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KΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ Y ΠO Δ∆Η ΜΑ ΤΕΡ ΓΑ ΤΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η α πό 14.3.1985 ΣΣE, που κα τάρ γη σε ό λες τις προ γε νέ στε ρες συλ λο γι κές     
ρυθ µί σεις

2. Η υπ' α ριθµ. 62/1989 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
3. Η 56/1990 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4. Η α πό 7.5.1991 ΣΣE
5. Η α πό 3.3.1992 ΣΣE 
6. Η 23/1993 Δ∆Α
7. Η α πό 30.6.1994 ΣΣΕ
8. Η 22/1995 Δ∆Α
9. Η α πό 15.5.1996 ΣΣΕ
10. Η α πό 10.6.1997 ΣΣΕ 
11. Η α πό 1.6.1998 ΣΣΕ 
12. Η α πό 21.6.1999 ΣΣΕ 
13. Η α πό 24.7.2000 ΣΣΕ
14. Η από 12.6.2001 ΣΣΕ
15. Η 36/2002 Δ∆Α
16. Η 32/2003 Δ∆Α
17. Η α πό 7.7.2004 ΣΣΕ
18. Η α πό 18.7.2005 ΣΣΕ
19. Η α πό 18.7.2006 ΣΣΕ
20. Η α πό 20.6.2007 ΣΣΕ
21. Η α πό 21.7.2008 ΣΣΕ
22. Η α πό 17.6.2009 ΣΣΕ

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Eλλη νι κός Σύν δε σµος Bι ο τε χνών - Bι ο µη χά νων Εξαγωγέων υποδηµατοποιών

Ελλάδας, 
2. Oµο σπον δία Bι ο τε χνών Yπο δη µα το ποιών Eλλά δος 
3. Σύν δε σµος Y πο δη µα το ποιών Βο ρεί ου Ελ λά δος

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Oµο σπον δία Eργα του παλ λή λων Κλω στου φα ντουρ γί ας-Ι µα τι σµού-Δ∆έρ µα τος
Eλλά δος (O.Ε.Κ.Ι.Δ∆.Ε.) 
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι υ πο δη µα τερ γά τες-τρι ες ό λης της χώ -
ρας, που δι α κρί νο νται στις εξής κα τη γο ρί ες: 
Α. Aνει δί κευ τοι, Β. Α νει δί κευ τοι µε έ να χρό νο προϋ πη ρε σία στον κλά δο, Γ. Ρέ γου -
λες-βοη θοί ει δι κευ µέ νοι, Δ∆. Ει δι κευ µέ νοι , Ε. Ανειδίκευτοι επιδιορθωτές-τριες και
ΣΤ. Ειδικευµένοι επιδιορθωτές-τριες (ΣΣΕ 17.6.2009).

ΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ 

Mα θη τευ ό µε νοι θε ω ρού νται ό σοι έ χουν συ µπλη ρώ σει το 14ο έ τος της η λι κί ας τους
και πρω το µπαί νουν στον κλά δο της υ πο δη µα το ποιί ας (ΣΣΕ 14.3.1985).
Aνει δί κευ τοι θε ω ρού νται οι πρω το ει σερ χό µε νοι στον κλά δο της υ πο δη µα το ποιί ας
µε τά τη συ µπλή ρω ση του 17ου έ τους της η λι κί ας τους (ΣΣΕ 14.3.1985).
Από 1.1.2010 η µισθολογική κατηγορία  Ανειδίκευτοι καταργείται και εντάσσεται
από την ίδια ηµεροµηνία στην κατηγορία ανειδίκευτοι µε ένα χρόνο προϋπηρεσία
στον κλάδο, µετονοµαζόµενησε ανειδίκευτους µε ένα χρόνο  προϋπηρεσία στον
κλάδο ή χωρίς προϋπηρεσία.
Οι ανειδίκετοι Υποδηµατεργάτες-τριες στο εξής θα αµείβονται σύµφωνα µε τα
ισχύοντα για την κατηγορία ανειδίκευτοι µε ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο. Η
κατηγορία Ανειδίκευτοι Επιδιορθωτές παραµένει ως αυτοτελής κατηγορία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 21.7.2008 σσε (ΣΣΕ 17.6.2009).
ΩΩς βοη θοί ει δι κευ µέ νοι, θε ω ρού νται οι ερ γα ζό µε νοι α νε ξάρ τη τα α πό την ερ γα σία
που κά νουν, εφ' ό σον έ χουν:
• 600 ε πι κολ λη µέ να έν ση µα του κλά δου στο α το µι κό τους βι βλιά ριο του I.K.A. και 
• συ µπλη ρώ σει τε τρα ε τία στον κλά δο, για τον υ πο λο γι σµό της ο ποί ας α παι τού νται

