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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΤYΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOYΝΤΑΙ

ΣΤΙΣ Η ΜΕ ΡΗ ΣΙ ΕΣ Ε ΠΑΡ ΧΙ Α ΚΕΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ Δ∆ΕΣ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ
ΠΛΗΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣ ΣΑ ΛO ΝΙ ΚΗΣ

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

1. Η α πό 25.4.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 563 τ.Β/1.8.1989)
2. Η απ ό 22.9.1990 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Ερ γα σί ας 4/23.1.1991)
3. Η α πό 17.10.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 123/4.12.1991)
4. Η α πό 26.5.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 3/1.2.1993)
5. Η α πό 18.6.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 81/28.7.1993)
6. Η α πό 22.6.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 139/18.11.1994)
7. Η α πό 25.7.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 82/26.7.1995)
8. Η Δ∆Α 46/96 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 31/1.11.1996)
9. Η Δ∆Α 54/97 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 34/10.9.1997)

10. Η α πό 17.6.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 28/19.6.1998)
11. Η α πό 28.6.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 59/5.7.1999)
12. Η α πό 18.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Ερ γα σί ας 78/19.7.2000)
13. Η α πό 31.5.2001 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Ερ γα σί ας 49/11.6.2001)
14. Η α πό 31.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Ερ γα σί ας 33/11.6.2002)
15. Η α πό 30.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Ερ γα σί ας 44/27.6.2003)
16. Η Δ∆Α 34/2004 (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 23/22.9.2004)
17. Η α πό 1.6.2005 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 67/23.6.2005)
18. Η α πό 3.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 23/19.5.2006)
19. Η α πό 29.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 34/1.6.2006)
20. Η α πό 27.4.2007 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 27/27.4.2007)
21. Η α πό 20.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 57/7.7.2008)
22. Η α πό 11.6.2009 ΣΣΕ (Π.Κ.Yπ. Απασχ. 34/25.6.2009)
23. Η Δ∆Α 9/2011 (Π.Κ.Yπ. Εργ. και Κοιν. Ασφ. 5/30.3.2011)
24. Η Δ∆Α 5/2012 (Π.Κ.Yπ. Εργ. και Κοιν. Ασφ. 1/9.2.2012)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

Ε νω ση Ι δι ο κτη τών Η µε ρησίων Ε παρ χι α κών Ε φη µε ρί δων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.)
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

O µο σπον δία Μι σθω τών Τύ που & Βι ο µη χα νί ας Χάρ του
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι Τεχνικοί Τύπου (ερ γα το τε χνί τες 
τυ πο γρά φοι άν δρες και  γυ ναί κες), που ερ γά ζο νται  στις η µε ρή σι ες ε παρ χι α κές 
ε φη µε ρί δες ό λης της χώ ρας, ε κτός αυ τών που ερ γά ζο νται στις η µε ρή σι ες ε φη µε ρί -
δες Α θή νας και Θεσ σα λο νί κης (Δ∆Α 5/2012).
Ει δι κό τη τες - Yπαλ λη λι κό
Στην πα ρού σα υ πά γο νται οι πα ρα κά τω κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων, οι ο ποί οι θε ω ρού -
νται υ πάλ λη λοι: χει ρι στές σκά νερ, φω το τε χνί τες, φω το γρά φοι, µο ντέρ, ρε του σέρ,
γρα φί στες, πι ε στές, ε κτυ πω τές, χει ρι στές πι ε στη ρί ων ορ θί ων, ε πι πέ δων πε ρι στρο -
φι κών και OΦ ΦΣΕΤ, πα ντός εί δους µη χα νι κοί συ ντη ρη τές µη χα νών φω το σύν θε σης,
φω το συν θέ τες, σε λι δο ποι οί, λι νο τύ πες, στοι χει ο θέ τες, δι α λυ τές µο νο τύ πες, ε τι κε -
το ποι οί, γραµ µο γρά φοι, τσι γκο γρά φοι, φλε ξο γρά φοι, στε ρε ο τύ πες, λα µι να ρι στές,
δι ορ θω τές κει µέ νων, δι εκ πε ραι ω τές, συ ντη ρη τές µη χα νών ε κτυ πώ σε ως, χει ρι στές
η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών, αµ φο τέ ρων των φύ λων (ΣΣΕ 11.6.2009).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OY 

