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ΚΩ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΡYΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ∆Α)
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΓΓΕΙOΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ YΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
Η υπ’αριθ. 72/1980 ∆∆∆∆ Αθηνών
Η υπ’αριθ. 73/1980 ∆∆∆∆ Αθηνών
Η υπ’αριθ. 122/1982 ∆∆∆∆ Αθηνών
Η υπ’αριθ. 48/1984 ∆∆∆∆ Πειραιώς
Η υπ’αριθ. 82/1985 ∆∆∆∆ Αθηνών
Η υπ’αριθ. 36/1986 ∆∆∆∆ Αθηνών
Η υπ’αριθ. 8/1988 ∆∆∆∆ Αθηνών
Από 22.7.1988 ΣΣΕ
Από 20.9.1989 ΣΣΕ
Από 26.7.1990 ΣΣΕ
Από 10.6.1991 ΣΣΕ
Από 21.7.1993 ΣΣΕ
Από 25.4.1994 ΣΣΕ
Από 30.1.1995 Κοινή ∆ήλωση
Από 9.5.1996 ΣΣΕ. (Ισχύει και για το έτος 1997)
Από 7.7.1998 ΣΣΕ. (Ισχύει και για το έτος 1999)
Από 10.7.2000 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ.Εργ. 79/9.7.2000). (Ισχύει και για το 2001)
Από 3.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 67/8.7.2002). (Ισχύει και για το 2003)
Από 28.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 88/30.7.2004). (Ισχύει και για το 2005)
Από 21.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 51/22.6.2006). (Ισχύει και για το 2007)
Από 27.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 61/9.7.2008). (Ισχύει και για το 2009)
Από 21.1.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 5/25.1.2011). (Ισχύει για τα έτη 2010,
2011 και 2012

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΕΒ)
Από την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Εργατοτεχνιτών Κεραµικής και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδος
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Γ. ΠΕ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ

ΑΓΓΕΙOΠΛΑΣΤΩΝ

Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες αγγειοπλάστες,
φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων ευγενούς κεραµικής (φαγιάνς, ξηράς
πορσελάνης) και παραγωγής ηλεκτρικών εξαρτηµάτων που εργάζονται στις
βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΣΣΕ 21.1.2011).
Ειδικότητες
1. Χειριστές µηχανηµάτων µάζης (σουρωτές, βακούµ πρές, κ.λπ.)
2. Εργάτες ζυµωτηρίου.
3. Χύται προτύπων και πηλού.
4. Τεχνίτες προτυποποιοί.
5. Χειριστές µηχανοκινήτων ή ηλεκτροκινήτων τόρνων ή τροχών κατασκευής
όλων των ειδών αγγειοπλαστικής.
6. Χειριστές αυτοµάτων πιατοµηχανών, φλυτζανοµηχανών.
7. Βοηθοί αυτοµάτων πιατοµηχανών (ξεφορµαδόροι),
8. Εργάτες απασχολουµένοι µε τη λείανση (φινίρισµα και καθαρισµό) παντός
αντικειµένου αγγειοπλαστικής και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων από οποιαδήποτε
ύλη.
9. Μονταριστές, µονταριστές ηλεκτρικών εξαρτηµάτων (εξαιρέσει των εργαζοµένων στις αυτόµατες µηχανές), συσκευαστές και φορτωτές ετοίµων προϊόντων.
10. Εργάτες που τοποθετούν τα αντικείµενα για ψήσιµο µέσα στα πυροδοχεία.
11. Καµινευτές, εκκαµινευτές κάθε είδους κλιβάνου που τοποθετούν τα αντικείµενα για ψήσιµο ή εκείνοι που εξάγουν αντικείµενα επάνω από τα πυροδοχεία
βαγονίων ή κάθε άλλου χώρου.
12. Επιδιορθωτές προϊόντων για ξαναψήσιµο (Refire).
13. Επισµαλτωτές, υαλωτές (συµπεριλαµβάνονται και εκείνοι που τοποθετούν τα
πλακίδια πάνω στις µηχανές υαλώσεως).
14. ∆ιακοσµητές.
15. Εργάτες χαλκοµανιών, ριγούδες κλπ.
16. Χειριστές υδραυλικών πρεσσών κατασκευής πλακιδίων και ηλεκτρικών εξαρτηµάτων.
17. Μεταφορείς χωµάτων (α’ υλών µάζης).
18. Λοιποί µεταφορείς πηλού, ηµικατεργασµένου γενικά ετοίµου προϊόντος.
19. Ελεγκτές ετοίµων προϊόντων, εργάτες διαλογής.
20. Σφραγιστές προϊόντων.
21. Συντηρητές βαγονιών.
22. Κατασκευαστές χρωµάτων και σµάλτου.
23. Εκτυπωτές χαλκοµανιών (µεταξοτυπίες).
24. Επισκευαστές ετοίµων προϊόντων (ΕΠOΕ).
25. Oσοι από τους παραπάνω µισθωτούς δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους δικαιούνται ως σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόµενο συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ αναλόγως
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26.

