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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ  & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΩΡYΧΕΙΩΩΝ 

ΚΑΙ OΡYΧΕΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ 

1.  Η από 11.3.1978 ΣΣΕ
2.  Η 28/1979 Δ∆Α
3.  Η 67/1980 Δ∆Α  
4.  Η από 28.1.1981 ΣΣΕ
5.  Η 40/1982 Δ∆Α και 41/1982 Δ∆Α και 51/1982 Δ∆Α
6.  Η 36/1983 Δ∆Α και 37/1983 Δ∆Α
7.  Η από 15.5.1984 ΣΣΕ
8.  Η από 7.3.1985 ΣΣΕ και η από 8.3.1985 ΣΣΕ
9.  Η από 7.7.1986 ΣΣΕ

10.  Η 43/21987 Δ∆Α
11.  Η από 4.4.1988 ΣΣΕ
12.  Η από 31.8.1989 ΣΣΕ και η από 4.9.1989 ΣΣΕ
13.  Η από 31.7.1990 ΣΣΕ και η από 29.10.1990 ΣΣΕ
14.  Η από 23.7.1991 ΣΣΕ
15.  Η από 7.4.1992 ΣΣΕ
16.  Η από 27.7.1993 ΣΣΕ
17.  Η από 1.7.1994 ΣΣΕ
18.  Η από 20.3.1995 ΣΣΕ και η από 5.12.1995 ΣΣΕ
19.  Η από 20.5.1996 ΣΣΕ
20.  Η από 10.4.1996 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 1997
21.  Η από 25.6.1998 ΣΣΕ
22.  Η από 22.7.1998 ΣΣΕ
23.  Η από 5.4.1999 ΣΣΕ
24.  Η από 8.4.1999 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2000
25.  Η από 26.1.2001 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2002*
26.  Η από 16.3.2001 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2002*
27.  Η από 22.4.2003 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2004*
28.  Η από 23.6.2004 συµπληρωµατική ΣΣΕ
29.  Η από 17.3.2005 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2006
30.  Η από 9.6.2005 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2006

* Oι δύο συµβάσεις είναι όµοιες αλλά η µοναδική διαφορά συνίσταται στο ότι υπογράφονται από
διαφορετικές οργανώσεις
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31.  Η από 13.6.2006 συµπληρωµατική ΣΣΕ

32.  Η από 19.1.2007 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2008

33. Η από 20.5.2008 ΣΣΕ

34. Η από 6.11.2008 ΣΣΕ 

35.  Η από 4.3.2009 ΣΣΕ. Ισχύει και για το 2010

36. Η από 26.7.2011 ΣΣΕ*

37. Η από 30.8.2011 ΣΣΕ (τροποποίηση άρθρου της από 26.7.2011 ΣΣΕ)

Β.  ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Από την εργοδοτική πλευρά:

Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Από την εργατική πλευρά:

Oµοσπονδία Εργαζοµένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατοµείων Ελλάδος
(Ο.Ε.Μ.Λ.Λ.Ε.) (ΣΣΕ 26.7.2011) 

Γ.  ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις δια τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι ερ γα το τε χνί τες - τριες µε ταλ λεί ων,
λι γι νι τω ρυ χεί ων και ο ρυ χεί ων.

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOΥ ΜΙ ΣΘOΥ Ή Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ

1. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτών (-τριών)
µεταλλείων λιγνιτωρυχείων και ορυχείων όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.12.2009 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό 1,6%. Κατά κατηγορία
διαµορφώνονται όπως πιο κάτω: 

Κατηγορία 1

Απόφοιτοι ΤΕΙ µε καθήκοντα εργοδηγού, εργοδηγοί παραγωγής και επιστάτες
παραγωγής, εφόσον εκτελούν εργασία εργοδηγού πτυχιούχοι ή όχι, έχοντας
προϋπηρεσία έως επιστάτες, εργοδηγοί χηµείου :

• 1.7.2011 βασικός µισθός              ευρώ 1.060,99

Κατηγορία 2

Ε πι στά τες, χειριστές συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας
(χειριστές panel) κα τευ θυ ντές εκ σκα φέ ων µε κα δο τρο χό και α πο θέ τες υ παί -
θριων λι γνι τω ρυ χεί ων κα θώς και χει ρι στές δη ζε λα µα ξών και η λε κτρα µα ξών,

