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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 ΣΤΙΣ ΚΑ ΠΝO ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΕΣ  

O ΛΗΣ  ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. H 21/75 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
2. H 10/77 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
3. H 26/77 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
4. H 23/78 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
5. H 18/79 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
6. H 45/80 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
7. H 67/80 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς  
8. H 8/81 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Πει ραι ώς 
9. H 25/82 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

10. H 17/83 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
11. ΣΣΕ  4.4.1984  
12. ΣΣΕ 17.4.1985 
13. ΣΣΕ 21. 3.1988 
14. ΣΣΕ  6.6.1989  
15. ΣΣΕ 25.6.1990 
16. ΣΣΕ  6.5.1991 
17. ΣΣΕ 11.2.1992 
18. ΣΣΕ  4.5.1993  
19. ΣΣΕ 28.4.1994.  Ι σχύ ει και για το 1995
20. ΣΣΕ 3.5.1996. Ι σχύ ει και για το 1997 
21. ΣΣΕ 14.7.1998. Ι σχύ ει και για το έ τος 1999
22. ΣΣΕ 12.9.2000. I σχύ ει και για το έ τος 2001
23. ΣΣΕ 14.6.2002. Iσχύει και για το έτος 2003
24. ΣΣΕ 14.6.2004. Iσχύει και για το έτος 2005
25. ΣΣΕ 2.6.2006. Iσχύει και για το έτος 2007 
26. ΣΣΕ 23.9.2008. Iσχύει και για το έτος 2009 
27. ΣΣΕ 4.8.2010. Iσχύει και για το έτος 2011 
28. ΣΣΕ 14.5.2013. Iσχύει για τα έτη 2013 και 2014 
29. ΣΣΕ 6.4.2015. Iσχύει για τα έτη 2015 και 2016 

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: 

Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (Σ.Ε.Β.)
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Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Oµο σπον δία Ερ γα ζο µέ νων Κα πνο βι ο µη χα νιών Ελ λά δος

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

1. Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι στις κα πνο βι ο µη -
χα νί ες ό λης της χώ ρας  (ΣΣΕ 6.4.2015).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ

Τα βα σι κά κα τώ τα τα ό ρια των η µε ρο µι σθί ων των ει δι κο τή των και κα τη γο ριών 
ερ γα το τε χνι τών των Κα πνο βι ο µη χα νιών ό λης της χώ ρας στα οποία περιλαµβάνεται
και το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, διαµορφώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2015 ως
εξής: (ΣΣΕ 14.5.2013).

(ΣΣΕ 6.4.2015)

Κατηγορίες εργατοτεχνιτών Από
1.1.2015

Α) Χειριστές σιγαροποιητικών µηχανών, χειριστές πακεταριστικών και
συσκευαστικών µηχανών, χειριστές καπνοκοπτικών µηχανών, χειριστές
αυτοµατισµού παλετοποίησης (ροµπότ) και συντηρητές όλων των
συγκροτηµάτων µηχανηµάτων παραγωγής

40,70

Β) Χειριστές φιλτροποιητικών µηχανών, χειριστές συγκροτηµάτων κυτιοποιητικών
µηχανών, χειριστές µηχανηµάτων υγράνσεως, επεξεργασίας (toasting, casing)
αρωµατισµού, αποθηκεύσεως (σιλό), τροφοδοσίας καπνού κοµµένου ή σε
φύλλα, ή κοτσανιού φύλλου

39,10

Γ) Μεταφορείς υλικών αποθηκών που χειρίζονται ηλεκτρονικά όργανα για την
αυτόµατη ενηµέρωση των αποθηκών, χειριστές σκαρτοµηχανών, µηχανών
τροφοδοσίας φίλτρων, χαρτοκοπτικών µηχανών και ελεγκτές ποιότητας των
παραγοµένων προϊόντων. Ασκούµενοι χειριστές των σιγαροποιητικών Μηχανών
και των πακεταριστικών µηχανών µέχρι της συµπληρώσεως δέκα οκτώ µηνών