όµως µειωµένο κατά το χρόνο της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχολήσεως τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Ν. 1837/1989.
Λοιποί εργαζόµενοι που δεν κατονοµάζονται στις ανωτέρω ειδικότητες
(ΣΣΕ 27.6.2008).

∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
α. Βασικά ηµεροµίσθια 2008
Τα βασικά ηµεροµίσθια των παραπάνω κατά ειδικότητα µισθωτών, όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση την από 21.6.2006 ΣΣΕ του κλάδου για τα
έτη 2006-2007, αυξάνονται για το 2008 ως εξής:
1. Από 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,6%.
2. Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από
1.9.2008 κατά ποσοστό 3,3%.
β. Βασικά ηµεροµίσθια 2009
Τα ανωτέρα βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009,
αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,75% (ΣΣΕ 27.6.2008).
Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα από την παρούσα συνολικά κατώτατα όρια
αποδοχών δεν δύνανται να είναι κατώτατα από τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ, που ισχύουν κάθε φορά (ΣΣΕ 27.6.2008).
γ. Βασικά ηµεροµίσθια 2010, 2011 και 2012
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των εργαζοµένων του
άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009, µε
βάση τη διετή ΣΣΕ από 27.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2011 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2010.

Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ως
“ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας
µεταβολής έναντι του προηγούµενο έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της
Ευρωζώνης, όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat (ΣΣΕ 21.1.2011).