α. Κα θο ρί ζε ται για ό λους τους ερ γα ζό µε νους που κα λύ πτει η πα ρού σα ρύθ µι ση,
νέο βα σι κό η µε ρο µί σθιο σε 40,10 ευρώ α πό 1.1.2009 (ΣΣΕ 11.6.2009).

β. Ό λα τα πο σο στιαί α ε πι δό µα τα, που προ βλέ πο νται, θα υ πο λο γί ζο νται µε βά ση το
η µε ρο µί σθιο της προη γού µε νης πα ρα γρά φου και τα δι α µορ φω µέ να κά θε φο ρά
νέα βα σι κά η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 11.6.2009).

γ.  Ό σοι α µεί βο νται µε µη νιαί ο µι σθό µέ χρι την ι σχύ της πα ρού σας, δι α τη ρούν το
σύ στη µα αυ τό, ο δε µι σθός τους α πο τε λεί το 26πλά σιο του η µε ρο µι σθί ου της 
ει δι κό τη τάς τους (ΣΣΕ 11.6.2009).

Το βασικό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, διατηρείται
για το έτος 2010 στο ύψος που είχε διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση την από
11.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/25.6.2009) (Δ∆Α 9/2011).
Το βασικό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,  όπως έχει
καθορισθεί µε βάση την υπ’ αρίθµ. 9/2011 Δ∆Α (Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν. Ασφάλισης
5/3.3.2011) διατηρείται αµετάβλητο καθόλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της
παρούσης Δ∆Α (Δ∆Α 5/2012).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 
1. Ε πί δο µα τρι ε τιών

α. Τα κα τώ τα τα ό ρια η µε ρο µι σθί ων προ σαυ ξά νο νται µε ε πί δο µα πέντε (5) 
τρι ε τιών µε ποσοστό 7% για την πρώτη τριετία και µε ποσοστό 6% για τις
υπόλοιπες (4) τέσσερις τριετίες (ΣΣΕ 11.6.2009).

β. Η προϋ πη ρε σία α να γνω ρί ζε ται α νε ξάρ τη τα α πό τον ερ γο δό τη, στον ο ποί ο
πρό σφε ρε ο ερ γα ζό µε νος τις υ πη ρε σί ες του, µε βά ση το α σφα λι στι κό του 
βι βλιά ριο εν σή µων (ΣΣΕ 11.6.2009).
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2. Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας
Χορηγούνται τέσσερις (4) πολυετίες στον κλάδο ως εξής :
α.  Επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 10% µετά από 18 χρόνια προϋπηρεσίας
β. Επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 10% µετά από 21 χρόνια προϋπηρεσίας
γ. Επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 10% µετά από 25 χρόνια προϋπηρεσίας 
δ. Επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 10% µετά από 27 χρόνια προϋπηρεσίας 

(ΣΣΕ 11.6.2009)
3. Ε πί δο µα γά µου

Το ε πί δο µα γά µου 10% χο ρη γεί ται  στους µι σθω τούς ά σχε τα αν ο έ τε ρος των συ -
ζύ γων ερ γά ζε ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται ή α σκεί βι ο πο ρι στι κό ε πάγ γελ µα         
(ΣΣΕ 25.4.1989). Ε πί σης το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και σε ευ ρι σκό µε νους σε
κα τά στα ση χη ρεί ας, δι α ζευγ µέ νους, ά γα µους γο νείς (γο νείς που α πό κτη σαν ή
α να γνώ ρι σαν το/τα τέ κνα τους) (ΣΣΕ 11.6.2009).

