
K22R11

του προσωπικού
Κινηµατογράφων

όλης της χώρας



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Κ
Ι Ν

Η
 Μ

Α
 ΤO

ΓΡ
Α

 Φ
ΩΩ

Ν

ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η α πό 1.1.1981 ΣΣΕ (ΦΕΚ 22/Β/19.1.81)-90/81
2. Η 5/82 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά (ΦΕΚ 182/Β/12.4.82)-345/82
3. Η 46/83 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 704/Β/8.12.83)-31/84
4. Η 38/84 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Ειρ.Πει ραι ώς 314/21.11.1984)-338/85 
5. Η 45/85 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Ειρ.Α θη νών 87/25.7.1985)-789/85 
6. Η 8/86 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς (ΦΕΚ 859/Β/10.12.1986)-187/87
7. Η 17/88 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Ειρ.Α θη νώνν 85/1.8.88)-829/89
8. Η 21/89 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 476/Β/16.6.89)-829/89 
9. Η 57/90 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά (Π.Κ. 21/30.10.1990)-1210/90 

10. Η 12/91 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά  (Π.Κ. 47/7.6.1991)-808/91
11. Η α πό 16.3.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 20/7.4.1992) - 414/92
12. Η α πό 3.3.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας  7/8.3.1993)
13. Η α πό 11.3.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 21/14.3.1994)
14. Η α πό 9.2.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 11/19.2.1995)
15. Η α πό 12.3.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 7/21.3.1996)
16. Η α πό 5.3.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 12/6.3.1997)
17. Η α πό 26.3.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας  7/30.3.1998)
18. Η α πό 18.2.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 6/24.2.1999)
19. H α πό 28.2.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 10/10.3.2000)
20. Η από 28.2.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 17/9.3.2001)
21. Η από 22.2.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 8/28.2.2002)
22. Η από 27.2.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 10/13.3.2003)
23. Η από 18.3.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 8/23.3.2004)
24. Η από 21.2.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 18/7.3.2005)
25. Η από 8.3.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 12/20.3.2006)
26. Η από 12.3.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 18/22.3.2007)
27. Η από 7.4.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 11/9.7.2008) (Ισχύει και για το 2009)
28. Η Δ∆Α 21/2010 (Π.Κ. 9/26.5.2010)
29. Η Δ∆Α 24/2011 (Π.Κ. 16/12.1.2012)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πο την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Αι θου σαρ χών Κι νη µα το γρά φων (Π.O.ΑΙ.Κ.)
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2. Η Πα νελ λή νια Ένω ση Αι θου σαρ χών Κι νη µα το γρά φων (Π.Ε.ΑΙ.Κ.) 
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά :

1.   Η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Κινηµατογραφικών Επιχειρήσεων  (ΠΕY ΚΕ)
2. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Κινηµατογράφου-Τηλεόρασης και

συναφών κλάδων (ΠO ΕΚΤ)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι που α πα σχο λούνται µε σχέ -
ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας στις κι νη µα το γρα φι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώ ρας 
(Δ∆Α 24/2011).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

Oι βασικοί µισθοί που αναφέρονται στη ρύθµιση του προηγούµενου έτους 2007 του
προσωπικού της ρύθµισης αυτής, αυξάνονται από 1 Μαρτίου 2008 κατά ποσοστό
3,45%. Περαιτέρω όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2008 αυξάνονται από 1
Σεπτεµβρίου 2008 κατά ποσοστό 3%, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.4.2009
αυξάνονται από 1 Μαίου 2009 κατά ποσοστό 5,5% και διαµορφώνονται
στρογγυλοποιούµενοι ως εξής:

Βασικοί Μισθοί
Από 1.3.2008

1. Κινηµατογράφοι Α’  Προβολής  Όλης της Χώρας

α) Χειριστής Α’ 794,50
β) Βοηθός Χειριστής 738,60
γ) Ελεγκτής 727,80
δ) Ταµίας 675,50