τέσ σε ρα η µε ρο λο γι α κά έ τη ό χι υ πο χρε ω τι κά συ νε χο µέ νης α πα σχο λή σε ως, αρ κεί
για κά θε έ να α πό τα χρό νια που ο ερ γα ζό µε νος α πα σχο λή θη κε στον κλά δο να
έ χει πραγ µα το ποιή σει του λά χι στο 40 η µέ ρες ερ γα σί ας α πό το συ νό λο των 600,
η δε προ ϋ πη ρε σία τους υ πο λο γί ζε ται α πό την πρώ τη η µέ ρα που ει σέρ χε ται ο 
ερ γα ζό µε νος στον κλά δο (ΣΣΕ 30.6.1994).

H τε τρα ε τία α πο δει κνύ ε ται α πό το βι βλιά ριο του I.K.A. και η προ ϋ πη ρε σία υ πο λο γί -
ζε ται α πό την πρώ τη η µέ ρα που µπαί νει ο ερ γα ζό µε νος στον κλά δο.
(ΣΣΕ 14.3.1985)
Eι δι κευ µέ νοι: Θε ω ρού νται ό σοι α πα σχο λού νται σε µία α πό τις πα ρα κά τω ει δι κό τη -
τες γι α  δύο χρό νια:
Kό φτες µη χα νής και χε ριού ε πα νω δερ µά των, πε τσο κό φτες µη χα νής και χε ριού, 
γα ζω τές ο λό κλη ρων φο ντιών, ξε λου ρι στές µη χα νής και χε ριού, κα τα πι α στές και 
µο ντα ρι στές ο λό κλη ρου υ πο δή µα τος, καλ τσα ρι στές τα κου νιών, γε νι κά σο λο θέ τες
ε πί του υ πο δή µα τος, γα ζω τές σό λας µέ σα έ ξω, κα τα σκευ α στές πέ τσι νων τα κου -
νιών, ξύ στες, πα ρα δο τές ο λο κλη ρω µέ νοι.
Eπί σης, ει δι κευ µέ νοι θε ω ρού νται ό σοι προ έρ χο νται α πό τη χει ρο ποί η τη υ πο δη µα το -
ποιία και µπο ρούν να κα τα σκευ ά σουν ο λό κλη ρο υ πό δη µα, ά σχε τα α πό την ερ γα σία
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που τους α να θέ τει ο ερ γο δό της (ΣΣΕ 14.3.1985).
Υπαγωγή Εργαζοµένων σε Επιδιορθωτήρια Υποδηµάτων
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται από 1.3.2008 και οι υποδηµατεργάτες-τριες
που απασχολούνται ως επιδιορθωτές-τριες υποδηµάτων στα επιδιορθωτήρια
υποδηµάτων όλης της χώρας που είναι µέλη της Οµοσπονδίας Βιοτεχνών
Υποδηµατοποιών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 
(ΣΣΕ 21.7.2008)
Α. Ανειδίκευτοι Επιδιορθωτές. Ανειδίκευτοι Επιδιορθωτές θεωρούνται οι

νεοεισερχόµενοι στον κλάδο µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας
τους και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού ως ειδικευµένοι
Επιδιορθωτές.
Τα βασικά ηµεροµίσθια των Ανειδίκευτων Επιδιορθωτών ορίζονται από 1.3.2008
ως εκείνα του Ανειδίκευτου Υποδηµατεργάτη-τριας, όπως διαµορφώνονται µε
βάση το άρθρο 3 και τους λοιπούς όρους της παρούσας και των ισχυουσών
προηγουµένων ΣΣΕ ή Δ∆Α. Συµφωνείται ρητά ότι δεν δηµιουργείται κατηγορία
“Ανειδίκευτου Επιδιορθωτή µε ένα χρόνο προϋπηρεσίας στον κλάδο” κατ’
αναλογία της παρ. 1.1. Β. της παρούσας (ΣΣΕ 21.7.2008).

Β. Ειδικευµένοι Επιδιορθωτές. Ειδικευµένοι Επιδιορθωτές θεωρούνται όσοι έχουν
πραγµατοποιήσει: 
- 600 ηµέρες εργασίας τον κλάδο της υποδηµατοποιίας, δηλ. τις βιοµηχανίες

και τις βιοτεχνίες παραγωγής υποδηµάτων, που διαπιστώνονται µε την
υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων ασφάλισης του Ι.Κ.Α. : ΕΤΑΜ.

