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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) ΤΩΩΝ
ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ-ΤΡΙΩΩΝ ΚYΤΙOΠOΙΪΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤOΚΙΒΩΩΤΙΩΩΝ

OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ 

1. Η από 26.3.1981 ΣΣΕ
2. Η 31/1982 Απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς
3. Η 58/1983 Απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
4. Η 67/1984 Απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
5. Η από 10.11.1988 ΣΣΕ
6. Η από 20.7.1989 ΣΣΕ
7. Η από 18.12.1990 ΣΣΕ
8. Η από 26.11.1991 ΣΣΕ
9. Η από 7.7.1992 ΣΣΕ

10. Η από 13.9.1993 ΣΣΕ
11. Η από 18.5.1994 ΣΣΕ
12. Η από 24.5.1995 ΣΣΕ 
13. H από 24.7.1996 ΣΣΕ
14. Η από 9.4.1997 ΣΣΕ 
15. Η από 24.7.1998 ΣΣΕ 
16. Η από 18.5.1999 ΣΣΕ
17. H από 27.6.2000 ΣΣΕ
18. Η από 16.7.2001 ΣΣΕ
19. Η 42/2002 Δ∆Α
20. Η από 5.5.2003 ΣΣΕ
21. Η από 16.7.2004 ΣΣΕ
22. Η από 29.6.2005 ΣΣΕ
23. Η από 25.5.2006 ΣΣΕ
24. Η από 23.5.2007 ΣΣΕ
25. Η από 28.5.2008 ΣΣΕ
26. Η από 7.7.2009 ΣΣΕ

Β.  ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Ελληνικός Σύνδεσµος Κατασκευαστών Κυµατοειδούς Χαρτονίου και
Χαρτοκιβωτίων 
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Από την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου (ΣΣΕ 7.7.2009).

Γ.  ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες
κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων που απασχολούνται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις
κυτιοποιϊας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας (ΣΣΕ 7.7.2009).

Δ∆.  ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΩΝ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙΩΩΝ
1. Τα βασικά ηµεροµίσθια και οι µισθοί των παραπάνω εργατοτεχνιτών-τριών όπως

είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2008 µε βάση την από 28.5.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται
από 1 Μαρτίου 2009 κατά ποσοστό 2% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την
31.8.2009 αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2009 κατά ποσοστό 3,5% και
διαµορφώνονται µε µικρές στρογγυλοποιήσεις όπως ο παρακάτω πίνακας :

(ΣΣΕ 7.7.2009)

Ε.  ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ
“Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια  και οι µισθοί των εργαζοµένων (άρθρο Δ∆,
πίνακας ειδικοτήτων) που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή προσαυξάνονται µε τα
παρακάτω επιδόµατα”: 
1. Πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας

Η διάταξη του άρθρου 3 περίπτωση α’ της από 29.6.2005 ΣΣΕ που αφορά τη
χορήγηση επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας - στους υπαγοµένους

Ειδικότητες Από
1.3.2009

ευρώ

Από
1.9.2009

ευρώ
Α. Υπεύθυνος παραγωγής-εργοδηγός βάρδιας (µισθός) 1030,00 1070,00
Β. Χειριστές-τριες κυµατοειδούς χάρτου και τυπωτικών

µηχανών, καλλιτεχνικό τµήµα, Κλισέ-Μονταριστές
(Σλόντερ κ.λπ.) 

35,90 37,20

Γ. Χειριστές-τριες Κοπτικών, Ριγωτικών και Κολλητικών
µηχανών 

34,60 35,85

Δ∆. Παρασκευαστές-τριες κόλλας, χειριστές-τριες
µελανιών

33,80 35,00

Ε. Χειριστές-τριες συρραπτικών µηχανών
κυψελοµηχανών και παλεττοδετικών Μηχανών και
χειριστές-τριες πρέσσας

33,80 35,00

ΣΤ.Βοηθοί των παραπάνω κατηγοριών 33,70 34,90
Ζ. Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες γενικών

