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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδοντοτεχνιτών ΑΠ Π έτους 2011 

(Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ.: ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘ.ΠΚ 10/27-7-11) 

Στην Αθήνα σήµερα την 6 Ιουλίου 2011 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων 

Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι παρακάτω αναφερόµενοι : 

α)  Θεόδωρος Σαµαράς, Πρόεδρος, Αναστάσιος Κλωνής, Αντιπρόεδρος  ∆.Σ, νόµιµοι 

εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Περιχώρων 

β)  Κων/νος Μαδώνης, Πρόεδρος εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του Συλλόγου 

Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Πειραιώς αφενός και αφετέρου οι 

α)  Ηλίας Βρύσης Πρόεδρος και 

β)  Στυλιανός Ρωµανίδης, Γενικός Γραµµατέας, νόµιµοι εκπρόσωποι του Σωµατείου 

Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών Αθηνών-Πειραιώς -Περιχώρων, συµφώνησαν την 

υπογραφή της παρακάτω ΣΣΕ για το έτος 2011  της οποίας το περιεχόµενο έχει 

ως εξής: 

Πεδίο Ισχύος 

Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι υπάλληλοι οδοντοτεχνίτες που έχουν τα 

προσόντα που ορίζονται στο Ν. 1666/86 για την άσκηση του επαγγέλµατος του 

οδοντοτεχνίτη κατόπιν αδείας του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας καθώς και οι βοηθοί 

οδοντοτεχνίτες, που απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια περιοχής Αθηνών-

Πειραιώς και Περιχώρων.  

1.  Έννοια 

Οδοντοτεχνίτες είναι οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη 

και βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι όσοι απασχολούνται σε οδοντοτεχνικά 

εργαστήρια µέχρι να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη αδείας 

ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη. Σύµφωνα µε την τροποποίηση του 

άρθρου 1 του Ν. 1666/1986 από το Ν. 3868/2010 βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι, 

επίσης, όσοι: « είναι πτυχιούχοι των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) ή ισοτίµου  

πτυχίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας βοηθού οδοντοτεχνίτη, που 

αποφοίτησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής.» 

2.  Καθορισµός Βασικών Μισθών 

α. Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην ΣΣΕ αυτή µισθωτών, όπως είχαν 

διαµορφωθεί την 31-12-2009 µε βάση την από 21-6-2008 ΣΣΕ  παραµένουν ως 
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έχουν χωρίς καµία µεταβολή για όλο το έτος 2010 και µέχρι την 31-5-2011.  Από 

δε της 1 Ιουνίου 2011 αυξάνονται κατά ποσοστό 1,8% και διαµορφώνονται όπως 

ο συνηµµένος στην παρούσα πίνακας βασικών µισθών που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της ΣΣΕ αυτής. 

β. Κατά τα λοιπά παραµένουν σε ισχύ όλοι οι λοιποί όροι της από 21-6-2008 ΣΣΕ, 

όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2009, που έχουν ως εξής: 

Ύστερα από τα παραπάνω οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στη ΣΣΕ αυτή 

αγάµων και εγγάµων µισθωτών διαµορφώνονται όπως οι συνηµµένοι στην 

παρούσα πίνακες αποδοχών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ΣΣΕ αυτής.  

1.  Χρόνος προϋπηρεσίας 

Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την ένταξη των µισθωτών που υπάγονται στη ΣΣΕ 

αυτή στα µισθολογικά κλιµάκια λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης τους 

ως οδοντοτεχνιτών µε τα προσόντα του Ν. 1666/86 ή βοηθών οδοντοτεχνιτών 

σε οποιοδήποτε εργοδότη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου 

καθώς και ο χρόνος άσκησης δικού του επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη .  

Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγουµένων 

εργοδοτών θεωρηµένες από τις αρµόδιες Επιθ/σεις Εργασίας και επικουρικά από 

τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια εφόσον από αυτά αποδεικνύεται τόσο το είδος της 

επιχείρησης στην οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους όσο και ο χρόνος 

εργασίας τους σ΄ αυτές. Προκειµένου για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από την 

άσκηση ιδίου επαγγέλµατος η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

2.  Μετάταξη βοηθών 

Όσοι από τους βοηθούς αποκτήσουν κατά το χρόνο της εργασίας τους ως 

βοηθών, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη µετατάσσονται στο 

αντίστοιχο µισθολογικό κλιµάκιο των οδοντοτεχνιτών. Εάν δεν λάβουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη µετά την εξάντληση του σχετικού πίνακα 

των τριών µισθολογικών κλιµακίων, δηλαδή από την συµπλήρωση του 6ου έτους 

εργασίας, λαµβάνουν τους βασικούς µισθούς του συνηµµένου στη παρούσα 

πίνακα βασικών µισθών των βοηθών οδοντοτεχνιτών. 

3.  Εξασφάλιση κατωτάτων ορίων αποδοχών 

Στους υπαγόµενους στην ΣΣΕ αυτή µισθωτούς πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε 

περίπτωση τα κατώτατα όρια αποδοχών της Ε Γ Σ Σ Ε.  
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4.  Επιδόµατα 

Οι παραπάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί των τεχνιτών και των βοηθών τους 

προσαυξάνονται µε τα παρακάτω-επιδόµατα: 

α)  Γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό χορηγείται στους εγγάµους 

µισθωτούς και των δύο φύλων καθώς και στους χήρους-χήρες, 

διαζευγµένους-νες και τις άγαµες µητέρες µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 20 του Ν. 1849/89  

β)  Πτυχίου σε ποσοστό 10%. Του επιδόµατος αυτού δικαιούχοι είναι οι 

τεχνίτες κάτοχοι πτυχίου ανωτέρας σχολής τριετούς τουλάχιστον φοίτησης 

της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µετά την αναγνώριση του από τις αρµόδιες 

ελληνικές αρχές ως ισοτίµου και αντιστοίχου. 

γ) Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα 

αδείας, χορηγούνται στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς µε βάση 

τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

5.  Λοιποί όροι εργασίας 

α)  Χρόνος εργασίας 

Ο χρόνος της εβδοµαδιαίας εργασίας των υπαγοµένων στη ΣΣΕ αυτή 

µισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες σε 5θήµερη εβδοµαδιαία εργασία από ∆ευτέρα 

µέχρι Παρασκευή,  

β)  Χορήγηση στολών εργασίας 

Στους υπαγόµενους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς χορηγούνται δύο (2) λευκές 

στολές εργασίας, µία θερινή και µία χειµερινή κάθε χρόνο, τις οποίες 

υποχρεούνται οι µισθωτοί να φορούν κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 

Επί πλέον σε όσους µισθωτούς ασχολούνται µε το τρόχισµα των ακρυλικών 

ρυτινών, µετάλλων, πορσελάνης ή άλλου είδους υλικά που χρησιµοποιούνται 

στην οδοντοτεχνική, χορηγούνται µάσκες και κατάλληλα προστατευτικά 

γυαλιά.  

Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη µε έξοδα του οποίου 

συντηρούνται οι δε µάσκες και τα γυαλιά αντικαθίστανται όταν η χρήση τους 

καταστεί αναποτελεσµατική. 

γ)  Συνδικαλιστικές άδειες Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός 

Γραµµατέας του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, δικαιούνται 

κάθε µήνα πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες άδεια µε αποδοχές για την άσκηση 

των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η ενασχόλησης τους µε τα 

συνδικαλιστικά καθήκοντα τους πρέπει να αποδεικνύεται δεόντως, 
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δ)  Απαγορεύσεις και περιορισµοί 

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή εργασίας σε θέσεις οδοντοτεχνιτών 

και βοηθών που έχουν µεν τα προσόντα οδοντοτεχνίτη πλην όµως 

απασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα σε άλλο εργοδότη του δηµοσίου ή 

ιδιωτικού τοµέα. Παράβαση του όρου αυτού επιφέρει τις συνέπειες του 

άρθρου 21 του Ν. 1876/90.  

