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των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις
Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών 

και Δ∆ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου
ό λης της χώ ρας
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ Ε ΡΕY ΝΑΣ-Ε ΞO ΡY ΞΗΣ, ΜΕ ΛΕ ΤΩΩΝ

ΚΑΙ Δ∆Ι Ϋ ΛΙ ΣΗΣ ΑΡ ΓOY ΠΕ ΤΡΕ ΛΑΙ OY O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΕΛHΦΘΗ ΣΑΝ ΥΠOΨΗ

1. Δ∆.Α. 14/1993 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/26.7.1993)

2. Δ∆.Α. 17/1994 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/15.9.1994)

3. Δ∆.Α. 37/1995 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 26/3.11.1995)

4. Δ∆.Α. 41/1996 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 27/23.9.1996)

5. Δ∆.Α. 55/1997 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 35/12.9.1997)

6. Δ∆.Α. 60/1998 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 39/26.10.1998)

7. Δ∆.Α. 11/1999 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 6/29.4.1999)

8. Δ∆.Α. 48/2000 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 34/5.12.2000)

9. Δ∆.Α. 11/2002 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 5/17.6.2002)

10. Δ∆.Α. 57/2003 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 43/3.11.2003)

11. Δ∆.Α. 59/2004 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 42/29.12.2004)

12. Δ∆.Α. 35/2006 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 18/1.8.2006)

13. Δ∆.Α. 31/2007 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 17/9.7.2007)

14. Δ∆.Α. 20/2009 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης 12/21.7.2009)

15. Δ∆.Α. 8/2010 (Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν. Ασφάλισης 3/12.3.2010)

Β.  ΜEΡΗ ΤΗΣ ΣΥΛ ΛOΓΙΚHΣ Δ∆Ι Α ΦOΡAΣ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Σύν δε σµος Ελ λη νι κών Βι ο µη χα νιών1

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα ζο µέ νων στα Πετρελαιειδή, Δ∆ι υ λι στή ρια και 
Χη µι κή Βι ο µη χα νία

Γ. ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις όρους της ρύθµισης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται
στις επιχειρήσεις έρευνας-εξόρυξης, µελετών και διύλισης αργού πετρελαίου όλης
της χώρας (Δ∆Α 8/2010).

1. Σε ρυθµίσεις προηγούµενων ετών συµ µε τεί χε και ο Σύνδεσµος ΑΕ και Ε ΠΕ
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Δ∆.  YΠΗ ΡΕ ΣΙ Α ΚΑ ΚΑ ΘΗ ΚOΝΤΑ-ΚΑ ΤΗ ΓOΡΙ ΕΣ ΠΡOΣΩΩ ΠΙ ΚOY

1. Το κά θε εί δους προ σω πι κό, που α πα σχο λεί ται στις ε πι χει ρή σεις του κλά δου
α σκεί τα ει δι κά κα θή κο ντα, που α ντι στοι χούν στη θέ ση ερ γα σί ας του και τα 
ο ποί α πε ρι γρά φο νται στους κά θε εί δους κα νο νι σµούς ερ γα σί ας και λει τουρ γί ας
των ε πι χει ρή σε ων κα θώς και ε κεί να που α να θέ τουν σ’ αυτό οι προϊ στά µε νοί ή οι
εντεταλµένοι των επιχειρήσεων ή έ χει των µέχρι σήµερα κα θι ε ρώ σει σε κάθε
επιχείρηση η πρα κτι κή της ε παγ γελ µα τι κής τους ει δι κό τη τας (Δ∆Α 37/1995).

2. Το κά θε εί δους προ σω πι κό των ε πι χει ρή σε ων κα τα νέ µε ται στις α κό λου θες µι σθο -
λο γι κές κα τη γο ρί ες για τις ο ποί ες προ βλέ πο νται α νά κα τη γο ρία και ει δι κό τη τα τα
α κό λου θα κα θή κο ντα :(Δ∆Α 14/1993).

