των Ηλεκτροτεχνιτών
βιοµηχανικών επιχειρήσεων
& εργοστασίων
όλης της χώρας
O12R11

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΗΛΕΚΤΡOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓOΣΤΑΣΙΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ
2. Η 28/1974 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
3. Η από 30.12.1974 ΣΣΕ
4. Η από 15.4.1975 ΣΣΕ
5. Η αρ. 41/1976 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
6. Η 60/1976 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
7. Η 90/1977 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
8. Η 34/1978 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
9. Η 36/1979 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
10. Η 34/1980 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
11. Η 19/1981 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
12. Η 32/1982 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
13. Η 31/1982 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
14. Η 65/1983 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
15. Η 61/1984 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
16. Η 8/1985 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
18. Η 59/1989 απόφασης Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
19. Η 10/1990 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
20. Η 32/1990 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
21. Η από 28.6.1991 ΣΣΕ
22. Η από 15.10.1991 ΣΣΕ
23. Η από 28.6.1992 ΣΣΕ
24. Η από 19.7.1993 ΣΣΕ
25. Η από 31.5.1994 ΣΣΕ
26. Κοινή δήλωση από 1.3.1995
27. Η από 31.5.1996 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 1997
28. Η από 1.7.1998 ΣΣΕ
29. Η από 4.5.1999 ΣΣΕ
30. Η από 25.4.2000 ΣΣΕ όπως διορθώθηκε µε την από 16.6.2000 ΣΣΕ
31. Η 18/2001 Δ∆Α
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17. Η 42/1985 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
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32. Η 27/2002 Δ∆Α
33. Η 16/2003 Δ∆Α
34.
35.
36.
37.

Η
Η
Η
Η

από
από
από
από

25.6.2004 ΣΣΕ (ισχύει και για το 2005)
30.5.2006 ΣΣΕ (ισχύει για τα έτη 2006 & 2007)
1.7.2008 ΣΣΕ (ισχύει και για το έτος 2009)
21.2.2011 ΣΣΕ (ισχύει και για το έτος 2011)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Aπό την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (O.Η.Ε)

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στους όρους της παρούσας υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές,
ήτοι µαθητευόµενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι
επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ και οι αδειούχοι
ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες µε πτυχίο αναγνωρισµένης σχολής, που
εργάζονται µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας στα βιοµηχανικά εργοστάσια όλης
της χώρας (ΣΣΕ 21.2.2011).
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Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΜΙΣΘOY Ή ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
2003
Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων και µισθών των εργαζοµένων που
υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002, αυξάνονται
από 19.2.2003 κατά ποσοστό 4,5% και καθορίζονται ανά µισθολογική κατηγορία ως
εξής :
α. Μαθητευόµενοι : ηλεκτροτεχνίτες, που απασχολούνται υπό τους όρους και
προϋποθέσεις του Ν. 1837/89 και οι µαθητευόµενοι ραδιοτεχνίτες λαµβάνουν το
σύνολο των αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ, όπως αυτό
διαµορφώνεται κάθε φορά, αναλόγως µειωµένο κατά το χρόνο της ηµερήσιας
εβδοµαδιαίας εργασίας τους.
β. Οι Βοηθοί, κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας, ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές,
καθώς και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες, αµείβονται µε το κάθε φορά προσδιορισµένο
σύνολο αποδοχών, ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ, ανάλογα µε τα έτη
υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση.
γ. Οι τεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές, όλων των κατηγοριών κάτοχοι
αντίστοιχης άδειας, καθώς και βοηθοί ραδιοτεχνίτες κάτοχοι πτυχίου
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αναγνωρισµένης τεχνικής σχολής και αντίστοιχης άδειας : 527,28 ευρώ.
δ. Οι αρχιτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές, όλων των κατηγοριών κάτοχοι
άδειας αρχιτεχνίτη, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες : 537,96 ευρώ.
ε. Οι εργοδηγοί ηλεκτροτεχνίτες - περιελιγκτές, όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι
άδειας εργοδηγού, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Β’ : 569,33 ευρώ.
στ.Οι ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές αδειούχοι επίβλεψης κάτοχοι αντίστοιχης
άδειας και θέσης συντηρητού, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ :
583,88 ευρώ (Δ∆Α 16/2003).
2004 και 2005
1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται
στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2003, βάσει της Δ∆Α 16/2003,
αυξάνονται από 1.1.2004 κατά ποσοστό 4,0% και όπως αυτοί θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2004 κατά ποσοστό
2,5%.
2. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται
στην παρούσα, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004, αυξάνονται
από 1.1.2005 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την
31.8.2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2005 κατά ποσοστό 4%.
2006 και 2007

