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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η α πό 3.3.1971 ΣΣΕ
2. Η 28/1974 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
3. Η α πό 30.12.1974 ΣΣΕ
4. Η α πό 15.4.1975 ΣΣΕ
5. Η αρ. 41/1976 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6. Η 60/1976 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η 90/1977 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
8. Η 34/1978 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
9. Η 36/1979 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

10. Η 34/1980 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
11. Η 19/1981 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
12. Η 32/1982 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
13. Η 31/1982 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
14. Η 65/1983 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
15. Η 61/1984 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
16. Η 8/1985 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
17. Η 42/1985 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
18. Η 59/1989 α πό φα σης Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
19. Η 10/1990 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
20. Η 32/1990 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
21. Η α πό 28.6.1991 ΣΣΕ
22. Η α πό 15.10.1991 ΣΣΕ
23. Η α πό 28.6.1992 ΣΣΕ
24.  Η α πό 19.7.1993 ΣΣΕ
25.  Η α πό 31.5.1994 ΣΣΕ
26.  Κοι νή δή λω ση α πό 1.3.1995
27.  Η α πό 31.5.1996 ΣΣΕ, η ο ποί α ι σχύ ει και για το 1997
28.  Η α πό 1.7.1998 ΣΣΕ
29.  Η α πό 4.5.1999 ΣΣΕ
30. Η α πό 25.4.2000 ΣΣΕ ό πως δι ορ θώ θη κε µε την α πό 16.6.2000 ΣΣΕ
31. Η 18/2001 Δ∆Α
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32. Η 27/2002 Δ∆Α
33. Η 16/2003 Δ∆Α
34. Η από 25.6.2004 ΣΣΕ (ισχύει και για το 2005)
35. Η από 30.5.2006 ΣΣΕ (ισχύει για τα έτη 2006 & 2007)
36. Η από 1.7.2008 ΣΣΕ (ισχύει και για το έτος 2009) 
37. Η από 21.2.2011 ΣΣΕ (ισχύει και για το έτος 2011)

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.)

Aπό την ερ γα τι κή πλευ ρά: 
O µο σπον δία Η λε κτρο τε χνι τών Ελ λά δας (O.Η.Ε)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

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).

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

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
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).
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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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 επόµε-
νο δεκαδικό εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) 
(ΣΣΕ 21.2.2011).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 

1. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας
Oι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί των πε ρι πτώ σε ων  (γ-στ)  προ σαυ ξά νο νται  µε ε πί -
δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας ο ρι ζό µε νο σε πο σο στό 10%  για την πρώ τη, δεύ τε -
ρη  και  τρί τη   τρι ε τία  σε ο ποι ο δή πο τε  ερ γο δό τη  και σε πο σο στό 5%  για τις 
υ πό λοι πες ε πτά τρι ε τί ες  του χρό νου  υ πο λο γι ζό µε νου  α πό της ει σό δου στον
η λε κτρο λο γι κό κλά δο (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 προϋ πη ρε σία των µι σθω τών που υ πά γο νται στην πα ρού σα α πο δει κνύ ε ται µε
πι στο ποι η τι κά των ερ γο δο τών που α πα σχό λη σαν αυ τούς, θε ω ρη µέ να α πό την
πρω το βάθ µια ε παγ γελ µα τι κή ορ γά νω ση των µι σθω τών, ε φό σον υ πάρ χει, άλ λως
α πό την O µο σπον δία Η λε κτρο τε χνι τών Ελ λά δος (ΣΣΕ 31.5.1996). 

2. Ε πί δο µα γά µου
Ε πί των α νω τέ ρω βα σι κών µη νιαί ων µι σθών αυ ξη µέ νων δια του τυ χόν κα τα βαλ -
λο µέ νου ε πι δό µα τος πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας, χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου εκ πο σο -
στού 10% και τέ κνων εκ πο σο στού 5% για κά θε παι δί και µέ χρι τρία, ε φό σον τα
µεν άρ ρε να δεν συ µπλή ρω σαν το 18ο έ τος της η λι κί ας τους και δεν ερ γά ζο νται,
τα δε θή λεα δεν συ µπλή ρω σαν το 20ό έ τος της η λι κί ας τους, εί ναι ά γα µα και δεν
ερ γά ζο νται. Σε πε ρί πτω ση ό µως κα τά την ο ποί α τα τέ κνα, άρ ρε να ή θή λεα σπου -
δά ζουν σε α νώ τα τες σχο λές η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του
25ου έ τους της η λι κί ας τους. Του ε πι δό µα τος γά µου δι και ού νται και οι χή ροι - 
χή ρες, δι α ζευγ µέ νοι - δι α ζευγ µέ νες και οι ά γα µες µη τέ ρες, ε φό σον ό λοι αυ τοί 
έ χουν την ε πι µέ λει α παι διού ή παι διών (ΣΣΕ 31.5.1996).