Α. ΤΕ ΧΝΙ ΚO ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚO

α. Κα τη γο ρία Τ1 - Ε πό πτες

Oι υ πάλ λη λοι της κα τη γο ρί ας αυ τής εί ναι υ πεύ θυ νοι συ ντο νι στές σε τµή µα των
ε γκα τα στά σε ων και ερ γά ζο νται κα τά πε ρί πτω ση µό νοι ή µε ο µά δες ερ γο δη γών ή
τε χνι κών/χει ρι στών τις ο ποί ες κα θο δη γούν για την ε κτέ λε ση συ γκε κρι µέ νου 
έρ γου. Ευ θύ νη τους εί ναι: 

α. Η σω στή/α σφα λής και α πο δο τι κή χρή ση του ε ξο πλι σµού και η α ξι ο ποί η ση της
ερ γα σί ας του προ σω πι κού του το µέα τους.

β. Η συµ µε το χή στην στε λέ χω ση των α γη µά των πυ ρα σφά λει ας σύµ φω να µε τις
δι α δι κα σί ες πυ ρα σφά λει ας.

γ. Η εκ παί δευ ση του προ σω πι κού.
δ. Η τή ρη ση ό λων των µη τρώ ων, αρ χεί ων κ.λπ., η εκ πό νη ση προ γραµ µά των.
ε. οι πα ραγ γε λί ες υ λι κών και ό τι άλ λο προ βλέ πε ται α πό τις σχε τι κές δι α δι κα σί ες

λει τουρ γί ας της ε πι χεί ρη σης

β. Κα τη γο ρία Τ2 - Ερ γο δη γοί Α’
Oι υ πάλ λη λοι αυ τής της κα τη γο ρί ας ερ γά ζο νται εί τε µό νοι τους εί τε ως ε πι κε φα -
λείς ο µά δας τε χνι κών/χει ρι στών για την ε κτέ λε ση συ γκε κρι µέ νου έρ γου που
τους α να τί θε ται κα τά τις α παι τή σεις της ε πι χεί ρη σης. Ευ θύ νη τους εί ναι:

α. Η σω στή και α πο δο τι κή λει τουρ γία και συ ντή ρη ση των ε γκα τα στά σε ων.
β. Η α πο δο τι κή α ξι ο ποί η ση της ερ γα σί ας των υ φι στα µέ νων τους.
γ. Η α σφά λει α και η κα θα ριό τη τα του χώ ρου ευ θύ νης τους.
δ. Η συ νε χής εκ παί δευ ση των υ φι στα µέ νων τους.
ε. Η σω στή ε πι κοι νω νία µε ό λα τα κλι µά κια.

στ. Η συµ µε το χή στα α γή µα τα πυ ρα σφά λει ας σύµ φω να µε τις ι σχύ ου σες δι α δι κα -
σί ες πυ ρα σφά λει ας.
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γ. Κα τη γο ρία Τ3 - Ερ γο δη γοί Β’

Oι υ πάλ λη λοι της κα τη γο ρί ας αυ τής α ντι κα θι στούν τον ερ γο δη γό κα τά την α που -
σία του και α πο τε λούν την εν διά µε ση ι ε ραρ χι κή βαθ µί δα µε τα ξύ ερ γο δη γού και
χει ρι στή, προ σφέ ρο ντας τις υ πη ρε σί ες τους σε σχέ ση µε τις δύο αυ τές βαθ µί δες
α νά λο γα µε τις α νά γκες της ε πι χεί ρη σης και την ε ντο λή των προϊ στα µέ νων τους
και συµ µε τέ χουν στα α γή µα τα πυ ρα σφά λει ας σύµ φω να µε τις ι σχύ ου σες δι α δι -
κα σί ες πυ ρα σφά λει ας.

δ. Λοι πό τε χνι κό προ σω πι κό

Το λοι πό τε χνι κό προ σω πι κό κα τα νέ µε ται σε τέσ σε ρις κα τη γο ρί ες χει ρι στών και
µία δό κι µων τε χνι κών χει ρι στών, ως ε ξής:

Κα τη γο ρία Τ4 τε χνί τες Α’ - Χει ρι στές Α’
Κα τη γο ρία Τ5 τε χνί τες Β’ - Χει ρι στές Β’
Κα τη γο ρία Τ6 τε χνί τες Γ’ - Χει ρι στές Γ’
Κα τη γο ρία Τ7 τε χνί τες Δ∆’ - Χει ρι στές Δ∆’
Κα τη γο ρία Τ8 Δ∆ό κι µοι τε χνί τες-χει ρι στές (νε ο προ σλαµ βα νό µε νοι µέ χρι συ µπλη -
ρώ σε ως ε νός έ τους α πα σχό λη ση στην ε πι χεί ρη ση)