- ή όσοι έχουν συµπληρώσει 4 έτη εργασίας στον κλάδο της υποδηµατοποιίας
συνεχόµενα ή διακεκοµµένα.
ΩΩς έτος εργασίας για την ένταξής τους ως ειδικευµένων επιδιορθωτών
θεωρείται η παροχή εργασίας στον κλάδο τουλάχιστον 40 ηµερών ανά έτος.
Η προϋπηρεσία των ειδικευµένων επιδιορθωτών για τη συµπλήρωση των 600
ηµερών εργασίας ή των 40 ηµερών εργασίας ανά έτος υπολογίζεται από την
πρώτη ηµέρα ανάληψης εργασίας στον κλάδο.

Τα βασικά ηµεροµίσθια των Ειδικευµένων Επιδιορθωτών ορίζονται από 1.3.2008 ως
εκείνα του Βοηθού Ειδικευµένου Υποδηµατεργάτη-τριας, όπως διαµορφώνονται µε
βάση το άρθρο 3 και τους λοιπούς όρους της παρούσας και των ισχυουσών
προηγουµένων ΣΣΕ ή Δ∆Α (ΣΣΕ 21.7.2008).

Δ∆. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OΥ
1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων του κλάδου, όπως είχαν διαµορφωθεί

µε βάση την από 21.7.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%,
όπως ο επισυναπτόµενος πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
ρύθµισης (ΣΣΕ 17.6.2009).

2. Για τον προσ δι ο ρι σµό των α πο δο χών των α νει δί κευ των ερ γα τών α να γνω ρί ζε ται
κά θε προ ϋ πη ρε σία σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆Α 62/89).
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3. Ό σοι α πα σχο λού νται στην κα τα σκευ ή υ πο δη µά των ο λό κλη ρων χει ρο ποί η των,
α µεί βο νται µε η µε ρο µί σθιο που κα θο ρί ζε ται µε απ' ευ θεί ας συµ φω νία µε τους 
ερ γο δό τες, που δεν µπο ρεί να εί ναι µι κρό τε ρο α πό το µε ρο κά µα το του ει δι κευ -
µέ νου για το ω ρά ριο που ι σχύ ει α πό τη ρύθµιση αυ τή (ΣΣΕ 14.3.1985, 
ΣΣΕ 21.7.2008).

Ε.  EΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Α νά λο γα µε τα χρό νια υ πη ρε σί ας στον ί διο ή άλ λο ερ γο δό τη του ι δί ου κλά δου
της υ πο δη µα το ποιί ας, χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας 5% µε τά την
συ µπλή ρω ση τριών ε τών υ πη ρε σί ας και µέ χρι 3 τρι ε τί ες (ΣΣΕ 14.3.1985). Α πό
1.4.1995 χο ρη γεί ται τέ ταρ τη τρι ε τία εκ πο σο στού 5% (22/95 Δ∆Α). Σε εφαρµογή
του άρθρου 3 της από 12.6.2001 ΣΣΕ, από 1.9.2002 χορηγείται στους
υποδηµατεργάτες και υποδηµατεργάτριες όλων των κατηγοριών µε
συµπληρωµένη 15ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, προσαύξηση πέµπτης τριετίας
σε ποσοστό 5%, που υπολογίζεται επί του βασικού ηµεροµισθίου (Δ∆Α 36/2002).
Χορηγείται µία επιπλέον τριετία στους υπαγόµενους στην παρούσα µε τη
συµπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας, ως εξής: από 1.3.2008 σε ποσοστό 2,5% και
από 1.1.2009 σε ποσοστό 2,5%, ώστε το ποσοστό της τριετίας, την 1.1.2009, να
ανέλθει στο 5% (ΣΣΕ 21.7.2008).
Για τον υ πο λο γι σµό της τρι ε τούς προ ϋ πη ρε σί ας α παι τεί ται η πραγ µα το ποί η ση
του λά χι στον 400 η µε ρο µι σθί ων σε τρία χρό νια α πα σχό λη σης και ε λά χι στη πραγ -
µα το ποί η ση 110 η µε ρο µι σθί ων κατ' έ τος (Δ∆Α 23/1993).
Oι α πό φοι τοι της Σχο λής δι ε τούς φοι τή σε ως του EΛKEΔ∆E δι και ού νται µιάς τρι ε -
τί ας, µε την πρό σλη ψή τους, πλέ ον των ό σων τυ χόν έ χουν δι α νύ σει στον κλά δο
(ΣΣΕ 7.5.1991).