2. Κινηµατογράφοι Β’  Προβολής Όλης της Χώρας

α) Χειριστής Α’ 740,30
β) Βοηθός Χειριστής 727,80
γ) Ελεγκτής 698,50
δ) Ταµίας 673,50

Βασικοί Μισθοί
Από 1.9.2008

1. Κινηµατογράφοι Α’  Προβολής  Όλης της Χώρας
α) Χειριστής Α’ 818,30
β) Βοηθός Χειριστής 760,80
γ) Ελεγκτής 749,60
δ) Ταµίας 695,80

2. Κινηµατογράφοι Β’  Προβολής Όλης της Χώρας
α) Χειριστής Α’ 762,50
β) Βοηθός Χειριστής 749,60
γ) Ελεγκτής 719,40
δ) Ταµίας 693,70
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Από 1.1.2010
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.12.2009 µε βάση την από 7.4.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.1.2010 κατά ποσοστό
2,6% (Δ∆Α 21/2010).
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί µε βάση
τη Δ∆Α 21/2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 9/26.5.2010) αυξάνονται από
1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2010.
Για το σκοπό εφαρµογής της ανωτέρω αύξησης από 1.7.2011 ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης, όπως αυτός
ανακοινώνεται από τη Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό
των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται  µε δύο (2) δεκαδικά
ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή
µεγαλύτερο του πέντε (5) (Δ∆Α 24/2011).
Δ∆ιάκριση των κινηµατογράφων σε Α’ και Β’ προβολής.
Oι κι νη µα το γρά φοι, που λει τουρ γούν στις πό λεις: Α θή να - Πει ραι ά - Θεσ σα λο νί κη
και στα πε ρί χω ρά τους, θε ω ρού νται ως κι νη µα το γρά φοι Α’  ή Β’ προ βο λής, ε φό σον
στην πρά ξη έ χουν χα ρα κτη ρι σθεί σαν τέ τοι οι.
Στις πό λεις µε πλη θυ σµό πά νω α πό 50.000 κα τοί κους, ως κι νη µα το γρά φοι Α’ προ -
βο λής χα ρα κτη ρί ζο νται αυ τοί που έ χουν το α κρι βό τε ρο ει σι τή ριο. Oι υ πό λοι ποι κι νη -
µα το γρά φοι χα ρα κτη ρί ζο νται σαν Β’ προ βο λής (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς, 
ΣΣΕ 7.4.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Στην πε ρί πτω ση της παρ. 2 του άρ θρου 85 του Β.Δ∆. 15/17.5.1956, κα τά την 

Βασικοί Μισθοί
Από 1.5.2009

1. Κινηµατογράφοι Α’  Προβολής  Όλης της Χώρας
α) Χειριστής Α’ 863,30
β) Βοηθός Χειριστής 802,60
γ) Ελεγκτής 790,80
δ) Ταµίας 734,10

2. Κινηµατογράφοι Β’  Προβολής Όλης της Χώρας
α) Χειριστής Α’ 804,40
β) Βοηθός Χειριστής 790,80
γ) Ελεγκτής 759,00
δ) Ταµίας 731,80
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ο ποί α ε άν ο χει ρι στής ο ρι σθεί υ πεύ θυ νος και ε φό σον δεν υ πάρ χει υ πεύ θυ νος
η λε κτρο λό γος για την κα λή κα τά στα ση και κα νο νι κή λει τουρ γία κά θε µη χα νι κής
η λε κτρι κής ε γκα τά στα σης, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να κα τα βά λει στο χει ρι στή
Α’ της ή των κινηµατογραφικών µηχανών κάθε βάρδιας ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας
σε ποσοστο 10%, υ πο λο γι ζό µε νο στους πιο πά νω βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς
(5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς, ΣΣΕ 12.3.2007, ΣΣΕ 7.4.2008).  