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας ή ει δι κών συν θη κών
Σ’  ό λους τους η λε κτρο τε χνί τες, οι ο ποί οι ερ γά ζο νται σε χώ ρους αν θυ γι ει νούς, ή
κά τω α πό ει δι κές συν θή κες, ό που χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας ή
ει δι κών συν θη κών στους λοι πούς ερ γα ζό µε νους των χώ ρων αυ τών, χο ρη γεί ται
το ί διο ε πί δο µα α νε ξαρ τή τως του χρό νου πα ρα µο νής τους στους χώ ρους αυ -
τούς. Σε πε ρί πτω ση συρ ροής των πα ρα πά νω ε πι δο µά των (αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
και ει δι κών συν θη κών), χο ρη γεί ται το ευ νοϊ κό τε ρο για τους ερ γα ζο µέ νους 
(ΣΣΕ 31.5.1996).
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Πε ρι ε λι γκτές δι και ού µε νοι ε πι δό µα τος αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας µε άλ λες δι α τά ξεις
ε ξα κο λου θούν να το λαµ βά νουν υ πό τους ό ρους και προ ϋ πο θέ σεις που ο ρί ζο -
νται α πό τις δι α τά ξεις που προ βλέ πουν το ε πί δο µα αυ τό. Στο τυ χόν χο ρη γού µε -
νο µε τη διά τα ξη αυ τή ε πί δο µα συµ ψη φί ζε ται το ό µοι ο ε πί δο µα της πα ραγρ. 4
της πα ρού σας (ΣΣΕ 31.5.1996).
Στους η λε κτρο τε χνί τες που α πα σχο λού νται βα σι κά σε ερ γα σί ες της ει δι κό τη τάς
τους µέ σα στα πλοί α,  πλω τές δε ξα µε νές και εν γέ νει πλω τά µέ σα χο ρη γεί ται
ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών ερ γα σί ας εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζο µέ νου στους
βα σι κούς µι σθούς (ΣΣΕ 31.5.1996).   

4. Ε πί δο µα ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας
Σε ό λους τους η λε κτρο τε χνί τες (γ-στ) οι ο ποί οι ερ γά ζο νται σε ε να έ ρια δί κτυα, ή
σε δί κτυο υ πό τά ση, χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας σε πο σο στό 20%
υ πο λο γι ζό µε νο ε πί του συ νό λου των α πο δο χών τους. Το σύ νο λο των α πο δο χών
πά νω στις ο ποί ες πρέ πει να υ πο λο γί ζε ται το ε πί δο µα ε πι κιν δύ νου ερ γα σί ας α πο -
τε λεί ται α πο κλει στι κά α πό: α) το βα σι κό µι σθό ή α πό το βα σι κό η µε ρο µί σθιο, 
β) το ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας (τρι ε τιών), γ) το ε πί δο µα γά µου (συ ζύ γου),
δ) το ε πί δο µα τέ κνων και ε) το ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας (αν θυ γι ει νό ή ει δι -
κών συν θη κών) ό ταν αυ τό πα ρέ χε ται και στο λοι πό προ σω πι κό, σύµ φω να µε την
πα ρά γρα φο 3 (ΣΣΕ 31.5.1996). 
Oυ δε µία άλ λη προ σαύ ξη ση που συµ µε τέ χει στο σύ νο λο των α πο δο χών (ό πως
π.χ. ε πί δο µα υ πε ρω ριών, νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας, πα ρα γω γι κό τη τας, ε λευ θε ριό τη -
τας του ερ γο δό τη κλπ.) λαµ βά νε ται υ πό ψη για τον υ πο λο γι σµό του ε πι δό µα τος
ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας. Το ε πί δο µα αυ τό (ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας) συµ ψη φί ζε ται µε
τυ χόν α νώ τε ρες κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές α πό τον ερ γο δό τη. (ΣΣΕ 31.5.1996) 

5. Ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας
Σ’ ό σους α πό τους υ πα γο µέ νους στη πα ρού σα ρύθ µι ση έ χουν α να τε θεί α πό τον
ερ γο δό τη κα θή κο ντα υ πευ θύ νου βάρ δι ας ή υ πευ θύ νου η λε κτρο λο γι κού τµή µα -
τος και οι ο ποί οι κα τέ χουν α πα ραί τη τα ά δει α ά σκη σης ε παγ γέλ µα τος πτυ χιού -
χου συ ντη ρη τού ε πί βλε ψης ή επαγγελµατικής άδειας εργοδηγού χο ρη γεί ται ε πί -
δο µα υ πευ θυ νό τη τας πο σο στού 10% υ πο λο γι ζό µε νο µό νο στους βα σι κούς µι -
σθούς της πα ρού σας. Το ε πί δο µα αυ τό δεν λαµ βά νε ται υ πό ψη για τον υ πο λο γι -
σµό του ε πι δό µα τος ε πι κιν δύ νου  ερ γα σί ας (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
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ηλεκτρολόγους - περιελιγκτές σύµφωνα µε τις ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις
για τους ηλεκτρολόγους - περιελιγκτές. (Δ∆Α 18/2001)

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

1. Oι ώ ρες κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η ρύθ µι ση αυ τή ο ρί ζο νται σε
σα ρά ντα (40) και οι η µέ ρες ερ γα σί ας σε πέ ντε (5) (ΣΣΕ 21.2.2011). 

2. Α πό 1 Ι α νου α ρί ου 1984 η 41η ώ ρα α µεί βε ται ως υ πε ρερ γα σία µε το α ντί στοι χο
ω ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τά το 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 την 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,κά θε τέσ σε ρις ε βδο µά δες και µία του λά χι στον Κυ ρι α κή 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 την συ γκα τά θε σή
τους.

β) Στις ε πι χει ρή σεις που θα θε λή σουν να λει τουρ γή σουν στο σύ νο λο 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 την 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 εφ’  ό σον συµ φω νή σει µε την 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 δεν συµ φω νεί το προ σω πι κό 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 πό την ρύθ µι ση αυ τή
πρέ πει οι ε πι χει ρή σεις να προ σλά βουν ερ γα ζό µε νους 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 τρεις ε βδο µά δες.
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 (Δ∆Α 65/83).

3. Κα θι ε ρώ νε ται η η µέ ρα του Α γί ου Πνεύ µα τος ως προ αι ρε τι κή αρ γία για τους 
ερ γα ζο µέ νους η λε κτρο τε χνί τες που α φο ρά η πα ρού σα, δη λα δή σε  πε ρί πτω ση
που ο ερ γο δό της α πο φα σί σει να α πα σχο λή σει τον ερ γα ζό µε νο, υ πο χρε ού ται να
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τον πλη ρώ σει την η µέ ρα αυ τή µε προ σαύ ξη ση 75%. (ΣΣΕ 31.5.1996) 
4. Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής

O λες οι ε πι χει ρή σεις 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 την 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 νε ται 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 του σω µα τεί ου προς την ε πι χεί ρη -
ση. Με την ί δια δή λω ση πρέ πει να γνω στο ποιή σει το σω µα τεί ο το πο σό της συν -
δρο 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 ΓΣΣΕ. 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 τα µέ λη του Σω µα τεί ου θα δη λώ νουν προς την ε πι χεί ρη -
ση, ό τι θέ λουν να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δρο µής τους, ό πως και α νά κλη -
ση αυ τής της δή λω σης, µπο ρεί να γί νει και µέ σω Σω µα τεί ου. (ΣΣΕ 31.5.1996). 

5. Ά δει α γά µου και γέν νη σης τέ κνου
Στους υ πα γο µέ νους στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση γά µου, ά δει α
γά µου µιάς ε βδο µά δας. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται
µία η µέ ρα ά δει α µε α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 31.5.1996). 