2008
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007, βάσει της από 30.5.2006 ΣΣΕ
(Π.Κ. 45/14.6.2006), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Περαιτέρω όπως
θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό
3,35% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009
κατά ποσοστό 5,65% (ΣΣΕ 1.7.2008).
2010-2011
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009, βάσει της από 1.7.2008 ΣΣΕ
(Π.Κ. 99/29.7.2008), εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011.
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2011 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
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Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2005, βάσει της από 25.6.2004 ΣΣΕ
(Π.Κ. 39/1.7.2004), αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και περαιτέρω, όπως
αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2006, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά
ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφθωθεί στις 30.4.2007 αυξάνονται από
1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1% (ΣΣΕ 30.5.2006).
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πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area), όπως
αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος
άρθρου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο δεκαδικό εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)
(ΣΣΕ 21.2.2011).
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Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας
Oι παραπάνω βασικοί µισθοί των περιπτώσεων (γ-στ) προσαυξάνονται µε επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας οριζόµενο σε ποσοστό 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε ποσοστό 5% για τις
υπόλοιπες επτά τριετίες του χρόνου υπολογιζόµενου από της εισόδου στον
ηλεκτρολογικό κλάδο (ΣΣΕ 16.6.2000). Το χορηγούµενο επίδοµα πολυετίας για
την 4η τριετία αναπροσαρµόζεται από 5% σε 6% (Δ∆Α 16/2003) και από 1.1.2004
αναπροσαρµόζεται από 6% σε 7% (ΣΣΕ 25.6.2004). Το χορηγούµενο επίδοµα
πολυετούς υπηρεσίας για την 4η τριετία αναπροσαρµόζεται από 7% σε 8%
(ΣΣΕ 30.5.2006).
Η προϋπηρεσία των µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικά των εργοδοτών που απασχόλησαν αυτούς, θεωρηµένα από την
πρωτοβάθµια επαγγελµατική οργάνωση των µισθωτών, εφόσον υπάρχει, άλλως
από την Oµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΣΣΕ 31.5.1996).
2. Επίδοµα γάµου
Επί των ανωτέρω βασικών µηνιαίων µισθών αυξηµένων δια του τυχόν καταβαλλοµένου επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας, χορηγείται επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10% και τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και µέχρι τρία, εφόσον τα
µεν άρρενα δεν συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν εργάζονται,
τα δε θήλεα δεν συµπλήρωσαν το 20ό έτος της ηλικίας τους, είναι άγαµα και δεν
εργάζονται. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία τα τέκνα, άρρενα ή θήλεα σπουδάζουν σε ανώτατες σχολές η επιδότηση παρατείνεται µέχρι συµπληρώσεως του
25ου έτους της ηλικίας τους. Του επιδόµατος γάµου δικαιούνται και οι χήροι χήρες, διαζευγµένοι - διαζευγµένες και οι άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι αυτοί
έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών (ΣΣΕ 31.5.1996).
3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών
Σ’ όλους τους ηλεκτροτεχνίτες, οι οποίοι εργάζονται σε χώρους ανθυγιεινούς, ή
