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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOIΗ ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΑΡ ΤΕΡ ΓΑ ΤΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1.  H α πό 19.4.1975 ΣΣΕ
2.  H 36/76 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
3.  H α πό 20.4.1977 ΣΣΕ
4.  H α πό 7.4.1978 ΣΣΕ
5.  H α πό 16.5.1979 ΣΣΕ
6.  H α πό 25.1.1980 ΣΣΕ
7.  H α πό 12.1.1981 ΣΣΕ
8.  H α πό 31.12.1982 ΣΣΕ
9.  H 43/83 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

10.  H 118/84 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
11.  H α πό 10.4.1985 ΣΣΕ
12.  H α πό 25.4.1988 ΣΣΕ
13.  H α πό 15.5.1989 ΣΣΕ
14.  H α πό 31.5.1990 ΣΣΕ
15.  H α πό 6.5.1991 ΣΣΕ  
16.  H α πό 14.10.1992 ΣΣΕ
17.  H από 18.2.1994 ΣΣΕ και
18.  H α πό 2.3.1995 ΣΣΕ
19.  H α πό 17.6.96 ΣΣΕ
20.  H α πό 20.11.1997 ΣΣΕ
21.  H α πό 2.6.1998 ΣΣΕ
22.  Η α πό 2.3.1999 ΣΣΕ
23.  H α πό 31.7.2000 ΣΣΕ, η ο ποί α ι σχύ ει και για το 2001
24.  Η από 8.7.2002 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 2003
25.  Η από 21.7.2004 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 2005 (Π.Κ. 69/23.7.2004)
26.  Η από 13.7.2006 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 2007 (Π.Κ. 85/13.7.2006)
27.  Η από 6.8.2008 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 2009 (Π.Κ. 105/6.8.2008)

Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Aπό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Αρ το ποιών Ελ λά δος, και 
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Aπό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νια O µο σπον δία Αρ τερ γα τών - συ να φών Ε παγ γελ µά των και Ερ γα ζο µέ -
νων στο κύ κλω µα σι τά ρι - α λεύ ρι - ψω µί "ΠO Α ΣΕ".

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι α πα σχο λού µε νοι σε αρ το ποι η τι κές
ε πι χει ρή σεις αρ τερ γα τών - σι µι τερ γα τών ό λης της Χώ ρας, α νει δί κευ των και µα θη -
τευ ο µέ νων αν δρών και γυ ναι κών (ΣΣΕ 6.8.2008).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OY

1. Τα κα τώ τα τα ό ρια των η µε ρο µι σθί ων των αρ τερ γα τών - σι µι τερ γα τών και γε νι κά
των ερ γα ζο µέ νων στην πα ρα γω γή ει δών αρ το ποιϊας ό λης της χώ ρας α νέρ χο νται
α πό 1.1.2008 έ ως 31.8.2008 σε 31,62 ευρώ και από 1.9.2008 έως 30.4.2009 σε
32,98 ευρώ και από 1.5.2009 έως 31.12.2009 σε 35,12 ευρώ.

2. Με σκοπό την ενίσχυση των χαµηλοτέρων εισοδηµάτων, το κατώτατο  όριο του
ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών-τριών χωρίς προϋπηρεσία, αυξάνεται από
1.9.2008 µε επί πλέον εφ’ άπαξ ποσό 8 ευρώ µηνιαίως.

3. Το η µε ρο µί σθιο των α νει δί κευ των και των µα θη τευ ο µέ νων δεν µπο ρεί σε καµ µία
πε ρί πτω ση να εί ναι κα τώ τε ρο ε κεί νου που κά θε φο ρά κα θο ρί ζε ται α πό την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  Το αυ τό ι σχύ ει και για το η µε ρο µί σθιο των α νη λί κων.
Oι α νει δί κευ τοι, µα θη τευ ό µε νοι και α νή λι κοι δι και ού νται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής 
ερ γα σί ας και ε πί δο µα γά µου, σύµ φω να µε την παρ.Ε 3 της πα ρού σης.
Α νει δί κευ τοι και µα θη τευ ό µε νοι θε ω ρού νται οι ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται στην
πα ρού σα α νε ξαρ τή τως η λι κί ας, που δεν συ µπλή ρω σαν τρι ε τή ερ γα σία σε αρ το -
ποι η τι κές ε πι χει ρή σεις της Χώ ρας.