Στις πα ρα πά νω, Τ4 µέ χρι και Τ8, κα τη γο ρί ες υ πά γο νται οι Τε χνί τες Συ ντη ρή σε ως
(ε φαρ µο στές, η λε κτρο τε χνί τες, τε χνί τες ε πι σκευ ών κι νη τού ε ξο πλι σµού, συ γκολ -
λη τές µε τάλ λων, σω λη νουρ γοί, τε χνί τες λε πτών ορ γά νων, τε χνί τες ερ γα λει ο δό -
τες, τορ να δό ροι, λε βα δό ροι, φρε ζα δό ροι, πλα νι α δό ροι κ.λπ.), οι χει ρι στές πα ρα -
γω γής γε νι κά, οι χει ρι στές δι α κι νή σε ως (καυ σί µων και λι πα ντι κών), οι χει ρι στές
α νυ ψω τι κών κ.λπ. µη χα νη µά των, οι χει ρι στές προ βλή τας, οι χει ρι στές Χη µεί ου, οι
τε χνί τες Πυ ρα σφά λει ας, οι τε χνί τες Τε χνι κών Ε λέγ χων και οι τε χνί τες ευ πρε πι -
σµού.

Στα γε νι κά κα θή κο ντα του προ σω πι κού των α νω τέ ρω κα τη γο ριών συ µπε ρι λαµ βά -
νο νται:

α. Η α πο δο τι κή και πα ρα γω γι κή χρή ση του ε ξο πλι σµού.

β. Η α σφά λει α του χώ ρου ευ θύ νης τους.

γ. Η κα θα ριό τη τα του χώ ρου ερ γα σί ας τους και των µη χα νη µά των.

δ. Η πρω το γε νής συ ντή ρη ση του ε ξο πλι σµού που χει ρί ζο νται (η πρω το γε νής συ -
ντή ρη ση ή συ ντή ρη ση πρώ του κλι µα κί ου πε ρι λαµ βά νει την ε πι θε ώ ρη ση εν
λει τουρ γία των µη χα νη µά των, τον κα θα ρι σµό και τη λί παν σή τους).

ε. Oι τε χνί τες συ ντή ρη σης που εί ναι ε νταγ µέ νοι στις ο µά δες συ ντή ρη σης µο νά -
δων ο φεί λουν να γνω ρί ζουν ε παρ κώς τη λει τουρ γία των µο νά δων ευ θύ νης
τους. 

στ. Συµ µε τέ χουν στα α γή µα τα πυ ρα σφά λει ας σύµ φω να µε τις δι α δι κα σί ες πυ ρα-
σφά λει ας.
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Β. Δ∆Ι OΙ ΚΗ ΤΙ ΚO ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚO

Oι υ πάλ λη λοι της κα τη γο ρί ας αυ τής έ χουν τα κα θή κο ντα που πε ρι γρά φο νται
στους κα νο νι σµούς λει τουρ γί ας και τις δι α δι κα σί ες ορ γά νω σης των ε πι χει ρή σε -
ων κα θώς και ε κεί να που τους α να θέ τουν οι προϊ στά µε νοί τους ή που έ χει κα θι -
ε ρώ σει η πρα κτι κή της συ γκε κρι µέ νης ε παγ γελ µα τι κής κα τη γο ρί ας. Oι πα ρα πά -
νω κα τη γο ρί ες προ σω πι κού έ χουν ως ε ξής:

Κα τη γο ρία Δ∆1 Y πο µη χα νι κοί Α’ - Α πο θη κά ρι ος

Κα τη γο ρία Δ∆2 Y πο µη χα νι κοί Β’ - Ε λε γκτής Α’ - Προϊ στά µε νοι Y πη ρε σιών - 
Ε πι θε ω ρη τές πλοί ων

Κα τη γο ρία Δ∆3 Y πο µη χα νι κοί Γ’ - Ε λε γκτής Β’ - Προϊ στά µε νοι Y πη ρε σιών Β’
- Αρ χι µά γει ρας - Συ ντο νι στής φορ τώ σε ων Μ-600