κάτω από ειδικές συνθήκες, όπου χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ή
ειδικών συνθηκών στους λοιπούς εργαζόµενους των χώρων αυτών, χορηγείται
το ίδιο επίδοµα ανεξαρτήτως του χρόνου παραµονής τους στους χώρους αυτούς. Σε περίπτωση συρροής των παραπάνω επιδοµάτων (ανθυγιεινής εργασίας
και ειδικών συνθηκών), χορηγείται το ευνοϊκότερο για τους εργαζοµένους
(ΣΣΕ 31.5.1996).
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Περιελιγκτές δικαιούµενοι επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας µε άλλες διατάξεις
εξακολουθούν να το λαµβάνουν υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις που προβλέπουν το επίδοµα αυτό. Στο τυχόν χορηγούµενο µε τη διάταξη αυτή επίδοµα συµψηφίζεται το όµοιο επίδοµα της παραγρ. 4
της παρούσας (ΣΣΕ 31.5.1996).
Στους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται βασικά σε εργασίες της ειδικότητάς
τους µέσα στα πλοία, πλωτές δεξαµενές και εν γένει πλωτά µέσα χορηγείται
επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας εκ ποσοστού 10% υπολογιζοµένου στους
βασικούς µισθούς (ΣΣΕ 31.5.1996).
4. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας
Σε όλους τους ηλεκτροτεχνίτες (γ-στ) οι οποίοι εργάζονται σε εναέρια δίκτυα, ή
σε δίκτυο υπό τάση, χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 20%
υπολογιζόµενο επί του συνόλου των αποδοχών τους. Το σύνολο των αποδοχών
πάνω στις οποίες πρέπει να υπολογίζεται το επίδοµα επικινδύνου εργασίας αποτελείται αποκλειστικά από: α) το βασικό µισθό ή από το βασικό ηµεροµίσθιο,
β) το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας (τριετιών), γ) το επίδοµα γάµου (συζύγου),
δ) το επίδοµα τέκνων και ε) το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας (ανθυγιεινό ή ειδικών συνθηκών) όταν αυτό παρέχεται και στο λοιπό προσωπικό, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 (ΣΣΕ 31.5.1996).
Oυδεµία άλλη προσαύξηση που συµµετέχει στο σύνολο των αποδοχών (όπως
π.χ. επίδοµα υπερωριών, νυκτερινής εργασίας, παραγωγικότητας, ελευθεριότητας του εργοδότη κλπ.) λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του επιδόµατος
επικίνδυνης εργασίας. Το επίδοµα αυτό (επικίνδυνης εργασίας) συµψηφίζεται µε
τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές από τον εργοδότη. (ΣΣΕ 31.5.1996)
Σ’ όσους από τους υπαγοµένους στη παρούσα ρύθµιση έχουν ανατεθεί από τον
εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου βάρδιας ή υπευθύνου ηλεκτρολογικού τµήµατος και οι οποίοι κατέχουν απαραίτητα άδεια άσκησης επαγγέλµατος πτυχιούχου συντηρητού επίβλεψης ή επαγγελµατικής άδειας εργοδηγού χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας ποσοστού 10% υπολογιζόµενο µόνο στους βασικούς µισθούς της παρούσας. Το επίδοµα αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του επιδόµατος επικινδύνου εργασίας (ΣΣΕ 1.7.2008).
6. Επίδοµα ειδικών συνθηκών για απασχόληση σε πλωτά µέσα
Από 1.1.2001 στους εργαζόµενους των περιπτώσεων γ - στ της παραγρ. 1 του
άρθρου 3 καταβάλλεται επίδοµα ποσοστού 12% υπολογιζόµενο στο βασικό
µισθό, εφ’ όσον απασχολούνται βασικά σε εργασίες της ειδικότητάς τους µέσα
στα πλοία, πλωτές δεξαµενές και γενικά πλωτά µέσα. (Δ∆Α 18/2001)
7. Γενική ρύθµιση
Στους εργαζόµενους των µισθολογικών κατηγοριών γ έως στ του άρθρου 3
παραγρ. 1 της ρύθµισης αυτής, στους οποίους περιλαµβάνονται από 1.1.2001
και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ καθώς και οι ραδιοτεχνίτες και βοηθοί
ραδιοτεχνίτες, καταβάλλονται κατά περίπτωση µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις τα κάθε είδους επιδόµατα, που προβλέπονται για τους