Ε. ΕΠΙ∆OΜΑΤΑ
Τα προβλεπόµενα από τις προηγούµενες ΣΣΕ του κλάδου επιδόµατα υπολογίζονται
επί των κάθε φορά βασικών ηµεροµισθίων ήτοι:
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2. Τα κατώτατα όρια των ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της παρούσας,
όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την
παράγραφο “Α” της παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2011.
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1. Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και
εκ ποσοστού 5% για τις υπόλοιπες πέντε τριετίες (σύνολο 7 τριετίες)
Η προΰπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγούµενων εργοδοτών
στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόµενοι (ΣΣΕ 27.6.2008).
2. Γάµου εκ ποσοστού 10% στους έγγαµους άνδρες και γυναίκες εργαζόµενους.
Το παραπάνω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-νες
καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όµως όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια
των παιδιών (ΣΣΕ 27.6.2008).
3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Το προβλεπόµενο από τις υπ’ αρίθµ. 72/80 και 73/80 αποφάσεις του ∆.∆.∆.∆.
Αθηνών και την υπ’ αρίθµ. 48/84 απόφαση του ∆.∆.∆.∆. Πειραιώς επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας και όπως κατά περίπτωση αυτό έχει διαµορφωθεί µε την
από 3.7.2002 ΣΣΕ του κλάδου, θα υπολογίζεται επί των διαµορφούµενων κάθε
φορά βασικών ηµεροµισθίων σε ποσοστό 15% (ΣΣΕ 27.6.2008).
Η διάταξη για το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας από το 1980-2002 είχε ως εξής:
α) Εις τους περί ων η παρούσα εργατοτεχνίτας τους απασχολουµένους εις τµήµατα αποθηκεύσεως
πρώτων υλών, (χώµατα), διακινήσεως πρώτων υλών, προεργασίας, αναµίξεως, κατεργασίας µέχρι
και της πτώσεως αυτών εις τα τριβεία, χορηγείται από της ισχύος της παρούσης, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15%.
Ωσαύτως από της ισχύος της παρούσης χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού
10% εις τους εργαζόµενους ως επισµαλτωτάς (υαλωτάς).
Το χορηγούµενον επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εις τους ανωτέρω δικαιούχους, υπολογίζεται επί
του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου αυτών και προστίθεται στο καταβαλλόµενον ηµεροµίσθιόν των, απαγορευοµένου του συµψηφισµού τούτου εις την υφισταµένην διαφοράν
µεταξύ κατωτάτου ορίου και του καταβαλλοµένου ηµεροµισθίου. (72/1980 ∆∆∆∆ Αθηνών)
β) Εις τους εκ των εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων ευγενούς
κεραµικής (φαγιάνς, γκρά, πορσελάνης) και παραγωγής ηλεκτρικών εξαρτηµάτων, τους απασχολουµένους εις εργασίας α) αποθηκεύσεως, διακινήσεως, προετοιµασίας πρώτων υλών (ζύγισιν
κλπ) δια την παραγωγή της κυρίας µάζης του προϊόντος, του υαλώδους επιχρίσµατος ή του χρώµατος του, β) αναµίξεως και αλέσεως των πρώτων υλών δια την παρασκευήν του πολτού παραγωγής της κυρίας µάζης του προϊόντος, του σµάλτου, ή των χρωµάτων, ρευστοποιήσεως του σµάλτου εις ειδικούς κλιβάνους, γ) ξηράνσεως του πολτού, προετοιµασίας της µάζης δια µορφοποίησιν εις τας πρέσσας, δ) φινιρίσµατος µορφοποιουµένων προϊόντων, ε) επιστρώσεως των τύπων
µορφοποιήσεως ειδών υγιεινής δια κόνεως τάλκ προς αποφυγήν επικολλήσεως του πηλού

ΑΓΓΕΙOΠΛΑΣΤΩΝ

επ’ αυτών, προξηράνσεως εντός ειδικώς κλιµατιζοµένων αιθουσών εργασίας των ειδών υγιεινής,
µετά την εξαγωγήν των εκ των τύπων χυτεύσεως, στ) επισµαλτώσεως ή επιχρωµατισµού, χειρωνακτικώς, δια της χρήσεως ειδικών εκτοξευτήρων σταγονιδίων (αεροπιστολέτων), και ζ) ελέγχου των
ετοίµων πλακιδίων προς διαπίστωσιν της υπάρξεως ραγισµάτων, εφ’όσον χρησιµοποιείται διάλυµα ανιλίνης, χορηγείται από 25.5.1978 ώς 31.12.1979, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού
2,5% και από 1.1.1980 και εφεξής εκ 10%, εν συνόλω.
Το ως άνω επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται επί των κατωτάτων

ορίων βασικών ηµε-

ροµισθίων και προστίθεται εις τα πράγµατι καταβαλλόµενα τοιαύτα, απαγορευµένου του συµψηφισµού τούτου εις την υφισταµένην διαφοράν µεταξύ των κατωτάτων ορίων και των καταβαλλοµένων ηµεροµισθίων. (73/1980 ∆∆∆∆ Αθηνών)
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γ)

Το

προβλεπόµενο

από

τις

αριθ.