Κα τη γο ρία Δ∆4 Σχε δι α στές Α’ - Λο γι στές - Τα µί ας - Y πάλ λη λοι Α’ - 
Αρ χι φύ λα κες - Ε λε γκτής Γ’

Κα τη γο ρία Δ∆5 Y πάλ λη λοι Β’ - Γραµ µα τείς Α’ - Προ γραµ µα τι στές - Βοη θοί 
λο γι στή Α’ - Σχε δι α στές Β’

Κα τη γο ρία Δ∆6 Γραµ µα τείς Β’ - Y πάλ λη λοι Γ’ - Σχε δι α στές Γ’ - Βοη θοί 
λο γι στή Β’ - Φύ λα κες Α’ - O δη γοί Α’ - Νο σο κό µοι Α’

Κα τη γο ρία Δ∆7 Γραµ µα τείς Γ’ - Y πάλ λη λοι Δ∆’ - Νο σο κό µοι Β’ - Φύ λα κες Β’ -
O δη γοί Β’

Κα τη γο ρία Δ∆8 Γραµ µα τείς Δ∆’ - Yπάλ λη λοι Ε’ - Φύ λα κες Γ’ - O δη γοί Γ’ - 
Δ∆α κτυ λο γρά φοι

Κα τη γο ρία Δ∆9 Δ∆ό κι µοι (στην κα τη γο ρία αυ τή υ πά γο νται οι νε ο προ σλαµ-
βα νό µε νοι και µέ χρι έ να χρό νο α πό την πρό σλη ψή τους)

Γ. ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚO ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚO

Το ερ γα τι κό προ σω πι κό κα τα νέ µε ται κα τά ει δι κό τη τα στις α κό λου θες κα τη γο ρί ες:

Κα τη γο ρία Ε1 Ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες Α’
Κα τη γο ρία Ε2 Ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες Β’ - Κα θα ρί στρι ες και Κα θα ρι στές Α’
Κα τη γο ρία Ε3 Ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες Γ’ - Κα θα ρί στρι ες και Κα θα ρι στές Β’

3. Το προ σω πι κό που υ πά γε ται στην πα ρού σα ρύθ µι ση ε ντάσ σε ται σε µι σθο λο γι κή
κα τη γο ρία σύµ φω να µε το α νω τέ ρω άρ θρο 2 παρ. 2 µε βά ση τα τυ πι κά και ου σι -
α στι κά προ σό ντα του κά θε ερ γα ζό µε νου, τον κα νο νι σµό λει τουρ γί ας και ορ γά νω -
σης της ε πι χεί ρη σης και την ε πι κρα τού σα ε πι χει ρη σι α κή συ νή θει α (Δ∆Α 14/93).

4. Το προ σω πι κό για το ο ποί ο δεν προ βλέ πε ται µι σθο λο γι κή κα τη γο ρία για την έ ντα -
ξή του α µεί βε ται σύµ φω να µε τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί ας της ο µοι ο ε παγ -
γελ µα τι κής συλ λο γι κής σύµ βα σης ή δι αι τη τι κής α πό φα σης που κα λύ πτει την
ε παγ γελ µα τι κή του ει δι κό τη τα σε συν δυ α σµό µε τις ει δι κό τε ρες ρυθ µί σεις αυ τής
(Δ∆Α 14/1993).
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Ε.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ Α ΜOΙ ΒΩΩΝ 

1. Oι τα κτι κές α πο δο χές του προ σω πι κού α πο τε λού νται α πό τον βα σι κό µι σθό, ό λα
τα πο σά της Αυ τό µα της Τι µα ριθ µι κής Α να προ σαρ µο γής (Α.Τ.Α.), που δό θη καν
α πό 30.4.1984 και ε ντεύ θεν και τα σχε τι κά ε πι δό µα τα, ό πως ο ρί ζο νται πα ρα κά τω
(Δ∆Α 14/1993).

