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των εργαζοµένων  στα βαφεία-
καθαριστήρια, µηχανικά και ηλεκτρικά
πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια,

στεγνωτήρια και σιδηρωτήρια
ενδυµάτων όλης της χώρας 
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ  ΣΤΑ ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛYΝΤΗΡΙΑ, ΛΕYΚΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ,
ΣΤΕΓΝΩΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔ∆ΗΡΩΩΤΗΡΙΑ ΕΝΔ∆YΜΑΤΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ

ΧΩΩΡΑΣ

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

1. Η α πό 23.9.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 114/24.9.1998)
2. Η 48/1999 Δ∆Α (Π.Κ. 32/27.7.1999) 
3. H από 14.9.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 127/22.9.2000) 
4. Η α πό 5.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 66/10.7.2001) 
5. Η α πό 11.6.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 36/14.6.2002)
6. Η α πό 30.6.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 50/11.7.2003)
7. Η α πό 30.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 99/5.8.2004) 
8. Η α πό 22.6.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 70/5.7.2005) 
9. Η α πό 25.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 39/6.6.2006) 
10. Η α πό 4.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 51/11.6.2007) 
11. Η α πό 6.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 47/30.6.2008) 
12. Η α πό 19.6.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 36/30.6.2009) 

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πανελλήνια Oµοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων - Ταπητοκαθαριστηρίων,
Πλυντηρίων, Σιδηρωτηρίων, Βαφείων και συναφών Επαγγελµάτων

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:
Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιµατισµού Δ∆έρµατος
Ελλάδος (O.Ε.Κ.Ι.Δ∆.Ε.)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO  Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ
1. Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται  οι  εργαζόµενοι όλης της χώρας

στα βαφεία, καθαριστήρια, µηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια,
φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυµάτων και κάθε είδους
ρουχισµού που εκτελούν τις εργασίες βαφής, καθαρισµού, πλύσιµου,
λεύκανσης, σουρώµατος µε κύλινδρο, υδραυλική πρέσσα ή οτιδήποτε άλλο
µηχάνηµα σιδερώµατος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιµατισµού,
καθώς και µε την παραλαβή, διαλογή και µεταφορά του ακαθάρτου ιµατισµού
(ΣΣΕ 19.6.2009).

2. Στην ειδικότητα του βαφέα περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι µε εργασία των
ξεβαφή µε χηµικά ρούχων (ΣΣΕ 6.6.2008).
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Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙΩΩΝ

Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 30.4.2009 µε την από 6.6.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά
5,5% όπως παρουσιάζονται και στον παρακάτω πίνακα :

(ΣΣΕ 19.6.2009)

Αναλυτικός πίνακας µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, όπως διαµορφώθηκαν µετά
τις αυξήσεις της παρούσας προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της (ΣΣΕ 19.6.2009).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 
Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, όπως έχει καθορισθεί µε τις αποφάσεις 18/62
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών και 16/67 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (πράξεις κατάθεσης στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών 15/22.1.62 και 25/1.4.67 που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την 51469/67
απόφ. Yπ. Εργασίας, ΦΕΚ 376/3.6.67), το δικαιούνται οι εργαζόµενοι στους
χώρους που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές δηλαδή:
α. Το προσωπικό επιχειρήσεων µηχανικών πλυντηρίων, που απασχολούνται µε

την παραλαβή, διαλογή και πλύση ακάθαρτου ιµατισµού και στη συνέχεια µε
το σούρωµα και εργάζονται κάτω από τη γη, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα
παίρνουν 20% ανθυγιεινό επίδοµα.

β. Όσοι απασχολούνται στα τυποβαφεία οι οποίοι επεξεργάζονται χρωστική
πάστα (τυπωτές).