* Η από 26.7.2011 ΣΣΕ καθώς και η  από 30.8.2011 ΣΣΕ δεν υπεγράφη από την Οµοσπονδία
Μεταλλωρύχων Ελλάδος (Ο.Μ.Ε.)
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χειριστές εργάτες λιθογόµωσης υπογείων, χειριστές εργάτες λιθογόµωσης
επιφανείας, επικεφαλής συνεργείων παραγωγής και συντήρησης, γοµωτές,
αναλυτές χηµείου :

• 1.7.2011 βασικός µισθός               ευρώ 1.026,05

Κατηγορία 3

Χειριστές διατρητικών µηχανηµάτων, αδειούχοι ξεσκαρωτές, χειριστές Κλαρκ,
χειριστές  πρέσας, µη πτυ χιού χοι χει ρι στές η λε κτρα µα ξών, µη πτυ χιού χοι χει ρι -
στές δη ζε λα µα ξών, πιστολαδόροι, ξυλοδέτες, πυροσβέστες λι γνι τωρυ χεί ων.

• 1.7.2011 ηµεροµίσθιο       ευρώ 38,86

Κατηγορία 4

Εργάτες υπογείων ειδικευµένοι µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, τεχνίτες
κατασκευών και συντήρησης µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
υπογείων-επιφανείας, φορτοεκφορτωτές πλοίων και γενικά µέσων επιφανείας,
εργάτες χειριστές εγκαταστάσεων κατεργασίας ορυκτών (τριβείων, σπαστήρων,
κόσκινων, µύλων ταινιοδρόµων, γεφυροπλάστιγγας, καµινείας κ.λπ.) υδραυλικοί,
σωληνοδέτες, αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές, αδειούχοι οξυγονοκολλητές

• 1.7.2011 ηµεροµίσθιο         ευρώ 37,42

Κατηγορία 5 

Εργάτες επιφανείας µεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, λατοµείων όλων των
ειδικοτήτων µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, βοηθοί κάθε ειδικότητας
χειριστών ή τεχνιτών, εργάτες τοπογραφικών συνεργείων, εργάτες χηµείου,
εργάτες δειγµατοληψίας, εργάτες διαλογής, εργάτες συσσωρευτών,
µπαζαδόροι, κοτσαδόροι, φύλακες και νυκτοφύλακες και κάθε άλλη κατηγορία
εργατοτεχνιτών που απασχολείται στους χώρους εξόρυξης, επεξεργασίας,
µεταφοράς των προϊόντων και δεν αναφέρεται σε προηγούµενη κατηγορία.

• 1.7.2011 ηµεροµίσθιο         ευρώ 36,98

Κατηγορία 6

Εργάτες ανειδίκευτοι ή εργάτες µε προϋπηρεσία κάτω των 3 ετών :

• 1.7.2011 ηµεροµίσθιο         ευρώ 36,54

α. Μαθητευόµενοι

Μα θη τευό µε νοι και των δύ ο φύ λων ό πως αυ τοί ο ρί ζο νται α πό τις κεί µε νες δια τά -
ξεις δι καιού νται το εκάστοτε ισχύον κα τώ τα το η µε ρο µί σθιο της ΕΓ ΣΣΕ.

Τα πιο πά νω η µε ρο µί σθια δι καιού νται οι µα θη τευό µε νοι εφ’ ό σον δεν υ πά γο νται
σε άλ λη O µοιο ε παγ γελ µα τι κή Συλ λο γι κή Σύµ βα ση ή (πα ρο µοί ας φύ σε ως) διαι τη -
τι κή α πό φα ση.

β. Γυναίκες

Γυ ναί κες που ε κτε λούν την ί δια ερ γα σί α µε τους άν δρες δι καιού νται το η µε ρο µί -
σθιο που χο ρη γεί ται σ’ αυ τούς (ΣΣΕ 26.7.2011).
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Ε. Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας*

Στους µισθωτούς της ρύθµισης αυτής χορηγείται για το έτος 2011 επίδοµα
πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 5% µε τη συµπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5%
µε τη συµπλήρωση της δεύτερης, 7% µε τη συµπλήρωση της τρίτης, 7% µε τη
συµπλήρωση της τέταρτης, 8% µε τη συµπλήρωση της πέµπτης και οµοίως της
έκτης τριετίας (ΣΣΕ 30.8.2011).

