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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ YΑ ΛOYΡ ΓΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1.  Η α πό 6.7.1975 ΣΣΕ 
2.  Η α πό 9.5.1976 ΣΣΕ
3.  Η α πό 8.6.1978 ΣΣΕ
4.  Η 38/1979 Δ∆.Α. του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5.  Η 43/1980 Δ∆.Α. του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6.  Η 23/1981 Δ∆.Α. του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7.  Η 29/1982 Δ∆.Α. του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
8.  Η 6/1983 Δ∆.Α. του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
9.  Η 39/1984 Δ∆.Α. του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

10.  Η α πό 14.8.1986 ΣΣΕ
11.  Η α πό 23.7.1987 ΣΣΕ
12.  Η α πό 22.6.1988 ΣΣΕ
13.  Η α πό 10.11.1989 ΣΣΕ
14.  Η α πό 18.7.1990 ΣΣΕ
15.  Η α πό 8.9.1991 ΣΣΕ
16.  Η α πό 24.11.1992  ΣΣΕ 
17.  Η α πό 29.10.1993 ΣΣΕ 
18.  Η α πό 28.9.1994 ΣΣΕ 
19.  Η α πό 30.10.1996 ΣΣΕ (ι σχύ ει και για το 1997)
20.  Η α πό 20.7.2001 ΣΣΕ
Σηµείωση : Από το 2002 και µετά δεν υπεγράφη νέα Συλλογική ρύθµιση εργασίας

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Ελ λη νι κών 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:
3. Πα νελ λή νια Ε νω ση Ερ γα το τε χνι τών Y α λουρ γών 

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στη ρύθ µι ση αυ τή υ πά γο νται οι τε χνί τες Y α λουρ γοί ό λης της χώ ρας.
(ΣΣΕ 20.7.2001 )
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Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OΥ 

1. Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των υ πα γο µέ νων σ'αυ τή τη ρύθ µι ση και πά νω στα ο ποί α
υ πο λο γί ζο νται τα ε πι δό µα τα, πλην του ε πι δό µα τος αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας, δι α -
µορ φώ νο νται α πό 1.1.2001 ως ε ξής:

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Τα ε πι δό µα τα που προ βλέ πο νται α πό προη γού µε νες ΣΣΕ ή ό µοι ας έ κτα σης δι αι -
τη τι κές α πο φά σεις, κα θώς και α πό την πα ρού σα, πλην του ε πι δό µα τος αν θυ γι ει -
νής ερ γα σί ας, υ πο λο γί ζο νται ε πί των βα σι κών η µε ρο µι σθί ων, ό πως δι α µορ φώ νο -
νται κά θε φο ρά (ΣΣΕ 20.7.2001).

2. Στους µισθωτούς που καλύπονται από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 20% υπολογιζόµενο, όπως όλα τα επιδόµατα,
στα βασικά ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 23.7.1987, ΣΣΕ 8.6.1978).

Το προ βλε πό µε νο α πό προη γού µε νες ρυθ µί σεις ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
σε πο σο στό 20%, υ πο λο γί ζε ται α πό 1.7.2001 στο η µε ρο µί σθιο των 4.000 δρχ. για
ό λους τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται σ’  αυ τή τη Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Ερ γα -
σί ας. Η πο σο στιαί α σχέ ση του ε πι δό µα τος αυ τού µε τα βα σι κά η µε ρο µί σθια του
1981 δε θί γε ται. (ΣΣΕ 20.7.2001)

3. Χο ρη γεί ται σε ό λους του έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως φύ λου ε πί δο µα γά -
µου 10%  Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και στους χή ρους-ρες, δι α ζευγ µέ νους-
νες, 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 (ΣΣΕ 18.7.1990, ΣΣΕ 20.7.2001).

E�‰�������� A�� 1.1.2001 A�� 1.7.2001

�. T������� A, �����‰���� 8.535 ‰��. 8.750 ‰��.
������‰����,
�����‰���� ��� ���������

�. T������� B, ‰���‰� 8.175 ‰��. 8.380 ‰��.
������� ���� ������ �������

�. T������� °, ‰���‰�, 7.495 ‰��. 7.680 ‰��.
������‰���� ���
������������ ������� �������

‰. T������� �, ‰���‰�, 7.330 ‰��. 7.515 ‰��.
�������‰���� �������
������, ��‰�������� ���
������ ��� �����
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4. Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα ρύθ µι ση χο ρη γεί ται ε πί δο µα τρι ε τών εκ 
πο σο στού 5% για κά θε τρι ε τία και µέ χρι 6 τρι ε τί ες, που δι α νύ θη καν στον ί διο ή
δι α φο ρε τι κό ερ γο δό τη σε µία α πό τις πα ρα πά νω α να φε ρό µε νες ει δι κό τη τες.
Η προ ϋ πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση των προη γου µέ νων ερ γο δο τών δεό -
ντως θε ω ρη µέ νη*. (ΣΣΕ 20.7.2001)

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

1. Ά δει α γά µου
Η ά δει α γά µου του άρ θρου 6 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 προ σαυ ξά νε ται σε έ ξι (6) 
ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5)
ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο και 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 (ΣΣΕ 20.7.2001). 

