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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΜΑΡ ΜΑ ΡO ΨΗ ΦΙ Δ∆ΩΩΝ, 

ΜΑΡ ΜΑ ΡO ΣΚO ΝΗΣ, ΓY ΨOY, ΣΤO ΚOY, ΚΑ O ΛΙ ΝΗΣ κ.λπ. 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1.  Η α πό φα ση 19/1976 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
2.  Η α πό 28.8.1978 ΣΣΕ
3.  Η α πό φα ση 49/1979 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4.  Η α πό φα ση 90/1981 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5.  Η α πό φα ση 64/1982 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6.  Η α πό 9.8.1984 ΣΣΕ
7.  Η α πό 10.6.1985 ΣΣΕ
8.  Η Δ∆.Α. 39/1987
9.  Η α πό 19.5.1988 ΣΣΕ

10.  Η α πό 10.7.1989 ΣΣΕ
11.  Η α πό 30.7.1990 ΣΣΕ
12.  Η α πό 15.5.1991 ΣΣΕ
13.  Η α πό 10.6.1992 ΣΣΕ
14.  Η α πό 20.7.1993 ΣΣΕ
15.  Η α πό 18.4.1994 ΣΣΕ
16.  Η α πό 18.5.1995 ΣΣΕ
17.  Η α πό 20.5.1996 ΣΣΕ
18.  Η α πό 12.5.1997 ΣΣΕ
19.  Η α πό 10.7.1998 ΣΣΕ
20.  Η α πό 3.5.1999 ΣΣΕ
21.  Η α πό 3.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 64/13.7.2000)
22.  Η από 20.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 72/26.7.2001)
23.  Η από 23.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 92/30.7.2002)
24.  Η από 28.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 42/24.6.2003)
25.  Η από 21.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 45/2.7.2004)
26.  Η από 14.4.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 42/22.4.2005)
27.  Η από 20.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 78/11.7.2006)
28.  Η από 25.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 72/13.7.2007)
29.  Η από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 94/28.7.2008)

30.  Η Δ∆Α 53/2009 (Π.Κ. 33/27.11.2009)
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Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών
2. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δος

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Oι κο δό µων και Συ να φών Ε παγ γελ µά των Ελ λά δος

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι-ες που α πα σχο λού -
νται στα ερ γο στά σια µαρ µα ρο ψη φί δων, µαρ µα ρό σκο νης, γύ ψου, στό κου, κα ο λί νης,
κ.λπ. ό λης της χώ ρας, κα θώς και οι ερ γα ζό µε νοι-ες που α πα σχο λού νται στα πα ρα -
πά νω ερ γο στά σια µε την ε πι σκευ ή σάκ κων (Δ∆Α 53/2009).

Δ∆.   ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOΥ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ
1. Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως

είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2008 µε βάση την από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ.
Απασχ. 94/28.7.2008) αυξάνονται από 1.1.2009 κατά 3,80% και διαµορφώνονται
ως εξής: (Δ∆Α 53/2009)

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
Τα νέα βα σι κά η µε ρο µί σθια προ σαυ ξά νο νται  µε τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα :
1. Με το ε πί δο µα γά µου κα τά 10% υ πο λο γι ζό µε νο ε πί του νέ ου βα σι κού η µε ρο µι -

σθί ου (Δ∆Α 53/2009). Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται ε πί σης και στους δι α ζευγ µέ -
νους-ες, χή ρους-ες, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες, ε φό σον ό λοι αυ τοί έ χουν
την ε πι µέ λει α των παι διών. Το άρ θρο 5 και η παρ.1 του άρ θρου 7 της α πό
30.3.1989 ΕΓ ΣΣΕ που κυ ρώ θη καν µε το άρ θρο 20 του ν.1849/89 ι σχύ ουν και για
τους ερ γα ζό µε νους που κα λύ πτει τού τη η ρύθ µι ση. (ΣΣΕ 10.7.1989)

2. Με το ε πί δο µα τρι ε τιών, 5% και µέ χρι δέκα (10) τρι ε τί ες, ό πως πα ρα κά τω: 
Με τά τη συ µπλή ρω ση 6 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (1) τρι ε τία 5%
Με τά τη συ µπλή ρω ση 9 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (2) τρι ε τί ες 5%
Με τά τη συ µπλή ρω ση 12 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (3) τρι ε τί ες 5%
Με τά τη συ µπλή ρω ση 15 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (4) τρι ε τί ες 5%
Με τά τη συ µπλή ρω ση 18 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (5) τρι ε τί ες 5%

Από 1.1.2009
ευρώ

α) Με την πρόσληψη 34,56
β) Μετά τη συµπλήρωση 

3 ετών
37,48
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Με τά τη συ µπή ρω ση 21 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (6) τρι ε τί ες 5%

Με τά τη συ µπλή ρω ση 24 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας (7) τρι ε τί ες 5%

Μετά τη συµπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (8) τριετίες 5%

Μετά τη συµπλήρωση  30 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (9) τριετίες 5%

Μετά τη συµπλήρωση  33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (10) τριετίες 5%

(Δ∆Α 53/2009).

