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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών 

Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:46/6-6-2007 ) 

Στην Αθήνα σήµερα την 23η Μαΐου 2007 οι παρακάτω αναφερόµενοι 

α)  ∆ιονύσης Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής του Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), 

β)  Αντώνης Σπυράκης, Μέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Κατασκευαστών 

Κυµατοειδούς Χαρτονιού κ' Χαρτοκιβωτίων και 

γ)  ∆ηµήτρης ∆ρακόπουλος, Πρόεδρος και ∆ηµήτρης Χαρός, Γεν. Γραµµατέας 

αντίστοιχα της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου, 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κυτιοποιίας και 

χαρτοκιβωτίων που απασχολούνται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις κυτιοποιίας και 

χαρτοκιβωτίων όλης της Χώρας. 

Άρθρο 2 

Βασικά ηµεροµίσθια 

Τα βασικά ηµεροµίσθια και οι µισθοί των παραπάνω εργατοτεχνιτών-τριών όπως 

είχαν διαµορφωθεί την 31/12/2006 µε βάση την από 25/5/2006 ΣΣΕ, αυξάνονται από 

1 Ιανουαρίου 2007 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6- 

2007 αυξάνονται περαιτέρω από 1/7/2007 κατά ποσοστό 2,7% και διαµορφώνονται 

µε µικρές στρογγυλοποιήσεις όπως ο παρακάτω πίνακας: 
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 Ειδικότητες Από 1-1-2007 Από 1-7-2007 

Α 
Υπεύθυνος παραγωγής (εργοδηγός 

βάρδιας), (µισθός) 
922,00 947,00 

Β 

Χειριστές/τριες κυµατοειδούς χάρτου και 

Τυπωτικών µηχανών, καλλιτεχνικό Τµήµα 

Κλισέ-Μονταριοτές (Σλόντερ κλπ) 

32,00 33,00 

Γ 
Χειριστές/τριες Κοπτικών, Ριγωτικών 

και Κολλητικών µηχανών 
30,80 31,80 

∆ 
Παρασκευαστές/τριες κόλλας, χειριστές 

µελανιών 
30,00 31,00 

Ε 

Χειριστές—τριες συρραπτικών µηχανών 

Κυψελοµηχανών και παλεττοδετικών 

Μηχανών και χειριστές πρέσσας 

30,00 31,00 

ΣΤ Βοηθοί των παραπάνω κατηγοριών 29,90 30,90 

Ζ 
Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες γενικών 

καθηκόντων 
29,30 30,10 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

1.  Η διάταξη του άρθρου 3 περίπτωση α. της από 29-6-2005 ΣΣΕ που αφορά τη 

χορήγηση επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας στους υπαγόµενους ηµεροµησθιους 

και µισθωτούς στη ΣΣΕ αυτή, τροποποιείται από 1-1-2007 ως εξής: 

«Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια και οι µισθοί των εργαζοµένων (Άρθρο 2, 

πίνακας ειδικοτήτων) που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή προσαυξάνονται µε τα 

παρακάτω επιδόµατα: 

α.  Πολυετούς υπηρεσίας: Στους υπαγόµενους στην ΣΣΕ αυτή µισθωτούς, 

εκτός αυτών που ανήκουν στην παραπάνω Ζ' κατηγορία, χορηγείται επίδοµα 

πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες και σε 

ποσοστό 7% για τις υπόλοιπες και µέχρι εννέα (9) τριετίες υπηρεσίας στον 

κλάδο, που υπολογίζεται από των κάθε φορά διαµορφουµένων βασικών τους 

ηµεροµισθίων. 

Στους υπαγόµενους στην Ζ' κατηγορία (ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες 

γενικών καθηκόντων) χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 
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1.  Για τις πέντε (5) πρώτες τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των 

δικαιούχων σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, σε 

ποσοστό 5% για κάθε συµπληρωµένη τριετία που υπολογίζεται επί των 

κάθε φορά διαµορφουµένων βασικών τους ηµεροµισθίων. 