2. Ά δει α γέν νη σης τέ κνου
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 (ΣΣΕ 30.10.1996, ΣΣΕ 20.7.2001).

3. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο ερ γο -
δό τη ή προ ϋ πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών 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, δι και ού νται ά δει α 5 ε βδο µά δων, δη λα δή
τριά ντα (30) ερ γά σι µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή εί κο σι
πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν
δι α τά ξεις του ΑΝ 539/45. (ΣΣΕ 20.7.2001)

4. Ά δει α µη τρό τη τος
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 ά δει 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 20.7.2001)
“Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δες.  Oκτώ
(8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και
οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) 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 γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον

* Η έκτη τριετία χορηγήθηκε µε την από 30.10.1996
Η πέµπτη τριετία χορηγήθηκε µε την από 22.6.1988 ΣΣΕ
Η 23/81 Δ∆Α προέβλεπε µέχρι 4 τριετίες
Η 43/80 Δ∆Α προέβλεπε µέχρι 3 τριετίες
Η 38/79 Δ∆Α προέβλεπε µέχρι 2 τριετίες
Η από 8.6.1978 ΣΣΕ προέβλεπε 1 τριετία
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το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα έ ξι (16) 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 γαι το θέ µα αυ τό δι α τά -
ξεις.”

5. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
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 την φρο ντί δα των
παι διών, σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993, έ χουν και οι θε τοί γο νείς
παι διών η λι κί ας έ ως 6 ε τών. (ΣΣΕ 20.7.2001) 

6. Ά δει α θη λα σµού
Oι ερ γα ζό µε νες µη τέ ρες δι και ού νται, για τον θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί -
δες, που α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού, ε πί χρο νι κό διά στη µα δύο
ε τών α πό τον το κε τό εί τε να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους για  µια ώ ρα κά θε 
η µέ ρα εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µία 
ώ ρα κά θε η µέ ρα. Ύ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα -
σί ας µπο ρεί να ο ρί ζε ται σε δύο ώ ρες την η µέ ρα ε πί έ να χρό νο µε τά τον το κε τό. 
Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να
ζη τή σει ο άν δρας ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα. Στις πε -
ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που α πα -
σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου του ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει
την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.  
Το µει ω µέ νο  ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µοί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας. (ΣΣΕ 29.10.1993)

7. Ά δει α α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι διών
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 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.

8. Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών
Oι  α πο ζη µιώ σεις της παρ.  1 περ. α’  άρ θρο 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 και κα -
θο ρί ζο νται ως ε ξής :

•Aπό 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 συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη            :   90 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη      : 105 η µε ρο µί σθια
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω           : 125 η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 20.7.2001).

9. Η η µέ ρα των Θε ο φα νεί ων κα θο ρί ζε ται σαν η µέ ρα αρ γί ας (ΣΣΕ 26.9.1994). Στην
πε ρί πτω ση που η ε πι χεί ρη ση α πασσχο λή σει τους µι σθω τούς αυ τής της ΣΣΕ 
κα τα την η µέ ρα αυ τή ο φεί λει να κα τα βά λει το η µε ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τα
75%. Αλ λως κα τα βάλ λε ται α πλώς το η µε ρο µί σθιο (ΣΣΕ 10.11.1989).
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10. Ο χρόνος της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών που αφορά σ’ αυτή τη
ρύθµιση είναι 40 ώρες και οι ηµέρες απασχολήσεως πέντε (5), σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την υπ’ αρίθµ. 25/83
απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών “περί πενθηµέρου εργασίας στα βιοµηχανικά
καταστήµατα και 40ώρου εβδοµαδιαίας εργασίας” όπως έχουν περιληφθεί
στην υπ’ αρίθµ. 26/83 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών “για τους όρους αµοιβής και
εργασίας των τεχνιτών υαλουργών υαλουργείων όλης της χώρας” 
(ΣΣΕ 23.7.1987).
Ο χρό νος ερ γα σί ας κα τα ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η ρύθ µι ση αυ τή
µειώ νε ται α πο 41 σε 40 ώ ρες και οι η µέ ρες ερ γα σί ας πε ρι ο ρί ζο νται σε 5.

11. Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων, πα ρά τον πε ρι ο ρι σµόν των ω ρών ερ γα σί ας δεν
µειώ νο νται.