Κατά τον υπολογισµό αυτού του επιδόµατος, η προϋπηρεσία πρέπει να
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τα οποία θα κατατίθενται στον
εργοδότη µέσα σ’  ένα µήνα από την πρόσληψη. Μετά την παρέλευση του µηνός,
η καταβολή του επιδόµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία καταθέσεως των
πιστοποιητικών (ΣΣΕ 4.3.2009, ΣΣΕ 26.7.2011).

2. Ε πί δο µα γά µου

Στους έγ γα µους µι σθω τούς της ρυθµίσεως αυ τής α νε ξαρ τή τως φύ λου χο ρη γεί -
ται ε πί δο µα οι κο γε νεια κών βα ρών (γά µου) σε πο σο στό 10% (ΣΣΕ 1.7.1994, 
ΣΣΕ 4.3.2009, ΣΣΕ 26.7.2011).

3. Τα ε πι δό µα τα  πο λυε τί ας (τριε τιών) και οι κο γε νεια κών βα ρών (γά µου) υ πο λο γί ζο -
νται στους µισθοούς και στα η µε ρο µί σθια του κε φα λαί ου Δ∆ (ΣΣΕ 4.3.2009, 
ΣΣΕ 26.7.2011).

4. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας

Το χο ρη γού µε νο ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας δι α µορ φώ νε ται ως πο σο στό
ε πί του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος κα τώ τα του ο ρί ου µι σθού ή η µε ρο µι σθί ου των ερ γα -
το τε χνι τών της κα τη γο ρί ας στην ο ποί α α νή κουν, (ως α κο λού θως, η µε ρη σί ως, 
κα τά κα τη γο ρία και ει δι κό τη τα, χω ρίς άλ λη προ σαύ ξη ση.

Α πό 1.1.2009 πο σο στό, για την Β’  κα τη γο ρία 12% και για την Α’  κα τη γο ρία 17%
(ΣΣΕ 26.7.2011).

Α’ κα τη γο ρία

α) Όλοι οι ερ γα ζό µε νοι σε υ πό γει ες ερ γα σί ες, α νε ξάρ τη τα α πό ει δι κό τη τα.
β) Α πό τους ερ γα ζό µε νους στην ε πι φά νεια οι τα πα δό ροι και ψή στες των 

* Στην από 26.7.2011 ΣΣΕ το επίδοµα πολυετίας είχε ως εξής:
“Στους µισθωτούς της ρύθµισης αυτής χορηγείται για το έτος 2011 επίδοµα πολυετούς
υπηρεσίας ως εξής: 5% µε τη συµπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5% µε τη συµπλήρωση της
δεύτερης 7% µε τη συµπλήρωση της τρίτης  και οµοίως µε τη συµπλήρωση της τέταρτης,
πέµπτης  και έκτης τριετίας.
Για το έτος 2010 χορηγούνται επιδόµατα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 5% µε τη
συµπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5% µε τη συµπλήρωση της δεύτερης, 7% µε τη
συµπλήρωση της τρίτης, οµοίως µε τη συµπλήρωση της τέταρτης, πέµπτης και έκτης τριετίας’’.
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συ νερ γεί ων κα µι νεί ας µε ταλ λευ µά των και ο ρυ κτών, οι ερ γά τες φρύ ξε ως
(γρα να βάλ), οι ερ γά τες φίλ τρου αρ σε νι κού (µπακ χά ουζ), οι ερ γά τες ε ξε λά σε -
ως φύλ λων µο λύ βδου (λα µι νουάρ), οι ερ γα ζό µε νοι στο ερ γο στά σιο λι γνι το -
πλίν θων, οι ερ γα ζό µε νοι στο τµή µα προ πα ρα σκευής α ντι δρα στη ρί ων ε πι πλεύ -
σε ως (φλο τα σιόν) µο λυ βδού χων και αρ σε νι κού χων µε ταλ λευ µά των κα θώς και
οι ερ γα ζό µε νοι σε σπα στή ρες, τρι βεί α, µύ λους και κό σκι να ό που η τρι βή  και
ο α πο χω ρι σµός γί νο νται εν ξη ρώ και µό νον εφ’ ό σον δεν υ πάρ χουν ει δι κές
ε γκα τα στά σεις δε σµεύ σε ως σκό νης (ΣΣΕ 26.7.2011)

Β’ κα τη γο ρία

Oι εργαζόµενοι που δεν αναφέρονται στην Α’  κατηγορία (ΣΣΕ 26.7.2011).