38,80

Δ∆) Βοηθοί χειριστές όλων των χειριστών των µηχανών και των συγκροτηµάτων
των κατηγοριών Α, Β και Γ και βοηθοί συντηρητές της κατηγορίας Α’ 

35,50

Ε) Μαθητευόµενοι χειριστές των σιγαροποιητικών και πακεταριστικών µηχανών
µέχρι συµπληρώσεως δέκα οκτώ µηνών. Μαθητευόµενος χειριστής θεωρείται
αυτός ο οποίος προσλαµβάνεται για πρώτη φορά σε µία από τις ειδικότητες
χειριστών σιγαροποιητικών και πακεταριστικών µηχανών και εργάζεται κάτω
από την εποπτεία χειριστού µέχρι της συµπληρώσεως δεκαοκτώ µηνών.
Δ∆όκιµοι χειριστές και δόκιµοι συντηρητές όλων των άλλων µηχανών και
συγκροτηµάτων µηχανών των κατηγοριών Α, Β και Γ, πλην των σιγαροποιητι-
κών και πακεταριστικών µηχανών, µέχρι της συµπληρώσεως δώδεκα µηνών

34,60

ΣΤ)Φορτοεκφορτωτές, µεταφορείς, εργάτες των τµηµάτων παραγωγής και
αποθηκών, καθώς και όλοι οι άλλοι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στην
καπνοβιοµηχανία και δεν αναφέρονται σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες
και δεν µπορούν να υπαχθούν νοµίµως σε άλλη ΣΣΕ

31,60
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Ε.  EΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα Τρι ε τιών*
Τα παραπάνω καθοριζόµενα κατά ειδικότητα βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται µε
επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και έως δέκα τριετίες
συνολικά. Το επίδοµα τριετιών υπολογίζεται στα βασικά ηµεροµίσθια.
Σ’ αυτούς που εργάζονται εποχιακά κάθε χρόνο στην ίδια επιχείρηση και σε
δραστηριότητα που από τη φύση της είναι εποχιακή και οι τριετίες τους
προσµετρώνται  µε τη συµπλήρωση 600 ηµερών ασφάλισης για την κάθε τριετία.
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι αναφορικά µε τις ωριµάνσεις ή επιδόµατα
τριετίας κ.τλ. (δηλαδή αναφορικά µε αυτόµατες αυξήσεις των αποδοχών µε µόνη
προϋπόθεση την πάροδο ορισµένου χρόνου εργασίας), ισχύουν τα
προβλεπόµενα από το Ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/28.2.2012. Οι ήδη
καταβαλλόµενες ωριµάνσεις ή επιδόµατα τριετίας κ.τλ., θα καταβάλλονται
παγωµένα ως είχαν την 14.2.2012 (ΣΣΕ 6.4.2015).

2. Ε πί δο µα Γά µου**
Χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως φύ λου ε πί δο µα
γά µου 10%. Ε πί σης το ί διο ε πί δο µα χο ρη γεί ται στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ -
νους-ες, κα θώς και στους άγαµους πατέρες, ή 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 ε πί δο µα αυ τό θα υ πο λο γί ζε ται στα
βα σι κά η µε ρο µί σθια που προ βλέ πο νται πα ρα πά νω. Δ∆ε συµ ψη φί ζε ται µε τις τυ χόν
υ πέρ τε ρες των κα τω τά των ο ρί ων πράγ µα τι κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές 
(ΣΣΕ 6.4.2015).

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας***
Στους κα λυ πτό µε νους α πό αυ τή τη ρύθ µι ση χο ρη γεί ται το ε πί δο µα αν θυ γι ει νής
ερ γα σί ας σε πο σο στό 13% που προ βλέ πε ται α πο την παρ. 6 της α πο 17/4/1985
ΣΣΕ του κλάδου, υ πο λο γι ζό µε νο ε πί σης στα βα σι κά η µε ρο µί σθια αυ τής της
ρύθ µι σης προ σαυ ξη µέ να µε το ε πί δο µα τρι ε τιών (ΣΣΕ 28.3.1994, ΣΣΕ 4.8.2010).
Με την από 14.5.2013 ΣΣΕ το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ενσωµατώθηκε στα
βασικά ηµεροµίσθια.

