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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣYΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣIΑΣ 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:57/2-7-2007 ) 

Στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης σήµερα την 20-6-2007, µεταξύ αφ' ενός της 

∆ευτεροβάθµιας Συνδικαλιστικής Ενώσεως που φέρει την επωνυµία 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ», η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σατωβριάνδου 29 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Αντ/δρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής Ταξιάρχη Θεοχαρόπουλο, 

και αφ' ετέρου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ, που έχει τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΘΕΞΗ», εδρεύει στο Ν. Ρύσιο 

Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόµιµα από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου αυτού Ιγνάτιο Μάγκο, συµφωνείται και καταρτίζεται Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας που αφορά την σύναψη, τους όρους λειτουργίας, παροχής 

εργασίας και αµοιβών των συµβάσεων εργασίας µεταξύ των µουσικών και των 

ιδιοκτητών κέντρων διασκέδασης και η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της παρούσης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται, αφ' ενός οι 

µουσικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, είτε είναι εκτελεστές µουσικού οργάνου, είτε 

τραγουδιστές, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και 

µορφής επιχειρήσεις Κέντρων ∆ιασκεδάσεως και αφ' ετέρου οι ιδιοκτήτες κάθε είδους 

και µορφής Κέντρων ∆ιασκεδάσεως της Ελλάδος. 

Η παρούσα σύµβαση εφαρµόζεται ανεξάρτητα του αριθµού των µελών της 

ορχήστρας του καταστήµατος στην οποία µετέχει ο εργαζόµενος µουσικός. 

Άρθρο 2 

α.  Οι µεταξύ των µουσικών και των επιχειρηµατιών και ιδιοκτητών κέντρων 

διασκέδασης συµβάσεις είναι πάντοτε εξαρτηµένης εργασίας, ανεξαρτήτως τυχόν 

διαφορετικού χαρακτηρισµού των από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

β.  Εάν η συµφωνία απασχόλησης γίνεται µεταξύ του εργοδότου και του επικεφαλής 

της ορχήστρας, κάθε µέλος αυτής συνδέεται συµβατικά απ' ευθείας µε τον 

εργοδότη, ο δε επικεφαλής της ορχήστρας θεωρείται ως πληρεξούσιος και 

αντιπρόσωπος κάθε µέλους της ορχήστρας κατά την σύναψη της συµβάσεως 

εργασίας, καθ΄οιουδήποτε τρόπο και αν συµφωνείται αυτή (είτε ρητά είτε 

σιωπηρά είτε εγγράφως είτε προφορικώς). 

γ.  Σε περίπτωση που καθορίζεται µόνον η συνολική αµοιβή της ορχήστρας, η 
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αµοιβή κάθε µέλους αυτής είναι ίση µε το αποτέλεσµα της διαίρεσης του 

συνολικού ποσού της αµοιβής δια του αριθµού των µελών της ορχήστρας. 

Συµφωνία µεταξύ των µελών της ορχήστρας κατά την οποία ένα µέλος αυτής θα 

δικαιούται µεγαλύτερης αµοιβής από τα υπόλοιπα δεν υποχρεώνει τον εργοδότη 

σε αύξηση της συµφωνηθείσης συνολικής αµοιβής της ορχήστρας. Για το 

κατώτατο όριο του ηµεροµισθίου ισχύουν τα προεκτεθέντα. Ο εργοδότης 

δικαιούται να καταβάλλει τη συνολική συµφωνηθείσα αµοιβή στον επικεφαλής 

της ορχήστρας, η δε καταβολή αυτή τον απαλλάσσει και απέναντι στα µέλη της 

ορχήστρας ατοµικά, τα οποία βέβαια υποχρεούνται να υπογράψουν στις 

αντίστοιχες αποδείξεις πληρωµής. 

Άρθρο 3 

α.  Οι συµβάσεις εργασίας των µουσικών µε τους προαναφερόµενους εργοδότες 

είναι πάντοτε ορισµένου χρόνου, ανεξαρτήτως τυχόν διάφορου χαρακτηρισµού 

των και ισχύουν τουλάχιστον για µια µουσική περίοδο. Ενδεχόµενη ανανέωση ή 

παράταση της σύµβασης δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της που παραµένει 

ορισµένου χρόνου. 

β.  Οι µουσικές περίοδοι (σεζόν) είναι κατ' έτος δύο. Η χειµερινή περίοδος που 

αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Απριλίου του εποµένου έτους, και η 

θερινή περίοδος που αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει την 30η Σεπτεµβρίου του 

ίδιου έτους. 