12. Α πό 1 Ι α νου α ρί ου 1984 η 41η ώ ρα α µεί βε ται σαν υ πε ρερ γα σία µε το α ντί στοι χο
ω ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τά πο σο στό 25%.

13. Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης των ερ γα ζο µέ νων ρυθ µί ζο νται ως α κο -
λού θως:

• Στις ε πι χει ρή σεις που α πό φύ ση τους εί ναι συ νε χούς λει τουρ γί ας, οι η µέ -
ρες της κα τά ε βδο µά δα α νά παυ σης,πρέ πει να εί ναι συ νε χό µε νες δύο φο -
ρές κά θε τέσ σε ρις ε βδο µά δες και µία του λά χι στον Κυ ρι α κή κά θε τέσ σε ρις
ε βδο µά δες.

• Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν την ε βδο µα διαί α α νά παυ σή τους η µέ ρα Κυ ρι α -
κή,δεν ε πι τρέ πε ται να α πο σχο λη θούν σε αυ τή, χω ρίς την συ γκα τά θε σή
τους.

• Στις ε πι χει ρή σεις που θα θε λή σουν να λει τουρ γή σουν στο σύ νο λό τους ή
κα τα τµή µα τα ε πτά συ νε χείς η µέ ρες την ε βδο µά δα, και που δεν εί ναι α πό
την φύ ση τους συ νε χούς λει τουρ γί ας µπο ρούν να ε φαρ µό σουν το σύ στη µα
της προη γού µε νης πα ρα γρά φου ε φό σον συµ φω νή σει µε την ρύθ µι ση αυ τή
το προ σω πι κό τους.

• Στις ε πι χει ρή σεις που θα θε λή σουν να λει τουρ γή σουν ε πί σης ε πτά συ νε χείς
η µέ ρες την ε βδο µά δα και που δεν συµ φω νεί το προ σω πι κό στην προη γού -
µε νη ρύθ µι ση ό λες οι η µέ ρες της ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης των ερ γα ζο µέ -
νων πρέ πει να εί ναι συ νε χό µε νες µε την Κυ ρι α κή. Για την κά λυ ψη των α να -
γκών των ε πι χει ρή σε ων αυ τών σε προ σω πι κό που θα προ κύ ψει α πό την ρύθ -
µι ση αυ τή πρέ πει οι ε πι χει ρή σεις να προ σλά βουν ερ γα ζό µε νους, που θα
α πα σχο λη θούν τις δύο ε πό µε νες η µέ ρες.

• Στις ε πι χει ρή σεις λει τουρ γί ας εξ η µε ρών,οι η µέ ρες α νά παυ σης των ερ γα ζο -
µέ νων κα θο ρί ζο νται συ νε χό µε νες µε Κυ ρι α κή,κά θε τρεις ε βδο µά δες.

• Στις ε πι χει ρή σεις πεν θή µε ρης λει τουρ γί ας οι δύο η µέ ρες ε βδο µα διαί ας
α νά παυ σης πρέ πει να ει ναι συ νε χό µε νες και να πε ρι λαµ βά νουν πά ντο τε την
Κυ ρι α κή (Δ∆Α 26/83)

14. Στους τε χνί τες υ α λουρ γούς χο ρη γεί ται κά θε η µέ ρα πο σό της 640 γραµ.γά λα -
κτος ή το πε ρι ε χό µε νο µιάς συ νή θους σφρα γι σµέ νης φιά λης γά λα κτος που κα -
τα να λώ νε ται ε πί τό που σύµ φω να µε την υπ α ριθµ.23/81 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
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Α θη νών. Για την πε ρί ο δο της ε τή σι ας ά δει ας των µι σθω τών και µό νον η ε πι χεί -
ρη ση θα χο ρη γεί το γά λα µε τον ί διο τρό πο ή θα κα τα βά λει το α ντί τι µό του.
(ΣΣΕ 23.7.1987)

15. Ά δει α για συµ µε το χή στις ε ξε τά σεις
Αυ ξά νε ται σε 30 η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 άρ θρο 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 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 δη 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 (ΣΣΕ 30.10.1996, ΣΣΕ 20.7.2001).

16. O σες δι α τά ξεις της α πό 30.10.1996 ΣΣΕ αλ λά και των προη γου µέ νων συλ λο γι -
κών συµ βά σε ων ερ γα σί ας και των δι αι τη τι κών α πο φά σε ων δεν τρο πο ποι ού νται
µε την πα ρού σα, ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν. 

17. Ευ νοϊ κό τε ρες ρυθ µί σεις για τους ερ γα ζό µε νους ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν και
µε τά την υ πο γρα φή της πα ρού σας (ΣΣΕ 20.7.2001).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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