2. Xο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σε ό λους τους εγ γά µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως
φύ λου σε πο σο στό 10% (Δ∆Α 62/1989).

3. Ό λα τα ε πι δό µα τα που ι σχύ ουν µε βά ση προη γού µε νες συλ λο γι κές συµ βά σεις
ερ γα σί ας ή Δ∆ι αι τη τι κές Α πο φά σεις υ πο λο γί ζο νται στα βα σι κά η µε ρο µί σθια που
δι α µορ φώ νο νται µε τά τον υ πο λο γι σµό των αυ ξή σε ων που α να φέ ρο νται στο 
άρ θρο για τα η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 24.7.2000 και ΣΣΕ 17.6.2009).

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

1. Χρόνος εργασίας
Ό λοι οι ερ γα ζό µε νοι στην υ πο δη µα το ποιία α πα σχο λού νται 40 ώ ρες και 5 η µέ ρες
την ε βδο µά δα α πό Δ∆ευ τέ ρα µέ χρι Πα ρα σκευ ή και α µεί βο νται µε 6 η µε ρο µί σθια.
H ερ γα σία µε τά τις 40 ώ ρες και µέ χρι τις 48 ώ ρες ρυθ µί ζε ται σύµ φω να µε την
E.Γ.Σ.E.E. (ΣΣΕ 14.3.1985).

2. α) Ό λοι οι υ πο δη µα τερ γά τες που εί ναι µα θη τές ή σπου δα στές λυ κεί ων ή σπου -
δα στές εκ παι δευ τι κών ι δρυ µά των γε νι κά ερ γά ζο νται τριά ντα έ ξι (36) ώ ρες την
ε βδο µά δα και πλη ρώ νο νται έ ξι (6) η µε ρο µί σθια.
H ι διό τη τά τους αυ τή θα α πο δει κνύ ε ται µε πι στο ποι η τι κό της σχο λής.
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β) Oι πα ρα πά νω µα θη τές και σπου δα στές δι και ού νται ά δει α µι ας ε βδο µά δας µε
α πο δο χές  κα τά τη διάρ κει α των ε ξε τά σε ων.

γ) Oι µα θη τές της σχο λής µα θη τεί ας του κλά δου και γε νι κά των σχο λών του
O.A.E.Δ∆. προ σλαµ βά νο νται κα τά προ τε ραι ό τη τα (ΣΣΕ 14.3.1985).

3. H πλη ρω µή γί νε ται σε ό λους τους ερ γα ζο µέ νους µε ε ξο φλη τι κή α πό δει ξη του λά -
χι στον κά θε µή να. (ΣΣΕ 14.3.1985)

4. Eί ναι υ πο χρε ω τι κή για τους ερ γο δό τες η ε ξα σφά λι ση 4,5 η µε ρο µι σθί ων την
ε βδο µά δα στην πε ρί ο δο 15/12-28/12 και α πό 1/7-30/8 κά θε χρό νου.
Oι προ βλε πό µε νες πιο κά τω Eπι τρο πές Δ∆ι αι τη σί ας µπο ρούν, µε τά α πό προ σφυ -
γή του ε νός των συµ βαλ λό µε νων µε ρών ή και ε νός µό νο ερ γο δό τη, να προ βούν
στη µε τά θε ση των πα ρα πά νω πε ριό δων ερ γα σί ας ή αρ γί ας των ερ γο στα σί ων για
έ να δε κα πεν θή µε ρο (ΣΣΕ 14.3.1985).

5.  Ά δει α γάµου και γέν νη σης τέ κνου
Χορηγείται στους εργαζόµενους 2 µέρες άδεια γάµου µε αποδοχές 
(ΣΣΕ 14.3.1985).
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε 
α πο δο χές (ΣΣΕ 24.7.2000).     

6. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Α πό 1.1.2000 ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών
στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη
και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α τριά ντα (30) ερ γα σί µων
η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή ει κο σι -
πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης 
ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας. 
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας,
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και
είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 21.7.2008).

7. Oι χώ ροι ερ γα σί ας πρέ πει να εί ναι δι αρ ρυθ µι σµέ νοι έ τσι, ώ στε να ε ξα σφα λί ζουν
τους ό ρους υ γι ει νής και α σφά λει ας των ερ γα ζο µέ νων.
Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να έ χουν στα ερ γο στά σια και στις βι ο τε χνί ες ει δι κό
χώ ρο για φα γη τό. Eπί σης, ντου λά πια για ρού χα, α πο χω ρη τή ρια σύγ χρο να, βρύ -
σες για πλύ σι µο, φαρ µα κεί ο µε ό λα τα α πα ραί τη τα φάρ µα κα (ΣΣΕ 14.3.1985).
Η έγκυος θα εργάζεται σε ελαφρότερη δουλειά κοινής αποδοχής και
απαγορεύεται η απόλυσή της για ένα χρόνο µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 14.3.1985).

