
K68R06

των τυ πο γρά φων που
α πα σχο λού νται στα  

Τυ πο γρα φεί α  ό λης της
χώ ρας 



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΤY
Π

O
 ΓΡ

Α
 Φ

ΩΩ
Ν

ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΤY ΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOY ΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤY ΠO ΓΡΑ ΦΕΙ Α 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η 13/1989 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 13607/17.4.1989)
2. Η 2/1990 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 144 τ. Β/9.3.1990)
3. Η 29/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 70/12.9.1991)
4. Η 2/1995 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 2/8.2.1995) 
5. Η 40/1996 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 25/19.9.1996)
6. Η 19/1997 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 10/8.5.1997)
7. Η 43/1998 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 28/4.8.1998)
8. Η α πό 21.4.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 25/10.5.1999)
9. Η 38/2000 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 25/21.9.2000)

10. Η 25/2001 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 18/3.7.2001)
11. Η 31/2002 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 14/22.7.2002)
12. Η 18/2003 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 10/16.5.2003)
Σηµείωση : Μέχρι την έναρξη ισχύος της 18/2003 Δ∆.Α. υπάγονταν στη συλλογική
αυτή ρύθµιση και οι Τυπογράφοι που απασχολούνταν σε ηµερήσιες εφηµερίδες,
πλην αυτών των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. 
13. Η 36/2004 Δ∆.Α. (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 26/28.9.2004)
12. Η από 15.7.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 89/2.8.2005)
13. Η 34/2006 Δ∆Α (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 35/24.10.2006)

Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά (Δ∆Α 34/2006) :
1. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών & Ε µπό ρων Ελ λά δας
2. Ένωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιά και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών

Αττικής 
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
1. O µο σπον δία Μι σθω τών Τύ που & Βι ο µη χα νί ας Χάρ του
2. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου &

Συναφών Επαγγελµάτων (Δ∆Α 34/2006)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Με τη ρύθµιση αυτή καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων
Τυπογράφων στα Τυπογραφεία όλης της χώρας (Δ∆Α 34/2006).
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Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ 

1. Νέ οι κά τω των 18 ε τών, κα θώς και µα θη τευ ό µε νοι α µεί βο νται µε τα ε κά στο τε
ι σχύ ο ντα βά σει των Ε θνι κών Γε νι κών Συλ λο γι κών Συµ βά σε ων Ερ γα σί ας, ε λά χι -
στα ό ρια η µε ρο µι σθί ων ερ γα το τε χνι τών-τριών.

2. Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια Τε χνιτών ό λων των ει δι κο τή των (ή τοι: χει ρι στές, στοι χει -
ο θέ τες, µο νο τύ πες, λι νο τύ πες, σε λι δο ποι οί, δι α λυ τές, χαρ το θέ τες, πι ε στές 
ορ θί ων ε πι πέ δων αυ το µά των ή η µι αυ το µά των πι ε στη ρί ων, ε τι κε το ποι οί, γραµ µα -
το γρά φοι, τσι γκο γρά φοι, µε ταλ λο τύ πες, στε ρε ο τύ πες, µε τα ξο τύ πες, µη χα νι κοί-
χειριστές δίχρωµων αυτόµατων εκτυπωτικών µηχανών - συ ντη ρη τές µη χα νών, 
δι ορ θω τές κει µέ νων και δι εκ πε ραι ω τές καθώς και οι χειριστές τετράχρωµων
αυτόµατων εκτυπωτικών µηχανών) που υπάγονται στην παρούσα
διαµορφώνονται από 1.1.2006 σε 32,70 ευρώ (Δ∆Α 34/2006).

3. Τα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια των Τεχνιτών όλων των πιο πάνω ειδικοτήτων
(πλην των χειριστών δίχρωµων αυτόµατων εκτυπωτικών µηχανών, και των
χειριστών τετράχρωµων αυτόµατων εκτυπωτικών µηχανών) όπως θα έχουν
διαµορφωθεί στις 31.8.2006 αυξάνονται από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,3% και
διαµορφώνονται από 1.9.2006 σε 33,78 ευρώ (Δ∆Α 34/2006).

4. Τα βασικά ηµεροµίσθια των Τεχνιτών χειριστών δίχρωµων αυτόµατων
εκτυπωτικών µηχανών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2006 αυξάνονται
από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,8% και διαµορφώνονται από 1.9.2006 σε 33,94
ευρώ (Δ∆Α 34/2006).

5. Τα βασικά ηµεροµίσθια των Τεχνιτών χειριστών τετράχρωµων αυτόµατων
εκτυπωτικών µηχανών, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2006 αυξάνονται
από 1.9.2006 κατά ποσοστό 4,2% και διαµορφώνονται από 1.9.2006 σε 34,07
ευρώ (Δ∆Α 34/2006).