4. 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% (ΣΣΕ 25.4.1989, 
ΣΣΕ 11.6.2009).

5. Ε πιστηµονικό επίδοµα
Καθιερώνεται η χορήγηση επιστηµονικού επιδόµατος, σε ποσοστό 10%, στους
έχοντες πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ΣΣΕ 11.6.2009).

ΣΤ. Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α δει α γά µου και γεν νή σε ως τέ κνου
α. Ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες, που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση και που

συ νά πτουν γά µο, δι και ού νται να λάβουν ά δει α γά µου οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών µε α πο δο χές, η ο ποί α δεν συµ ψη φί ζε ται µε την ε τή σια κα νο νι κη 
ά δει α, που προ βλέ πε ται α πό τον ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 11.6.2009).

β. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνων, ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α,
για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 11.6.2009).

2. Ά δει α σπου δών 
Σπου δα στές και µα θη τές δι και ού νται δύο δε κα πεν θή µε ρες ά δει ες, κα τά τη διάρ -
κει α των ε ξε τά σε ων (ΣΣΕ 11.6.2009).

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 (12) σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους (ΣΣΕ 11.6.2009).

4. Ε πι πλέ ον ά δει α α νά παυ σης
α. Oι η µέ ρες α δεί ας ι σχύ ουν ό πως αυ τές προ βλέ πο νται α πό το Α.Ν. 539/45, 

ό πως συµπληρώθη κε µε το Ν. 1346/83, για τους έ χο ντες υ πη ρε σία µέ χρι και 
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πέ ντε (5) χρό νια (ΣΣΕ 11.6.2009).

β. Για τους ερ γα ζό µε νους που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία  στον κλά δο της
τυ πο γρα φί ας α πό πέ ντε (5) µέ χρι και δώδεκα (12) χρό νια πα ρέ χο νται
τέσσερις (4) εργάσιµες η µέ ρες ε πι πλέ ον α δεί ας. Για τους έχοντες
συµπληρώσει από δώδεκα (12) χρόνια έως είκοσι πέντε (25) στον κλάδο ή σε
οποιονδήποτε εργοδότη παρέχονται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες επιπλέον
αδείας. Για τους έχοντες συµπληρώσει είκοσι πέντε (25) και άνω στον κλάδο
ή σε οποιοδήποτε εργοδότη παρέχονται έξι (6) εργάσιµες ηµέρες επιπλεόν
άδείας (ΣΣΕ 11.6.2009).

5. Ε πί δο µα α δεί ας 
Το προ βλε πό µε νο α πό τις δι α τά ξεις του Ν. 4505/66 ε πί δο µα α δεί ας ο ρί ζε ται, για
τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα, σε δε κα επτά (17) καταβαλλόµενα η µε ρο µί -
σθια για τους ερ γα ζό µε νους που έ χουν συ µπλη ρώ σει µέ χρι πέ ντε (5) χρό νια 
υ πη ρε σί ας στον κλάδο και σε είκοσι (20) καταβαλλόµενα η µε ρο µί σθια για τους
πέ ραν των πέ ντε (5) ε τών (συ µπλη ρω µέ νων) υ πη ρε σί ας στον κλάδο, α νε ξαρ τή -
τως του τρό που α µοι βής τους (ΣΣΕ 11.6.2009).

6. Ά δει α τοκετού, θη λα σµού και φροντίδας παιδιού 
α. Η συ νο λι κή ά δει α της µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δε κα ε πτά (17) ε βδο µά δες.       

O κτώ µι σι   ε βδο µά δες (8 1/2) θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν την η µε ρο -
µη νία του α να µε νό µε νου το κε τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ µι σι (8 1/2) µε τά τον
το κε τό.

β. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)
µηνών από τη λήξη της αδείας 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 (2) ώρες ηµερησίως για τους πρώτους
δώδεκα (12) µήνες και σε µία (1) ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες.

γ. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.

δ. 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.

ε. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.

στ. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις.