8. Xο ρη γεί ται σε ό λους τους ερ γα ζο µέ νους-νες µι σό λί τρο πα στε ρι ω µέ νο γά λα ή 
έ να α να ψυ κτι κό του λά χι στον 250 ml (χι λι ο στά λί τρου) κα θη µε ρι νά κα τά την α πό -
λυ τη ε πι λο γή του ερ γα ζό µε νου (ΣΣΕ 3.3.1992).

9. O ερ γο δό της, σε πε ρί πτω ση α νά γκης, δι και ού ται να αλ λά ξει προ σω ρι νά θέ ση
στον ερ γα ζό µε νο, εφ' ό σον δεν µειώ νο νται οι α πο δο χές του και η αλ λα γή δεν 
εί ναι βλα πτι κή. O ερ γα ζό µε νος υ πο χρε ού ται να ε κτε λεί και άλ λη ερ γα σία µι κρής
διάρ κει ας, αν του ζη τη θεί α πό τον ερ γο δό τη (ΣΣΕ 14.3.1985).
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10. α. Aπα γο ρεύ ε ται η ερ γα σία µε το κοµ µά τι (καλ φα λί κι) (ΣΣΕ 14.3.1985).
β. Η πληρωµή γίνεται σε όλους τους εργαζόµενους µε εξοφλητική απόδειξη

τουλάχιστον κάθε µήνα (ΣΣΕ 14.3.1985).
11.Aπα γο ρεύ ε ται στους υ πο δη µα τερ γά τες να ερ γά ζο νται και σε άλ λο ερ γο δό τη 

υ πο δη µα το ποιί ας, µε τά τη συ µπλή ρω ση κα νο νι κού ω ρα ρί ου.
Στην πε ρί πτω ση αυ τή ο ερ γο δό της δι και ού ται να κα ταγ γεί λει τη σύµ βα ση ερ γα -
σί ας µο νο µε ρώς, σύµ φω να µε την πα ρού σα ρύθ µι ση το ερ γο δο τι κό και ερ γα τι κό
σω µα τεί ο µπο ρούν µε κοι νή αί τη ση προς τα Yπουρ γεί α Eργα σί ας και Bι ο µη χα νί -
ας να ζη τή σουν την α νά κλη ση της ά δει ας λει τουρ γί ας, που α πα σχο λεί ερ γα ζό µε -
νους πέ ραν του κα νο νι κού ω ρα ρί ου και που έ χουν πλή ρη α πα σχό λη ση σε άλ λη
ε πι χεί ρη ση (ΣΣΕ 14.3.1985).

12.H κα ταγ γε λία της σύµ βα σης ερ γα σί ας θα γί νε ται γρα πτή και για ό σους δεν 
έ χουν συ µπλη ρώ σει δύο µή νες ερ γα σί ας, για να µπο ρεί να χρη σι µο ποι η θεί
α πό τον ερ γα ζό µε νο στον O.A.E.Δ∆.
H πα ρά λει ψη ό µως της γρα πτής κα ταγ γε λί ας δεν δη µι ουρ γεί α κυ ρό τη τα της   
α πό λυ σης (ΣΣΕ 14.3.1985).

13.Eάν ο ερ γο δό της κα θυ στε ρεί δε δου λευ µέ να η µε ρο µί σθια, δώ ρα ή ά δει ες και ο
ερ γα ζό µε νος τον κα ταγ γεί λει, ο ερ γο δό της µε τά την έκ δο ση κα τα ψη φι στι κής ή
κα τα δι κα στι κής α πό φα σης σε βά ρος του υ πο χρε ού ται, αν τον έ χει α πο λύ σει, να
τον ε πα να προ σλά βει και να τον α πα σχο λεί στην ε πι χεί ρη σή του ε πί έ να χρό νο
του λά χι στον (ΣΣΕ 14.3.1985).
Oι προ βλε πό µε νες πιο κά τω Eπι τρο πές Δ∆ι αι τη σί ας µπο ρούν, µε τά α πό προ σφυ -
γή του ε νός των συµ βαλ λό µε νων µε ρών ή και ε νός µό νο ερ γο δό τη, να προ βούν
στη µε τά θε ση των πα ρα πά νω πε ριό δων ερ γα σί ας ή αρ γί ας των ερ γο στα σί ων για
έ να δε κα πεν θή µε ρο (ΣΣΕ 14.3.1985).