4. Τα η µε ρο µί σθια των σι µι τερ γα τών, των ερ γα ζο µέ νων στα ει δι κά σι µι το ποι εί α 
πα ρα σκευ ής σι µι τί ων κου λου ριών τύ που Θεσ σα λο νί κης κλπ., προ σαυ ξά νο νται
κα τά πο σο στό 10% (ΣΣΕ 6.8.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ
1. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, ήτοι επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, γάµου,

τεχνικό και τριετιών υπολογίζονται στο κατώτατο ηµεροµίσθιο των 31,62 ευρώ
για το διάστηµα 1.1.2008 - 31.8.2008, για 1.9.2008 - 30.4.2009, σε 32,98 ευρώ και
για το διάστηµα 1.5.2009 - 31.12.2009 στα 35,12 ευρώ.
Τα ως άνω επιδόµατα τα δικαιούνται άνδρες και γυναίκες (ΣΣΕ 6.8.2008).

2. Ε πί δο µα πο λυ ε τιών
Στους  ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση  χο ρη γεί ται ε πί δο µα
πο λυ ε τί ας (τρι ε τί ας) 5% δια ε κά στη τρι ε τία µέ χρι και  δέ κα (10) συ νο λι κά τρι ε τιών.
Oι δύο τε λευ ταί ες τρι ε τί ες αυ ξά νο νται σε πο σο στό 7,5% (ΣΣΕ 13.7.2006).

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας και γά µου
Oι εν γέ νει ερ γα ζό µε νοι της πα ρού σης δι και ού νται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής 
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ερ γα σί ας σε πο σο στό 10% και ε φό σον εί ναι έγ γα µοι,  ε πί δο µα γά µου σε πο σο -
στό ε πί σης 10%. Τα εν λό γω ε πι δό µα τα τα δι και ού νται οι ερ γα ζό µε νοι αµ φο τέ -
ρων των φύ λων (ΣΣΕ 6.8.2008).

4. Τε χνι κό ε πί δο µα
Τε χνι κό ε πί δο µα σε πο σο στό 7% δι και ού νται ό λοι οι ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται
στην πα ρού σα αµ φο τέ ρων των φύ λων, ε κτός ό µως εκείνων που δεν συ µπλή ρω -
σαν τρι ε τία.
Τε χνι κό ε πί δο µα δι και ού νται και οι α πό φοι τοι των Σχο λών Αρ το ποιί ας αµ φο τέ ρων
των φύ λων, ε φό σον έ χουν συ µπλη ρώ σει το 21ο έ τος της η λι κί ας τους, και
εφόσον έχουν τριετή (3) απασχόληση σε αρτοποιείο, το ο ποί ο α νέρ χε ται σε 
πο σο στό 10% (ΣΣΕ 6.8.2008).

ΣΤ.   Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Κα θή κο ντα ερ γα ζο µέ νων
Oι ερ γα ζό µε νοι σε αρ το ποι η τι κές ε πι χει ρή σεις,  αρ τερ γά τες - σι µι τερ γά τες ο φεί -
λουν να ε πι µε λού νται για την κα λή ποιό τη τα των προιό ντων που πα ρά γουν και
την κα λή συ ντή ρη ση των µη χα νη µά των και σκευ ών που χρη σι µο ποι ούν κα τά την
ερ γα σί α τους και να δι α τη ρούν τους χώ ρους κα θα ρούς και να ε πι µε λού νται της
ευ πρε πούς εµ φά νι σής των φορώντας απαραιτήτως εντός του εργαστηρίου
ποδιά και σκούφο (ΣΣΕ 6.8.2008).