ζ. Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση εργαζόµενης µητέρας για δύο (2) χρόνια µετά
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τον τοκετό (ΣΣΕ 11.6.2009).
7. Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών - Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και

παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης και Μονογονεϊκές Oικογένειες 
1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων

παιδιών καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κατ’  έτος, εφ’  όσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

2. Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη 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 επί πλέον άδεια, µε αποδοχές.

3. Στους εργαζόµενους -ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο(η) γονέα που
έχει 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 εφ’  άπαξ 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 11.6.2009).

8. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 11.6.2009).

9. ΩΩ ρες ερ γα σί ας-πεν θή µε ρο
Το σύ νο λο της ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σης κά θε µι σθω τού ο ρί ζε ται σε ό λη την
ε πι κρά τει α σε τριά ντα ο κτώ (38)  ώ ρες, η δε έ ναρ ξη και λή ξη της κα θη µε ρι νής
ερ γα σί ας κα θο ρί ζε ται α πό τον ερ γο δό τη και για µέ χρι έ ξι εκ δό σεις. Το πεν θή µε -
ρο ι σχύ ει : α) στην πε ρί πτω ση έ βδο µης έκ δο σης και α νε ξάρ τη τα α πό τις ώ ρες
ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σης και β) για α πα σχό λη ση πλέ ον των 38 ω ρών.
(ΣΣΕ 11.6.2009).

10.Νυ κτε ρι νό ε πί δο µα
Κα τό πιν της εκ δό σε ως της υπ’ α ριθ µόν 2190/1991 α πο φά σε ως του ΣτΕ και σε
συµ µόρ φω ση προς αυ τή, ε πί δο µα νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας θα κα τα βάλ λε ται στους
ερ γα ζό µε νους, ο σά κις α πα σχο λού νται α πό της 10ης νυ κτε ρι νής ώ ρας µέ χρι
της 6ης πρω ι νής ώ ρας (ΣΣΕ 26.5.1992), το δε ποσοστό ορίζεται σε 30% και
καταβάλλεται στο σύνολο των αποδοχών (ΣΣΕ 11.6.2009).

11.Προ στα σία η λι κι ω µέ νων
Δ∆εν ε πι τρέ πε ται η α πό λυ ση ερ γα ζό µε νου το χρο νι κό διά στη µα των πέ ντε (5) 
τε λευ ταί ων ε τών πριν τη συ ντα ξι ο δό τη σή του λό γω νέ ας τε χνο λο γί ας.
(ΣΣΕ 11.6.2009).
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12.Φόρ µες ερ γα σί ας

Στους µι σθω τούς της πα ρού σας χο ρη γούνται δύο (2) φόρ µες ερ γα σί ας µία για
το χειµώνα και µία για το καλοκαίρι οι ο ποί ες α ντι κα θί στα νται κατ’ έ τος, ε φό σον 
έ χουν φθα ρεί και α πο τε λούν ι δι ο κτη σία του ερ γο δό τη. Για τους εργαζόµενους
στην εκτύπωση χορηγείται επί πλεόν ένα (1) ζεύγος υποδήµατα µε
προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας στην
εργασία (ΣΣΕ 11.6.2009).

13.Αµοιβή ανηλίκων
Ερ γα ζό µε νοι αµ φο τέ ρων των φύ λων, ε φό σον συ µπλή ρω σαν το 15ο έ τος της
η λι κί ας τους, δι και ού νται για πλή ρη α πα σχό λη ση το κα τώ τε ρο η µε ρο µί σθιο  που
προ βλέ πει η Ε θνι κή Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Ερ γα σί ας. Στην κα τη γο ρία αυ τή υ πά γο -
νται οι δι πλω τές ε φη µε ρί δων και οι ερ γα ζό µε νοι που δεν α νή κουν σε καµ µία
α πό τις ει δι κό τη τες της ε νό τη τας Γ (ΣΣΕ 11.6.2009).

