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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙH ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η 30/1981 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 349/Β/17.6.1981)

2. Η 31/1982 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 201/Β/26.4.1982) 

3. Η 33/1984 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 231/Β/12.4.1984) 

4. Η 105/1984 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 754/Β/24.10.1984) 

5. Η 67/1985 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 578/Β/26.9.1985)

6. Η 54/1986 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 685/Β/20.10.1986)

7. Η 35/1987 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 590/Β/6.11.1987)

8. Η 41/1988 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Ειρ.Α θη νών 152/24.11.1988)

9. Η 37/1989 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 756/Β/6.10.1989)

10. Η 57/1989  α πό φα ση Α θη νών (ΦΕΚ 912/Β/22.12.1989)

11. Η 67/1990 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. 40/10.12.1990)

12. Η 11/1991 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά (Π.Κ. 57/8.7.1991)

13. Η α πό 20.2.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας  8/24.2.1992)

14. Η α πό 8.4.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 14/12.4.1993)

15. Η α πό 7.3.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 20/16.3.1994)

16. Η α πό 4.4.1995 ΣΣΕ  (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 38/6.4.1995)

17. Η α πό 7.5.1996 ΣΣΕ  (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 26/7.5.1996)

18. Η α πό 20.10.1997 ΣΣΕ  (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 102/24.10.1997)

19. Η α πό 5.3.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 4/28.1.1999)

20. Η α πό 25.5.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 38/26.5.1999)

21. Η α πό 17.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 77/18.7.2000). Ι σχύ ει και για το έ τος
2001

22. Η α πό 6.6.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 35/13.6.2002). Ι σχύ ει και για το έ τος
2003

23. Η α πό 1.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 103/6.8.2004). Ι σχύ ει και για το έ τος 2005
24. Η α πό 1.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 130/18.10.2006). Ι σχύ ει και για το έ τος

2007
25. Η α πό 12.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 40/19.6.2008). Ι σχύ ει και για το έ τος 2009
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Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά*:

Πα νελ λή νια Ε νω ση Ε πι χει ρή σε ων Δ∆ι α µε τα φο ράς.
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά*:

O µο σπον δία Φορ το εκ φορ τω τών Ελ λά δος 

Γ.    ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι φορ το εκ φορ τω τές πρα κτο ρεί ων
µε τα φο ρών  ό λης της χώ ρας (ΣΣΕ 12.6.2008)**.

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑΣΙΚΟΥ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ 
Το βασικό ηµεροµίσθιο των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση εργαζοµένων,
όπως είχε διαµορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνεται από 1.7.2008 κατά ποσοστό
10% και ορίζεται στα 33,66 ευρώ και από 1.1.2009 κατά ποσοστό 4,5% και ορίζεται
σε 35,17 ευρώ (ΣΣΕ 12.6.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των  33,66 και 35,17 ευρώ α ντί στοι χα προ σαυ ξά νο νται
µε ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας εκ πο σο στού 10% για την πρώ τη τρι ε τία υ πη -
ρε σί ας ή προϋ πη ρε σί ας στον κλά δο και 5% για τις ε πό µε νες τρι ε τί ες και µέ χρι 11
τρι ε τί ες (ΣΣΕ 12.6.2008).
Προηγούµενες ρυθµίσεις
Τα εν παρ. 1 καθοριζόµενα βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται δι’ επιδόµατος
πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5%, δι’ εκάστην τριετία υπηρεσίας εν τω
κλάδω και µέχρις εννέα τριετιών.
Η προϋπηρεσία των µισθωτών αποδεικνύεται διά πιστοποιητικών του εργοδότου
και διά του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ ή του οικείου ασφαλιστικού
οργανισµού (30/81 ΠΔ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
α) Το ποσοστό της πρώτης τριετίας από 5% αυξήθηκε σε 10% µε την 41/88
απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, β) Η 10η τριετία χορηγήθηκε µε την από 7.5.1996
ΣΣΕ, γ) η 11η τριετία χορηγήθηκε µε την από 5.3.1998 ΣΣΕ

2. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σ’ ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως
φύ λου σε πο σο στό 10% ε πί των ως ά νω βα σι κών η µε ρο µι σθί ων (37/89 απόφαση

* Οι δύο ανωτέρω οργανώσεις (εργοδοτική και εργατική) συµβάλλονται µόνο αυτές στις
συλλογικές ρυθµίσεις ετών 2002 έως και 2008.
Στη ΣΣΕ 17.7.2000 αλλά και σε προηγούµενες αυτής συλλογικές ρυθµίσεις,
συµβάλλονται και άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, όπως π.χ. η Πανελλήνια Ένωση
Φορτοεκφορτωτικών Υπεραστικών Λεωφορείων και Πρακτορείων Φορτηγών
Αυτοκινήτων στη ΣΣΕ 2000