2.  Σε όσους από τους παραπάνω µισθωτούς της κατηγορίας αυτής (Ζ) 

έχουν συµπληρώσει ή συµπληρώνουν στο µέλλον: 

2.1.  ∆έκα οκτώ (18) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των 

οποίων τα τρία τουλάχιστον στον κλάδο της κυτιοποίίας, χορηγείται από 

1-1-2004 ή από τη συµπλήρωση 18 χρόνων εργασίας µία ακόµη τριετία 

σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου. 

2.2.  Είκοσι ένα (21) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε 

εργοδότη εκ των οποίων τα έξη (6) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της 

κυτιοποιϊας, χορηγείται από 1-9-2005 ή από τη συµπλήρωση 21 χρόνων 

εργασίας, µία ακόµη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους 

ηµεροµισθίου. 

2.3.  Είκοσι τέσσερα (24) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε 

εργοδότη εκ των οποίων τα εννέα (9) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο 

της κυτιοποιϊας, χορηγείται από 1-1-2007 ή από τη συµπλήρωση 24 

χρόνων εργασίας µία ακόµη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους 

ηµεροµισθίου και 

2.4.  Είκοσι επτά (27) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε 

εργοδότη εκ των οποίων τα δώδεκα (12) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο 

της κυτιοποιϊας, χορηγείται από 1-7-2007 ή από τη συµπλήρωση 27 

χρόνων εργασίας µία ακόµη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους 

ηµεροµισθίου». 

3.1.  Από 1-1-2004 ως προς την κατηγορία αυτή των εργαζοµένων (Ζ) 

γίνεται νέος υπολογισµός του επιδόµατος πολυετίας (τριετιών) σύµφωνα 

µε την παραπάνω διάταξη. 

3.2.  Επίδοµα πολυετίας που ήδη έχει χορηγηθεί µε βάση την παραπάνω 

διάταξη της ΣΣΕ 2004 στην κατηγορία αυτή των εργαζοµένων από 1-1-

2004 και µετά συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο επίδοµα που χορηγείται µε 

την παρούσα. 

4.  Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους εργαζοµένους της 

κατηγορίας αυτής (Ζ) για επίδοµα πολυετίας µέσα στο 2004, πέρα αυτών 

που την παρούσα ΣΣΕ, δεν αναζητούνται. 
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β.  Γάµου σε ποσοστό 10% για τους έγγαµους άνδρες και γυναίκες. Το επίδοµα 

αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-νες καθώς 

και στις άγαµες µητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια των παιδιών. 

Άρθρο 4 

Στολές εργασίας 

Σε όλους τους εργαζόµενους στην παρούσα ΣΣΕ, χορηγούνται ετησίως, από 1-1-2006 

στο παραπάνω προσωπικό χορηγείται µία στολή εργασίας για τους άνδρες (µπουφάν-

παντελόνι) ή µία ρόµπα εργασίας για τις γυναίκες θερινού τύπου και µια αντίστοιχη 

στολή χειµερινού τύπου. Η παράδοση των στολών αυτών ανά εποχή πρέπει να 

γίνεται της µεν θερινής µέχρι την 31-5ου της δε χειµερινής µέχρι 31-10ου κάθε έτους., 

Ειδικώς στους εργαζόµενους ως παρασκευαστές κόλλας, άνδρες, γυναίκες, 

χορηγούνται επιπλέον ένα ζευγάρι ελαστικών υποδηµάτων κάθε χρόνο. 

Η κυριότητα των στολών αυτών ανήκει στον εργοδότη στον οποίο και παραδίδονται 

µε τη λήξη των συµβάσεων εργασίας των δικαιούχων για οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο 5 

Αποζηµιώσεις 

Εργατοτεχνιτών σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 

Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, διαµορφώνονται από 1/1/2004 ως εξής 

(ΕΓΣΣΕ 2004-2005): 

α.  Από 2 µήνες έως 1 έτος 5 ηµεροµίσθια 

β.  Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7 ηµεροµίσθια 

γ.  Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη 15 ηµεροµίσθια 

δ.  Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30 ηµεροµίσθια 

ε.  Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60 ηµεροµίσθια 

στ.  Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100 ηµεροµίσθια 

ζ.  Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120 ηµεροµίσθια 

η.  Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 145 ηµεροµίσθια 

θ.  Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 165 ηµεροµίσθια 
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Άρθρο 6 

Άδεια αναπαύσεως 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης 

εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα 

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της 

αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945) 

ισχύει όπως ο Νόµος ορίζει. 