72/1980

και

73/1980

αποφάσεις

Αθηνών επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας διαµορφώνεται σε ποσοστό 15% για

του

∆∆∆∆

όλους τους εργα-

ζόµενους και όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες που αφορά η παρούσα απόφαση
(∆Α 48/1984).
δ) Το προβλεπόµενο υπό των υπ’αριθ. 72/80 και 73/80 αποφάσων του ∆∆∆∆ Αθηνών και της
υπ’αριθµ. 48/1984 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Πειραιώς, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό
15%, εξακολουθεί να καταβάλλεται υπολογιζόµενο στα βασικά ηµεροµίσθια που ορίζονται στην
υπ’ αριθµ. 122/1982 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών, όπως διαµορφώθηκε µε την από 26.7.1990 ΣΣΕ
µέχρι 30.9.1991.
Από την 1.10.1991 και για την διάρκεια ισχύος αυτής της ΣΣΕ χορηγείται δραχµική αύξηση 30 δρχ.
την ηµέρα και την 1.10.1992 χορηγείται επί πλέον δραχµική αύξηση 30 δρχ. την ηµέρα.
ε) Το προβλεπόµενο από τις υπ’ αριθ. 72/1980 και 73/1980 αποφάσεις του ∆∆∆∆ Αθηνών και την
υπ’ αριθ. 48/1984 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%,
και όπως κατά περίπτωση έχει διαµορφωθεί µε την από 10.6.1991 ΣΣΕ του κλάδου, αυξάνεται
από 1.7.1994 κατά 30 δραχµές ηµερησίως και την 1.7.1995 κατά 30 δραχµές ηµερησίως.
(ΣΣΕ 25.4.1994)
στ)

Το προβλεπόµενο από τις υπ’ αριθµ. 72/1980 και 73/1980 αποφάσεις του ∆∆∆∆ Αθηνών και την
υπ’ αριθµόν 48/1984 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό
15% και όπως κατά περίπτωση

έχει διαµορφωθεί µε την από 9.5.1996 ΣΣΕ του κλάδου αυξάνε-

ται από 1.7.1998 κατά 120 δραχµές ηµερησίως, την 1.1.1999 κατά 85 δραχµές ηµερησίως και την
1.7.1999 κατά 95 δραχµές. (ΣΣΕ 7.7.1998)
ζ) Το προβλεπόµενο από τις υπ’ αριθµ. 72/1980 και 73/1980 αποφάσεις του ∆∆∆∆ Αθηνών και την
υπ’ αριθµόν 48/1984 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς, επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό
15% και όπως κατά περίπτωση έχει διαµορφωθεί µε την από 7.7.1998 ΣΣΕ του κλάδου
αυξάνεται από 1.7.2000 κατά 70 δραχµές ηµερησίως την 1.1.2001 κατά 70 δραχµές ηµερησίως
και την 1.7.2001 κατά 70 δραχµές (ΣΣΕ 10.7.2000).
η) Το προβλεπόµενο από τις υπ’ αριθµ. 72/80 και 73/80 αποφάσεις του ∆∆∆∆ Αθηνών και την
υπ’ αριθµ. 48/84 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%
και όπως κατά περίπτωση αυτό έχει διαµορφωθεί µε την από 10.7.2000 ΣΣΕ του κλάδου,
αυξάνεται από 1.7.2002 κατά 0,26 ευρώ ηµερησίως και απότην 1.7.2003 θα υπολογίζεται επί των
διαµορφούµενων κάθε φορά βασικών ηµεροµισθίων.

Oι τυχόν υφιστάµενες µέχρι σήµερα συµφωνίες ή συνήθειες, για το ύψος των
αποδοχών δεν καταργούνται (ΣΣΕ 25.4.1994).

Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από
15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του
προσαρτήµατος αυτής (ΣΣΕ 21.1.2011).

ΣΤ. ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Χορήγηση φόρµας
Σ’όλους τους εργατοτεχνίτες της παρούσας παρέχεται µία φόρµα και ένα ζευ-
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4. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
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γάρι ειδικά υποδήµατα, τα οποία παραµένουν στην κυριότητα του εργοδότη και
αντικαθίστανται κάθε χρόνο εφόσον φθαρούν. Σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς από συνήθη χρήση της πρώτης, χορηγείται και δεύτερη φόρµα εντός του
έτους (ΣΣΕ 27.6.2008).
2. Άδεια γάµου
Εργαζόµενοι και εργαζόµενες, που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν
άδεια γάµου πέντε (5) ηµερών µε αποδοχές η οποία δεν συµψηφίζεται µε την
ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 25.4.1994)
Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 καθορίζεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο (ΣΣΕ 27.6.2008).
3. Άδεια λόγω γεννήσεως τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 27.6.2008).
4. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7
της ΕΓΣΣΕ του 1993 (ΣΣΕ 27.6.2008).
“Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα έξι (16) εβδοµάδες. Oκτώ
(8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και
οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε
αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα έξι (16) εβδοµάδων. O χρόνος
αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις”.