14.Για την α ντι µε τώ πι ση προ βλη µά των που προ κύ πτουν α πό την ε φαρ µο γή της
ρύθ µι σης αυ τής και α κό µα για την α ντι µε τώ πι ση και µε λέ τη γε νι κό τε ρα προ βλη -
µά των του κλά δου της υ πο δη µα το ποιί ας, δη µι ουρ γού νται δύο πε ντα µε λείς Eπι -
τρο πές. Mία στη Θεσ σα λο νί κη µε αρ µο διό τη τα για τη Mα κε δο νία και Θρά κη και
µία στην Aθή να µε αρ µο διό τη τα για την υ πό λοι πη χώ ρα. Aπο τε λεί ται η κά θε µία
α πό 2 µέ λη που υ πο δεί χνο νται α πό την O.E.Κ.Ι.Δ∆.E. και 2 µέ λη που υ πο δεί χνο νται
α πό τον E.Λ.Σ.E.B.B.Y.E. και την O.B.Y.E. και έ ναν κοι νής ε µπι στο σύ νης Πρό ε -
δρο.
Σε έ να µή να α πό τη δη µο σί ευ ση της πα ρού σας στην Eφη µε ρί δα της Kυ βέρ νη σης
ή την κα τά θε σή της στο Eι ρη νο δι κεί ο Aθη νών οι εν δι α φε ρό µε νες ορ γα νώ σεις
πρέ πει να γνω ρί σουν στο Yπουρ γεί ο Eργα σί ας τις συν θέ σεις των 2 Eπι τρο πών
(ΣΣΕ 14.3.1985).

15.Oι δι α τά ξεις των άρ θρων 5 (µε ρι κή α πα σχό λη ση), 6 (ά δει α γά µου), 7 (ά δει α  
µη τρό τη τας), 8 (γο νι κή ά δει α α να τρο φής), 9 (ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας των
παι διών) και 10 (νυ κτε ρι νή ερ γα σία ε γκύ ων γυ ναι κών) της α πό 9.6.1993
ΕΓ ΣΣΕ έ χουν ε φαρ µο γή α πό 1 Νο εµ βρί ου 1993 και για τους υ πα γό µε νους στην
πα ρού σα µι σθω τούς (Δ∆Α 23/1993).

16.Ι σχύ ουν ό λα τα θε σµι κά που πε ριέ χει η ΕΓ ΣΣΕ ό πως τα άρ θρα 4, 5, 6 του έ τους
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1994-95, που α φο ρούν τις α πο ζη µιώ σεις των ερ γα το τε χνι τών, την ά δει α για
συµµε το χή σε ε ξε τά σεις και την α µοι βή των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών α ντί στοι χα.
(ΣΣΕ 30.6.1994)

17. Ά δει α για συµ µε το χή στις ε ξε τά σεις
Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 του
Ν.1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12.4.1996 χο -
ρη γεί ται και στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο
έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α των σπου δών, που
κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ -
τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να (ΣΣΕ 1.6.1998).

18. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993, έ χουν και οι θε τοί γο νείς
των παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών (ΣΣΕ 24.7.2000).

19. Ά δει α µη τρό τη τας
Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά  τον το κε τό 
(ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται
κατ’  αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου -
θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 (ΣΣΕ 24.7.2000).
“O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε -
τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι -
η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της
α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο -
λι κής α δεί ας δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε
τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις”.

20.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων
παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 24.7.2000).
Από 1.1.2008  αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του
άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι διών και κα -
θο ρί ζε ται σε 14 ερ γά σι µες η µέ ρες κάθε ηµερολογιακό έτος ε φό σον ο ερ γα ζό µε -
νος/η προστατεύει τρία παι διά και πά νω (ΣΣΕ 21.7.2008).

21. Α πο ζη µί ω ση ερ γα το τε χνι τών
Oι  α πο ζη µιώ σεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του
2000-2001 (άρθρο 5) και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται
ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας :

Προϋπηρεσία Αποζηµίωση
•Aπό 2 µή νες ως 1 έ τος                            :  5 η µε ρο µί σθια
•Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο ως 2 έ τη        :  7 η µε ρο µί σθια
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•Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη          : 15 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 10 έ τη        :  30 η µε ρο µί σθια
•Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 15 έ τη      :  60 η µε ρο µί σθια
•Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 20 έ τη      :  100 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 25 έ τη      :  120 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 30 έτη      :  140 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω          :  160 η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 7.7.2004)