γ.  Η πρόσληψη του µουσικού του άρθρου 1 της παρούσης θεωρείται ότι έγινε για 

ολόκληρη τη µουσική περίοδο που ακολουθεί, αν ο µουσικός εργάσθηκε 

πραγµατικά στον αυτόν εργοδότη τουλάχιστον (5) πέντε ηµέρες. ∆εν θεωρείται 

χρόνος πραγµατικής εργασίας, ο χρόνος πραγµατοποιήσεως µουσικής δοκιµής 

προκειµένου να διαπιστωθεί από τον εργοδότη η επαγγελµατική ικανότης και 

επάρκεια του µουσικού, µε σκοπό την πρόσληψη αυτού. Ως ηµεροµηνία 

πρόσληψης του µισθωτού θεωρείται η ηµέρα κατάρτισης της σχετικής συµφωνίας 

µεταξύ αυτού και του εργοδότη. 

δ.  Αν ο µουσικός εργάζεται στον αυτόν εργοδότη πέραν της µιας µουσικής 

περιόδου, θεωρείται σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, 

εργαζόµενος και για ολόκληρη την διανυόµενη µουσική περίοδο αν εργάσθηκε 

πραγµατικά κατά την διάρκεια αυτής τουλάχιστον (5) πέντε ηµέρες. Ενδεχόµενη 

παράταση λόγω κλιµατολογικών συνθηκών της µουσικής περιόδου και συνέχιση 

της απασχόλησης του µισθωτού, δεν θεωρείται απασχόληση σε νέα µουσική 

περίοδο, ο δε εργαζόµενος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συνεχίσει να 

παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, όταν η άρνηση του θα ήταν αντίθετη µε 
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την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

ε.  Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχωρήσεως µουσικού πριν από τη λήξη της 

µουσικής περιόδου όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω και γενικά σε κάθε περίπτωση 

οικειοθελούς αποχωρήσεως του µουσικού πριν το πέρας του συµφωνηθέντος 

χρόνου απασχόλησης, η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως από την 

ηµεροµηνία αποχωρήσεως του µισθωτού και παύει πλέον να ισχύει και να 

παράγει έννοµες συνέπειες για τα συµβαλλόµενα µέρη, µη ισχύοντος της 

ανωτέρω παραγράφου δ. 

ζ.  Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να λύσει αζηµίως την σύµβαση 

εργασίας εντός των πρώτων (5) πέντε ηµερών, από την για πρώτη πρόσληψη 

του µισθωτού, για λόγους που είτε αφορούν το πρόσωπο του µισθωτού, είτε το 

πρόσωπο του εργοδότη και τις ανάγκες της επιχείρησης. Ο τρόπος ασκήσεως της 

καταγγελίας είναι ανάλογος του τρόπου µε τον οποίον έγινε η πρόσληψη του 

µισθωτού από τον εργοδότη και ειδικότερα προφορική αν ο µισθωτός 

προσελήφθη δια προφορικής συµφωνίας και έγγραφος αν ο µισθωτός 

προσελήφθη δια εγγράφου συµφωνίας µε τον εργοδότη. Η έγγραφος καταγγελία 

πρέπει να αναφέρει ρητά και συγκεκριµένα τους λόγους για τους οποίους ο 

εργοδότης προβαίνει σε αυτήν και να επιδίδεται µε τον προβλεπόµενο από το 

Νόµο τρόπο. Πρέπει επίσης ο εργοδότης να αποδέχεται την υποχρέωση του 

καταβολής στον εργαζόµενο των δεδουλευµένων αποδοχών του, και αυτές να 

καταβάλλονται στην πρώτη ζήτηση τους από τον εργαζόµενο. Αν οι λόγοι 

καταγγελίας είναι ουσιαστικά αβάσιµοι και αναληθείς η γενοµένη καταγγελία είναι 

άκυρη. Η βασιµότητα και η αλήθεια των λόγων καταγγελίας θα κρίνεται οριστικά 

από τα αρµόδια ∆ικαστήρια. 

η.  Ο εργοδότης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως τη 

σύµβαση εργασίας, µε υπαιτιότητα του µισθωτού και µετά τις πρώτες πέντε 

ηµέρες της ισχύος της και γενικά σε κάθε χρονικό σηµείο αυτής, όταν η συνέχιση 

της εργασιακής σχέσης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής για τον εργοδότη, για 

λόγους που αφορούν τον µισθωτό και σχετίζονται µε βαριές παραβάσεις των 

εργασιακών του καθηκόντων, ανεξάρτητα αν αυτή επιφέρει ή όχι διατάραξη της 

λειτουργίας της επιχείρησης, µε παράβαση της υποχρέωσης πίστεως απέναντι 

στον εργοδότη, καθώς και µε την τέλεση αξιοποίνων πράξεων από τον 

εργαζόµενο κατά τη διάρκεια άσκησης των εργασιακών του καθηκόντων και µε 

αφορµή την άσκηση αυτών. 

Ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης του να απασχολεί τον µουσικό, όταν 

αυτό οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (κλείσιµο της επιχείρησης λόγω 

πυρκαγιάς, σεισµού κλπ.). 
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Άρθρο 4 

α.  Το ύψος των αποδοχών των µουσικών συµφωνείται ελεύθερα από τα µέρη. Το 

κατώτατο όριο του ηµεροµισθίου συµφωνείται και καθορίζεται δια της παρούσης 

στο ποσό των 44 ευρώ για τους απασχολούµενους την ηµέρα και στο ποσό των 

55 ευρώ για τους απασχολούµενους τη νύχτα. 

β.  Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαµβάνεται το νόµιµο ποσοστό προσαύξησης λόγω 

απασχόλησης κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιµες εορτές, ούτε το επίδοµα 

Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδοµα αδείας, τα έξοδα διαµονής, ύπνου 

ή φαγητού για την εκτός έδρα εργασία. 

γ.  Το ανωτέρω ποσό ηµεροµισθίου θα αναπροσαρµόζεται ετησίως κατά το ποσοστό 

αυξήσεως του τιµαρίθµου, όπως αυτός ανακοινώνεται επισήµως από το 

Υπουργείο Οικονοµικών. 

δ.  Το κατώτερο όριο του ηµεροµισθίου διπλασιάζεται σε περίπτωση παροχής 

εργασίας εκτός έδρας. 

Άρθρο 5 

α.  Οι ώρες εργασίας των µουσικών δεν µπορούν να υπερβούν τις 4.30 ώρες 

εργασίας για κάθε ηµέρα. Σε αυτές περιλαµβάνεται ένα διάλειµµα για ανάπαυση 

του εργαζοµένου διαρκείας 20 λεπτών. Η τοποθέτηση του διαλείµµατος εντός 

του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του 

και µε τρόπο που δεν θα δηµιουργεί πρόβληµα στην οµαλή εκτέλεση του 

προγράµµατος. 

β.  Η ώρα έναρξης τη εργασίας καθορίζεται ελεύθερα από τον εργοδότη και η καθ' 

εκάστη λήξη της εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει την ώρα λήξεως της νόµιµης 

λειτουργίας του καταστήµατος. 

γ.  Υπέρβαση του προαναφερθέντος ωραρίου απασχόλησης δεν µπορεί να επιβληθεί 

µονοµερώς από τον εργοδότη, αλλά θα αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας 

εργοδότη - εργαζοµένου. Ο εργαζόµενος πάντως υποχρεούται να αποδεχθεί 

υπέρβαση των ωρών απασχόλησης του κατά µία ώρα το µέγιστο για το 

καθηµερινό ωράριο, όταν αυτό απαιτείται από έκτακτες ανάγκες λειτουργίας της 

επιχείρησης και η άρνηση του να το πράξει θα ήταν αντίθετη προς την καλή 

πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση η πέραν των 4.30 ωρών 

απασχόληση του εργαζόµενου θεωρείται υπερωριακή εργασία και αµείβεται 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Εργατική Νοµοθεσία. 

δ.  Ως χρόνος απασχόλησης θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την συµφωνηθείσα 

ώρα προσελεύσεως του εργαζόµενου στο κατάστηµα της εργασίας του, έως την 
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αποχώρηση του από αυτό, ανεξαρτήτως αν ο ενδιάµεσος χρόνος αφιερώνεται 

στην εκτέλεση του προγράµµατος ή ορίζεται από τον εργοδότη ως χρόνος 

δοκιµής, εκτελέσεως, µαγνητοφωνήσεως ή και αναµονής και διακοπής της 

εργασίας. 

Άρθρο 6 

Η απασχόληση του µουσικού σε δοκιµές (πρόβες) προς εναρµόνιση των µουσικών 

οργάνων και του µουσικού προγράµµατος µπορούν να διαρκούν έως 6 ηµέρες µε 

ανώτατο όριο τις πέντε ώρες ηµερησίως για κάθε µουσικό πρόγραµµα και αµείβονται 

µε το οριζόµενο στην παρ. 4 της παρούσης, ηµεροµίσθιο. Ο χρόνος πραγµατοποίησης 

των µουσικών δοκιµών θα συµφωνείται ανάµεσα στον εργοδότη και τον εργαζόµενο, 

λαµβανοµένων υπ' όψιν των αναγκών ορθής και άρτιας εκτελέσεως του 

προγράµµατος. 