6

ΗΛΕΚΤΡOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

5. Επίδοµα υπευθυνότητας
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ηλεκτρολόγους - περιελιγκτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις
για τους ηλεκτρολόγους - περιελιγκτές. (Δ∆Α 18/2001)
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8. Τεχνικό Επίδοµα
Στους
εργαζόµενους
που
έχουν
παρακολουθήσει
σεµινάρια
προγραµµατισµένων ελεγκτών PLC-βιοµηχανικών αυτοµατισµών και έχουν πάρει
πιστοποιητικό από ιδιωτικό ή δηµόσιο Κέντρο Τεχνικής Επιµόρφωσης,
χορηγείται από 1.1.2008 τεχνικό επίδοµα σε ποσοστό 2% υπολογιζόµενο επί των
εκάστοτε βασικών µισθών και ηµεροµισθίων της παρούσας ρύθµισης
(ΣΣΕ 1.7.2008).
9. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
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 (31/12) 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 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ 21.2.2011).
10.Επίδοµα αδείας
α. Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι
αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
β. Το επίδοµα αδείας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
κα 13 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
γ. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
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εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
δ. Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 21.2.2011).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Oι ώρες κατά εβδοµάδα των µισθωτών που αφορά η ρύθµιση αυτή ορίζονται σε
σαράντα (40) και οι ηµέρες εργασίας σε πέντε (5) (ΣΣΕ 21.2.2011).
2. Από 1 Ιανουαρίου 1984 η 41η ώρα αµείβεται ως υπερεργασία µε το αντίστοιχο
ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά το ποσοστό 25%.
Oι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων ρυθµίζονται ως ακολούθως:

β) Στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν στο σύνολο τους ή κατά τµήµατα επτά συνεχείς ηµέρες την εβδοµάδα και που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας µπορούν να εφαρµόσουν το σύστηµα της
προηγούµενης παραγράφου εφ’ όσον συµφωνήσει µε την ρύθµιση αυτή το
προσωπικό τους.
γ) Στις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να λειτουργήσουν επίσης επτά συνεχείς
ηµέρες την εβδοµάδα και που δεν συµφωνεί το προσωπικό στην προηγούµενη ρύθµιση, όλες οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων
πρέπει να είναι συνεχόµενες µε Κυριακή. Για την κάλυψη των αναγκών των
επιχειρήσεων αυτών σε προσωπικό που θα προκύψει από την ρύθµιση αυτή
πρέπει οι επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζόµενους που θα απασχοληθούν
τις δύο υπόλοιπες ηµέρες.
δ) Στις επιχειρήσεις λειτουργίας έξι ηµερών οι ηµέρες ανάπαυσης των εργαζοµένων καθορίζονται συνεχόµενες µε Κυριακή κάθε τρεις εβδοµάδες.
Στις επιχειρήσεις πενθήµερης λειτουργίας οι δύο ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόµενες και να περιλαµβάνουν πάντοτε την
Κυριακή (Δ∆Α 65/83).
3. Καθιερώνεται η ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος ως προαιρετική αργία για τους
εργαζοµένους ηλεκτροτεχνίτες που αφορά η παρούσα, δηλαδή σε περίπτωση
που ο εργοδότης αποφασίσει να απασχολήσει τον εργαζόµενο, υποχρεούται να
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α) Στις επιχειρήσεις που από την φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας οι ηµέρες της κατά εβδοµάδα ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόµενες δύο φορές,κάθε τέσσερις εβδοµάδες και µία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις
εβδοµάδες. Εργαζόµενοι που έχουν την εβδοµαδιαία ανάπαυσή τους ηµέρα
Κυριακή δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν σε αυτή χωρίς την συγκατάθεσή
τους.
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τον πληρώσει την ηµέρα αυτή µε προσαύξηση 75%. (ΣΣΕ 31.5.1996)
4. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Oλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της
µισθοδοσίας την συνδροµή των µελών Πρωτοβαθµίων Συνδικαλιστικών Oργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, την συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και
τον τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ
δευτεροβαθµίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΣΕ. Η
δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω Σωµατείου. (ΣΣΕ 31.5.1996).
5. Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου
Στους υπαγοµένους στη ρύθµιση αυτή χορηγείται σε περίπτωση γάµου, άδεια
γάµου µιάς εβδοµάδας. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται
µία ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 31.5.1996).
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6. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε 16 εβδοµάδες, Oκτώ (8)
εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο
τοκετός πραγµατοποιηθεί πριν από τον χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί, το
υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας 16 εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της
αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις.
(ΣΣΕ 31.5.1996)
7. Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον
πενήντα (50) άτοµα, εάν: α) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο
εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη αδείας µητρότητος µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών ετών (3).
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως (3,5)
τρισήµιση µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη σειρά
προτεραιότητος των απαιτήσεων των ενδιαφεροµένων διακαιούχων, µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγρ. 2 έως 5
του άρθρου 5, του Ν.1483/84. (ΣΣΕ 31.5.1996)
8. Σχετικά µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 της από 9.6.1993 ΕΓΣΣΕ που αφορούν
στην άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών, τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν
ότι θα προτρέψουν τα µέλη τους να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να δι-
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ευκολύνεται η συνεννόηση, όπου αυτή απαιτείται, σχετικά µε την χορήγηση αυτών των αδειών.
Επίσης θεωρούν ότι οι ρυθµίσεις αυτές όπως βελτιώθηκαν µε την ΕΓΣΣΕ 1993,
δεν θα πρέπει να δηµιουργούν δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις.
9. Ετήσια άδεια
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δεκαπέντε (15) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προυπηρεσία δεκαεπτά (17) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή
εικοσιπέντε (25) εργασίµων ηµερών αν εργάζεται πενθήµερο.
Από 1.1.1999, εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δώδεκα (12) ετών
στον ίδιο εργοδότη ή προυπηρεσία δεκατεσσάρων (14) ετών σε οποιοδήποτε
εργοδότη και µε οποιοαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων
ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων ηµερών αν εργάζεται πενθήµερο. (ΣΣΕ 1.7.1998)
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, όπως ισχύει) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους. (Δ∆Α 27/2002)