22. Συνδικαλιστική εισφορά
Ε πι χει ρή σεις που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση και α πα σχο λούν στην 
αρ χή κά θε η µε ρο λο γι κού έ τους του λά χι στον 35 µι σθω τούς, εί ναι υ πο χρε ω µέ νες
να πα ρα κρα τούν  κα τά την ε ξό φλη ση των α πο δο χών των ερ γα ζο µέ νων κά θε µή -
να, αρ χής γι νο µέ νης α πό 1ης Νο εµ βρί ου 1993, την συν δρο µή των ερ γα ζο µέ νων
- µε λών πρω το βαθ µί ων συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων - µε λών της 
O µο σπον δί ας Ερ γα τών Δ∆έρ µα τος Ελ λά δος και να την α πο δί δουν σ’ αυ τές. Για
να γί νει η πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής α παι τεί ται έγ γρα φη
δή λω ση της πρω το βαθ µί ου ορ γα νώ σε ως των ερ γα ζο µέ νων προς την ε πι χεί ρη -
ση. Με την ί δια δή λω ση η δι και ού χος ορ γά νω ση των ερ γα ζο µέ νων ο φεί λει να
γνω στο ποιή σει στην ε πι χεί ρη ση τα ο νο µα τε πώ νυ µα των µε λών της, το πο σό της
συν δρο µής και τον τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό στον ο ποί ο θα κα τα τί θε νται τα 
πα ρα κρα τού µε να πο σά κα θώς και τη συ χνό τη τα της α πο δό σε ως των πα ρα κρα -
του µέ νων πο σών στην τρά πε ζα. Η δή λω ση αυ τή πρέ πει να ε πα να λαµ βά νε ται κά -
θε φο ρά που µε τα βάλ λο νται αυ τά τα στοι χεί α. Κά θε ερ γα ζό µε νος µέ λος της
πρω το βαθ µί ου ορ γά νω σης  µπο ρεί µε δή λω σή του προς την ε πι χεί ρη ση και την
ορ γά νω σή του, να ζη τή σει την δι α κο πή της πα ρα κρα τή σε ως αυ τής, η δε 
ε πι χεί ρη ση εί ναι υ πο χρε ω µέ νη να δι α κό ψει την πα ρα κρά τη ση α πό τον ε πό µε νο
της δη λώ σε ως µή να (Δ∆Α 23/1993).

23.Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του
έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της
άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 7.7.2004).
Άρθρο 5. Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα
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 αίτησή 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 χορηγείται
εφάπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 7.7.2004).

24.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
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αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και
ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 7.7.2004).

25.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
του εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 7.7.2004).

26.Αλλοδαποί εργαζόµενοι
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγωνρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν
διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασία τους.
Επιπλέον επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς
εργαζόµενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνετια επιβεβληµένο από την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να
ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε την νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην
Ελλάδα (ΣΣΕ 7.7.2004).

27.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΣΣΕ 7.7.2004)

Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής-τρια, οι εργαζόµενοι γονείς
δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά   από
άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους,
µέχρι τη συµπλήρωση 4 εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά και
για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του
παιδιού (ΣΣΕ 21.7.2008).
Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
των Σ.Σ.Ε. του κλάδου και των Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆.Α.) που είναι σε ισχύ και
αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων,
που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους
γονείς (ΣΣΕ 21.7.2008).
28.Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο της πρόσληψης. 
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι
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υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και
των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε
πλευράς (ΣΣΕ 7.7.2004).

29.Επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου

δυναµικού και η επαγγελµατική κατάρτιση συνιστούν ουσιαστικούς
παράγοντες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας  στον κλάδο. Δ∆ιαπιστώνουν
επιπλέον ότι για τη βελτίωση του ισχύοντος συστήµατος εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής κατάρτισης απαιτείται µεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση
των διαθέσιµων για τους ανωτέρω σκοπούς εθνικών πόρων στη χώρα και
ειδικά των πόρων ΛΑΕΚ (0,45%), η οποία αξιοποίηση, µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου.

2. Τα συµβαλλόµενα µέρη επιπλέον συµφωνούν: 
α) Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω χρειάζεται νέα νοµοθετική ρύθµιση που

θα θεσµοθετεί νέο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα παρέχεται η
ευχέρεια δηµιουργίας κλαδικής δοµής διαχειρίσης της εισφοράς 0,45% για
την επαγγελµατική κατάρτιση σε κλασικό επίπεδο ή σε επίπεδο οµάδας
συναφών κλάδων.