** Σε προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις στο πεδίο εφαρµογής αναφέροντο
φορτοεκφορτωτές υπεραστικών λεωφορείων, λεωφορείων και πρακτορείων φορτηγών
αυτοκινήτων
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του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
3. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 15% ε πί των ως ά νω 

βα σι κών η µε ρο µι σθί ων (ΣΣΕ 12.6.2008).
Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής και επικινδύνου εργασίας στους
φορτοεκφορτωτές που εργάζονται στα φορτηγά αυτοκίνητα όλης της χώρας εκ
ποσοστού 10% και στους φορτοεκφορτωτές που εργάζονται στα πρακτορεία
υπεραστικών λεωφορείων όλης της χώρας σε ποσοστό 7%
Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων (57/89
απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).

4. Χορήγηση επιδόµατος τέκνων
Χορηγείται επίδοµα τέκνων εκ ποσοστού 5% δι’ έκαστον και µέχρι τριών µη
εργαζοµένων τέκνων και εφ’ όσον τα εκ τούτων άρρενα δεν υπερέβησαν το 18ο
έτος της ηλικίας των, τα δε θηλέα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην τα τέκνα σπουδάζουν εις Ανωτάτας ή Ανωτέρας Σχολάς
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, η ως άνω επιδότησις θα παρατείνεται επί τριετίαν.
Δ∆ιά τα ανάπηρα σωµατικώς ή πνευµατικώς τέκνα, ων η αναπηρία εκρίθη διά
τελεσιδίκου αποφάσεως οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, η ως άνω επιδότησις
παρατείνεται δι’ όσον χρόνον διαρκεί η αναπηρία.
Το κατά τα ανωτέρω επίδοµα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται εκ µέρους του
εργοδότου, εφ’ όσον, δυνάµει της περί Δ∆ΛΟΕΜ κείµενης νοµοθεσίας, δε
δικαιούνται µεγαλυτέρου ποσού εκ του λογαριασµού τούτου, συνολικώς
υπολογιζοµένου (30/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά).

5. Το επίδοµα οικογενειακών βαρών εκ ποσοστού 5% δι’ έκαστο τέκνο που
δόθηκε µε την 30/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς (Δ∆ΕΝ 1981 σελ. 604) καταργείται,
δικαιουµένων των εργαζοµένων επιδόµατος κατά τις διατάξεις της περί Δ∆ΛΟΕΜ
νοµοθεσίας και µόνο εκ του λογαριασµού τούτου, ανεξάρτητα του
προβλεποµένου-καταβαλλοµένου εκάστοτε ποσού (ΣΣΕ 5.3.1998).
Οι κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές των  υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ρύθ µι ση µι σθω -
τών δι α µορ φώ νο νται σύµ φω να µε τον κα τω τέ ρω πί να κα:

(ΣΣΕ 1.7.2006)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΩΤΕΣ
(Από 1.7.2008 µέχρι 31.12.2008)

Έτη
υπηρεσίας

Βασικό
ηµεροµίσθιο

Επίδοµα
Γάµου

Επίδοµα
Ανθυγιεινής

Επίδοµα
Πολυετίας

Σύνολο
Άγαµοι

Σύνολο
Έγγαµοι

0-3 33,66 3,37 5,049 0,00 38,70 42,10
3-6 33,66 3,37 5,049 3,37 42,10 45,50
6-9 33,66 3,37 5,049 5,049 43,80 47,20

9-12 33,66 3,37 5,049 6,732 45,50 48,80
12-15 33,66 3,37 5,049 8,415 47,10 50,50
15-18 33,66 3,37 5,049 10,098 49,30 52,20
18-21 33,66 3,37 5,049 11,781 50,50 53,90
21-24 33,66 3,37 5,049 13,464 52,20 55,50
24-27 33,66 3,37 5,049 15,147 53,90 57,20
27-30 33,66 3,37 5,049 16,83 55,50 58,90
30-33 33,66 3,37 5,049 18,513 57,20 60,60
33-36 33,66 3,37 5,049 20,196 58,90 62,30
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(ΣΣΕ 12.6.2008)

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

1. Oι νό µι µες α πο ζη µιώ σεις των φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων φορ τη γών αυ το -
κι νή των, ό πως ι σχύ ουν σή µε ρα, αυ ξά νο νται κα τά πο σο στό 15% για τους ερ γα ζό -
µε νους που έ χουν  συ µπλη ρώ σει δέ κα (10) του λά χι στον χρό νια υ πη ρε σί ας στον
ί διο ερ γο δό τη και α πο χω ρούν λό γω πλή ρους συ ντα ξι ο δο τή σε ώς τους
(ΣΣΕ 8.4.1993).

