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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α ) 
Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ

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

1. H Δ∆.Α. 52/1977  του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
2. Η Δ∆.Α. 53/1981  του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
3. Η Δ∆.Α. 44/1985  του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4. Η Δ∆.Α. 17/1989  του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5. H α πό 25.5.1992 ΣΣΕ
6. Η Δ∆.Α. 16/1993  (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 16/27.9.1993)
7. Η α πό 23.9.1993 ΣΣΕ Ερ µη νευ τι κή της 16/1993 Δ∆Α (Πρ. Κατ. Yπ.Εργ.

11/27.9.1993)
8. Η Δ∆.Α. 8/1994
9. Η α πό 26.4.1995 ΣΣΕ
10. Η α πό 10.7.1996 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ.Εργ. 103/6.8.1996)
11. Η α πό 18.4.1997 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 29/6.5.1997)
12. Η 18/1998 Δ∆Α (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 9/4.6.1998)
13. H 9/1999 Δ∆Α (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 5/22.4.1999)
14. Η α πό 24.4.2000 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 29/19.5.2000)
15. Η από 19.2.2001 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 19/15.3.2001)
16. Η από 6.6.2002 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 39/19.6.2002). Ισχύει και για το 2003
17. Η από 8.7.2004 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 75/28.7.2004). Ισχύει και για το 2005
18. Η από 5.6.2006 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 57/29.6.2006). Ισχύει και για το 2007
19. Η από 26.5.2008 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 34/10.6.2008). Ισχύει και για το 2009

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ)
2. Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και Ε ΠΕ
3. Ε θνι κή Συ νο µο σπον δία Ελ λη νι κού Ε µπο ρί ου 

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Η λε κτρο νι κών Πτυ χιού χων Α νω τέ ρων Σχο λών 

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι Η λε κτρο νι κοί Πτυ χιού χοι Α νω τέ ρων 
Σχο λών ό λης της χώ ρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις µέλη των συµβαλλοµένων
εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΣΕ 26.5.2008).
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Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΜΗ ΝΙ ΑΙ ΩΩΝ ΜΙ ΣΘΩΩΝ 

1. Oι βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο νται στην πα ρού σα, ό πως
έ χουν δι α µορ φω θεί στις 31.12.2007, αυ ξά νο νται α πό 1.1.2008 κα τά πο σο στό
3,6% και ό πως αυ τοί θα έ χουν δι α µορ φω θεί την 31.8.2008, αυ ξά νο νται πε ραι τέ -
ρω α πό 1.9.2008 κα τά πο σο στό 3,3%.

2. Oι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτοί
θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό
5,6% (βλέπε στο τέλος της παρούσας, πίνακες αποδοχών) (ΣΣΕ 26.5.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

Στους υ πα γο µέ νους στην πα ρού σα χο ρη γού νται τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα υ πο λο γι -
ζό µε να ε πί των δι α µορ φω µέ νων νέ ων βα σι κών µι σθών.
1. Ε πί δο µα ξέ νης γλώσ σας σε πο σο στό 10% (ΣΣΕ 10.7.1996).
2. Γά µου σε πο σο στό 10% στους εγ γά µους άν δρες και γυ ναί κες ερ γα ζο µέ νους. Το

εν λό γω ε πί δο µα χο ρη γεί ται και στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νους-ες, κα θώς και
στις ά γα µες µη τέ ρες, ε φό σον ό µως ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α των παι διών.
(ΣΣΕ 25.5.1992)

3. Ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών και αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας1 εκ πο σο στού 15%.
(ΣΣΕ 25.5.1992)

4. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας2

Το χορηγούµενο επίδοµα επικίνδυνης εργασίας ορίζεται από 1.1.2008 σε
ποσοστό 18% (ΣΣΕ 26.5.2008).

5. Ε πί δο µα πτυ χί ου. Το εκ 5% για κάθε έτος και µέχρι τρία (3) έτη (15%) επίδοµα
σπουδών, είναι ήδη ενσωµατωµένο στους βασικούς µισθούς από 1.1.1993 και
δεν επανυπολογίζεται επ’  αυτών.
Το πρό σθε το ε πί δο µα πτυ χί ου σε πο σο στό 2,5% για κά θε ε πι πλέ ον ε ξά µη νο
σπου δών το ο ποί ο α να γνω ρί ζε ται ως τέ τοι ο α πό τα αρ µό δια Εκ παι δευ τι κά Ι δρύ -
µα τα και το Yπουρ γεί ο Ε θνι κής Παι δεί ας και Θρη σκευ µά των, κα τα βάλ λε ται σε

1. Το επίδοµα αυτό χορηγήθηκε µε τη Δ∆Α 3/80 στην οποία ορίζονται τα εξής: “Τα κατώτατα όρια
των βασικών µισθών των Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών απάσης της
Χώρας, προσαυξάνονται δι’ επιδόµατος ειδικών συνθηκών και ανθυγεινής εργασίας εκ
ποσοστού 5% από 8.7.78 έως 31.12.79 και εκ ποσοστού 10% εν συνόλω από 1.1.80 και εφ’
εξής” (Δ∆Α 3/80)