11. Στο ηλεκτροτεχνικό προσωπικό, από τον βοηθό και άνω, χορηγούνται κατ’ έτος
για τις ανάγκες της εργασίας δύο φόρµες, ένα ζευγάρι υποδήµατα από βακέττα µε καττύµατα από ελαστικό, ένα ζευγάρι ελαστικά γάντια, καθώς και ένας
επενδύτης, τα οποία παραµένουν στην κυριότητα του εργοδότη.
(ΣΣΕ 31.5.1996)
12. Στους παραπάνω ηλεκτροτεχνίτες, (γ-στ) εφόσον εργάζονται σε ανθυγιεινούς
χώρους δηλαδή σε οξέα, φορτίσεις µπαταριών, τήξη µολύβδου, υπόγειες
στοές µεταλλείων κλπ. θα χορηγείται ηµερησίως αποκλειστικά σε είδος µιά φιάλη γάλακτος ενός λίτρου, απαγορευµένης της καταβολής του αντιτίµου τούτου
(ΣΣΕ 31.5.1996)
13. Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση ο εργοδότης χορηγεί σηµειώµατα
των αποδοχών τους και των πάσης φύσεως κρατήσεών τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τον Νόµο. (ΣΣΕ 31.5.1996)
14. Άδεια φροντίδας παιδιού
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από
τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά
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10. Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ, 1 άρθρο 2 του Ν.1346/83,
όπως έχει διαµορφωθεί µε την παρ. 27 της από 31-5-1996 ΣΣΕ χορηγείται και
στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της
ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν
οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα. (ΣΣΕ 1.7.1998)
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µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες. (Δ∆Α 27/2002)
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 σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.(Δ∆Α 27/2002)
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∆Α 27/2002)
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. (Δ∆Α 27/2002)
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 27/2002)
15. Μονογονεϊκές οικογένειες
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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 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 27/2002).
16. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη 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 επί πλέον άδεια µε αποδοχές (Δ∆Α 27/2002).
17. Άδεια θανάτου
Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (Δ∆Α 27/2002).
18. 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
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(4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό, και για µια φορά
(Δ∆Α 27/2002).
19. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από
αυτές που καθορίζει η ρύθµιση αυτή ή από αυτές που προβλέπονται από
Νόµους, Yπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις, Δ∆ιαιτητικές
Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή
Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν
(ΣΣΕ 21.2.2011).
20. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθµίσεις της από 1.7.2008 ΣΣΕ
(Π.Κ. 99/29.7.2008) καθώς και οι όροι προηγούµενων Συλλογικών Ρυθµίσεων
(ΣΣΕ ή Δ∆Α), για τους ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές, ραδιοηλεκτρολόγους,
ραδιοτεχνίτες κ.λπ. που απασχολούνται στη βιοµηχανία όλης της χώρας και
δεν καταργούνται ή τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 21.2.2011).

ΗΛΕΚΤΡOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΑΣ

21. Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ρύθµιση ισχύουν και όλες οι
θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2010-2012 και των
προηγούµενων αυτής, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη
ισχύουσες (ΣΣΕ 21.2.2011).
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