2. Ερ γα σία πα ρα µο νής ε ορ τών
Oι α πα σχο λού µε νοι το Σάβ βα το και τις πα ρα µο νές η µε ρών αρ γί ας δι και ού νται
έ να η µε ρο µί σθιο για τις ε πτά (7) πρώ τες ώ ρες ερ γα σί ας.  Για συ νο λι κή ερ γα σία
έν δε κα (11) ω ρών δι και ού νται δι πλό η µε ρο µί σθιο και για ερ γα σία δέ κα τεσ σά ρων
(14) ω ρών εν συ νε χεί α τρία (3) πλή ρη η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 6.8.2008).

3. Ερ γα σία και α µοι βή Κα θα ράς Δ∆ευ τέ ρας
Η παροχή εργασίας για την πα ρα γω γή λα γά νας την Κα θα ρή Δ∆ευ τέ ρα α µεί βε ται
συ νο λι κά µε τρία (3) η µε ρο µί σθια, ή τοι (1) την Κα θα ρή Δ∆ευ τέ ρα και (2) ε πι πλέ ον
α νε ξάρ τη τα α πό τη χρο νι κή διάρ κει α α πα σχό λη σης και ώ ρα έ ναρ ξης κα θο ρι ζό -
µε νη α πό τον ερ γο δό τη.  Η ερ γα σία της Κα θα ρής Δ∆ευ τέ ρας εί ναι συ νε χό µε νη µη
υπερβαίνουσα τις 14 ώρες. Ερ γα ζό µε νοι που µε δι µε ρή συµ φω νία α µεί βο νται σε
ε βδο µα διαί α βά ση, θα λαµ βά νουν την ε βδο µα διαί α α µοι βή τους συν 2 (δύο) 
η µε ρο µί σθια λόγω Καθαράς Δ∆ευτέρας (ΣΣΕ 6.8.2008).

4. Προ σφο ρά σε εί δη
Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση, οι ερ γο δό τες θα
προ σφέ ρουν  κα θη µε ρι νά ένα λίτρο φρέσκο γάλα που θα πί νουν κα τά τη διάρ κει -
α της ερ γα σί ας τους και ε ντός του αρ το ποι εί ου. Ε πί σης, µε τά το πέ ρας της ερ -
γα σί ας, στους πα ρα πά νω ερ γα ζό µε νους θα προ σφέ ρο νται 3 αρ το σκευ ά σµα τα
της α ρε σκεί ας τους (ΣΣΕ 6.8.2008).

5. Ερ γα σία αρ γιών
Oι α πα σχο λού µε νοι κα τά τις Κυ ρι α κές και τις νό µι µες και κατ`έ θι µο η µέ ρες 
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αρ γιών για το ψή σι µο φα γη τών και λοι πών ε δε σµά των,  δι και ού νται προ σαύ ξη ση
στο η µε ρο µί σθιο τους αυ τό κα τά πο σο στό 75% και µι ας η µέ ρας α νά παυ ση µέ σα
στην ερ χό µε νη ερ γά σι µη ε βδο µά δα την οποία θα ορίσει ο εργοδότης
(ΣΣΕ 6.8.2008).

6. Χρόνος εργασίας
Oι α πο δο χές που δι α µορ φώ νο νται σε ε βδο µα διαί α βά ση µε το η µε ρο µί σθιο του
άρ θρου 1 της ε νό τη τας Δ∆  και τα ε πι δό µα τα των πα ρα γρά φων Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4
της πα ρού σης κα λύ πτουν συ νο λι κή α πα σχό λη ση 40 ω ρών την ε βδο µά δα. Η
ε βδο µά δα α πα σχό λη σης εί ναι ε ξαή µε ρη.
Ερ γο δό τες που η πα ρα γω γή τους κα λύ πτε ται σε µι κρό τε ρο χρό νο δύ να νται να
προ σλαµ βά νουν ερ γα ζό µε νο α µει βό µε νο α νά λο γα µε το χρό νο α πα σχό λη σής
του. Προς τούτο απαιτείται ειδική έγγραφη σύµβαση και κατάθεση αυτής στην
Επιθεώρηση Εργασίας  εντός ευλόγου χρόνου από την υπογραφή της
(ΣΣΕ 6.8.2008).

