα σχό λη σης στις ως ά νω ει δι κό τη τες. Αναγνωρίζονται µέχρι πέντε (5)
τριετίες και ως χρόνος υπολογισµού της πρώτης τριετίας είναι η πρώτη ηµέρα
απασχόλησης σε µία από τις ανωτέρω ειδικότητες στον ευρύτερο κλάδο των
Γραφικών Τεχνών (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).
Καθιερώνεται πολυετία για όλους τους εργαζοµένους που έχουν συµπληρώσει
χρόνο εργασίας 18 ετών στον ευρύτερο κλάδο των Γραφικών Τεχνών 
(ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011). 

2. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυ ε τί ας µε τά τη συ µπλή ρω ση 18 ε τών α πα σχό λη σης των
ερ γα ζο µέ νων στον ευ ρύ τε ρο κλά δο γρα φι κών τε χνών κα τά πο σο στό 10% 
(ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011). 
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Για τους φω το στοι χει ο θέ τες - τρι ες, σε λι δο ποι ούς υ πο λο γί ζε ται και η τυ χόν
προϋ πη ρε σία ως χει ρι στών λι νο τυ πί ας ή µο νο τυ πί ας. Για τους ερ γα ζό µε νους µε
την ει δι κό τη τα πλη κτρο λό γη σης - δα κτυ λο γρά φη σης γραφίστα υ πο λο γί ζε ται και
η τυ χόν προϋ πη ρε σία τους ως χει ρι στών (δα κτυ λο γρά φων) 
η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών σε ε πι χει ρή σεις άλ λων κλά δων. 
Σε τυ χόν αµ φι σβή τη ση προϋ πη ρε σί ας ερ γα ζο µέ νου, λαµ βά νε ται υ πό ψη η 
βε βαί ω ση του α σφα λι στι κού φο ρέα (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

3. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10% επί των άνω βασικών µισθών σε όλους τους
εργαζόµενους, ανεξάρτητα φύλου και ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος
εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελµα. Επίσης, το αυτό
επίδοµα χορηγείται σε :
• Ά γα µους γο νείς
• Ευ ρι σκο µέ νους σε κα τά στα ση χη ρεί ας Φ
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• Δ∆ι α ζευγ µέ νους (ΣΣΕ 13.9.1990, ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011)

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

Θε σµι κές ρυθ µί σεις
1. Yπαλ λη λι κή Ι διό τη τα

Αναγνωρίζεται η υπαλληλική ιδιότητα στους εργαζόµενους φωτοστοιχειοθέτες-
τριες, σελιδοποιούς, και πληκτρολόγους-δακτυλογράφους και σε περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, τους καταβάλλεται αποζηµίωση
υπαλλήλου (του Ν. 2112/20) (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

2. Ετήσια κανονική άδεια3

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 2.7.2002, ΣΣΕ 12.5.2011).

3. Επίδοµα αδείας

Για όλους τους εργαζόµενους της παρούσας ρύθµισης το επίδοµα αδείας είναι
18/25 του καταβαλλόµενου µισθού και από 1.1.2009 ανέρχεται στα 19/25 του
καταβαλλόµενου µισθού (ΣΣΕ 7.5.2009, ΣΣΕ 12.5.2011).

4. ΩΩ ρες Ερ γα σί ας
Κα θο ρί ζε ται ε βδο µά δα πέ ντε (5) η µε ρών και σα ρά ντα (40) ω ρών ε βδο µα διαί ας
α πα σχό λη σης (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

5.  Πέ µπτη Ε βδο µά δα Α δεί ας
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει οκτώ (8) χρόνια προϋ πη ρε σία στον
κλά δο ή προϋ πη ρε σία δέκα (10) χρόνων γε νι κά δι και ού νται ά δει ας τριών ερ γα σί -
µων η µε ρών µε αποδοχές ε πι πλέ ον της νό µι µης σύνολο 25 εργασίµων ηµερών
πενθηµέρου (δη λα δή πέ µπτη ε βδο µά δα ά δει ας) (ΣΣΕ 7.5.2009, ΣΣΕ 12.5.2011).
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας,
δικαιούται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιµες
ηµέρες (ΣΣΕ 7.5.2009, ΣΣΕ 12.5.2011).

6. Ά δει α γά µου-γεν νή σε ως τέ κνου
Χο ρη γεί ται ά δει α γά µου ε πτά (7) η µε ρο λο γι α κών η µε ρών µε α πο δο χές, η
ο ποί α σε καµ µία πε ρί πτω ση δεν συµ ψη φί ζε ται µε την κα νο νι κή ά δει α. Σε πε ρί -
πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου ο πα τέ ρας δια καιού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε α πο -
δο χές (ΣΣΕ 7.5.2009, ΣΣΕ 12.5.2011).