* Στην από 4.8.2010 ΣΣΕ η διάταξη για το επίδοµα τριετιών είχε ως εξής:
Τα πα ρα πά νω κα θο ρι ζό µε να κα τά ει δι κό τη τα βα σι κά η µε ρο µί σθια αυ ξά νο νται µε ε πί δο µα
τρι ε τιών σε πο σο στό 5% για τις 6 πρώ τες τρι ε τί ες, 6% για τις 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 13η
τριετία και 7% µόνον για την 12η τριετία (σύ νο λο 13   τρι ε τί ες). Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο -
γί ζε ται στα βα σι κά η µε ρο µί σθια, ό πως δι α µορ φώ νο νται κά θε φο ρά.

* * Το επίδοµα γάµου µε βάση προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, υπολογιζόταν στα
βασικά ηµεροµίσθια προσαυξηµένο µε το επίδοµα τριετιών (ΣΣΕ 28.3.1994, 
ΣΣΕ 4.8.2010).

*** Το ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας χο ρη γεί ται στους συ ντη ρη τές κα πνού σε φύλ λα (στοι βα δό ρους), 
µε τα φο ρείς κα πνού σε φύλ λα, ερ γά τες χαρ µα νί ων, υ γρα ντη ρί ων και δε µα το ποιή σε ως, ερ γά τες 
υ γρα ντη ρί ων µέ σα σε ει δι κούς θα λά µους µε α τµό, κα πνο κό πτες και τρο χι στές κα πνο µα χαι ρί ων,
στους ερ γα ζό µε νους στα τµή µα τα σι γα ρο ποι η τι κών µη χα νών, κυ τιο ποι ί ας, πα κε τα ρί σµα τος". 
(ΣΣΕ 17/4/1985 παρ. 6).
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4. Σαν προϋ πη ρε σία για τη χο ρή γη ση των α νω τέ ρω ε πι δο µά των  νο εί ται κά θε
δι α νυ θεί σα σε συ να φή και ο µό τι µα κα θή κο ντα σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη
(ΣΣΕ 2.6.2006).

5. Επίδοµα για ανάπηρα παιδιά

Για κάθε παιδί µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία, σύµφωνα µε την
παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1483/84 χορηγείται ετήσιο επίδοµα 150 ευρώ
(ΣΣΕ 2.6.2006, ΣΣΕ 4.8.2010).

6. 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 4.8.2010).
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο (ΣΣΕ 6.4.2015).

7. Τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών διαµορφώνονται µε βάση τα νέα βασικά
ηµεροµίσθια, το επίδοµα τριετιών και το επίδοµα γάµου (ΣΣΕ 6.4.2015).

8. Στις συνολικές αποδοχές που διαµορφώνονται από αυτή τη ρύθµιση
συµψηφίζονται οποιεσδήποτε αυξήσεις  ή επίδοµατα που θα καθορίζονται από
νοµοθετική πράξη, υπουργική απόφαση ή ΕΓΣΣΕ και θα αφορούν τα έτη 2015-
2016 (ΣΣΕ 6.4.2015).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Χρό νος Ερ γα σί ας

O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η πα ρού σα µειώ -
νε ται α πο 41 σε 40 ώ ρες και οι µέ ρες ερ γα σί ας πε ρι ο ρί ζο νται σε 5 α πο 1/4/1983.
Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων, πα ρα τον πε ρι ο ρι σµό των ω ρών ερ γα σί ας, δεν
µειώ νο νται.
Α πο 1.1.1984 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 τα πο σο στό 25%.
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:
α) Στις ε πι χει ρή σεις που α πό τη 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
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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 πα σχο λη θούν σε αυ τή χω ρίς τη συ γκα τά θε σή τους.

β) Ε πι χει ρή σεις που θα θε λή σουν να λει τουρ γή σουν στο σύ νο λό τους ή κα τά
τµή µα τα ε πτά συ νε χείς η µέ ρες την ε βδο µά δα και που δεν εί ναι α πό τη 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 τη ρύθ µι ση αυ τή το προ σω πι -
κό τους.

