
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 11399/1709/75 
 
Περί δηµοσιεύσεως εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 26 Φεβρουαρίου 1975 
Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε περί αναπροσαρµογής των γενικών κατωτάτων ορίων ηµεροµισθίων 
εργατοτεχνιτών εργατοτεχνιτριών και µαθητευοµένων. 
(ΦΕΚ 276/Β/4-03-75) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
 
Έχοντες υπ΄ όψει τας διατάξεις του Ν. 3239/55, ως ετροποποιηθησαν και συνεπληρώθησαν 
µεταγενεστέρων υπό των Ν.∆. 3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74, αποφασίζοµεν: 
Όπως δηµοσιευθή εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η εν θέµατοι Σ.Σ.Ε. κατατεθείσα ηµίν 
την 26 Φεβρουαρίου 1975 συνταχθέντος προς τούτο του υπ΄αριθ. 1439/26.2.75 πρακτικού 
καταθέσεως, ήτις έχει ως ακολούθως : 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Περί αναπροσαρµογής των γενικών κατωτάτων ορίων ηµεροµησθίων εργατοτεχνιτών, 
εργατοτεχνιτριών και µαθητευόµενων. 
 
Εν Αθήναις σήµερον, την 26ην Φεβρουαρίου 1975, ηµέραν Τετάρτην και ώραν 10:30΄ εν τη 
αιθούση του Υπουργικού Συµβουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κων/νου Καραµανλή, 
του Υπουργού Συντονισµού και Προγραµµατισµού Π. Παπαληγούρα και του Υπουργού 
Απασχολήσεως Κων/νου Λάσκαρη, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, αφ’ενός µεν 1) ∆ηµ. 
Μαρινόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων, ως εκπρόσωπος τούτου, 2) 
Ιωάν. Πλατώνης, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, ως κοινός 
εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και 3) Παν. 
Παπαµαρινόπουλος και Λέων. ∆αούτης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και αφετέρου Νικ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Χρ. 
Καρακίτσος, Γεν. Γραµµατεύς και Ελευθ. Σιούτης, Αναπληρωτής Προέδρου, της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, ως εκπρόσωποι αυτής, άπαντες νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένοι, κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 3239/55, διαβουλευθέντες τη 
µεσολάβησει του Υπουργού Απασχολήσεως Κων/νου Λάσκαρη, συνωµολόγησαν τα 
ακόλουθα:   
 
1. Τα γενικά κατώτατα όρια ηµεροµισθίων (ηµεροµίσθια ασφαλείας) των παρ΄ οιωδήποτε 
εργοδότη δυνάµει σχέσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, απασχολουµένων εργατοτεχνιτών, 
εργατοτεχνιτριών και µαθητευοµένων, καθ΄ άπασαν την Χώραν, καθορίζονται ως 
ακολούθως: 
 
α. Αρρένων: 
Μετά την συµπλήρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας ή, 
προκειµένου περί µαθητευοµένων µηχανοτεχνιτών του κλάδου της Σιδηροβιοµηχανίας, µετά 
την συµπληρωσιν του 18ου έτους της ηλικίας και ενός τουλάχιστον έτους απασχολήσεως εν 
τω κλάδω, εις δραχµάς 204, από 1 Μαρτίου 1975 και εις δραχµάς 219, από 1 Αυγούστου 
1975. 
β. Θηλέων: 
Μετά την συµπλήρωσιν του 16ου έτους της ηλικίας, ασχέτως προϋπηρεσίας, εις δραχµάς 
177, από 1 Μαρτίου 1975 και εις δραχµάς 190, από 1 Αυγούστου 1975. 
γ. Μαθητευοµένων: 
Αµφοτέρων των φύλων, των µη συγκεντρούντων τουτέστιν τας εν τοις προηγουµένοις 
εδαφίοις προϋποθέσεις ηλικίας: 
1. Κατά το πρώτον έτος υπηρεσίας παρά τω αυτώ εργοδότη δρχ. 111. 
2. Κατά το δεύτερον έτος υπηρεσίας παρά τω αυτώ εργοδότη δρχ. 118. 



3. Κατά το τρίτον και πέραν έτος υπηρεσίας παρά τω αυτώ εργοδότη δρχ. 125. 
Τα ως άνω ηµεροµίσθια ισχύουν από 1 Μαρτίου 1975, προσδιοριζόµενα επέκεινα κατά τα 
οριζόµενα εις την από 25.2.1975 Εθνικήν Γενικην Συλλογικήν Σύµβασιν Εργασίας «περί της 
εφαρµογής των αρχών ίσης αµοιβής αρρένων και θηλέων κ.λπ.». 
2. Τα τυχόν ισχύοντα σήµερον κατώτερα των 99 δραχµών ηµεροµίσθια των µαθητευοµένων 
αυξάνονται κατά 12% από 1 Μαρτίου 1975 και κατά 20% εν συνόλω από 1 Αυγούστου 1975. 
3. Τα υπό της παρούσης καθοριζόµενα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων (ηµεροµίσθια 
ασφαλείας) και υπό τας αυτάς προϋποθέσεις ηλικίας, αποτελούν κατώτατα όρια και δια τους 
υπό την ιδιότητα του εργατοτεχνίτου απασχολούµενους εις σταθερόν εργοδότην και 
αµειβόµενους κατά µονάδα εργασίας ή επί ποσοστοίς ή κατ΄ άλλον σύστηµα αµοιβής, 
υποχρεούµενου του οικείου εργοδότου όπως συµπληροί ταύτα κατά το τυχόν ελλείπον 
ποσόν. Εν προκειµένω οι σχετικοί λογαριασµοί εκκαθαρίζονται κατά τρίµηνον, µε βάσιν το 
πραγµατοποιηθέν µέσον ηµεροµίσθιον κατά την διάρκειαν του τριµήνου, εξαιρέσει της 
περιπτώσεως λύσεως της σχέσεως εργασίας, καθ΄ οιονδήποτε τρόπον, οπότε η εκκαθάρισις 
πραγµατοποιείται κατ΄ αυτήν. 
4. Η από 14.2.1961 συµπληρωµατική Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβασις Εργασίας (ΦΕΚ 74 
τ.Β της 6.3.61) εξακολουθεί ισχύουσα. 
5. Τυχόν ανωτέρα, των δια της παρούσης καθοριζόµενων, ηµεροµίσθια, προβλεπόµενα εκ 
νόµων, ∆/των, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συµβάσεων, αποφάσεων διαιτησίας, 
εσωτερικών κανονισµών, εθίµων ή των ατοµικών συµβάσεων εργασίας δεν θίγονται υπό των 
διατάξεων της παρούσης.  
6. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Μαρτίου 1975. 
Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
 

Εν Αθήναις τη 4η Μαρτίου 1975 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 