Δ∆ιευκρινίζεται ότι του πιο πάνω κατά κατηγορίες ανθυγιεινού επιδόµατος
εργασίας, δικαιούνται οι εργαζόµενοι στις πιο πάνω κατηγορίες και µόνο για τις
ηµέρες κατά τις οποίες απασχολήθηκαν κύρια στις εργασίες αυτές.
Κύρια θεωρείται η απασχόληση στην προκειµένη περίπτωση, εφ’  όσον διαρκεί
επί (4) τέσσερις τουλάχιστον ώρες τη ηµέρα.
Δ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι εργάτες ή τεχνίτες που δεν ανήκουν σε µία από τις πιο
πάνω κατηγορίες, εργαζόµενοι έκτακτα και προσωρινά για την εκτέλεση έργου,
δε δικαιούνται ανθυγιεινό επίδοµα (ΣΣΕ 1.7.1994, ΣΣΕ 26.7.2011).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Η διάρ κεια της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων που α φο ρά η ρύθµιση
αυ τή, ο ρί ζε ται σε 40 ώ ρες. Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων πα ρά τον πε ριο ρι σµό
των ω ρών ερ γα σί ας τους δεν µειώ νο νται. Κα τά τα λοι πά ε φαρ µό ζο νται α να λο γι -
κά οι δια τά ξεις του άρ θρου 9 της 1/82 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών     
(ΣΣΕ 1.7.1994, ΣΣΕ 26.7.2011).

2. Η 4η Δ∆ε κεµ βρί ου ε ορ τή της Αγ. Βαρ βά ρας προ στά τι δας των µε ταλ λω ρύ χων 
κα θιε ρώ νε ται  ως αρ γί α. O σοι α πό τους ερ γα ζό µε νους δεν α πα σχο λη θούν ε κεί -
νη την η µέ ρα θα λαµ βά νουν το η µε ρο µί σθιο της πα ρού σας ρυθµίσεως
(ΣΣΕ 1.7.1994, ΣΣΕ 26.7.2011).

3. 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)
ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο (ΣΣΕ 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, 
ΣΣΕ 26.7.2011).

4. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, ΣΣΕ 26.7.2011).

5. Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου
και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ως συµβολή στα
έξοδα τοκετού 600 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο
τέλος του µηνός γεννήσεως του τέκνου µε την υποβολή νοµίµως θεωρηµένου
αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της
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οικείας Δ∆ηµοτικής Αρχής. Σε επιχειρήσεις που καλύπτουν τη δαπάνη τοκετού
µέσω ιδιωτικής οµαδικής ασφάλισης, η ανωτέρω παροχή θα συµψηφίζεται µε τα
προβλεπόµενα από την ιδιωτική ασφάλιση (ΣΣΕ 4.3.2009, ΣΣΕ 26.7.2011).

6. Για τη διάρ κεια της α δεί ας µη τρό τη τας, ε φαρ µό ζε ται το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ του
2000/2001.
“Η συ νο λι κή διάρ κεια της α δεί ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα επτά (17) ε βδο µά δες. Oκτώ
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 του 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 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 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, 
ΣΣΕ 26.7.2011).

7. Σχε τι κά µε τη Γο νι κή ά δεια α να τρο φής, ι σχύ ει το άρ θρο 8 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993,
το ο ποί ο α να φέ ρει :
1. Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον πε νή -

ντα (50) ά το µα, ε άν :

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

• ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δι καιού ται να λά βει γο νι κή ά -
δεια α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της α δεί ας µη τρό τη τας µέ χρις ό του το
παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κί α τριών (3) ε τών.

2. Η ά δεια αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως 
τρι σή µι συ µή νες (3,5) για κά θε γο νέ α και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη σει ρά
προ τε ραιό τη τας των αι τή σε ων των εν δια φε ρο µέ νων δι καιού χων, µέ χρι να κα λυ φθεί πο -
σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων  στην ε πι χεί ρη ση για κά θε η µε ρο λο για κό
έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δια τά ξεις της παρ. 2 έ ως 5 του άρ θρου 5 του Ν.1483/84
(ΣΣΕ 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, ΣΣΕ 26.7.2011).