γ) 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 δε συµ φω νεί το προ σω πι κό τους 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 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 πο τη ρύθ µι ση αυ -
τή, πρέ πει οι ε πι χει ρή σεις να προ σλά βουν ερ γα ζό µενoυς που θα α πα σχο λη -
θούν τις δύο υ πό λοι πες η µέ ρες.

δ) Στις ε πι χει ρή σεις λει τουρ γί ας  έ ξι 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 τρείς ε βδο µά δες.

ε) 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 εί ναι συ νε χό µε νες και να πε ρι λαµ βά νουν πά ντο τε την
Κυ ρι α κή.

Ευ νοϊ κό τε ρες για τους ερ γα ζό µε νους ρυθ µί σεις που ι σχύ ουν, δι α τη ρού νται 
(H 17/83 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς).

2. Ά δει α Μη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε 17 ε βδο µά δες. Oκτώ
(8 ε βδο µά δες) θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πο την πι θα νή η µε ρο µη νία το -
κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός
πραγ µα το ποι η θεί πριν α πο το χρό νο που αρ χι κά έ χει 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 α πό τον το κε τό ώ στε να ε ξα σφα -
λί ζε ται ο χρό νος συ νο λι κής α δεί ας 17 ε βδο µά δων (ΣΣΕ 6.4.2015).

3. Άδει α γά µου  
Στους µι σθω τούς αυ τής της ρύθ µι σης χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση γά µου ά δει α
οκτώ (8) ερ γα σί µων η µε ρών µε πλή ρεις α πο δο χές µη συµ ψη φι ζό µε νη µε την
ε τή σια ά δει α του Α.Ν. 539/45 (ΣΣΕ 6.4.2015).

4. Ά δει α φρο ντί δας παι διών
Oι γο νείς που έ χουν παι διά µε πνευ µα τι κή, ψυ χι κή ή σω µα τι κή α να πη ρία µπο ρούν
να ζη τή σουν να µει ω θεί το ω ρά ριο ερ γα σί ας τους κα τά µία ώ ρα η µε ρη σί ως, σύµ -
φω να µε το άρ θρο 8 του Ν.1483/84, χω ρίς ό µως α νά λο γη πε ρι κο πή των α πο δο -
χών τους (ΣΣΕ 6.4.2015).

5. Πέ µπτη ε βδο µά δα ά δει ας
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει εί τε συ νε χή υ πη ρε σία 10 ε τών στον  ί δι ο -
ερ γο δό τη του κλά δου εί τε υ πη ρε σία ή  προϋ πη ρε σία 12 ε τών, δι και ού νται ά δει α
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5 ερ γα σί µων η µε ρών, ε πί πλέ ον της νο µί µου, αν ερ γά ζο νται 5νθή µε ρο και 6 
ερ γα σί µων η µε ρών, αν ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο.
ΩΩς προ ϋ πη ρε σία για την ε φαρ µο γή της προη γου µέ 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 ξηρ -
τη µέ νης ερ γα σί ας (ΣΣΕ 6.4.2015).

6. Ε πί δο µα α δεί ας
Το ε πί δο µα ε τή σι ας ά δει ας που προ βλέ πε ται α πό τον ΑΝ 539/45 κα θο ρί ζε ται σε
15 η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 6.4.2015).