2. Oι βα σι κοί µι σθοί των ερ γα ζο µέ νων α νά κα τη γο ρία και ει δι κό τη τα, ό πως ί σχυ αν
την 31.12.1992 προ σαυ ξά νο νται δι ορ θω τι κά κα τά 3% α πό 27.3.1993 και έ χουν ως
ε ξής:
α. Βα σι κός µι σθός Τε χνι κού Προ σω πι κού
Κα τη γο ρία  Τ1 Δ∆ραχ µές 87.550
Κα τη γο ρία  Τ2 Δ∆ραχ µές 67.980
Κα τη γο ρία  Τ3 Δ∆ραχ µές 58.710
Κα τη γο ρία  Τ4 Δ∆ραχ µές 49.440
Κα τη γο ρία  Τ5 Δ∆ραχ µές 44.290
Κα τη γο ρία  Τ6 Δ∆ραχ µές 39.140
Κα τη γο ρία  Τ7 Δ∆ραχ µές 36.050
Κα τη γο ρία  Τ8 Δ∆ραχ µές 30.900

β. Βα σι κός µι σθός Δ∆ι οι κη τι κού Προ σω πι κού
Κα τη γο ρία Δ∆1 Δ∆ραχ µές 80.340
Κα τη γο ρία Δ∆2 Δ∆ραχ µές 64.890
Κα τη γο ρία Δ∆3 Δ∆ραχ µές 54.590
Κα τη γο ρία Δ∆4 Δ∆ραχ µές 48.440
Κα τη γο ρία Δ∆5 Δ∆ραχ µές 44.290
Κα τη γο ρία Δ∆6 Δ∆ραχ µές 39.140
Κα τη γο ρία Δ∆7 Δ∆ραχ µές 36.050
Κα τη γο ρία Δ∆8 Δ∆ραχ µές 30.990
Κα τη γο ρία Δ∆9 Δ∆ραχ µές 30.951

γ. Βα σι κός µι σθός Ερ γα τι κού Προ σω πι κού
Κα τη γο ρία Ε1 Δ∆ραχ µές 41.200
Κα τη γο ρία Ε2 Δ∆ραχ µές 35.050
Κα τη γο ρία Ε3 Δ∆ραχ µές 32.145
Κα τη γο ρία Ε4 Δ∆ραχ µές 30.951

3. Α πό την 27.3.1993 οι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί προ σαυ ξά νο νται κα τά 5,5% και οι
νέ οι βα σι κοί µι σθοί προ σαυ ξά νο νται α πό 1.7.1993 κα τά 8,2% (Δ∆Α 14/1993).

4. Oι βα σι κοί µι σθοί των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη -
γο ριών και ει δι κο τή των ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 31.12.1993 µε βά ση την 
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Δ∆.Α. 14/1993 αυ ξά νο νται α πό 15.4.1994 κα τά πο σο στό 6%. Ε πί σης α πό 1.7.1994
οι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί, ό πως δι α µορ φώ νο νται την 30.6.1994, αυ ξά νο νται µε
πο σο στό 5,8%.

Ε άν ο δεί κτης τι µών κα τα να λω τή αυ ξη θεί α πό το Δ∆ε κέµ βριο 1993 µέ χρι το
Δ∆ε κέµ βριο 1994 κα τά πο σο στό υ ψη λό τε οο του 11,8%, οι πα ρα πά νω βα σι κοί µι -
σθοί, ό πως θα έ χουν δι α µορ φω θεί την 31.12.1994, αυ ξά νο νται α πό 1.1.1995 κα -
τά το υ περ βάλ λον το 11,8% και µέ χρι το 13% πο σο στό (Δ∆Α 17/1994).

5. Oι βα σι κοί µι σθοί των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη -
γο ριών και ει δι κο τή των ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 27.7.1995 µε βά ση την
Δ∆Α 17/1994, αυ ξά νο νται α πό 28.7.1995 κα τά πο σο στό 9,5%. Eπί των νέ ων αυ τών
δι α µορ φού µε νων βα σι κών µι σθών υ πο λο γί ζο νται ό λα τα α πό τις προη γού µε νες
ρυθ µί σεις προ βλε πό µε να ε πι δό µα τα και προ σαυ ξή σεις (Δ∆Α 37/1995).

6. Oι βα σι κοί µι σθοί των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη -
γο ριών και ει δι κο τή των ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 31.12.1995 µε βά ση την 
Δ∆.Α. 37/1995 αυ ξά νο νται α πό 14.6.1996 κα τά πο σο στό 4,5%. Ε πί σης α πό
1.7.1996 οι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί, ό πως δι α µορ φώ νο νται την 30.6.1996, αυ -
ξά νο νται µε πο σο στό 4,4% (Δ∆Α 41/1996).