6. 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 16 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 νία το κε -
τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) ε βδο µά δες µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο
το κε τός πραγ µα το ποι η θεί πριν α πό τον 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 τον το κε τό, ώ στε να ε ξα -
σφα λί ζε ται ο χρό νος συ νο λι κής α δεί ας 16 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 δι α τά ξεις.
(ΣΣΕ 31.5.1996) 

7. 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: α) έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο
ερ γο δό τη και β) ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού -
ται να λά βει γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη α δεί ας µη τρό τη -
τος µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών ε τών (3).
Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως (3,5)
τρι σή µι ση µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη σει ρά
προ τε ραι ό τη τος των α παι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι α και ού 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 γι α κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των πα ραγρ. 2 έ ως 5
του άρ θρου 5, του Ν.1483/84. (ΣΣΕ 31.5.1996) 

8. Σχε τι κά µε τις ρυθ µί σεις του άρ θρου 9 της α πό 9.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ που α φο ρούν
στην ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών, τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη δη λώ νουν
ό τι θα προ τρέ ψουν τα µέ λη τους να κα τα βάλ λουν κά θε προ σπά θει α ώ στε να δι -
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ευ κο λύ νε ται η συ νεν νόη ση, ό που αυ τή α παι τεί ται, σχε τι κά µε την χο ρή γη ση αυ -
τών των α δειών.
Ε πί σης θε ω ρούν ό τι οι ρυθ µί σεις αυ τές ό πως βελ τιώ θη καν µε την ΕΓ ΣΣΕ 1993,
δεν θα πρέ πει να δη µι ουρ γούν δυ σµε νέ στε ρες συν θή κες στην α πα σχό λη ση και
στις ερ γα σι α κές σχέ σεις.

9. Ε τή σια ά δει α
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δε κα πέ ντε (15) ε τών στον ί διο
ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία δε κα ε πτά (17) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε
ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 5 ε βδο µά δων, δη -
λα δή τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή
ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο. 
Α πό 1.1.1999, ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών
στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία δε κα τεσ σά ρων (14)  ε τών σε ο ποι ο δή πο τε
ερ γο δό τη και µε ο ποι ο α δή πο τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί µων
η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 25 ερ γα σί µων η µε ρών αν ερ -
γά ζε ται πεν θή µε ρο. (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)

10. Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ, 1 άρ θρο 2 του Ν.1346/83, 
ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε την παρ. 27 της α πό 31-5-1996 ΣΣΕ χο ρη γεί ται και
στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο έ τος της 
η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α των σπου δών, που κά θε  φο -
ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ τη τα αν
οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να. (ΣΣΕ 1.7.1998)  

11. Στο η λε κτρο τε χνι κό προ σω πι κό, α πό τον βοη θό και ά νω, χο ρη γού νται κατ’ έ τος
για τις α νά γκες της ερ γα σί ας δύο φόρ µες, έ να ζευ γά ρι υ πο δή µα τα α πό βα κέτ -
τα µε κατ τύ µα τα α πό ε λα στι κό, έ να ζευ γά ρι ε λα στι κά γά ντια, κα θώς και έ νας
ε πεν δύ της, τα ο ποί α πα ρα µέ νουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη.
(ΣΣΕ 31.5.1996) 

12. Στους πα ρα πά νω η λε κτρο τε χνί τες, (γ-στ) ε φό σον ερ γά ζο νται σε αν θυ γι ει νούς
χώ ρους δη λα δή σε ο ξέα, φορ τί σεις µπα τα ριών, τή ξη µο λύ βδου, υ πό γει ες 
στο ές µε ταλ λεί ων κλπ. θα χο ρη γεί ται η µε ρη σί ως α πο κλει στι κά σε εί δος µιά φιά -
λη γά λα κτος ε νός λί τρου, α πα γο ρευ µέ νης της κα τα βο λής του α ντι τί µου τού του
(ΣΣΕ 31.5.1996) 

13. Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα ρύθ µι ση ο ερ γο δό της χο ρη γεί ση µειώ µα τα
των α πο δο χών τους και των πά σης φύ σε ως κρα τή σε ών τους, σύµ φω να µε τα 
ο ρι ζό µε να α πό τον Νό µο. (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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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
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).

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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