14.Γενική διάταξη
Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) - ΙΚΑ
µπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζοµένων από τα Δ∆ιοικητικά
Συµβούλια των Σωµατείων, Oµοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της ΓΣΕΕ 
(ΣΣΕ 11.6.2009).

15.Συνδικαλιστική εισφορά
Oι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης εργοδότες υποχρεούνται
να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδροµή των εργαζοµένων - µελών της
συµβαλλόµενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού
προηγουµένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει µε επιστολή της σε κάθε
επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδροµής και τον τρόπο που θα γίνεται η
παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλει να
µεριµνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζοµένων. Εργαζόµενοι που δεν
επιθυµούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται µε έγγραφη ατοµική
δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούται την παρακράτηση.
Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου (ΣΣΕ 11.6.2009).

16.Συνθήκες υγιεινής - ασφάλειας
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρµόζουν στις Επιχειρήσεις τους τον 
Ν. 1568/85 για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων και το ΠΔ∆ 398/94, που
αφορά τους εργαζοµένους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης (ΣΣΕ 11.6.2009).

17.Συνδικαλιστική άδεια
Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 17 παράγρ. 2 εδάφιο γ και δ του Ν. 1264/82,
Συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία µέλη των Δ∆ιοικητικών Συµβουλίων των
πρωτοβάθµιων Οργανώσεων (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα)
χορηγούνται µε πλήρεις αποδοχές και µόνο για 2 ηµέρες µηνιαίως 
(ΣΣΕ 11.6.2009).
Προηγουµένως τα Σωµατεία πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως τη σύνθεση
των Δ∆ιοικητικών Συµβουλίων στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις (ΣΣΕ 11.6.2009).

18.Υποχρεωτικές αργίες

7



Υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζοµένους του κλάδου είναι η 1η Ιανουαρίου,
των Θεοφανείων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δ∆ευτέρα, η δεύτερη ηµέρα του
Πάσχα, η 1η Μαίου, του Αγίου Πνεύµατος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου,
η 25η και 26η Δ∆εκεµβρίου (ΣΣΕ 11.6.2009).

19.Αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου
α. Κατά την αποχώρηση του εργαζοµένου από την Επιχείρηση για λόγους

συνταξιοδότησης, η καταβαλλόµενη αποζηµίωση προσαυξάνεται σε ποσοστό
50% (ΣΣΕ 11.6.2009).

β. Σε περίπτωση θανάτου εργαζοµένου-ης, πριν αυτός-ή συµπληρώσει τις
προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ο επιζών σύζυγος και
τα ανήλικα τέκνα του δικαιούνται να λάβουν από την Επιχείρηση που
εργαζόταν το 50% της αποζηµιώσεως του Ν. 2112/20 (ΣΣΕ 11.6.2009).

20.Λοιπές ρυθµίσεις
1. Τα µέρη δεσµεύονται να συγκροτήσουν Επιτροπή, η οποία θα συντάξει, µέχρι

30 Σεπτεµβρίου 2009, έκθεση για τη σηµερινή αντιπροσωπευτικότητα των
ειδικοτήτων του κλάδου, µε στόχο τον επανακαθορισµό τους στη συλλογική
ρύθµιση του 2009 (ΣΣΕ 11.6.2009).

2. Για τους εργαζοµένους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν όλες οι θεσµικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των
προηγουµένων αυτής, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότερες της παρούσας 
(ΣΣΕ 11.6.2009).

21.Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές, που ορίζονται µε την παρούσα,
ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, συλλογικές
ρυθµίσεις, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς,
επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις
διατάξεις της παρούσας ρύθµισης (Δ∆Α 5/2012).

22.Δ∆ιατήρηση ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι αµοιβής και εργασίας της 
υπ’ αρίθµ. 9/2011 Δ∆Α, καθώς και των οµοίων προγενεστέρων αυτής συλλογικών
ρυθµίσεων (συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων)
εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα (Δ∆Α 5/2012).
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