2. Για τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση κα θι ε ρώ νε ται
πεν θή µε ρος ε βδο µά δα ερ γα σί ας.  Oι η µέ ρες α νά παυ σης πρέ πει να εί ναι συ νε χό -
µε νες (67/85  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

3. O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών, που α φο ρά η ρύθ µι ση 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 ρι ο ρι σµό των ω ρών ερ γα σί ας τους
δεν µειώ νο νται.

Α πό 1.1.1984 η 41η ώ ρα α µεί βε ται σαν υ πε ρερ γα σία µε το α ντί στοι χο ω ρο µί σθιο
προ σαυ ξη µέ νο κα τά πο σο στό 25%.  (33/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

4. Δ∆ι` α πα σχό λη σιν πέ ραν των 7 1/2 ω ρών η µε ρη σί ως πα ρέ χε ται εις τους α νω τέ ρω
µι σθω τούς προ σαύ ξη σις, δια µεν τας 60 πρώ τας ώ ρας υ πε ρω ρι α κής α πα σχό λη -
σης 30%, δια δε τας πέ ραν των 60 και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως 120 ω ρών υ πε ρω ρι -
α κής α πα σχο λή σε ως ή τας πέ ραν των 120 ω ρών ε τη σί ως ή τας πραγ µα το ποι ου -
µέ νας ά νευ α δεί ας της αρ µό δι ας αρ χής ώ ρας υ πε ρω ρι α κής α πα σχο λή σε ως, κα -
τα βάλ λε ται η α πό του Ν.435/76 προ βλε πό µε νη προ σαύ ξη σις. 
(Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς 30/81)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΩΤΕΣ
(Από 1.1.2009 µέχρι 31.12.2009)

Έτη
υπηρεσίας

Βασικό
ηµεροµίσθιο

Επίδοµα
Γάµου

Επίδοµα
Ανθυγιεινής

Επίδοµα
Πολυετίας

Σύνολο
Άγαµοι

Σύνολο
Έγγαµοι

0-3 35,17 3,517 5,276 0,00 40,50 44,00
3-6 35,17 3,517 5,276 3,517 44,00 47,50
6-9 35,17 3,517 5,276 5,276 45,70 49,20

9-12 35,17 3,517 5,276 7,034 47,50 51,00
12-15 35,17 3,517 5,276 8,793 49,20 52,80
15-18 35,17 3,517 5,276 10,551 51,00 54,50
18-21 35,17 3,517 5,276 12,310 52,80 56,30
21-24 35,17 3,517 5,276 14,068 54,50 58,00
24-27 35,17 3,517 5,276 15,826 56,30 59,80
27-30 35,17 3,517 5,276 17,585 58,00 61,60
30-33 35,17 3,517 5,276 19,344 59,80 63,30
33-36 35,17 3,517 5,276 21,102 61,60 65,10
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5. Αργίες
α. Εις τους α πα σχο λου µέ νους κα τά τας η µέ ρας της πρώ της του έ τους, των 

Θε ο φα νεί ων, της Κα θα ράς Δ∆ευ τέ ρας, της Με γά λης Πα ρα σκευ ής και της 
Δ∆ευ τέ ρας η µέ ρας των Χρι στου γέν νων, χο ρη γεί ται προ σαύ ξη σις εξ 75%, 
υ πο λο γι ζο µέ νη υ πό τους ό ρους και προ�πο θέ σεις της υπ` α ριθ. 8900/46 YΑ,
ως συ νε πλη ρώ θη και ερ µη νεύ θη αύ τη δια της υπ’ α ριθ. 25825/51 ο µοί ας 
(Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς 30/81).

β. Για όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή καθορίζονται
σαν αργίες η ηµέρα των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου), καθώς και η Καθαρή
Δ∆ευτέρα (37/89 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).

6. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
α. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν ποσοσό 1% από τις συνολικές

µηνιαίες αποδοχές των φορτοεκφορτωτών σα συνδικαλιστική εισφορά ύπέρ
της Πανελλήνιας Ένωσης Φορτοεκφορτωτών Υπεραστικών Λεωφορείων και
Πρακτορείων Φορτηγών Αυτοκινήτων.
Το ποσό που θα προκύπτει από την παραπάνω παρακράτηση θα κατατίθεται
στο λογαριασµό της Ένωσης µέσα στον επόµενο µήνα κάθε ηµερολογιακού
τριµήνου (δηλαδή µέσα στους µήνες Απρίλιο-Ιούλιο-Οκτώβριο-Ιανουάριο).
Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα µε γραπτή δήλωσή τους προς τον
εργοδότη να αρνηθούν την παραπάνω παρακράτηση εισφοράς 
(ΣΣΕ 8.4.1993).