ΑΓΓΕΙOΠΛΑΣΤΩΝ

5. Αποζηµιώσεις εργατοτεχνιτών
Oι αποζηµιώσεις του Β∆ 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις
ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 19981999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του
2004-2005 (άρθρο 4) αυξάνονται κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν οι
εργατοτεχνίτες έχουν συµπληρωµένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια
υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν συµπληρωµένα τριάντα
(30) έτη και άνω (ΣΣΕ 27.6.2008)
Με τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζηµιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε
το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
•Aπό 2 µήνες έως 1 έτος
: 5 ηµεροµίσθια
•Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη
: 7 ηµεροµίσθια
•Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη
: 15 ηµεροµίσθια
•Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη
: 30 ηµεροµίσθια
•Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη
: 60 ηµεροµίσθια
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α. Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό.
β. Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου
9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η
εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη
και χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά.
γ. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον 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
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•Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη
: 100 ηµεροµίσθια
•Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη
: 120 ηµεροµίσθια
•Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη
: 145 ηµεροµίσθια
•Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω
: 165 ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 27.6.2008)
6. Ετήσια κανονική άδεια
Όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές
από την έναρξη της απασχόλησης τους στη συγκεκριµένη υπόχρεη επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) µε βάση το
χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε ο εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό.
Η αναλογία της χορηγούµενης άδειας υπόλογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20
εργάσιµων ηµερών, επί πενθήµερου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιµων
ηµερών, επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 µήνες συνεχή απασχόληση.
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα,
δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµέρων, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς προϋπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 1
επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα
(ΣΣΕ 27.6.2008).
7. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών
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στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 27.6.2008).
8. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των
παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς
παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών
γονένων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ 3.7.2002).
9. Άδεια επιµέλειας παιδιού
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν 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 εφάπαξ 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 27.6.2008).
10.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
α. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη 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 επιπλέον άδεια µε αποδοχές.
β. 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 πρόσθεση άδεια δέκα
(10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και
χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από
άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 27.6.2008).
11.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
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Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 27.6.2008).
12.Προστασία “εξαρτηµένου” εργαζόµενου
∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά
(ΣΣΕ ΣΣΕ 27.6.2008).
13.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
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AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ 27.6.2008).
14.Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών
Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών, ο εργαζόµενος/η δικαιούται 14
εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει 3 παιδιά
και πάνω (ΣΣΕ 27.6.2008).
15.Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη
συµφωνούν ότι:
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητος,
οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την
ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του
θηλασµού, το µειωµένο ωράριο άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει, δικαιούται η
γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα (ΣΣΕ 27.6.2008).
16.Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους/ες, που εκάστοτε
φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ). Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζοµένου και
επιχείρησης, εφ’ όσον δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. Οι
αποδοχές και ο ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον
ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα, σε
ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον
100 εργαζόµενους. Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα
από ένα άτοµο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000
εργαζόµενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής (ΣΣΕ 27.6.2008).
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρια), 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 4 εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό
έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη
σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 27.6.2008).
18.Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων
οικογενειών
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και
∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία
της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
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17.Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
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γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 27.6.2008).
19.Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδροµής
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Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής τους,
όπως και η ανάκληση αυτής, µπορεί να γίνεται και µέσω του Σωµατείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον
Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου (ΣΣΕ 27.6.2008).
20.∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγουµένων Συλλογικών συµβάσεων εργασίας και
αντιστοίχων µε αυτές ∆ιαιτητικών αποφάσεων (∆Α), εφόσον δεν καταργηθεί ή
τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από
νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις,
διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς ή έθιµα, δε θίγονται από τις
διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 21.1.2011).
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