ε) Άδεια γονική 

Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του Άρθρου 1 του Νόµου 1483/84 

και έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να 

λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστηµα από τη 

λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών και 

µισό (3 !4) ετών. 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της µπορεί να φθάσει τους τρεις 

και µισό (3 1/2) µήνες για κάθε γονέα και χορηγείται από τον εργοδότη, µε βάση τη 

σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε 

ηµερολογιακό έτος.  

στ) Άδεια µητρότητας 

Η συνολική διάρκεια µητρότητας αναπροσαρµόζεται σε δεκαεπτά (17) 

εβδοµάδες, εκ των οποίων οι οκτώ (8) εβδοµάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν 

από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. 

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν 

που έχει αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται 

υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικός χρόνος 

άδειας δεκάξι (16) ή δεκαεπτά (17) εβδοµάδων.  

ζ) Άδεια θηλασµού και Φροντίδας παιδιού 

Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για το χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από 

την τη λήξη της άδειας λοχείας δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό, είτε να 

προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα την ηµέρα. 

Εναλλακτικά , µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων 

µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 

µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες . 



 5 

Το µειωµένο ωράριο ("άδεια") θηλασµού και φροντίδας παιδιού του Άρθρου 9 της 

από 9/6/93 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η 

εργαζόµενος/η µε αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη 

ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία 

δικαιούται µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση 

της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµήµατα 

. 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας των παιδιών, 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 . 

Το δικαίωµα καθυστέρησης 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 επίσηµη υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας 

του παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. Το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα 

του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας. 

 η)Άδεια γάµου 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα σ.σ.ε, µισθωτούς σε περίπτωση γάµου 

χορηγείται άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών µε πλήρης αποδοχές . Η άδεια αυτή 

δεν συµψηφίζεται µε την άδεια του ΑΝ 539/1945 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

θ) Άδεια γέννησης τέκνου 

Ο εργαζόµενος πατέρας, δικαιούται άδεια  δύο (2) ηµερών µε αποδοχές, για κάθε 

τέκνο που γεννιέται,  

ι) Άδεια σε 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) 

εργάσιµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες 

διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) 

εργάσιµων ηµερών. Η άδεια αυτή  αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών 

φροντίδας των παιδιών  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. 
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Το δικαίωµα αυτό ασκείται από µεν την άγαµη µητέρα άµεσα δηλαδή χωρίς 

κάποιο περιορισµό, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, ενώ 

για τον άγαµο πατέρα, εφόσον έχει αναγνωρίσει νόµιµα το τέκνο  

 ια)Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγείται άδεια δύο (2) 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών 

και των εξ αγχυστίας αντίστοιχων συγγενών τους.  

ιβ) Άδεια εξετάσεων µαθητών - σπουδαστών - φοιτητών Οι εργαζόµενοι 

που είναι µαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών µονάδων 

οποιουδήποτε τύπου και οποιαδήποτε βαθµίδας του δηµοσίου ή µονάδων που 

εποπτεύονται µε οποιοδήποτε τρόπο από το δηµόσιο, συµπεριλαµβανόµενων και 

των σχολών ΟΑΕ∆, εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 28 έτος της ηλικίας 

τους, δικαιούνται πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών 30 ηµερών, για τη συµµετοχή 

τους στις εξετάσεις, ανεξάρτητα του χρόνου προηγούµενης απασχόλησης τους. 

Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του Άρθρου 2 του Ν. 

1346/83 όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12/4/96 

χορηγείται και στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο 

έτος της ηλικίας αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που 

κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα 

αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα. Η άδεια αυτή χορηγείται σε 

συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και η ιδιότητα του σπουδαστή και η συµµετοχή του 

αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας σχολής. 