2. Στους µι σθω τούς που α να φέ ρο νται στο κεφάλαιο Γ’ της πα ρού σης χο ρη γεί ται 
ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας1 σε πο σο στό 5% που θα υ πο λο γί ζε ται στους πιο
πάνω βασικούς µη νιαίους µι σθούς για κά θε τρι ε τία πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας στον
κλά δο και µέ χρι εννέα (9) τρι ε τί ες.
Η προϋ πη ρε σία για τον υ πο λο γι σµό του ε πι δό µα τος αυ τού α πο δει κνύ ε ται µε την
υποβολή βιβλιαρίου ή  βεβαιώσεων ασφαλίσεως στο ΙΚΑ.
Αυ τή η βε βαί ω ση ή το βι βλιά ριο του Ι ΚΑ πρέ πει να υ πο βάλ λε ται στον ερ γο δό τη
µέ σα σε τρεις µή νες α πό την πρό σλη ψη, δι α φο ρε τι κά δι και ού ται αυ τός να συ νυ -
πο λο γί σει την προϋ πη ρε σία του µι σθω τού, από την ηµεροµηνία υποβολής των
δικαιολογητικών.
Η ί δια προ θε σµία για την υ πο βο λή των πιο πά νω δι και ο λο γη τι κών ι σχύ ει και 
γι’ αυ τούς που υ πη ρε τούν κατά την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, αρ χί ζει δε α πό 
τό τε που θ’ αρ χί σει η ι σχύς της πα ρού σης (ΣΣΕ 7.4.2008).

3. Στους χειριστές Α’ και Β’ που εργάζονται στους θαλάµους κινηµατογραφικής
µηχανής κινηµατογράφων Α’ και Β’ προβολής όλης της Χώρας, καταβάλλεται
επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 5% υπολογιζόµενο στο βασικό
µισθό των δικαιούχων, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά (ΣΣΕ 8.3.2006, 
ΣΣΕ 7.4.2008).

4. Στους τα µί ες, άν δρες και γυ ναί κες, που α να φέ ρο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί -
ται ε πί δο µα τα µει α κών λα θών που α νέρ χε ται σε πο σο στό 5% και υ πο λο γί ζε ται
ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών (45/85 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, ΣΣΕ 7.4.2008).

5. O ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να κα λύ πτει τα ο δοι πο ρι κά έ ξο δα των α πα σχο λου µέ -
νων σε αυ τόν µισθωτών µε τά τη λή ξη της ερ γα σί ας τους και ε φό σον δεν υ πάρ -
χει συ γκοι νω νι α κό µέ σο για τη µε τά βα ση τους στο σπί τι τους. Η πιο πά νω κά λυ -
ψη πε ρι λαµ βά νει τις πό λεις της Α θή νας, του Πει ραι ά, της Θεσ σα λο νί κης ό πως
και τα προ ά στι α αυ τών, κα θώς και τις πό λεις που έ χουν πλη θυ σµό πά νω α πό
30.000 κα τοί κους σε ό λη την Ελ λά δα και καλύπτει απόσταση α πό 500 µέ τρα 
µέ χρι 15 χι λιό µε τρα (17/88 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, ΣΣΕ 7.4.2008).

6. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως
φύ λου, σε πο σο στό 10% επί των βασικών µηνιαίων µισθών και σύµ φω να µε τις 
δι α τά ξεις του άρ θρου 20 του Ν.1849/89 (ΣΣΕ 7.4.2008).

1. Με την 5/1982 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς, οι τριετίες ήταν µέχρι έξι (6). Με την 45/85
απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, χορηγήθηκαν δύο (2) ακόµα τριετίες (7η και 8η). Με την από
27.2.2003 ΣΣΕ οι τριετίες έγινα εννέα (9).
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7. Oι βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί των υπαγοµένων στην πα ρού σα µι σθω τών προ σαυ ξά -
νο νται µε ε πί δο µα τέ κνων σε πο σο στό 5% για κά θε έ να και µέ χρι 3 µη ερ γα ζό -
µε να τέ κνα, εφ’  ό σον αυ τά δεν υ πε ρέ βη σαν το 18ο έ τος της η λι κί ας τους. 
Σε πε ρί πτω ση που τα τέ κνα σπου δά ζουν σε ο ποι α δή πο τε α νώ τε ρη ή α νώ τα τη
σχο λή, το ε πί δο µα αυ τό ε ξα κο λου θεί να κα τα βάλ λε ται µέ χρι την α πο φοί τη σή
τους και πά ντως ό χι πέ ρα του 24ου έ τους της η λι κί ας τους  εφ’  ό σον βε βαί ως 
ε ξα κο λου θούν να εί ναι ά γα µα και δεν ερ γά ζο νται (ΣΣΕ 28.2.2000, 
ΣΣΕ 7.4.2008).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 