Σαν προϋ πη ρε σία νο εί ται α πο κλει στι κά και µό νο η πα ρο χή πραγ µα τι κής υ πη ρε -
σί ας σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο στά σιο ή ερ γο τά ξιο του κλά δου και α πο δει κνύ ε ται µε
πι στο ποι η τι κό των ερ γο δο τών που ερ γά σθη καν ή α πό το α σφα λι στι κό βι βλιά ριο
του Ι ΚΑ, ε φό σον προ κύ πτει α πό αυ τό. (ΣΣΕ 9.8.1984)

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας

Το χο ρη γού µε νο α πό προ γού µε νες ρυθ µί σεις ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
υ πο λο γί ζε ται στα βα σι κά η µε ρο µί σθια σε πο σο στό 12% (ΣΣΕ 10.6.1992, 
Δ∆Α 53/2009).

Τα επιδόµατα 1, 2 και 3 χορηγούνται µε τους όρους και προϋποθέσεις των
προηγουµένων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων (Δ∆Α 53/2009).

4. Το επίδοµα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ηµεροµισθίου στους
εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιηµένο από δηµόσιους
φορείς εκπαιδευτικών ιδρυµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή σχολής
επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ∆ (4) εξαµήνων φοίτησης (Δ∆Α 53/2009).

5. Τα συ νο λι κά κα τώ τα τα η µε ρο µί σθια δεν µπο ρεί να εί ναι σε κα µία πε ρί πτω ση 
χα µη λό τε ρα α πό αυ τά που προ βλέ πει η ΕΓ ΣΣΕ (ΣΣΕ 18.4.1994).

ΣΤ.   Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ά δει ες

α) Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία 25 ε τών 
δι και ού νται ά δει α 3 ερ γα σί µων  η µε ρών ε πι πλέ ον της νό µι µης αν ερ γά ζο νται
5νθή µε ρο και 4 ερ γα σί µων η µε ρών αν ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο.

ΩΩς πρου πη ρε σία για την ε φαρ µο γή της προη γού µε νης διά τα ξης, θε ω ρεί ται
αυ τή που δι α νύ θη κε σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση
ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας (ΣΣΕ 30.7.1990).

β) Oι ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες 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 τις ι σχύ ου σες 
δι α τά ξεις.

Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται µία η µέ ρα ά δει α µε
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α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 20.7.1993).1

γ) Αυ ξά νε ται σε 20 η µέ ρες η ά δει α της παρ.1 άρ θρο 2 του ν.1346/1983 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 ο ποι ου 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 25ο 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 (ΣΣΕ 18.4.1994).1

2.  Α πο ζη µί ω ση α πο λύ σε ως
Oι α πο ζη µιώ σεις στην πε ρί πτω ση κα ταγ γε λί ας σύµ βα σης ερ γα σί ας ερ γα το τε χνι τών
βελ τιώ νο νται πέ ραν των προη γου µέ νων ρυθ µί σε ων και κα θο ρί ζο νται ως ε ξής :
α) Με τη συ µπλή ρω ση 15 ε τών υ πη ρε σί ας, 78 η µε ρο µί σθια και
β) Με τη συ µπλή ρω ση 20 ε τών υ πη ρε σί ας, 91 η µε ρο µί σθια1 (ΣΣΕ 18.4.1994).1

3. Πα ρο χές
Στους µι σθω τούς της πα ρού σας χο ρη γού νται κά θε χρό νο έ να ζευ γά ρι αρ βύ λες
και µία φόρ µα, που α νή κουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη και α ντι κα θί στα νται 
ό ταν φθα ρούν. (ΣΣΕ 9.8.1984)

4. Χρόνος εβδοµαδιαίας εργασίας
Η διάρ κει α της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ο ρί ζε ται σε 40 ώ ρες. Oι α πο δο χές
των ερ γα ζο µέ νων, πα ρά τον πε ρι ο ρι σµό των ω ρών ερ γα σί ας, δεν µειώ νο νται 
(ΣΣΕ 9.8.1984).

5. Πενθήµερο
Κα θι ε ρώ νε ται ε βδο µά δα πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε ρών για ό λους τους ερ γα ζό µε -
νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα (Δ∆Α 39/87).

6. Α πο δο χές α νώ τε ρες α πό τις 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 53/2009).

7. Δ∆ιάταξη κάθε άλλης προϊσχύουσας ΣΣΕ ή Δ∆Α ή διµερούς συµφωνίας ή άλλης
συλλογικής ρύθµισης, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων
στην παρούσα, η οποία δεν τροποποιείται ρητά µε την παρούσα, εξακολουθεί
να ισχύει (Δ∆Α 53/2009).

8. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους, που υπάγονται στη
ρύθµιση αυτή, όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, εκτός εάν ισχύουν και
εφαρµόζονται ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι που προβλέπονται από ΣΣΕ, Δ∆Α,
κ.λπ.  (Δ∆Α 53/2009).
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1.  Ση µεί ω ση: βλ. και ΕΓ ΣΣΕ 2006-2007
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