6. Τα βασικά ηµεροµίσθια των απασχολουµένων ως βοηθών των παραπάνω
ειδικοτήτων, καθορίζεται από 1.1.2006 σε 28,80 ευρώ και από 1.9.2006 σε 29,75
ευρώ (Δ∆Α 34/2006).

7. Εργαζόµενοι, οι οποίοι µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους
απασχολούνται επί τρία έτη ως βοηθοί, αποκτούν την ιδιότητα του τεχνίτη 
(Δ∆Α 34/2006).

8. Ό σοι ερ γα ζό µε νοι α πό τους υ πα γο µέ νους στην πα ρού σα α µεί βο νται µε µη νιαί ο
µι σθό, ο βα σι κός αυ τός µι σθός δεν ε πι τρέ πε ται να ο ρί ζε ται µι κρό τε ρος α πό το
26πλά σιο του η µε ρο µι σθί ου τους που ι σχύ ει κά θε φο ρά (Δ∆Α 34/2006). 

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 
1. Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας

Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυ ε τί ας,
υ πο λο γι ζό µε νο στα παραπάνω κα θο ρι ζό µε να βα σι κά η µε ρο µί σθια, σε πο σο στό
5% για κά θε τρι ε τία α πα σχό λη σης στον κλά δο και µέ χρι έ ξι (6) συ νο λι κά τρι ε τί ες
(Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).
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2. Ε πί δο µα γά µου 
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σε πο σο στό 10%  ε πί των παραπάνω βα σι κών η µε ρο -
µι σθί ων σε ό λους τους έγ γα µους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην 
πα ρού σα, α νε ξάρ τη τα αν ο άλ λος σύ ζυ γος ερ γά ζε ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται. Ε πί -
σης, το αυ τό ε πί δο µα χο ρη γεί ται και σε ευ ρι σκό µε νους σε κα τά στα ση χη ρεί ας, 
δι α ζευγ µέ νους-ες, ά γα µους γο νείς (γο νείς που α πέ κτη σαν ή α νε γνώ ρι σαν το/τα
τέ κνα τους) (Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).

3. Ε πί δο µα Αν θυ γι ει νής Ερ γα σί ας
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 15%, υ πο λο γι ζό µε νο στα
παραπάνω βα σι κά η µε ρο µί σθια, στους ερ γα ζό µε νους ό λων των  ει δι κο τή των που
υ πά γο νται στην πα ρού σα, ε κτός α πό την ει δι κό τη τα των µο νο τυ πών, στους ο ποί -
ους χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 12%, υ πο λο γι ζό µε νο
ε πί σης στα παραπάνω βα σι κά η µε ρο µί σθια (Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).

4. Ε πί δο µα α δεί ας
Το προ βλε πό µε νο α πό τις δι α τά ξεις του Ν. 4504/66 ε πί δο µα α δεί ας ο ρί ζε ται για
τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα, α πό 1.1.2002 σε 17 η µε ρο µί σθια, α νε ξαρ τή -
τως του τρό που α µοι βής τους. Για τους εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει
υπηρεσία δέκα (10) ετών, στον κλάδο της τυπογραφίας ή προϋπηρεσία δώδεκα
(12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης
εργασίας, το ως άνω επίδοµα αδείας ορίζεται, από 10.1.2003, σε 18
ηµεροµίσθια, ανεξαρτήτως του τρόπου αµοιβής τους.  Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου -
θούν να  ι σχύ ουν οι κεί µε νες πε ρί ε πι δό µα τος α δεί ας δι α τά ξεις (Δ∆Α 31/2002, 
Δ∆Α 18/2003, Δ∆Α 34/2006).

ΣΤ.   Α Δ∆ΕΙ ΕΣ
1. Ά δει α γά µου και γεν νή σε ως τέ κνου 

Ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες που υ πά γο νται στην πα ρού σα και που συ νά πτουν
γά µο, δι και ού νται να πά ρουν ά δει α γά µου πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε ρών µε α πο -
δο χές, η ο ποί α δεν συµ ψη φί ζε ται µε την ε τή σια κα νο νι κή ά δει α που προ βλέ πε ται
α πό τον ΑΝ 539/45.

Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (Δ∆Α 34/2006).

2. Ε πι πλέ ον ά δει α α νά παυ σης
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον κλά δο της
τυ πο γρα φί ας ή προ ϋ πη ρε σία δώ δε κα(12) ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και
µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α πέ ντε (5) ε βδο -
µά δων, δη λα δή τριά ντα ερ γα σί µων η µε ρών ε άν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή -
µε ρο ή ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο.
(Δ∆Α 34/2006).
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3. Ετήσια κανονική άδεια 
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές
(ΑΝ 539/45, όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους (Δ∆Α 31/2002, Δ∆Α 34/2006).

4. Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Αυ ξά νε ται σε τριά ντα (30) η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 του άρ θρου 2 του
Ν. 1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων  µα θη τών ή σπου δα -
στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων  οι ο που δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο -
τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το Δ∆η µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε
τρό πο, οι ο ποί οι δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. Η ά δει α
αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά. 
Oι δι α τά ξεις της προη γού µε νης πα ρα γρά φου ε φαρ µό ζο νται ε πί µα θη τών, σπου -
δα στών και φοι τη τών, ο ο ποί οι δεν συ µπλή ρω σαν το 21ο έ τος της η λι κί ας τους,
προ κει µέ νου δε πε ρί σπου δα στών ή φοι τη τών, υ πό την πρό σθε τη προϋπό θε ση 
ό τι δι α τη ρούν τη φοι τη τι κή τους ι διό τη τα.
Η ι διό τη τα του µα θη τού ή σπου δα στού κα θώς και η συµ µε το χή του στις ε ξε τά -
σεις α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση της οι κεί ας Σχο λής που υ πο βάλ λε ται α πό τον 
µι σθω τό προς τον ερ γο δό τη (Δ∆Α 34/2006).

5. Ά δει α µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες  θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό τη πι θα νή η µε -
ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) 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 γη θεί 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 ε πτά (17) 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 (Δ∆Α 38/2000, Δ∆Α 34/2006). 

6. Γο νι κή ά δει α α να τρο φής
Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον
πε νή ντα (50) ά το µα ε άν :
α) Ε χει συ µπλη ρώ σει έ να χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και 
β) O άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού ται να λά βει 

γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της α δεί ας µη τρό τη τας 
µέ χρι το παι δί να συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών (3) ε τών. Η ά δει α αυ τή εί ναι 
χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει ως τρει σή µι συ  (3,5) µή νες
για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη σει ρά προ τε ραι ό τη -
τας των αι τή σε ων των δι α φε ρο µέ νων δι και ού χων µέ χρι να κα λυ φθεί πο σο στό
8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη ση για κά θε η µε ρο λο γι -
α κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των παρ. 2 έ ως 5 του Ν.1483/84   
(Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).
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7. Ά δει α φροντίδας παιδιού
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από
τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα 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 πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας
στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού.
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.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και
δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις (Δ∆Α 31/2002, Δ∆Α 34/2006).

8. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τώ µε νων
παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’ έ τος, ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε -
νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω (Δ∆Α 38/2000, Δ∆Α 34/2006).

9. Άδεια για µονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν 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 των παιδιών
ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή
τµηµατικά 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 (Δ∆Α 31/2002, Δ∆Α 34/2006).

10.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι 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 (Δ∆Α 31/2002, Δ∆Α 34/2006).

11.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)

6



ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (Δ∆Α 31/2002, Δ∆Α 34/2006).

Ζ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Φόρ µες ερ γα σί ας

Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα χο ρη γού νται δύο φόρ µες ερ -
γα σί ας, οι ο ποί ες α νή κουν στην  κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη και α ντι κα θί στα νται κά -
θε χρό νο ε άν έ χουν φθα ρεί (Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).

2. Γά λα
Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται η µε ρη σί ως µία φιά λη
1/2 λί τρου γά λα κτος (Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).

3. Ώ ρες ερ γα σί ας
Oι ώ ρες ερ γα σί ας ο ρί ζο νται σε 40, κα τα νε µό µε νες σε πέ ντε (5) η µέ ρες ερ γα σί -
ας την ε βδο µά δα. Κατ’ εφαρµογή του Π.Δ∆. 88/99 χορηγείται στους
εργαζόµενους διάλειµµα 15 λεπτών, µεταξύ της 3ης και 6ης ώρας, από την
έναρξη του ωραρίου εργασίας τους, σε συνεννόηση µε τον εργοδότη, ώστε να
µην παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία της επιχειρήσης (Δ∆Α 18/2003, 
Δ∆Α 34/2006).

4. Έν νοι α προϋ πη ρε σί ας
Για την ε φαρ µο γή των ό ρων της πα ρού σας, ως υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία νο εί ται
αυ τή που δι α νύ ε ται στον κλά δο της τυ πο γρα φί ας γε νι κά και ό χι σε µία συ γκε κρι -
µέ νη ει δι κό τη τα (Δ∆Α 2/1995, Δ∆Α 34/2006).

5. Αρ χή ευ νοϊ κό τε ρων ρυθµίσεων
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 15.7.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 89/2.8.2005)
και των προγενέστερων ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή Δ∆Α) εφόσον δεν τροποποιούνται µε,
και δεν αντίκειται προς τις, δια της παρούσης, καθορισθείσες.
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την
παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόµους,
Δ∆ιατάγµατα, Υπ. Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, κανονισµούς εργασίας, και ιδιωτικές
συµφωνίες, εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 34/2006). 

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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