καθηκόντων
33,03 34,20
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ηµεροµισθίους και µισθωτούς στη ρύθµιση αυτή, τροποποιείται από 1.3.2009 ως
εξής: 
Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς, εκτός αυτών που ανήκουν
στην παραπάνω Ζ’ κατηγορία, χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε
ποσοστό 5% για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες και σε ποσοστό 7% για τις
υπόλοιπες και µέχρι έντεκα (11) τριετίες υπηρεσίας στον κλάδο, που
υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαµορφουµένων βασικών τους ηµεροµισθίων.
Στους υπαγοµένους στην Ζ’ κατηγορία (ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες
γενικών καθηκόντων) χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 
Για τις πέντε (5) πρώτες τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των δικαιούχων σε
οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, σε ποσοστό 5% για
κάθε συµπληρωµένη τριετία, που υπολογίζεται επί των κάθε φορά
διαµορφουµένων βασικών τους ηµεροµισθίων.
Σε όσους από τους παραπάνω µισθωτούς της κατηγορίας αυτής (Ζ’) έχουν
συµπληρώσει ή συµπληρώνουν στο µέλλον: 
Δ∆έκα οκτώ (18) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα
τρία τουλάχιστον στον κλάδο της κυτιοποιϊας, χορηγείται από 1.1.2004 ή από τη
συµπλήρωση 18 χρόνων εργασίας µία ακόµη τριετία σε ποσοστό 7% επί του
βασικού τους ηµεροµισθίου.
Είκοσι ένα (21) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εκ
των οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιϊας, χορηγείται
από 1.9.2005 ή από τη συµπλήρωση 21 χρόνων εργασίας, µία ακόµη τριετία σε
ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου.
Είκοσι τέσσερα (24) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε
εργοδότη εκ των οποίων τα εννέα (9) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της
κυτιοποιϊας, χορηγείται από 1.1.2007 ή από τη συµπλήρωση 24 χρόνων εργασίας
µία ακόµη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου και 
Είκοσι επτά (27) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη
εκ των οποίων τα δώδεκα (12) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιϊας,
χορηγείται από 1.7.2007 ή από τη συµπλήρωση 27 χρόνων εργασίας µία ακόµη
τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου.
Τριάντα (30) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εκ
των οποίων τα δέκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιϊας,
χορηγείται από 1.3.2009 ή από τη συµπλήρωση 30 χρόνων εργασίας µία ακόµη
τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ηµεροµισθίου.
Από 1.1.2004 ως προς την κατηγορία αυτή των εργαζοµένων (Ζ) γίνεται νέος
υπολογισµός του επιδόµατος πολυετίας (τριετιών) σύµφωνα µε την παραπάνω
διάταξη (ΣΣΕ 7.7.2009).
Επίδοµα πολυετίας που ήδη έχει χορηγηθεί µε βάση την παραπάνω διάταξη της
ΣΣΕ 2004 στην κατηγορία αυτή των εργαζοµένων από 1.1.2004 και µετά
συµψηφίζεται µε το αντίστοιχο επίδοµα που χορηγείται µε την παρούσα.
Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους εργαζόµενους της
κατηγορίας αυτής (Ζ) για επίδοµα πολυετίας µέσα στο 2004, πέραν αυτών από

4



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Κ
Y

ΤΙ
O

Π
O

ΙΪ
Α

Σ

την παρούσα ρύθµιση, δεν αναζητούνται (ΣΣΕ 7.7.2009).
Η προϋπηρεσία για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων αποδεικνύεται µε
την υποβολή αντίστοιχων πιστοποιητικών των προηγουµένων εργοδοτών ή από
τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις ασφαλίσεως του ΙΚΑ 
(ΣΣΕ 7.7.2009).

2. Γά µου σε πο σο στό 10% για τους εγ γά µους άν δρες και γυ ναί κες. Το ε πί δο µα
αυ τό χο ρη γεί ται επίσης και στους χή ρους-ρες, δι α ζευγ µέ νους-ες, 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 παι διών 
(ΣΣΕ 20.7.1989, ΣΣΕ 7.7.2009).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Στολές εργασίας 
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση
χορηγούνται ετησίως από 1.1.2006 µία στολή εργασίας για τους άνδρες
(µπουφάν - παντελόνι) ή µία ρόµπα εργασίας για τις γυναίκες θερινού τύπου και
µία αντίστοιχη στολή χειµερινού τύπου. Η παράδοση των στολών αυτών ανά
εποχή πρέπει να γίνεται της µεν θερινής µέχρι την 31.5ου της δε χειµερινής µέχρι
31.10ου κάθε έτους.
Ει δι κώς στους ερ γα ζό µε νους ως πα ρα σκευα στές κόλ λας, άν δρες-     γυ ναί κες,
χο ρη γού νται ε πι πλέ ον έ να ζευ γά ρι ε λα στι κών υ πο δη µά των κά θε 
χρό νο.
Η κυριότητα των στολών αυτών ανήκει στον εργοδότη στον οποίο και
παραδίδονται µε τη λήξη των συµβάσεων εργασίας των δικαιούχων για
οποιονδήποτε λόγο (ΣΣΕ 25.5.2006, ΣΣΕ 7.7.2009).