7. Oι βα σι κοί µι σθοί των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη -
γο ριών και ει δι κο τή των ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 31.12.1996 µε βά ση την 
Δ∆.Α. 41/1996 αυ ξά νο νται α πό 22.5.1997 κα τά πο σο στό 3,25%. Ε πί σης α πό
1.7.1997 οι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί, ό πως δι α µορ φώ νο νται την 30.6.1997, αυ -
ξά νο νται µε πο σο στό 3,25% (Δ∆Α 55/1997).

8. Oι βα σι κοί µι σθοί των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη -
γο ριών και ει δι κο τή των ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 30.6.1998 µε βά ση την 
Δ∆.Α. 55/1997, αυ ξά νο νται α πό 1.7.1998 κα τά πο σο στό 5,5% (Δ∆Α 60/1998).

9. Oι βα σι κοί µι σθοί των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη -
γο ριών και ει δι κο τή των ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 30.6.1999 µε βά ση την 
Δ∆.Α. 60/1998 αυ ξά νο νται α πό 1.7.1999 κα τά πο σο στό 3,4%. (Δ∆Α 11/1999)

10.Oι βα σι κοί µι σθοί των ερ γα ζο µέ νων ό λων των κα τη γο ριών και ει δι κο τή των που  
υ πά γο νται στην πα ρού σα, ό πως εί χαν δι α µορ φω θεί την 29.9.2000, αυ ξά νο νται 
α πό 30.9.2000 κα τά πο σο στό 4%. (Δ∆Α 48/2000)

11.Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια όλων των εργζοµένων που
υπάγονται στην απόφαση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2002, µετά
την προσαρµογή τους στο νέο νόµισµα ΕYΡΩΩ µε την νόµιµη ισοτιµία του 
ευρώ= 340,75 δρχ., αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2002 κατά ποσοστό 4,7% 
(Δ∆Α 11/2002).

12.Oι βα σι κοί µι σθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  
υ πά γο νται στη ρύθµιση αυτή ό πως ίσχυαν την 31.12.2002, αναπροσαρµόζονται
από την 1.1.2003 σε πο σο στό 5% (Δ∆Α 57/2003).

13.Oι βα σι κοί µι σθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  
υ πά γο νται στη ρύθµιση αυτή ό πως ίσχυαν την 31.10.2004, αναπροσαρµόζονται
από την 1.11.2004 σε πο σο στό 6% (Δ∆Α 59/2004).
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14.Oι βα σι κοί µι σθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  
υ πά γο νται στη ρύθµιση αυτή ό πως είχαν διαµορφωθεί µε την 59/2004 Δ∆Α,
αναπροσαρµόζονται από την 16.2.2006 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά πο σο στό 3,5% 
(Δ∆Α 35/2006).

15.Oι βα σι κοί µι σθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  
υ πά γο νται στη ρύθµιση αυτή, ό πως είχαν διαµορφωθεί την 30.4.2007 µε την
35/2006 Δ∆Α, αναπροσαρµόζονται από την 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1% οι
βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια που προκύπτουν από την παρούσα δεν
µπορεί να υπολείπονται τα κατώτατα όρια αµοιβών της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (Δ∆Α
31/2007).

16.Oι βα σι κοί µι σθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  
υ πά γο νται στη ρύθµιση αυτή, ό πως είχαν διαµορφωθεί την 31.8.2008 µε την
31/2007 Δ∆Α, αυξάνονται από την 1.9.2008 κατά ποσοστό 6,6% (Δ∆Α 20/2009).

17.Oι βα σι κοί µι σθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που  
υ πά γο νται στη ρύθµιση αυτή, ό πως είχαν διαµορφωθεί την 8.12.2009 µε την
20/2009 Δ∆Α, αυξάνονται από την 9.12.2009 κατά ποσοστό 5,5% (Δ∆Α 8/2010).
Σε καµία περίπτωση οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια που
προκύπτουν από την παρούσα δεν µπορεί να υπολείπονται των κατώτατων όριων
αµοιβών της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (Δ∆Α 8/2010).