ιγ) Άδεια για ασθένεια εξαρτηµένων µελών 

Οι εργαζόµενοι εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από 

δικαιώµατα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαµβάνουν, µε αίτηση τους 

άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν είναι µεγαλύτερη από έξι 

(6) εργάσιµες ηµέρες, κάθε ηµερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας 

εξαρτώµενων παιδιών ή άλλων µελών της οικογένειας. 

Η άδεια α αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά και αυξάνεται σε 

"οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδία και σε δέκα 

(10) εργάσιµες ηµέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Η άδεια του Άρθρου 

7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 

14 ηµέρες εφ' όσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. 
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ιδ) Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και των παραγώγων του ή 

αιµοκάθαρση Εργαζόµενοι που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών 

στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις 

αίµατος και παραγώγων ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον 

εργοδότη, δικαιούται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επί πλέον 

άδεια, µε αποδοχές. 

ιε) Προστασία κατά της καταγγελίας εξαρτηµένων  ατόµων ∆εν επιτρέπεται 

η απόλυση "εξηρτηµένου" ατόµου εξ' αιτίας της εξάρτησης, εφ' όσον 

αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από 

την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό, και για µία φορά .  

ιστ) Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς Φοιτητές 

Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα  για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, µε πλήρεις αποδοχές. Η 

άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την 

ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι και δύο έτη.  

ιζ) Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς από AIDS, και 

έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον 

εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε 

αποδοχές. 

ιη) Άδεια γονέα µε παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και 

παραγώγων του ή αιµοκάθαρση 

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο 

γονείς επιπλέον της άδειας ττου δικαιούται από άλλες διατάξεις,  

ιθ) Αλλοδαποί εργαζόµενοι 

Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να 

διευκολύνονται στην εργασία προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που 

έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επί πλέον 
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επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους 

οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε νοµοθεσία περί 

αλλοδαπών προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε 

την νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα. 

κ) Προσαύξηση της κανονικής άδειας υετά25ετή εργασία 

Μισθωτοί που συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και  µε οποιαδήποτε 

σχέση  εργασίας,  δικαιούνται άδεια τριάντα  (30) εργάσιµων ηµερών, αν 

εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσιπέντε (25) 

εργάσιµων ηµερών, αν  εφαρµόζεται σύστηµα  πενθήµερης εβδοµαδιαίας 

εργασίας .Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται µία 

(1)επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και είκοσι εξ 

(26)εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα . 

κα) Άδειες απουσίας νια την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης 

του παιδιού 

Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρία), οι εργαζόµενοι γονείς 

δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από 

άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, 

µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό 

έτος,  συνολικά και  για τους δύο γονείς,  προκειµένου να παρακολουθήσουν 

τη σχολική επίδοση του παιδιού. 

κβ)  Συµφιλίωση  επαγγελµατικής  και  οικογενειακής ζωής των 

αναδόχων  γονέων 

Όλες οι διατάξεις των ΕΓΣΣΕ και ∆Α που είναι σε ισχύ και αφορούν την 

προστασία της οικογένειας και την διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι 

φυσικοί ή θετοί γονείς, ισχύουν και για τους υπαγόµενους σ' αυτή τη ΣΣΕ και 

εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς. 

6.  Ισχύς των προηγουµένων ρυθµίσεων 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη αντικείµενοι στη ΣΣΕ αυτή 

όροι της από 21-6-2008 ΣΣΕ. 