7. Πλη ρω µή η µε ρο µι σθί ων η µε ρών ε θι µι κής αρ γί ας
Συµ φω νεί ται ό τι οι η µέ ρες που ι σχύ ουν ε θι µι κά στον κλά δο σαν αρ γί ες ή τοι, η
Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα, η Με γά λη Πα ρα σκευ ή, η Δ∆εύ τε ρη η µέ ρα των Χρι στου γέν νων,
η Πρω το χρο νιά και τα Θε ο φά νει α, ε φό σον συ µπί πτουν µε η µέ ρες α πο Δ∆ευ τέ ρα
έ ως και Πα ρα σκευ ή, θα α µεί βο νται στους η µε ρο µί σθι ους µε το η µε ρο µί σθιο της
η µέ ρας αυ τής (ΣΣΕ 6.4.2015).
Ε πι πλέ ον συµ φω νεί ται ως η µέ ρα αρ γί ας στον κλά δο η η µέ ρα του Α γί ου Πνεύ µα -
τος ή η η µέ ρα της Y πα πα ντής του Κυ ρί ου (2α Φε βρου α ρί ου) κατ’ ε πι λο γή κά θε
ε πι χεί ρη σης, η ο ποί α θα α µεί βε ται στους η µε ρο µί σθι ους µε το εκάστοτε η µε ρο µί -
σθιο τους (ΣΣΕ 6.4.2015).
Η ρύθ µι ση του δευ τέ ρου ε δα φί ου αυ τής της πα ρα γρά φου δεν ι σχύ ει στην πε ρί -
πτω ση που µία εκ των δύο α νω τέ ρω η µε ρών έ χει κα θι ε ρω θεί ή δη ως αρ γία.
(ΣΣΕ 6.4.2015).
Σε περίπτωση που η 2α Φεβρουαρίου, ηµέρα της Υπαπαντής του Κυρίου
συµπίπτει µε Σάββατο ή Κυριακή, οι επιχειρήσεις που έχουν καθιερώσει την εν
λόγω ηµέρα ως αργία, µεταφέρουν αυτήν την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος 
(ΣΣΕ 6.4.2015).

8. Χο ρή γη ση εν δυ µα σί ας και υ πο δη µά των ερ γα σί ας
Στους µι σθω τούς αυ τής της ρύθ µι σης χο ρη γού νται τα πα ρα κά τω εί δη:
α) δύο εν δυ µα σί ες, µια θε ρι νή και µια χει µε ρι νή που α νή κουν κα τά κυ ριό τη τα

στον ερ γο δό τη και α ντι κα θί στα νται µια φο ρά το χρό νο (ΣΣΕ 6.4.2015).
β)  έ να ζευ γά ρι δερ µά τι να υ πο δή µα τα το χρό νο (ΣΣΕ 6.4.2015).

9. Χο ρή γη ση γά λα κτος
Στους υ πα γό µε νους σ' αυ τή τη ρύθ µι ση χο ρη γεί ται έ να κου τί γά λα 410 γραµ µα -
ρί ων την η µέ ρα (ΣΣΕ 6.4.2015).

10. Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Για ό σους σπου δα στές δι και ού νται εκ του νό µου ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά -
σεις και ε πι δο τού νται για τις η µέ ρες αυ τής της α δεί ας α πό τον O Α ΕΔ∆, συµ φω νεί -
ται ό τι οι ε πι χει ρή σεις θα κα τα βάλ λουν τη δι α φο ρά µε τα ξύ των κα τα βαλ λο µέ νων
η µε ρο µι σθί ων και του πο σού που χο ρη γεί ται α πό τον O Α ΕΔ∆. Δ∆ιευκρινίζεται  ότι
δεν ισχύει το από 26ης Ι ου νί ου 1990 Ι δι ω τι κό Συµ φω νη τι κό που εί χε υ πο γρα φεί
α πό την O µο σπον δία Ερ γα ζο µέ νων Κα πνο βι ο µη χα νιών Ελ λά δος και τις ελ λη νι κές
κα πνο βι ο µη χα νί ες (ΣΣΕ 6.4.2015).
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11.Άδεια σχολικής παρακολούθησης
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 6.4.2015).

12. Άδεια ασθενείας εξαρτωµένων µελών
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά 2 ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7
του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται σε
14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η
προστατεύει 3 παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 6.4.2015).

13. Γενικές διατάξεις
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν
στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που
είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους
γονείς (ΣΣΕ 6.4.2015).
Οι αποδοχές των µισθωτών σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν να υπολείπονται
στο σύνολο από το ισχύον κάθε φορά γενικό κατώτατο όριο ηµεροµισθίου.
Τυχόν καταβαλλόµενες µε ελεύθερη συµφωνία αποδοχές ανώτερες από αυτές
που χορηγούνται µε την παρούσα δεν µπορούν να µειωθούν (ΣΣΕ 6.4.2015).
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