ΣΤ.   Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γού νται τα α κό -
λου θα ε πι δό µα τα:

α. Ε πί δο µα Πο λυ ε τί ας
Στο προ σω πι κό ό λων των κα τη γο ριών κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα πο λυ ε τί ας, υ πο λο -
γι ζό µε νο στους βα σι κούς µι σθούς ως ε ξής:
α. Με τη συ µπλή ρω ση τριών χρό νων συ νε χούς υ πη ρε σί ας ή και προ ϋ πη ρε σί ας

σε ο ποι α δή πο τε ε πι χεί ρη ση του κλά δου, 7%.
β. Με τη συ µπλή ρω ση κά θε µί ας α πό τις τέσ σε ρις ε πό µε νες τρι ε τί ες, 5% για κά -

θε τρι ε τί ας µε τις ί δι ες προ ϋ πο θέ σεις ό πως α νω τέ ρω (Δ∆Α 14/1993).
β. Ε πί δο µα γά µου
Σε ό λους τους έγ γα µους ερ γα ζό µε νους χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10% ε πί του
βα σι κού µι σθού και σε κά θε πε ρί πτω ση ό χι λι γό τε ρο α πό 4.000 δραχ µές. Το ε πί -
δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και στους δι α ζευγ µέ νους-ες, χή ρους-ες (Δ∆Α 14/1993).
γ. Ε πί δο µα Τε χνι κού Προ σω πι κού
Στο τε χνι κό προ σω πι κό του πί να κα 1 του πα ραρ τή µα τος κα τα βάλ λε ται δραχ µι κό
ε πί δο µα 7.000 δραχ µών µη νιαί ως (Δ∆Α 14/1993).
Το ε πί δο µα τε χνι κού προ σω πι κού αυ ξά νε ται α πό 15.4.1994 στις 8.000 δραχ µές
(Δ∆Α 17/1994).
δ. Ε πί δο µα Αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
α) Στο τε χνι κό προ σω πι κό του πί να κα 1 του πα ραρ τή µα τος κα τα βάλ λε ται ε πί δο -
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µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 6.000 δραχ µών µη νιαί ως (Δ∆Α 14/1993).
β) Σε ό λο το προ σω πι κό, ε κτός α πό ε κεί νους που α να φέ ρο νται στον πί να κα 2

του πα ραρ τή µα τος, κα τα βάλ λε ται πρό σθε το ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
5.000 δραχ µών, ε άν πα ρέ χε ται υ πη ρε σία σε ι διαί τε ρα αν θυ γι ει νές συν θή κες,
ό πως TEL (Δ∆Α 14/1993).

2. Τα ε πι δό µα τα που ο ρί ζο νται σε πο σο στό υ πο λο γί ζο νται µε βά ση τον ε κά στο τε
ι σχύ ο ντα βα σι κό µι σθό (Δ∆Α 14/1993).

3. Στους ερ γα ζό µε νους ό λων των κα τη γο ριών στην µο νά δα αλ κυ λιώ σε ως (Μ 3700)
και στην α νά µει ξη-βεν ζι νών, TEL, κα τα βάλ λε ται ω ρο µί σθιο ή η µε ρο µί σθιο προ -
σαυ ξη µέ νο κα τά 100%. (Δ∆Α 14/1993)

4. Στο προ σω πι κό ό λων των κα τη γο ριών που ε κτε λεί ερ γα σία κα θα ρι σµού πύρ γων
- δο χεί ων - α ντι δρα στή ρων - δε ξα µε νών - λε βή των - φούρ νων - separators και λοι -
πών συ να φών ε γκα τα στά σε ων, κα τα βάλ λε ται ω ρο µί σθιο ή η µε ρο µί σθιο 
προ σαυ ξη µέ νο κα τά 50% (Δ∆Α 14/1993).
Oι α νω τέ ρω προ σαυ ξη µέ νες α µοι βές κα τα βάλ λο νται και στο προ σω πι κό ό λων
των κα τη γο ριών, ε φό σον ε κτε λούν ερ γα σί ες ε πι σκευ ής και συ ντή ρη σης στους
προ α να φε ρό µε νους χώ ρους και ε γκα τα στά σεις (Δ∆Α 14/1993).

5. Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην ρύθ µι ση αυ τή κα τα βάλ λο νται και συµ -
ψη φί ζο νται ό λα τα λοι πά ε πι δό µα τα, που προ βλέ πο νται α πό τις ο µοι ο ε παγ γελ µα -
τι κές και ε πι χει ρη σι α κές συλ λο γι κές συµ βά σεις ή άλ λες συλ λο γι κές συµ βά σεις
ερ γα σί ας ή δι αι τη τι κές α πο φά σεις, κα θώς και νό µους ή υ πουρ γι κές α πο φά σεις
στις ο ποί ες µπο ρεί να υ πα χθεί κά θε ερ γα ζό µε νος µε βά ση την ε παγ γελ µα τι κή
του ει δι κό τη τα (Δ∆Α 14/1993).

Ζ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις: Χο ρη γεί ται ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις
σύµ φω να µε τους ό ρους της παρ. 1 του άρ θρου 2 Ν. 1346/1983, ό πως έ χει δι α -
µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της α πό 12.4.1996 ΕΓ ΣΣΕ και το άρ θρο 6 της α πό
18.5.1998 ΕΓ ΣΣΕ (Δ∆Α 60/1998).

2. Θεσµικοί όροι ΕΓΣΣΕ 
Για το προσωπικό που υπάγεται στη Δ∆Α αυτή έχουν εφαρµογή όλοι οι θεσµικοί
όροι των ΕΓΣΣΕ όπως συµπληρώθηκαν µε την από 15.4.2002 διετή όµοια που
δεν έρχονται σε αντίθεση µε ευνοϊκότερους όµοιους όρους που ισχύουν σε κάθε
επιχείρηση του κλάδου (Δ∆Α 11/2002).
Όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ όπως συµπληρώθηκαν µε την από 12.4.2006
οµοία, ισχύουν για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς (Δ∆Α 35/2006).

3. Επιτροπή εργασιακών σχέσεων
Για την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου µέσα σε δύο µήνες από την ισχύ της
απόφασης αυτής τα µέρη θα συγκροτήσουν Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων,
αποτελούµενη από δύο τουλάχιστον εκπροσώπους της εργατικής και δύο της
εργοδοτικής πλευράς.
Η επιτροπή θα µελετήσει ζητήµατα απασχόλησης, υπηρεσιακής εξέλιξης και
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αξιολόγησης, επαγγελµατικής κατάρτισης των εργαζοµένων στον κλάδο καθώς
και θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Η ίδια Επιτροπή θα διερευνά τα θέµατα εργασιακών σχέσεων γενικού
ενδιαφέροντος σε σχέση και µε τις ισχύουσες πρακτικές και ρυθµίσεις σε
επίπεδο επιχειρήσεων (Δ∆Α 14/1993).

4. Κοι νή Ε πι τρο πή : Συ νι στά ται η α νά λη ψη πρω το βου λί ας α πό τα µέ ρη για τη 
σύ στα ση κοι νής ε πι τρο πής µε σκο πό την ε ξέ τα ση των δυ να το τή των εξ υ παρ χής
ε πα να δό µη σης της συλ λο γι κής ρύθ µι σης του κλά δου. Η σύ στα ση αυ τή τε λεί
υ πό την ε πι φύ λα ξη της υι ο θέ τη σή της και της συµ µε το χής στις σχε τι κές συ να -
ντή σεις εκ προ σώ πων των ε πι χει ρή σε ων του κλά δου. Η συµ µε το χή στην πα ρα πά -
νω δι α δι κα σία δεν υ πο νο εί ό τι τα µέ ρη ε γκα τα λεί πουν τις µέ χρι σή µε ρα θέ σεις
τους, ε κτός ε άν η δι α δι κα σία αυ τή κα τα λή ξει σε συ γκε κρι µέ νη συµ φω νία ή
ε άν υ πάρ ξει άλ λη ρη τή έγ γρα φη α να γνώ ρι ση υ πο χρέ ω σης ή πα ραί τη σης α πό 
δι καί ω µα (Δ∆Α 11/1999).

5. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της υπ’ αρίθµ. 20/2009 Δ∆Α
καθώς και των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων που διατηρήθηκαν σε ισχύ
εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα (Δ∆Α 8/2010).

6. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις,
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται
από τις διατάξεις της παρούσας (Δ∆Α 8/2010).
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