1. Oι µι σθω τοί που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα και α πα σχο λού νται πριν ή µε τά
α πό τη λή ξη της πε ριό δου λει τουρ γί ας των κι νη µα το γρά φων, για ε γκα τά στα ση ή
άρ ση και µε τα φο ρά των µη χα νη µά των ή για κά θε άλ λη αι τία που συν δέ ε ται πριν
α πό την έ ναρ ξη ή τη λή ξη της θερινής ή χειµερινής πε ριό δου  δι και ού νται για 
κά θε ηµέ ρα α πα σχό λη σης τους α πο ζη µί ω ση, ί ση µε το 1/25 των πιο πά νω κα τω -
τά των ο ρί ων βα σι κών µι σθών, που θα προ σαυ ξά νε ται µε ό λα τα ε πι δό µα τα που
προ βλέ πο νται α πό αυ τή την ρύθ µι ση (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008).

2. ΩΩς χει µε ρι νή πε ρί ο δο λει τουρ γί ας των κι νη µα το γρά φων ο ρί ζε ται η χρο νι κή 
πε ρί ο δος που πε ρι λαµ βά νε ται α πό 5 O κτω βρί ου κά θε έ τους µέ χρι 10 Μαί ου του
ε πο µέ νου έ τους.
Το πιο πά νω χρο νι κό δι ά στη µα  µπο ρεί να αυ ξο µειώ νεται α νά λο γα µε τις και ρι κές
συν θή κες (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008).

3. Oι µι σθω τοί που α να φέ ρο νται στην παρούσα ρύθµιση και α πα σχο λού νται τις 
Κυ ρι α κές και τις ε ξαι ρέ σι µες, βά σει νό µου, ε ορ τές, δι και ού νται προ σαύ ξη ση σε
πο σο στό 75%, η ο ποί α θα υ πο λο γί ζε ται στο 1/25 του µη νιαί ου µι σθού τους, και
για πέντε (5) Κυ ρι α κές το µή να (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008)2

Ε πί σης, οι α πα σχο λού µε νοι µε τά την 10ην νυ κτε ρι νή ώ ρα δι και ού νται προ σαύ -
ξη ση σε πο σο στό 25% η ο ποί α θα υ πο λο γί ζε ται στο νό µι µο ω ρο µί σθιό τους 
και για 3 ώ ρες η µε ρη σί ως (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008)3

Oι πα ρα πά νω προ σαυ ξή σεις δεν συ µπε ρι λαµ βά νο νται στους βα σι κούς µι σθούς
και τα ε πι δό µα τα που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα και ο φεί λο νται ε πι πλέ ον 
(ΣΣΕ 7.4.2008).

4. O µι σθω τός που προ σλαµ βά νε ται για µία πε ρί ο δο, θε ρι νή ή χει µε ρι νή, ό ταν
α πο λυ θεί πριν τη λή ξη της πε ριό δου χω ρίς σπου δαί ο λό γο, δι και ού ται να πά ρει
τις α πο δο χές µέ χρι τη λή ξη της πε ριό δου για την ο ποί α προ σλή φθη κε 
(5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008).