7.  Τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ή καταβαλλόµενοι µισθοί ανώτεροι 

από αυτούς που ορίζονται στη ΣΣΕ αυτή εξακολουθούν να ισχύουν και να 

καταβάλλονται.  
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8. Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2011, οι αυξήσεις όµως των 

αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών που συµφωνούνται µε την 

παρούσα αρχίζουν κα καταβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2011.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΑ∆ΩΝΗΣ  

 



Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ

Αύξηση 1,8%

Από 1/6/2011 Από 1/6/2011 Από 1/6/2011
10% 10%

 0-2 902,95 90,30 902,95 993,25 90,30
 2-4 946,94 94,69 946,94 1.041,63 94,69
 4-6 988,62 98,86 988,62 1.087,48 98,86
 6-8 1.028,04 102,80 1.028,04 1.130,84 102,80

 8-10 1.040,96 104,10 1.040,96 1.145,06 104,10
 10-12 1.070,54 107,05 1.070,54 1.177,59 107,05
 12-14 1.090,96 109,10 1.090,96 1.200,06 109,10
 14-16 1.109,91 110,99 1.109,91 1.220,90 110,99
 16-18 1.126,61 112,66 1.126,61 1.239,27 112,66
 18-20 1.137,22 113,72 1.137,22 1.250,94 113,72
 20-22 1.163,75 116,38 1.163,75 1.280,13 116,38
 22-24 1.188,76 118,88 1.188,76 1.307,64 118,88
 24-26 1.213,79 121,38 1.213,79 1.335,17 121,38
 26-28 1.238,82 123,88 1.238,82 1.362,70 123,88
 28-30 1.263,82 126,38 1.263,82 1.390,20 126,38
 30-32 1.289,06 128,91 1.289,06 1.417,97 128,91
 32-34 1.312,45 131,25 1.312,45 1.443,70 131,25
 34-35 1.334,58 133,46 1.334,58 1.468,04 133,46

Σελίδα,  1   odontotexnites-app.xls



 Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

2. ΒΟΗΘΟΙ Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓAΜΟΥ ΑΓΑΜΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ

Αύξηση 1,8%

Από 1/6/2011 Από 1/6/2011 Από 1/6/2011
10%

 0-2 815,77 81,58 815,77 897,35
 2-4 860,51 86,05 860,51 946,56
 4-6 905,25 90,53 905,25 995,78
6-7 917,30 91,73 917,30 1.009,03
7-8 929,37 92,94 929,37 1.022,31
8-9 941,44 94,14 941,44 1.035,58

9-10 953,51 95,35 953,51 1.048,86
10-11 965,57 96,56 965,57 1.062,13
11-12 977,65 97,77 977,65 1.075,42
12-13 989,71 98,97 989,71 1.088,68
13-14 1.001,76 100,18 1.001,76 1.101,94
14-15 1.013,84 101,38 1.013,84 1.115,22
15-16 1.025,90 102,59 1.025,90 1.128,49
16-17 1.037,97 103,80 1.037,97 1.141,77
17-18 1.050,04 105,00 1.050,04 1.155,04
18-19 1.062,11 106,21 1.062,11 1.168,32
19-20 1.074,17 107,42 1.074,17 1.181,59
20-21 1.086,23 108,62 1.086,23 1.194,85
21-22 1.098,30 109,83 1.098,30 1.208,13
22-23 1.110,36 111,04 1.110,36 1.221,40
23-24 1.122,44 112,24 1.122,44 1.234,68
24-25 1.134,50 113,45 1.134,50 1.247,95
25-26 1.146,57 114,66 1.146,57 1.261,23
26-27 1.158,64 115,86 1.158,64 1.274,50
27-28 1.170,69 117,07 1.170,69 1.287,76
28-29 1.182,76 118,28 1.182,76 1.301,04
29-30 1.194,83 119,48 1.194,83 1.314,31
30-31 1.206,90 120,69 1.206,90 1.327,59
31-32 1.218,96 121,90 1.218,96 1.340,86
32-33 1.231,04 123,10 1.231,04 1.354,14
33-34 1.243,10 124,31 1.243,10 1.367,41
 34-35 1.255,15 125,52 1.255,15 1.380,67
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