7. Ά δει α το κε τού-θη λα σµού 
Χο ρη γεί ται ά δει α το κε τού στις ε γκύ ους ερ γα ζό µε νες διάρ κει ας δέ κα ε πτά (17)
ε βδο µά δων που κα τα νέ µε ται πριν και µε τά τον το κε τό.

Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη
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λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 
12 µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.
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.
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.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
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 7.5.2009, ΣΣΕ 12.5.2011).

8. 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 2.7.2002, ΣΣΕ 12.5.2011).

9. 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 2.7.2002, ΣΣΕ 12.5.2011).

10.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 2.7.2002, ΣΣΕ 12.5.2011).

11.Oι ερ γα ζό µε νοι που α πα σχο λού νται µε πλή ρες νό µι µο ω ρά ριο σε µία ε πι χεί ρη ση
α πα γο ρεύ ε ται να α πα σχο λη θούν µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο σε άλ λη ε πι χεί ρη ση
(ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

12.Oι ερ γα ζό µε νοι δεν µπο ρούν να προ βαί νουν σε ε νέρ γει ες ε να ντί ον ε πι χεί ρη σης
- µέ λους του ΣΦΕΕ για ο ποι ο δή πο τε θέ µα, πριν ε νη µε ρω θεί εγ γρά φως ο ερ γο - Φ
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δο τι κός σύν δε σµος α πό το συµ βαλ λό µε νο σω µα τεί ο των ερ γα ζο µέ νων και πριν
ε ξα ντλη θεί η µε σο λα βη τι κή προ σπά θει α του ΣΦΕΕ (ΣΣΕ 19.7.1996,
ΣΣΕ 12.5.2011).

13.Αµοιβή Υπερωριών-Νυ χτερινής Εργασίας-Κυριακών και Αργιών
Προσάυξηση νυκτερινού. Οι µισθοί προσαυξάνονται κατά 50% για νυχτερινή
εργασία κατά το ωράριο 22.00 έως 06.00 π.µ. (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).
Αµοιβή υπερωρίας-Κυριακές-Αργίες. Οι µισθοί προσαυξάνονται κατά 100% για
κάθε ώρα υπερεργασίας και υπερωρίας (ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).
Για την εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες καθορίζεται προσαύξηση 100%
(ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

14.Αρ γία του κλά δου
Η Η µέ ρα του Α γί ου Πνεύ µα τος κα θι ε ρώ νε ται ως ηµέρα αργίας µε αµοιβή για
όλους τους εργαζοµένους (ΣΣΕ 7.5.1998, ΣΣΕ 12.5.2011). 

15.Συνδικαλιστική άδεια
Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 17 παράγρ. 2 εδάφια γ’ και δ’ του Ν. 1264/82
συνδικαλιστικές άδειες, για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γεν. Γραµµατέα
των πρωτοβάθµιων Σωµατείων χορηγούνται µε πλήρεις αποδοχές
(ΣΣΕ 1.6.2005, ΣΣΕ 18.7.2005, ΣΣΕ 12.5.2011).

16.Συνδικαλιστική εισφορά
Οι εργοδότες που υπάγονται στις δι α τά ξεις της πα ρού σας 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 λό -
µε νης ερ γα τι κής ορ γά νω σης.
Η πα ρα κρά τη ση αυ τή γί νε ται α φού προη 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 σι ας 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 και ού 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 και ού νται µε
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 σή τους αυ τή πρέ πει να γί νε ται στην αρ χή κά θε χρό νου 
(ΣΣΕ 19.7.1996, ΣΣΕ 12.5.2011).

17.Κατά το 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 Οµοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και
της ΓΣΕΕ (ΣΣΕ 2.7.2002, ΣΣΕ 12.5.2011).

18.Τα µέλη δεσµεύονται να συγκροτήσουν επιτροπή η οποία θα συντάξει µέχρι το
τέλος Δ∆εκεµβρίου 2007 έκθεση ως προς τη φύση και την αντιπροσωπευτικότητα
των ειδικοτήτων, µε σκοπό τον επαναπροσδιορισµό τους στη νέα ΣΣΕ 
(ΣΣΕ 5.6.2007).

Ζ. ΑΡ ΧΗ ΕΥ ΝOΪΚOΤΕ ΡΗΣ ΡYΘ ΜΙ ΣΗΣ

Τυ χόν ευ νοϊκό τε ροι θε σµι κοί ό ροι α µοι βής και ερ γα σί ας δεν θί γο νται µε την πα ρού -
σα αλ λά συ νε χί ζουν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 12.5.2011).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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