5. Oι µι σθω τοί, που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή, δεν υ πο χρε ού νται να ε κτε λέ σουν
ο ποι α δή πο τε ερ γα σία που δεν α νή κει στην ει δι κό τη τα για την ο ποί α προ σε λή -
φθη σαν, ε κτός α πό έ κτα κτες πε ρι πτώ σεις (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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2. Δ∆εν υπήρχε περιορισµός στις Κυριακές στην 5/1982  ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά
3. Δ∆εν υπήρχε περιορισµός στις ώρες στην 5/1982  ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά
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6. Η σύν θε ση του τε χνι κού προ σω πι κού στο θά λα µο προ βο λής κλπ. πρέ πει να εί -
ναι αυ τή που προ βλέ πε ται α πό τις δι α τά ξεις που ι σχύ ουν και σύµ φω να µε την 
υπ’ αριθµ. 82/79 γνω µο δό τη ση του Νο µι κού Συµ βου λί ου του Κρά τους 
(5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008).

7. Oι µι σθω τοί που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα και α πα σχο λή θη καν στον ί διο ερ γο -
δό τη συ νε χώς πε ρισ σό τε ρες α πό µία πε ριό δους σε θε ρι νό και χει µε ρι νό κι νη µα -
το γρά φο, που εκ µε ταλ λεύ ε ται αυ τός, θε ω ρού νται ό τι διέ πο νται α πό σύµ βα ση 
ερ γα σί ας α ο ρί στου χρό νου (5/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 7.4.2008).

8. 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
ο ρί ζε ται σε 40 ώ ρες και για τις οποίες οφείλονται οι παραπάνω αποδοχές.4

Oι ώ ρες ερ γα σί ας α πό 41 µέ χρι 45 την ε βδο µά δα α µεί βο νται ως υπερεργασία µε
το α ντί στοι χο ω ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τά πο σο στό 25%. Κα τά τα λοι πά ι σχύ -
ουν εν προ κει µέ νω οι δι α τά ξεις της α πό 26.2.75 ΕΓ ΣΣΕ ό πως ι σχύ ει σή µε ρα,
ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (ΣΣΕ 7.4.2008).

9. Τα ποσά σε Ευρώ που προκύπτουν από τον υπολογισµό των παραπάνω
ποσοστών όλων των επιδοµάτων και προσαυξήσεων στρογγυλοποιούνται στη
αµέσως επόµενη ακεραία µονάδα Ευρώ (ΣΣΕ 7.4.2008).

10.Σε καµ µία πε ρί πτω ση οι πα ρα πά νω συ νο λι κές α πο δο χές των υ πα γο µέ νων στην
πα ρού σα µι σθω τών δεν µπο ρεί να υ πο λεί πο νται ε κεί νων που κα θο ρί ζο νται µε 
βά ση την κά θε φο ρά ι σχύ ου σα ΕΓ ΣΣΕ (ΣΣΕ 7.4.2008).

11.Εφαρµογή θεσµικών όρων ΕΓΣΣΕ
Οι θεσµικές ρυθµίσεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας
2008-2009  (προσαύξηση κανονικής άδειας, άδεια σχολικής επίδοσης,
εξοµοίωση αναδόχων γονέων, αύξηση αδείας ασθενείας εξαρτωµένων µελών)
ισχύουν και για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα και
θεωρούνται τµήµα της παρούσας σύµβασης (ΣΣΕ 7.4.2008).

12.Οι θεσµικοί όροι της ΕΓΣΣΕ εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην
παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ισχύοντα στην
παρούσα (Δ∆Α 21/2010).

13.Προηγούµενες και ευνοϊκότερες ρυθµίσεις
α. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις από προηγούµενους Νόµους, Υπουργικές

Αποφάσεις, Δ∆ιοικητικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, Εσωτερικούς Κανονισµούς,
επιχειρησιακή πρακτική ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να
ισχύουν.

β. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ∆Α 21/2010 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν. Ασφάλισης 9/26.5.2010) του κλάδου, καθώς και των
προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή Δ∆Α), εφόσον δεν καταργούνται
ή τροποποιούνται µε την παρούσα (Δ∆Α 24/2011).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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4. Ο χρόνος εργασίας µειώθηκε από 41 ώρες σε 40 από 1.4.1983 (46/1983 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά)
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