γ. Το ίδιο επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας µε ποσοστό 20% το δικαιούνται αυτοί
που απασχολούνται γενικά στα τυποβαφεία, φινιριστήρια και σιδερωτήρια

Βασικό
Ηµεροµίσθιο

Από
1.5.2009

Νεοπροσλαµβανόµενοι: 36,56

Με τη συµπλήρωση 2 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 38,36
Με τη συµπλήρωση 4 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 40,04
Με τη συµπλήρωση 6 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 40,83
Με τη συµπλήρωση 8 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 41,80
Με τη συµπλήρωση 10 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 42,78
Με τη συµπλήρωση 12 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 43,34
Με τη συµπλήρωση 14 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 44,47
Με τη συµπλήρωση 16 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 45,16
Με τη συµπλήρωση 18 ετών προϋπηρεσίας στον κλάδο 46,07

3



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Β
Α

Φ
ΕΙ

ΩΩ
Ν

 -
 Κ

Α
Θ

Α
Ρ

ΙΣ
ΤΗ

Ρ
ΙΩΩ

Ν
 Ο

Λ
Η

Σ 
ΤΗ

Σ 
Χ

ΩΩ
Ρ

Α
Σ

υφασµάτων, εφ’  όσον τα τµήµατα αυτά βρίσκονται στην ίδια αίθουσα του
βαφείου ή σε διπλανές αίθουσες, µε την προϋπόθεση όµως ότι δεν είναι
χωρισµένες µεταξύ τους µε τοίχο που να φθάνει µέχρι την οροφή.
Ακόµη οι παραπάνω εργαζόµενοι δικαιούνται µία φιάλη γάλα την ηµέρα.

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται µε ποσοστό 20%, στο κατώτατο βασικό
ηµεροµίσθιο και κάθε κατηγορίας του άρθρου 1, όπως συµφωνήθηκε µε την
παρούσα ρύθµιση (Δ∆Α 48/1999).

2. Επίδοµα γάµου
Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% στους άνδρες και γυναίκες ανεξάρτητα εάν ο
άλλος σύζυγος εξασκεί βιοποριστικό επάγγελµα ή συνταξιοδοτείται. Το επίδοµα
αυτό όπως και όλα τα επιδόµατα θα υπολογίζεται στο κατώτερο ηµεροµίσθιο
κάθε κατηγορίας, όπως συµφωνήθηκε µε τη ρύθµιση αυτή. O γάµος θα
αποδεικνύεται µόνο µε ληξιαρχική πράξη, την οποία οφείλει να προσκοµίσει ο
εργαζόµενος στον εργοδότη (Δ∆Α 48/1999).

3. Επίδοµα εξειδικευµένης εργασίας
1. Θεσπίζεται επίδοµα εξειδικευµένης εργασίας, ίσο µε το 10% του εκάστοτε

βασικού ηµεροµισθίου νεοπροσλαµβανοµένου εργαζοµένου, το οποίο
χορηγείται στις εξής ειδικότητες, µετά τη συµπλήρωση ενός έτους,
απασχόλησης στον κλάδο:

α. Σιδερωτής-τρια που χειρίζεται, κατά κύρια απασχόληση, πρέσσα ατµού
σιδερωτική, ποδοκίνητη ή αυτόµατη. 

β. Χειριστής-τρια, κατά κύρια απασχόληση, µηχανηµάτων στεγνού
καθαρίσµατος που συνοδεύεται µε διαλογή και ξελέκιασµα (προεργασία)
ιµατισµού.

2. Το επίδοµα αυτό θα επεκταθεί και σε ειδικότητες των επαγγελµατικών
βαφείων µε συµφωνία των µερών στο πλαίσιο της επόµενης ετήσιας ΣΣΕ 
(ΣΣΕ 30.7.2004).

Το επίδοµα εξειδικευµένης εργασίας, το οποίο είχε συµφωνηθεί µε το άρθρο 4
της ΣΣΕ του 2004, επεκτείνεται στην εξής ειδικότητα των επαγγελµατικών
πλυντηρίων: καταµετρητή ακάθαρτου ιµατισµού χειρουργείου (ΣΣΕ 22.6.2005).

4. Όλα τα προηγούµενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή Δ∆Α, επιδόµατα θα
υπολογίζονται επί των νέων βασικών ηµεροµισθίων, όπως αυτά διαµορφώνονται
κάθε φορά (ΣΣΕ 19.6.2009).