2. Το επίδοµα αυτό χορηγήθηκε µε τη Δ∆Α 17/89 στην οποία ορίζονται τα εξής: 
Χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% από 1 Ιανουαρίου 1988 και 10%
συνολικά από 1 Ιανουαρίου 1989, υπολογιζόµενο στο βασικό µισθό, στους Ηλεκτρονικούς
Πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών που είναι µέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Ηλεκτρονικών
Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών και απασχολούνται στη συντήρηση, επισκευή, εγκατάσταση,
συναρµολόγηση, έλεγχο λειτουργίας και έρευνα ηλεκτρονικών συστηµάτων αµιγών ή µικτών
(Δ∆Α 17/89).
Το επίδοµα αυτό αυξήθηκε: µε τη 8/1994 Δ∆Α, µε τη 18/1998 Δ∆Α, µε την από 24.4.2000 ΣΣΕ, µε
την από 19.2.2001 ΣΣΕ, µε την από 6.6.2002 ΣΣΕ και µε την από 5.6.2006 ΣΣΕ.
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ό λους ό σους έ χουν τα προ σό ντα ως ο ρί ζει η 16/93 δι αι τη τι κή α πό φα ση και α πό
την έ ναρ ξη ι σχύ ος αυ τής, δη λα δή α πό 21.1.1993. (Δ∆Α 16/1993)

6. Στους προϊ στα µέ νους τµη µά των η λε κτρο νι κών ε γκα τα στά σε ων που ο ρί ζο νται 
α πό τους ερ γο δό τες τους, χο ρη γεί ται ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας σε πο σο στό
10%, που υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς (ΣΣΕ 18.4.1997, 
Δ∆Α 9/1999, ΣΣΕ 8.7.2004).

7. Oι α νω τέ ρω προ βλε πό µε νοι βα σι κοί µη νιαί οι µι σθοί και ε πι δό µα τα δεν κα λύ πτουν
και την α µοι βή για τυ χόν πρό σθε τη υ πο χρέ ω ση των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα
µι σθω τών για ε τοι µό τη τα και ε πι φυ λα κή. (Δ∆Α 8/1994)

8. Δ∆ια τον προσ δι ο ρι σµόν των α πο δο χών προ σµε τρεί ται, πλην του χρό νου υ πη ρε -
σί ας και πά σα πρου πη ρε σία της αυ τής ει δι κό τη τας του µι σθω τού παρ’ οι ο δή πο -
τε ερ γο δό τη (Δ∆η µό σι ον, φυ σι κά ή νο µι κά πρό σω πα Δ∆η µο σί ου ή Ι δι ω τι κού 
Δ∆ι καί ου) ως και η ά σκη σις αυ το τε λούς ε παγ γέλ µα τος, α πό της κτή σε ως του πτυ -
χί ου της Α νω τέ ρας Τε χνι κής Σχο λής. Η προϋ πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται διά βε βαι ώ -
σε ως των παρ’ οί ας ειρ γά σθη σαν οι µι σθω τοί ερ γο δο τών, εν πε ρι πτώ σει δε 
α σκή σε ως αυ το τε λούς ε παγ γέλ µα τος, διά πι στο ποι η τι κού του αρ µο δί ου οι κο νο -
µι κού ε φό ρου ή άλ λης αρ χής βε βαι ού σης τον χρό νον της τοι αύ της α σκή σε ως.
(Δ∆Α 53/1981)

ΣΤ. ΛOΙΠΕΣ ΡYΘΜΙΣΕΙΣ
1. Ετήσια κανονική άδεια

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές
(Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10)
µήνες συµπλήρωµένους, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-
2003 (ΣΣΕ 6.6.2002).

2. Άδεια φροντίδας παιδιού (σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ
2002-2003)
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητερών
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.

β. 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.

γ. 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.

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
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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 (ΣΣΕ 6.6.2002).

3. Μονογονεϊκές οικογένειες (σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ
2002-2003)
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 6.6.2002).

4. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης (σύµφωνα
µε τη ρύθµιση του άρθρου 8 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
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 (ΣΣΕ 6.6.2002).

5. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 9 της
ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 6.6.2002).

6. Yποστήριξη του Εθελοντισµού για τους Oλυµπιακούς Αγώνες 2004 (σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 14 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους
Oλυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επιπλέον αυτών
που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις.
Την άδεια δικαούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα και
είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και
εκπαίδευσής τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας
τις δέκα (10) ηµέρες.
O χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού
προγράµµος που συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορητείται κατόπιν συµφωνίας
µε τον εργοδότη µετά την 1η Oκτωβρίου 2004.
Oι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι
αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον
επίδοµα αδείας (ΣΣΕ 6.6.2002).
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7. Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης (σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ
2002-2003)
Δ∆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.
Δ∆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 6.6.2002).

8. Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ρύθµιση ισχύουν και όλες οι
θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των
προηγούµενων οµοίων ρυθµίσεων στο µέτρο που τους αφορούν 
(ΣΣΕ 26.5.2008).

9. Δ∆ιατηρήση συλλογικών ρυθµίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της από 5.6.2006
ΣΣΕ, καθώς και όλων των προηγούµενων ρυθµίσεων, εφόσον δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 26.5.2008).

10.Α πο δο χές στο σύ νο λό τους α νώ τε ρες α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα ή 
ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας που προ βλέ πο νται α πό Νό µους, Yπουρ γι κές Α πο φά -
σεις, Δ∆ι αι τη τι κές Α πο φά σεις, Συλ λο γι κές Ρυθ µί σεις, Ε σω τε ρι κούς Κα νο νι σµούς,
Α το µι κές Συµ βά σεις Ερ γα σί ας δε θί γο νται και ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν 
(ΣΣΕ 26.5.2008).
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