8. Ά δεια θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών, δι καιού νται οι ερ γα ζό µε νοι  της
πα ρού σας ρύθµισης, σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 και το άρθρο
8 της ΕΓΣΣΕ του 2000/2001.
1. Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι καιού νται για τον θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί δες, που

α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού,  ε πί χρο νι κό διά στη µα δύ ο ε τών α πό τον το -
κε τό, εί τε να δια κό πτουν την ερ γα σί α τους για µί α ώ ρα κά θε η µέ ρα, εί τε να προ σέρ χο -
νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µί α ώ ρα κά θε η µέ ρα. Ύ στε ρα α πό
συµ φω νί α των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας µπο ρεί να ο ρί ζε ται σε  δύ ο ώ ρες
ε πί έ να  χρό νο µε τά τον το κε τό.

2. Την ά δεια α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να ζη τή σει
ο άν δρας ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα. Στις πε ρι πτώ σεις αυ τές
θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που α πα σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό
τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου του ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει την ά δεια θη λα σµού και φρο ντί -
δας παι διών.
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3. Το µειω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως χρό νος
ερ γα σί ας.

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ του 2000/2001 τα παραπάνω δικαιώµατα ισχύουν
και για τους θετούς γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι (6) ετών (ΣΣΕ 26.1.2001, 
ΣΣΕ 16.3.2001, ΣΣΕ 26.7.2011).

9. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ  του 1993 :

1. Oι ε πι χει ρή σεις που α πα σχο λούν ερ γα ζό µε νες εί τε µε πλή ρη εί τε µε µε ρι κή     α πα σχό -
λη ση α να λαµ βά νουν την υ πο χρέ ω ση κα τά την κα τάρ τι ση των προ γραµ µά των ερ γα σί ας
να α πο φεύ γουν την α πα σχό λη ση των ε γκύ ων σε νυ κτε ρι νή βάρ δια.

2. Σε οποια δή πο τε στιγ µή της ε γκυ µο σύ νης και εφ’ ό σον η έ γκυος το ζη τή σει για λό γους
υ γεί ας, θα πρέ πει να µε τα κι νεί ται σε θέ ση η µε ρη σί ας α πα σχό λη σης.

(ΣΣΕ 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, ΣΣΕ 26.7.2011).

10. Για την άδεια εργαζοµένων εφαρµόζεται το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ του 2000/2001
σύµφωνα µε το οποίο από 1.1.2001 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει
υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών
σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται
άδεια τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή
εικοσιπέντε (25) εργασίµων ηµερών αν εργάζεται πενθήµερο.
(ΣΣΕ 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, ΣΣΕ 26.7.2011).

11.Για τις α πο ζη µιώ σεις σε πε ρί πτω ση α πο λύ σε ως των ερ γα ζο µέ νων της πα ρού- 
σης ισχύουν τα κάτωθι:

•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

•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 26.7.2011)

12. Στους ερ γα ζό µε νους της πα ρού σας ρύθµισης οι ερ γο δό τες υ πο χρε ώ νο νται να
τους πα ρέ χουν µε δι κά τους έ ξο δα, τα α πό το άρ θρο 8 παρ.1 του ι σχύ ο ντος 
Κα νο νι σµού Με ταλ λευ τι κών και Λα το µι κών ερ γα σιών, α το µι κά εί δη 
προ στα σί ας, ε πί των ο ποί ων οι ερ γα ζό µε νοι έ χουν δι καί ω µα χρή σης ε νώ η 
κυ ριό τη τα των πιο πά νω ει δών πα ρα µέ νει στον ερ γο δό τη (ΣΣΕ 1.7.1994, 
ΣΣΕ 26.1.2001, ΣΣΕ 16.3.2001, ΣΣΕ 26.7.2011).
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13. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής1

Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται στην πα ρα κρά τη ση 1ο/οο α πό τις συ νο λι κές
µηνιαίες α πο δο χές των υ πα γο µέ νων σ’ αυ τή την ρύθµιση ερ γα το τε χνι τών 
µε ταλ λεί ων, λι γνι τω ρυ χεί ων και ο ρυ χεί ων, ως συνδικαλιστική συνδροµή υπέρ
της Oµοσπονδίας Εργαζοµένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατοµείων
Ελλάδος (OΕΜΛΛΕ). Προϋπόθεση της παρακράτησης αυτής της συνδροµής
είναι η υποβολή εκ µέρους της δικαιούχου Oµοσπονδίας, δηλώσεως προς την
επιχείρηση ότι επιθυµεί την παρακράτηση από όλους τους εργατοτεχνίτες που
είναι µέλη σωµατείων που ανήκουν στη δύναµή της, εκτός από εκείνους που
αναφέρονται ονοµαστικά στην δήλωση. Το παρακρατούµενο µε τον πιό πάνω
τρόπο ποσό κατατίθεται κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 15η ηµέρα
του τέταρτου µήνα στον υπ’  αριθµ....2 λογαριασµό της OΕΜΛΛΕ  στην
Τράπεζα... κατάστηµα...
Oι εργατοτεχνίτες µεταλλείων, λιγνιτορυχείων, λατοµείων έχουν το δικαίωµα µε
γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την πιό πάνω
παρακράτηση της συνδροµής, οπότε η επιχείρηση διακόπτει την παρακράτηση
αυτή από τον επόµενο της δηλώσεως µήνα (ΣΣΕ 26.7.2011).