5. Κατάργηση διάταξης
Η διάταξη περί χορήγησης προσαύξησης για πολυετή εργασία στους
εργαζοµένους οι οποίοι είχαν συµπληρώσει 20 χρόνια πλήρη υπηρεσία, όπως
είχε τροποποιηθεί και ίσχυε δυνάµει του εδαφίου β’ του άρθρου 2 της
Δ∆ιαιτητικής Απόφασης 48/99, καταργείται (ΣΣΕ 30.7.2004).
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ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α πο ζη µιώσεις ερ γα το τε χνι τών 
Oι α πο ζη µιώ σεις της παρ. 1 περ. α του άρ θρου 3 β.δ. της 16/18.7.1920 στην πε -
ρί πτω ση κα ταγ γε λί ας συµ βά σε ως ερ γα σί ας ερ γα το τε χνι τών βελ τιώ νο νται πέ ραν
των ρυθ µί σε ων προηγουµένων ΣΣΕ και καθορίζονται ως ε ξής:
Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                                : 5 η µε ρο µί σθια
Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη             : 7 η µε ρο µί σθια
Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη              : 15 η µε ρο µί σθια
Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη            : 30 η µε ρο µί σθια
Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη          : 60 η µε ρο µί σθια
Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη          : 95 η µε ρο µί σθια
Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να  έ ως 25 έ τη         : 115 η µε ρο µί σθια
Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη           : 135 η µε ρο µί σθια
Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω               : 150 η µε ρο µί σθια 
(ΣΣΕ 30.6.2003) 

2. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον 
ί διο ερ γο δό τη ή προϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον 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 6.6.2008).               

3. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές
(ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10)
µήνες συµπλήρωµένους. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι µισθωτοί έχουν το δικαίωµα
κατά το πρώτο εργασιακό έτος κα µε συνεννόηση µε τον εργοδότη τους να
κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3144/2003 (ΣΣΕ 30.6.2003).

4. Άδεια φροντίδας παιδιού
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τη λήξη της άδειας τοκετού, 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.

β. 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
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µητέρας του παιδιού.
γ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
δ. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 30.6.2003).

5. 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 (ΣΣΕ 30.6.2003).

6. 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 (ΣΣΕ 30.6.2003).

7. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 30.6.2003).

8. Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά
(ΣΣΕ 30.6.2003).

9. 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 5.7.2001).

10.Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
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
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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 5.7.2001).

11.Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 5.7.2001).

12.Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
α. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή

της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών
Oργανώσεων και να την αποδίδουν σ’  αυτές. 

β. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται η
έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση
πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα
της παρακράρησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον Τραπεζικό
λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά υπέρ
δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει. Η δήλωση θα πρέπει
να επαναλαµβάνεται όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

γ. Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν προς την
επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως
και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του σωµατείου
(ΣΣΕ 5.7.2001).

13.Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών
α. Σε περίπτωση ασθένειας παιδιού, στις εργαζόµενες µητέρες χορηγείται µετά

από αίτησή τους, άδεια µέχρι δέκα (10) ηµερών ανάλογα µε τις ανάγκες
νοσηλείας αυτού. Η ασθένεια του παιδιού και η διάρκεια της νοσηλείας του
θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
Η πρώτη ηµέρα της αδείας αυτής θα είναι µε αποδοχές και οι λοιπές χωρίς
αποδοχές. Η άδεια αυτή δε συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια
ανάπαυσης.
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων
παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 εργάσιµες η µέ ρες κατ’ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε -
νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω (ΣΣΕ 5.7.2001).

β. Στις µητέρες µε παιδιά µέχρι ενός (1) έτους, το ηµερήσιο ωράριο εργασίας
θα είναι µειωµένο κατά 2 ώρες. Μετά τη συµπλήρωση του ενός έτους και
µέχρι τη συµπλήρωση του δεύτερου έτους της ηλικίας του παιδιού, το
ηµερήσιο ωράριο εργασίας της µητέρας εργαζοµένης θα είναι µειωµένο κατά
µία (1) ώρα (Δ∆Α 48/1999).