2. Άδεια Γάµου
Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες  για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο.
Σε πε ρί πτω ση γέν νησης παιδιού ο πα τέ ρας δι καιού ται δύο (2) η µέ ρες ά δεια µε
α ποδο χές (ΣΣΕ 27.6.2000, ΣΣΕ 7.7.2009).

3. Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως
εργασίας
Oι αποζηµιώσεις του ΒΔ∆ 16/18 Ιουλίου 1920, διαµορφώνονται από 1.1.2004 ως
εξής :
Α πό 2 µή νες ως 1 έ τος                        :     5 η µε ρο µί σθια
Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο ως 2 έτη      :     7 η µε ρο µί σθια
Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη :   15 η µε ρο µί σθια
Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 10 έ τη    :   30 η µε ρο µί σθια
Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 15 έ τη  :   60 η µε ρο µί σθια
Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 20 έ τη  : 100 η µε ρο µί σθια
Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 25 έ τη  : 120 η µε ρο µί σθια
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Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 30 έτη : 145 η µε ρο µί σθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω : 165 ηµεροµίσθια
(ΣΣΕ 25.5.2006, ΣΣΕ 7.7.2009).

4. Ά δει α για συµ µε το χή στις ε ξε τά σεις
Εξακολουθεί να χορηγείται σε 30 ηµέρες η άδεια, που προβλέπεται από την παρ.
1 άρ θρο 2 του Ν.1346/1983 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 ποιου δή πο τε τύ που
και ο ποιασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευο µέ νων α πό το Δ∆η µό σιο µε
ο ποιο 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 δεια αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (ΣΣΕ 24.7.1998,
ΣΣΕ 7.7.2009).

5. 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 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ
αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και
ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 16.7.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).

6. ΩΩράριο εργασίας ανηλίκων
Ερ γα ζό µε νοι που φοι τούν κα νο νι κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε νι -
κή ή τε χνι κή ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, σε δη µό σιες ή ι διω τι κές σχο λές α να -
γνω ρι σµέ νες α πό το κρά τος και δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί ας
τους, δεν α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ρο α πό 6 ώ ρες την η µέ ρα, µε την α νά λο γη
α µοι βή (ΣΣΕ 24.5.1995, ΣΣΕ 7.7.2009).

7. Άδεια µητρότητας
Η συ νο λι κή διάρ κεια της α δεί ας µη τρό τη τας ορίζεται σε δέ κα επτά (17) ε βδο µά -
δες. O κτώ (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 νί α το κε τού και οι υ πό λοι πες εννέα (9) 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 κανονικά υ πο χρε ω τι κά µε -
τά τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα επτά (17)
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 για το θέ µα αυ τό δια τά ξεις (ΣΣΕ 27.6.2000, ΣΣΕ 7.7.2009).

8. Άδεια αναπαύσεως
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, δικαιούται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται
σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας (ΣΣΕ 27.6.2000, ΣΣΕ 7.7.2009).
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές 
(ΑΝ 539/45), ισχύει όπως ο νόµος ορίζει (ΣΣΕ 16.7.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).
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Από 1.1.2008 µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και
είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες (ΣΣΕ 28.5.2008).

9. Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συνδροµής
Όλες οι ε πι χει ρή σεις εξακολουθούν να εί ναι υ πο χρε ω µέ νες να πα ρα κρα τούν κα -
τά την πλη ρω µή της µι σθο δο σί ας τη συν δρο µή των µε λών Πρω το βαθ µί ων Συν δι -
κα λι στι κών Oρ γα νώ σε ων και να την α πο δί δουν σ’ αυ τές.
Για να γί νει πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής α παι τεί ται έγ γρα φη
δή λω ση των ερ γα ζο µέ νων προς την ε πι χεί ρη ση. Το σω µα τεί ο µε δή λω σή του
πρέ πει να γνω στο ποιή σει το πο σό της συν δο µής, την συ χνό τη τα της πα ρα κρά -
τη σης (π.χ. κά θε µή να, κά θε ε ξά µη νο), και τον τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό, στον ο ποί -
ο θα κα τα τί θε νται τα πα ρα κρα τού µε να πο σά, υ πέρ του σω µα τεί ου και εν δε χο µέ -
νως, κα τά ο ρι σµέ νο πο σο στό ή πο σόν, υ πέρ δευ τε ρο βαθ µί ων ορ γα νώ σε ων, στις
ο ποί ες αυ τό α νή κει ή και υ πέρ της ΓΣΕΕ. Η δή λω ση πρέ πει να ε πα να λαµ βά νε ται,
ό ταν µε τα βάλ λο νται αυ τά τα στοι χεί α.
Η δή λω ση µε την ο ποί α οι ερ γα ζό µε νοι γνω στο ποι ούν προς την ε πι χεί ρη ση ό τι
θέ λουν να γί νε ται πρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής τους, ό πως και η
α νά κλη ση αυ τής, µπο ρεί να γί νε ται και µέ σω του σω µα τεί ου, το ο ποί ο ε ξου σι ο -
δο τεί ται για την πα ρά δο ση της δή λω σης αυ τής στον ερ γο δό τη. Η γνη σιό τη τα
της υ πο γρα φής της δή λω σης αυ τής βε βαι ώ νε ται α πό τον Πρό ε δρο ή τον 
Γεν. Γραµ µα τέα του σω µα τεί ου (ΣΣΕ 24.7.1996, ΣΣΕ 7.7.2009).

10.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών
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 ερ γα ζό µε νος/η
έ χει τρία παι διά και πά νω (ΣΣΕ 27.6.2000, ΣΣΕ 23.5.2007).
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών των τριτέκνων και
πολυτέκνων
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του
άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων µελών και
καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφ’ όσον ο/η
εργαζόµενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 28.5.2008, ΣΣΕ
7.7.2009).

11.Άδεια φροντίδας παιδιού 
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τον τοκετό*, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα από την εργασία τους κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους 12 πρώτους
µήνες και κατά µία ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες.
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β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.

γ. Το δικαίωµα 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 παιδιού ηλικίας
έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική
αφετηρία την υιοθεσία.

δ. Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς 
(ΣΣΕ 7.7.2009).

ε. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις (Δ∆Α 42/2002, ΣΣΕ 7.7.2009).

12.Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα παιδιού

Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9
της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί 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 (ΣΣΕ 16.7.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).

13.Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

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 (ΣΣΕ 16.7.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).

14. Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόµενους (- ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (-η) γονέα, που
έχει 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 παιδιών ηλικίας
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 (Δ∆Α 42/2002, ΣΣΕ 7.7.2009).

15. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση        

Εργαζόµενοι(-ες) µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσηµα που
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απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο επί πλέον άδεια µε αποδοχές (Δ∆Α 42/2002, ΣΣΕ 7.7.2009).

16. 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 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 16.7.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).

17. Άδεια γονέα για 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 ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΣΣΕ 16.7.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).

18. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 
Στους εργαζόµενους (-ες) µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια
δύο (2) ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων
και αδελφών (Δ∆Α 42/2002, ΣΣΕ 7.7.2009).

19. Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” 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 µια φορά 
(Δ∆Α 42/2002, ΣΣΕ 7.7.2009).

20. Δ∆ιάλειµµα εργασίας
Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται ηµερήσιο διάλειµµα εργασίας
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ΠΔ∆ 88/89 (ΣΣΕ 5.5.2003, 
ΣΣΕ 7.7.2009).

21. Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του
παιδιού
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 τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε
ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να
παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 28.5.2008, 
ΣΣΕ 7.7.2009).
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22. Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και Δ∆ιαιτητικών
Αποφάσεων 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 28.5.2008, 
ΣΣΕ 7.7.2009).

23. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουµένων
οµοίων κλαδικών ρυθµίσεων εφ’ όσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα
καθώς και όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε την
από 2.4.2008 οµοία  (ΣΣΕ 7.7.2009).
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