Άρθρο 7 

Άδεια µητρότητας 

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17 εβδοµάδες). 

Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία 

τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός 

πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, 

το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται κανονικά υποχρεωτικό µετά τον τοκετό, ώστε 

να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος 

αυτής της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό 

διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου 

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. 

Άρθρο 9 

Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου 

ως άδειας για φροντίδα του παιδιού 

Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η 

εργαζόµενος/-η µε αίτηση 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 
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χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. 

Άρθρο 10 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής 

Όλες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την 

πληρωµή της Μισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών Πρωτοβαθµίων Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ' αυτές. 

Για να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη 

δήλωση των εργαζοµένων προς την επιχείρηση. Το Σωµατείο µε δήλωση του πρέπει 

να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. 

κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο), και τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο θα 

κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά 

ορισµένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθµίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό 

ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν 

µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

Η δήλωση µε την οποία οι εργαζόµενοι γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι 

θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής τους όπως και η 

ανάκληση αυτής µπορεί να γίνεται και µέσω του σωµατείου, το οποίο εξουσιοδοτείται 

για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής 

της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραµµατέα του 

σωµατείου. 

Άρθρο 11 

Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών 

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης 

αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών 

ηλικίας έως έξι ετών. 

Άρθρο 12 

Άδεια γάµου 

Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. 

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε 

αποδοχές. 
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Άρθρο 13 

Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών 

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώµενων παιδιών 

καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ" έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία 

παιδιά και πάνω. 

Άρθρο 14 

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 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. 

Άρθρο 15 

Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι (-ες) µε εξαρτηµένη 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 επιπλέον άδεια µε αποδοχές. 

Άρθρο 16 

Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις 

Εξακολουθεί να χορηγείται σε 30 ηµέρες η άδεια, που προβλέπεται από την παρ. 1 

άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων 

µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου 

και οποιασδήποτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε 

οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους. 

Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (ΣΣΕ 24/7/1998). 

Άρθρο 17 

Άδεια φροντίδας παιδιού 

1.  Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από 

τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από 

την εργασία τους 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 12 πρώτους 
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µήνες και κατά µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες. 

2.  Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 

εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

3.  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. 

4.  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

5.  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και 

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις. 

Άρθρο 18 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει 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 παιδιών ηλικίας µέχρι 

δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικό 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. 

Άρθρο 19 

Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης 

Εργαζόµενοι (-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) 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. 
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Άρθρο 20 

Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί 

µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση 

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και 

παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων 

ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς 

επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 21 

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 

Στους εργαζόµενους (-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) 

µερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

Άρθρο 22 

Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων» ατόµων κατά την 

περίοδο της απεξάρτησης 

∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον 

αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από 

την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά. 

Άρθρο 23 

Ωράριο εργασίας ανηλίκων 

Εργαζόµενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγµένα στη δευτεροβάθµια γενική ή 

τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες 

από το κράτος και δεν έχουν συµπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, δεν 

απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ηµέρα, µε την ανάλογη αµοιβή (Σ.Σ.Ε. 

24/5/1995). 

Άρθρο 24 

∆ιάλειµµα εργασίας 

Στους υπαγόµενους στην ΣΣΕ αυτή χορηγείται ηµερήσιο διάλειµµα εργασίας 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Π∆ 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α' 1999). 

Άρθρο 25 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουµένων οµοίων 

κλαδικών ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την ΣΣΕ αυτή, καθώς και όλοι οι 

θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε την από 12-4-2006 οµοία. 
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Άρθρο 26 

Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας 

δεν θίγονται µε την ΣΣΕ αυτή. 

Άρθρο 27 

Ισχύς 

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει από 1/1/2007, εκτός εάν στις επί µέρους διατάξεις 

της ορίζεται διαφορετικά. 
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