14.Άδεια γάµου
Σε όσους εργαζόµενους υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, χορηγείται σε
περίπτωση γάµου, άδεια επτά (7) εργασίµων ηµερών, η οποία δε συµψηφίζεται
µε την ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης (Δ∆Α 48/1999).

15.Άδεια σπουδών
Στους µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές εργαζοµένους χορηγείται ετησίως
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άδεια δέκα ηµέρες συνολικά, µε πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη για
συµµετοχή στις εξετάσεις κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι να προηγηθεί σχετικό αίτηµα του
ενδιαφεροµένου εργαζοµένου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από την έναρξή
της (ΣΣΕ 22.6.2005).

16.Προϋπηρεσία
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του εργοδότη στον οποίο
εργάσθηκε ο µισθωτός, επαληθεύεται σε και από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του
ΙΚΑ (Δ∆Α 48/1999).

17.Χορήγηση ενδυµάτων
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση,
χορηγούνται κάθε χρόνο δύο ενδυµασίες, µία καλοκαιρινή και µία χειµωνιάτικη,
φόρµες για τους άνδρες και µπλούζες για τις γυναίκες. Ειδικότερα, σε όσους
απασχολούνται σε εργασίες πλυσίµατος, βαφής κολλαρίσµατος, λευκάνσεως
ανεξάρτητα από ειδικότητα και φύλο, χορηγούνται επίσης από την επιχείρηση,
ένα ζευγάρι αδιάβροχα παπούτσια. Η κυριότητα αυτών παραµένει στον
εργοδότηκαι αντικαθίστανται µόλις φθαρούν. Η χορήγηση των ανωτέρω ειδών
εξυπηρετεί την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και λειτουργικές ανάγκες
των επιχειρήσεων και δε θεωρείται µισθολογική εργοδοτική παροχή σε είδος
(Δ∆Α 48/1999).

18.Τα µέρη συµφωνούν µέχρι το τέλος Αυγούστου 2003 να συγκροθηθεί µε
πρωτοβουλία οποιουδήποτε των µερών, τετραµελής επιτροπή που θα
αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους της κάθε πλευράς, που θα υποδειχθούν
µε τους αντικαταστάτες τους, µε το σκοπό να διενεργήσουν απο κοινού
επισκέψεις σε χώρους εργασίας - επιχειρήσεις µελών και µη µελών της
εργοδοτικής οργάνωσης, που υπογράφει τη ρύθµιση αυτή, για τη διαπίστωση
εφαρµογής ή µη των όρων της καθώς και των όρων των προηγουµένων οµοίων
ΣΣΕ και Δ∆Α που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές και δεσµεύουν όλους τους
εργοδότες και µισθωτούς της χώρας (ΣΣΕ 30.6.2003).
Τα αποτελέσµατα της επίσκεψης της επιτροπής θα καταγραφούν και θα
συζητηθούν κατά το επόµενο χρόνο που θα επαναληφθούν οι διαπραγµατεύσεις
για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ ώστε να τεθούν αν χρειασθεί νέες διατάξεις και
νέοι όροι ώστε να καταστεί δυνατή η οµοιόµορφη εφαρµογή της σε όλες τις
επιχειρήσεις και για όλους τους εργαζόµενους του κλάδου (ΣΣΕ 30.6.2003).

19.Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσµικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 (και των προηγουµένων
όµοιων ρυθµίσεων) όπως: η προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά 25ετή
εργασία, οι άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του
παιδιού, η προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών των
τρίτεκνων και πολύτεκνων, η συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενιακής ζωής
των ανάδοχων γονέων (ΣΣΕ 6.6.2008).

20.Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούµενων

συλλογικών ρυθµίσεων που δε θίγονται µε την παρούσα.
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β. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται
από νόµους, υπουργικές αποφάσεις,  συλλογικές ρυθµίσεις και εσωτερικούς
κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς
και από την ΕΓΣΣΕ δε θίγονται µε τις διατάξεις της παρούσας και
εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 19.6.2009).
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