7. Ε τή σια ά δει α
Η ε τή σια ά δει α α νά παυ σης των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ -
µι ση εί ναι αυ τή που προ βλέ πει η Ε θνι κή Γε νι κή Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Ερ γα σί ας και
συ γκε κρι µέ να:  α πό 1.1.2008 για ό σους έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών
στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη η ε τή σια
ά δει α µε α πο δο χές αυ ξά νε ται στις 30 ερ γά σι µες η µέ ρες (ΣΣΕ 6.8.2008).

8. Πα ρα κρά τη ση συν δρο µών
Oι ερ γο δό τες αρ το ποι η τι κών ε πι χει ρή σε ων και βι ο τε χνιών υ πο χρε ού νται να   
πα ρα κρα τούν τις µη νιαί ες συν δρο µές που κά θε φο ρά ο ρί ζουν οι πρω το βάθ µι ες
συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις των αρ τερ γα τών και τα µέ λη τους και να τις α πο δί -
δουν σε αυ τές µε τον τρό πο που θα α πο φα σί ζουν οι δι οι κή σεις των αρ τερ γα τι -
κών Oρ γα νώ σε ων στο µέ τρο που αυ τό ι σχύ ει πα νελ λα δι κά. Σε πε ρί πτω ση
εγγράφου αρ νή σε ως του αρ τερ γά τη να κα τα βάλ λει την συν δρο µή του στον 
Αρ το ποιό, ου δε µία ευ θύ νη φέ ρει ο Αρ το ποιός περί τούτου (ΣΣΕ 6.8.2008).

9. Ει δι κά ε πι δό µα τα
Σ’ ό τι α φο ρά τα ε πι δό µα τα το κε τού, υ γι ει νής και α σφά λει ας των ερ γα ζο µέ νων,
θα ισχύουν όσα προ βλέ πο νται α πό την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΣΕ 6.8.2008).

10. Oι δι µε ρείς συµ βά σεις µε τα ξύ αρ το ποιών και αρ τερ γα τών ε φό σον οι α πο δο χές
εί ναι µε γα λύ τε ρες των συµ φω νη θει σών µε την πα ρού σα σύµ βα ση δεν δι α τα -
ράσ σο νται και α πό τις δύο πλευ ρές. (ΣΣΕ 31.5.1990)

11. Oι δι α τά ξεις των υπ`α ριθµ. 8900/1946, 18310/1946 και 25825/1951 α πο φά σε ων
του Yπουρ γού Ερ γα σί ας και του άρ θρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν.Δ∆. 3755/1957 
πε ρί πα ρο χής προ σαυ ξή σε ως λό γω νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας, λο γι ζο µέ νης ως τοι -
αύ της α πό της 22ας ώ ρας µέ χρι και της 6ης και τοι αύ της κα τά Κυ ρι α κάς και 
ε ξαι ρε τέ ας ε ορ τάς, ως και πε ρί κα τα βο λής η µε ρο µι σθί ου ε ξαι ρε σί µων νό µω 
η µε ρών, ε φαρ µό ζο νται και των πε ρί ων η πα ρού σα µι σθω τών (ΣΣΕ 19.4.1975).

12. Αλ λο δα ποί
Oι αρ το ποι η τι κές ε πι χει ρή σεις ε άν α πα σχο λούν αλ λο δα πούς ο φεί λουν να τη -
ρούν την κεί µε νη νο µο θε σία που διέ πει τις σχέ σεις αυ τών ως προς το δι καί ω µα
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πα ρα µο νής και ερ γα σί ας στη χώ ρα µας.  Αν οι αλ λο δα ποί πα ρα µέ νουν και 
ερ γά ζο νται σε αρ το ποι η τι κές ε πι χει ρή σεις ι σχύ ει και για αυ τούς η πα ρού σα
Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ 6.8.2008).

13. Κα τά τα λοι πά και εφ’ ό σον δεν α ντί κει νται στην πα ρού σα ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις
της α πό 2.4.2008 ΣΣΕ και των ΠΔ∆Δ∆Δ∆ και Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ µέχρι την 31.12.2009 
(ΣΣΕ 6.8.2008).
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