Σε περίπτωση που ο µουσικός πρόκειται να συµµετάσχει την ίδια ηµέρα στο µουσικό 

πρόγραµµα του καταστήµατος, η διάρκεια των δοκιµών δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 

δυο ώρες. 

Άρθρο 7 

∆εν θεωρείται παροχή εργασίας, η πριν την πρόσληψη του εργαζοµένου δοκιµή της 

επαγγελµατικής του επάρκειας και ικανότητας από τον εργοδότη. 

∆εν δύναται να συναφθεί ή να χαρακτηρισθεί σύµβαση εργασίας υπό δοκιµή 

προσελκύσεως πελατείας ή εξαρτώµενη από άλλον σχετικό όρο ή αίρεση. 

Άρθρο 8 

Ο µουσικός δικαιούται µία ηµέρα αναπαύσεως κάθε εβδοµάδα, καθοριζόµενη 

ελευθέρως µεταξύ αυτού και του εργοδότου, λαµβανοµένων πάντοτε υπ' όψιν των 

αναγκών του προγράµµατος και εν γένει της επιχειρήσεως. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως 

του τόπου παροχής της εργασίας. 

Σε περίπτωση απασχολήσεως του µουσικού για οποιονδήποτε λόγο κατά την ηµέρα 

της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως του, καταβάλλεται εις διπλούν το ηµεροµίσθιο του. 

Άρθρο 9 

Σε περίπτωση µετακινήσεως για επαγγελµατικούς λόγους του εργαζοµένου εκτός 

έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, καταβάλλεται εις διπλούν το 

ηµεροµίσθιο. Ο εργοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταβάσεως, διαµονής και 

επιστροφής του µουσικού, καθώς και µε τα έξοδα εκδόσεως ή θεωρήσεως του 

διαβατηρίου του. 
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Ο µουσικός θεωρείται ότι εργάζεται εκτός έδρας όταν ό τόπος παροχής της εργασίας 

απέχει πέραν των τριάντα χιλιοµέτρων από την έδρα του, µε εξαίρεση τις πόλεις άνω 

των 100.000 κατοίκων, όπου εκτός έδρας θεωρείται η παροχή της εργασίας όταν 

λαµβάνει χώρα σε απόσταση άνω των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα του 

εργαζοµένου. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν µε συµφωνία εργοδότη - µουσικού ή 

παροχή εργασίας από τον δεύτερο να µην θεωρείται ως εκτός έδρας και αν ακόµη 

πληρούνται οι ανωτέρω αναφερθείσες χιλιοµετρικές αποστάσεις. Η πρόσληψη όµως 

του µουσικού για εκτέλεση περιοδείας στο εξωτερικό και η συνακόλουθη προσφορά 

εργασίας από αυτόν, θεωρείται πάντοτε εκτός έδρας. 

Άρθρο 10 

Οι µουσικοί δικαιούνται: 

α.  Κατά την ώρα προσέλευσης του στο χώρο εργασίας έναν καφέ, ρόφηµα ή 

αναψυκτικό. 

β.  Κατά τη διάρκεια της εργασίας των δύο ποτά ή αναψυκτικά, ένα από τα οποία 

στο διάλειµµα τους. Το ποτό ή αναψυκτικό που επιθυµούν οφείλουν να το 

παραγγέλνουν µόνον στον- αρµόδιο σερβιτόρο ή βοηθό σερβιτόρου που έχει 

ορισθεί συγκεκριµένα από την επιχείρηση. 

γ.  Μετά το τέλος της εργασίας των οι µουσικοί δικαιούνται ένα γεύµα, στην 

περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει οργανωµένη κουζίνα και παρέχει γεύµατα 

στους πελάτες της. Το γεύµα θα προσφέρεται είτε κατά τον χρόνο του 

εικοσάλεπτου διαλείµµατος, είτε µετά το πέρας της εργασίας του µουσικού. 

Άρθρο 11 

Ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει τα µουσικά όργανα του εργαζοµένου για τον 

κίνδυνο κλοπής, βλάβης ή καταστροφής αυτών, τα οποία ο µουσικός φέρει στον 

χώρο της επιχείρησης για την εκτέλεση του µέρους του προγράµµατος στο οποίο 

συµµετέχει. 