14. Εις τας περιπτώσεις µεταθέσεως εργατών εκ της µίας ειδικότητας εις ετέραν
το ηµεροµίσθιο αυτών παραµένει αµετάβλητον, εκτός εάν το εις την εργασίαν
της νέας ειδικότητας αντιστοιχούν ηµεροµίσθιον είναι ανώτερον.
Εάν η µετάθεσις εις την υψηλοτέραν αµειβόµενην ειδικότηταν είναι πρόσκαιρη
(και ως τοιαύτη νοείται η µη διαρκούσα πλέον των 30 ηµερών) ο εργάτης
µετατιθέµενος εις την εις ήν πρότερον απασχολείται ειδικότητα, δικαιούται του
εις ταύτην (µικρότεραν) αντιστοιχούντος ηµεροµισθίου (ΣΣΕ 11.3.1978).

15. Πρό σθε τος ό ρος. Ο ΣΜΕ και οι Οµοσπονδίες ΟΕΜΛΛΕ και ΟΜΕ συµ φω νούν να
ε ξε τά σουν το ζή τη µα της τυ χόν υ πάρ ξε ως στα µε ταλ λεί α των ε ται ρειών-µε λών
του ΣΜΕ νέ ων ει δι κο τή των ερ γα το τε χνι τών µε ταλ λεί ων, που δεν α να φέ  ρονται
ρητά στην πα ρού σα και δεν υ πά γο νται σε άλ λες ΣΣΕ.
Οι O µο σπον δί ες µε έγ γρα φό τους θα α να φέ ρουν τις ει δι κό τη τες αυ τές, τα µε -
ταλ λεί α στα ο ποί α αυ τές α πα ντώ νται και το εί δος της ερ γα σί ας που προ σφέ ρε -
ται. 
Εφ’ ό σον τε λι κά δια πι στω θεί η ύ παρ ξη κά ποιων νέ ων ει δι κο τή των, τα δύ ο µέ ρη
θα συ ζη τή σουν την υ πα γω γή αυ τών των ει δι κο τή των στη ρύθ µι ση.
(ΣΣΕ 26.7.2011).
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1. Στην από 4.3.2009 ΣΣΕ, προβλέφθηκε η παρακάτω διάταξη:
“Οµοίως οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση 1% από τις συνολικές µηνιαίες
αποδοχές των υπαγοµένων σ’ αυτή τη ρύθµιση εργατοτεχνιτών µεταλλείων,
λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, ως συνδικαλιστική συνδροµή υπέρ της Οµοσπονδίας
Μεταλλωρύχων Ελλάδος” 

2. Δ∆εν αναφέρεται λογαριασµός, ούτε όνοµα Τράπεζας
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16. Εις τους εργαζόµενους εις τα υπογείους εργασίας και την επίπλευση
(κλοτασιόν) ως επίσης και εις την επιφάνειαν χορηγούνται ανά εξάµηνον µία
ενδυµασία (φόρµα) και εν ζεύγος ελαστικών υποδηµάτων (κνήµης) ή αρβυλών
(ΣΣΕ 11.3.1978).

17. Κα τά τα υ πό λοι πα ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δια τά ξεις της α πό 28.2.1981 ΣΣΕ
“πε ρί των ό ρων α µοι βής και ερ γα σί ας των ε ργα το τε χνι τών µε ταλ λεί ων, λι γνι το -
ρυ χεί ων και ο ρυ χεί ων” (ΣΣΕ 4.3.2009, ΣΣΕ 26.7.2011).

18. Όλες οι θεσµικού περιεχοµένου ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007
ενσωµατώνονται στην παρούσα ρύθµιση (ΣΣΕ 13.6.2006).
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