β) Τη σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας για τη δηµιουργία φορέα µε βασικό
στόχο τη συλλογή και διαχείριση της εισφοράς 0,45%  για την επαγγελµατική
κατάρτιση σε κλαδικό επίπεδο καθώς και για την αντιµετώπιση ζητηµάτων
που αφορούν την υποστήριξη για ανάπτυξη-βελτίωση και αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων,
την υλοποίηση κοινωνικών µελετών κ.λπ.

γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση όλων των αρµόδιων φορέων (Υπ. Απασχ.-ΟΑΕΔ∆ κ.λπ.) για
αλλαγή του θεσµικού πλαισίου ώστε να µπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει
τους διαθέσιµους πόρους µε στόχο την αποτελεσµατική οργάνωση και
λειτουργία του συστήµατος εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης σε
κλαδικό επίπεδο και  µέσω φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης που θα
αποφασίζουν τα µέρη (ΣΣΕ 17.6.2009).

30.Εφαρµογή θεσµικών ρυθµίσεων ΕΓΣΣΕ
α. Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς εφαρµόζονται, δυνάµει της

παρ.1 του άρθρου 8 Ν. 1876/90, και τα άρθρα 4,5,6,7,8,9 και 10 της από
15.4.2002 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, όπως ισχύουν
(Δ∆Α 36/2002).

β. Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως σήµερα ισχύουν,
εφαρµόζονται και για τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση µισθωτούς
εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι (ΣΣΕ 18.7.2006).

31.Τελικές διατάξεις - Γενικές ρυθµίσεις
α. Κά θε διά τα ξη προϋπάρχουσας ΣΣΕ ή Δ∆Α για τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί -

ας των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο νται στην πα ρού σα και δεν εί ναι α ντί θε τη 
µ’ αυ τήν ε ξα κο λου θεί να ι σχύ ει. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που
προβλέπονται από όρους ατοµικής σύµβασης εργασίας, νόµους, προεδρικά
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διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν
(ΣΣΕ 17.6.2009).

β. Όλοι οι όροι της ΕΓ ΣΣΕ, που ρυθµίζουν θεσµικά θέµατα όρων εργασίας,
προστασίας µητρότητας, αδειών εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην
παρούσα, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι 
(ΣΣΕ 17.6.2009).

γ. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους των υπό της
παρούσης κατά περίπτωση καθοριζοµένων δε µειώνονται (ΣΣΕ 17.6.2009).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΩΝ ΥΠΟΔ∆ΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ
ΑΠΟ 1.3.2007

ΆΓΑΜΟΙ
1.3.2007

ΈΓΓΑΜΟΙ
1.3.2007

ΑΝΕΙΔ∆ΙΚΕΥΤΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 29,82 32,80
Α’ ΤΡΙΕΤΙΑ 31,31 34,29
Β’ ΤΡΙΕΤΙΑ 32,80 35,78
Γ’ ΤΡΙΕΤΙΑ 34,29 37,27
Δ∆’ ΤΡΙΕΤΙΑ 35,78 38,76
Ε’ ΤΡΙΕΤΙΑ 37,28 40,26

ΑΝΕΙΔ∆ΙΚΕΥΤΟΣ µε ένα χρόνο στον κλάδο 32,03 35,23
Α’ ΤΡΙΕΤΙΑ 33,63 36,83
Β’ ΤΡΙΕΤΙΑ 35,23 38,43
Γ’ ΤΡΙΕΤΙΑ 36,83 40,03
Δ∆’ ΤΡΙΕΤΙΑ 38,44 41,64
Ε’ ΤΡΙΕΤΙΑ 40,04 43,24

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΡΕΓΟΥΛΕΣ χωρίς προϋπηρεσία 34,67 38,14
Α’ ΤΡΙΕΤΙΑ 36,40 39,87
Β’ ΤΡΙΕΤΙΑ 38,14 41,61
Γ’ ΤΡΙΕΤΙΑ 39,87 43,34
Δ∆’ ΤΡΙΕΤΙΑ 41,60 45,07
Ε’ ΤΡΙΕΤΙΑ 43,34 46,81

ΕΙΔ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ χωρίς προϋπηρεσία 37,14 40,85
Α’ ΤΡΙΕΤΙΑ 39,00 42,71
Β’ ΤΡΙΕΤΙΑ 40,85 44,56
Γ’ ΤΡΙΕΤΙΑ 42,71 46,42
Δ∆’ ΤΡΙΕΤΙΑ 44,57 48,28
Ε’ ΤΡΙΕΤΙΑ 46,43 50,14
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