Σε περίπτωση αντικειµενικής και ανεξάρτητης από την θέληση του εργοδότη 

αδυναµίας ασφαλίσεως των µουσικών οργάνων, ο εργοδότης υποχρεούται να 

αποκαταστήσει στον εργαζόµενο την ζηµιά που θα υποστούν τα µουσικά όργανα 

αυτού, λόγω κλοπής, πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς καταστρεπτικού γεγονότος που 

θα συµβεί στο κατάστηµα κατά τον χρόνο που βρίσκονται εντός αυτού τα µουσικά 

όργανα. 

Πάντως η αδυναµία του εργοδότη να ασφαλίσει τα µουσικά όργανα του 

εργαζοµένου, που οφείλεται σε αντικειµενικούς και ανεξάρτητους της θελήσεως του 

εργοδότη λόγους, δεν αποτελεί παράλειψη υποχρέωσης απέναντι στον εργαζόµενο 
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και δεν γεννά ως προς αυτόν άλλα δικαιώµατα έναντι του εργοδότου, εκτός του 

δικαιώµατος αποζηµίωσης της αξίας των µουσικών οργάνων λόγω βλάβης ή 

καταστροφής αυτών. 

Ο εργαζόµενος υποχρεούται να παίρνει µαζί του µετά την λήξη του προγράµµατος 

εκείνα τα µουσικά όργανα που είναι δυνατόν να µεταφερθούν από αυτόν και 

συγκεκριµένα τα πνευστά όργανα, τα έγχορδα όργανα πλην κοντραµπάσου, 

προσωπικά µικρόφωνα κλπ. Ποια µουσικά όργανα µπορούν να µεταφερθούν από τον 

µουσικό θα κρίνεται µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Ενδεχόµενη βλάβη ή καταστροφή των µουσικών αυτών οργάνων εντός των χώρων 

του καταστήµατος και µετά την αποχώρηση από αυτό του εργαζοµένου, θεωρείται 

ότι έλαβε χώρα από υπαιτιότητα του εργαζοµένου και δεν θεµελιώνει υποχρέωση 

αποζηµίωσης σε βάρος του εργοδότη. 

Άρθρο 12 

Οι µουσικοί δικαιούνται άδεια και επιδόµατος αδείας και λοιπών παροχών ακόµη και 

αν η εργασιακή των σχέση τυγχάνει µικρότερη του έτους. 

Άρθρο 13 

α.  Απαγορεύεται η πρόσληψη και η απασχόληση µουσικού η τραγουδιστού που δεν 

ασκεί ως κύριο και βιοποριστικό επάγγελµα αυτό του µουσικού. Η επαγγελµατική 

ιδιότης του προσλαµβανόµενος αποδεικνύεται µόνον µε την επαγγελµατική του 

ταυτότητα που εκδίδεται από επαγγελµατικό σωµατείο των µουσικών. 

β.  Απαγορεύεται η πρόσληψη και απασχόληση ως µουσικών, δηµοσίων υπαλλήλων, 

στρατιωτικών, υπαλλήλων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙΟ, και εν γένει ατόµων που δεν έχουν 

σχέση µε το επάγγελµα του µουσικού. 

Άρθρο 14 

Τυχόν ευνοϊκότερος για τους µουσικούς όρος των ατοµικών των συµβάσεων 

εργασίας δεν θίγονται δια της παρούσης ούτε δύναται να µειωθούν τυχόν ανώτεροι 

από τις δια της παρούσης καθοριζόµενες αποδοχές (συµφωνηµένες ή 

καταβαλλόµενες). 

Άρθρο 15 

Από τις ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας καταργείται 

κάθε παλαιότερη ρύθµιση που αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της 

παρούσης. 
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Άρθρο 16 

Η ισχύς της παρούσης Συµβάσεως Εργασίας αρχίζει την 1-7-2007 και λήγει την 30-6-

2009. Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της 

παρούσας σύµβασης µε σκοπό τη λήξη της. Ενδεχόµενη καταγγελία πρέπει να γίνει 

εγγράφως τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της παρούσας συλλογικής σύµβασης. 

Σε περίπτωση µη καταγγελίας της παρούσας σύµβασης, ή µη κατάρτισης νέας, 

παρατείνεται η ισχύς της παρούσας και για τον επόµενο χρόνο, το ίδιο δε ισχύει και 

για τα επόµενα έτη, της συλλογικής συµβάσεως µη καθισταµένης αορίστου χρόνου 

αλλά παρατεινόµενης κάθε φορά για ένα έτος. 

Άρθρο 17 

Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ισχύει για ολόκληρη την Ελλάδα. 
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