β. Τροποποιείται το άρθρο 3 της από 12.4.93 ΣΣΕ (Π.Κ. 14/12.4.1993)- Δ∆ΕΝ 1993
σελ. 532) και το ποσοστό 1% το  µήνα, γίνεται 1.000 δρχ. το  µήνα για κάθε
µέλος (ΣΣΕ 4.4.1995).

γ. Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς του άρθρου 3 της από
12.4.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 14/12.4.1993) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 της
από 4.4.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 38/6.4.1995) καταργείται (ΣΣΕ 5.3.1998).

7. Παροχή δελτίων
Σε κάθε εργαζόµενο που εργάζεται ως φορτοεκφορτωτής σε υπεραστικές
συγκοινωνίες και υπάγεται στην παρούσα ρύθµιση, χορηγείται από τη Δ∆ιοίκηση
του υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού, Δ∆ελτίο Ελευθέρας Κυκλοφορίας για όλες τις
συγκοινωνιακές γραµµές του εντός του Νοµού, καθώς και για δύο δροµολόγια
ετησίως µετ’ επιστροφής, εκτός των ορίων του Νοµού του οικείου υπεραστικού
ΚΤΕΛ και για ολόκληρη τη χώρα.
Η χορήγηση των Δ∆ελτίων Ελευθέρας Κυκλοφορίας θα γίνεται µε τη διαδικασία
που ίσχυε προ της καταργήσεως της ΠΥΣ 99/90 (ΣΣΕ 4.4.1995).

8. Στολή εργασίας 
Oι µι σθω τοί που υ πά γο νται στην πα ρού σα δι και ού νται ά παξ κατ` έ τος µι ας 
στο λής ερ γα σί ας (σακ κά κι-πα ντε λό νι) και ε νός πη λι κί ου, α νά δι ε τί αν δε ε νός 
α δι α βρό χου α νη κό ντων εις την κυ ριό τη τα του ερ γο δό του και α ντι κα θι στα µέ νων
µε τά πα ρέ λευ σιν έ τους ή δι ε τί ας α ντι στοί χως και εφ’ ό σον φθα ρούν.
(30/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς)
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Η χορηγούµενη στους φορτοεκφορτωτές υπεραστικών λεωφορείων στολή
εργασίας καθορίζεται ίδια µε εκείνη των εισπρακτόρων και οδηγών λεωφορείων
(35/87 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).

9. Δ∆ια την δι ε νέρ γει αν των φορ το εκ φορ τώσεων των ε µπο ρευ µά των  τόσο εις τα
φορ τη γά αυ το κί νη τα, όσο και εις τα υπεραστικά λεωφορεία οι οι κεί οι ερ γο δό ται
υ πο χρε ού νται ό πως δι α θέ τουν σι δη ρά κα ρό τσια (30/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς).
O µοί ως, οι αυ τοί ερ γο δό ται υ πο χρε ού νται ό πως δι α τη ρούν εις τους τό πους 
ερ γα σί ας κι βώ τι ον πρώ των βοη θειών, δια την πα ρο χήν φαρ µά κων και βοη θεί ας
εν πε ρι πτώ σει α τυ χη µά των ή α σθε νειών (30/ 81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς).

10.Σύσταση Συµβουλευτικής Επιτροπής
Τα συµβαλλόµενα µέρη υπόσχονται να συστήσουν το µήνα Απρίλιο 1992
“Συµβουλευτική Επιτροπή για τους όρους αποζηµιώσεως λόγω καταγγελίας ή
λόγω συνταξιοδοτήσεως” από τέσσερις εκπροσώπους, δύο των εργοδοτών και
δύο των εργαζοµένων, η οποία θα εξετάσει την ενδεχόµενη βελτίωση της
καταβαλλοµένης αποζηµιώσεως λόγω καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας ή
λόγω συνταξιοδοτήσεως (ΣΣΕ 20.2.1992).

11.Α πο δο χές α νώ τε ρες στο σύ νο λό τους α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα ή 
ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας  που προ βλέ πο νται α πό νό µους, δι α τάγ µα τα, υ πουρ -
γι κές α πο φά σεις, συλ λο γι κές συµ βά σεις, δι αι τη τι κές α πο φά σεις, ε σω τε ρι κούς
κα νο νι σµούς, έ θι µα ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας, δεν θί γο νται α πό τις δι α τά -
ξεις της πα ρού σας (ΣΣΕ 12.6.2008).
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