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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΩΩΝ-ΣΤΩΩΝ, ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ 

ΚΑΙ ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ 
O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤOY Ν. ΘΕΣ ΣΑ ΛO ΝΙ ΚΗΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ ΛΗ ΦΘΗ ΚΑΝ Υ ΠO ΨΗ 
1. Η α πό 115/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθ. (ΦΕΚ 1173/Β/1980), 1054/1980

2. Η α πό 5/1983 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθ. (ΦΕΚ 131/Β/1983, 359/1983 

3. Η α πό 134/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθ. (ΦΕΚ 904/Β/28.12.1984), 57/1985

4. Η α πό 123/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθ. (Ειρ. Αθ. 1/7.1.1986), 188/1986

5. Η α πό 14.8.1986 ΣΣΕ (ΦΕΚ 625/Β/1986), 1019/1986

6. Η α πό 20/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειρ. (ΦΕΚ 115/Β/1988), 316/1988

7. Η α πό 4.7.1988 ΣΣΕ (Ειρ.Αθ. 118/25.8.1988), 1043/1988

8. Η α πό 1.8.1989 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθ. 121/8.11.1989), 1326/1989

9. Η α πό 28.8.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 69/5.10.1990), 1141/1990

10. Η α πό 29.10.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 119/20.11.1991), 1213/1991

11. Η  18/1992 O ΜΕΔ∆  (Π.Κ. 21/15.7.1992), 885/1992

12. Η Δ∆.Α. 24/1993 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 20/2.11.1993)

13. Η α πό 1.6.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 92/14.6.1994)

14. Κοι νή Συµ φω νία της 14.2.1995 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 18/22.2.1995)

15. Η α πό 15.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 104/7.8.1996). Ι σχύ ει και για το έ τος 1997

16. H α πό 3.11.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 28/9.11.1998). Ι σχύ ει και για το έ τος 1999 

17. H α πό 17.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 99/27.7.2000). Ι σχύ ει και για το έ τος 2001

18. Η από 4.9.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Ερ γ. 117/25.9.2002). Ισχύει και για το έτος 2003

19. Η από 28.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 90/30.7.2004).Ισχύει και για το έτος 2005

20. Η από 23.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 59/4.7.2006). Ισχύει και για το έτος 2007

21. Η από 7.10.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 142/29.10.2008). Ισχύει και για το έτος 2009

22. Η από 23.12.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 4/20.1.2011). Ισχύει και για το έτος 2011

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. O Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ), 

2. Η Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.E)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Η O µο σπον δία Ι δι ω τι κών Y παλ λή λων Ελ λά δος (OΙ YΕ) 
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι κα θα ρι στές-τρι ες, που α πα σχο λού -
νται στις βι ο µη χα νι κές και βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις ό λης της Χώ ρας, πλην του
Ν. Θεσ σα λο νί κης (ΣΣΕ 23.12.2010).

Δ∆.  ΒΑ ΣΙ ΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΑ

1. Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως
θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009, σύµφωνα µε την από 7.10.2008 σσε
παραµένουν ως έχουν για την περίοδο από 1.1.2010 έως 30.6.2011.

2. Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων, όπως
θα έχουν διαµορφωθεί στις 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
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.

3. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος
άρθρου και των επιδοµάτων τριετιών και γάµου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά
ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του πέντε (5) (ΣΣΕ 23.12.2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Το α νω τέ ρω βα σι κό η µε ρο µί σθιο, ό πως δι α µορ φώ νε ται κά θε φο ρά, προ σαυ ξά νε ται
µε τα πα ρα κά τω ε πι δό µα τα:
1. Επίδοµα τριετιών 

Χορηγείται επίδοµα τριετιών 5% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας µέχρι
3, σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα (115/80 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Αθηνών). Επίδοµα 5% µέχρι 4 τριετίες προβλέπεται στη ΣΣΕ 28.8.1990. Η ΣΣΕ
15.7.1996 προβλέπει χορήγηση 5ης τριετίας 5% από 1.7.1997. Η ΣΣΕ 4.9.2002
προβλέπει τη χορήγηση 6ης τριετίας ποσοστού 5% από 1.1.2003. Η ΣΣΕ
28.7.2004 προβλέπει τη χορήγηση από 1.9.2004 7ης τριετίας σε ποσοστό 5%
µετά τη συµπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας. Από 1.1.2008 χορηγείται µία ακόµη
τριετία σε ποσοστό 5% στους µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει 24 έτη
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας υπολογιζοµένη στο εκάστοτε κατώτατο ηµεροµίσθιο
(ΣΣΕ 7.10.2008).
Χορήγηση 8ης τριετίας
Στους υπαγόµενους/ες στην παρούσα µισθωτούς που έχουν συµπληρώσει 24
έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται από 1.1.2008, µία ακόµα τριετία σε
ποσοστό 5%, υπολογιζόµενη στο εκάστοτε κατώτατο ηµεροµίσθιο 
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(ΣΣΕ 7.10.2008).
Προσαύξηση ηµεροµισθίου µετά τα 35 έτη υπηρεσίας
Με τη συµπλήρωση 35 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και µέχρι τη
συµπλήρωση 40 χρόνων το κάθε φορά ισχύον βασικό ηµεροµίσθιο των
υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση θα αυξάνεται κατά 2 ευρώ. Η προσθήκη
αυτή σε περίπτωση αύξησης των βασικών ηµεροµισθίων σε περισσότερες από
µία φορά, θα γίνεται κατά την πρώτη ποσοστιαία προσαύξηση του ηµεροµισθίου
(ΣΣΕ 7.10.2008).

2. Γά µου, σε πο σο στό 10% για ό λους τους ερ γα ζό µε νους, που υ πά γο νται στην πα -
ρού σα ρύθ µι ση, α νε ξαρ τή τως φύ λου.  Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται και στους χή -
ρους-ρες, δι α ζευγ µέ νους-νες, 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 1.8.1989, ΣΣΕ 15.7.1996).

3. Το ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 5% υ πο λο γι ζό µε νο στο ε κά στο -
τε ι σχύ ον βα σι κό η µε ρο µί σθιο (115/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, ΣΣΕ 15.7.1996).

4. Επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας
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.
Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων είναι
αυτοί που περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ (Π.Κ. Υπ.
Εργ. 14/16.7.2010).
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.
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές
άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας 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
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και 13 ηµέρών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής, µαζί µε τις αποδοχές αυτής (ΣΣΕ 23.12.2010).
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.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 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 23.12.2010).

5. O λα τα ε πι δό µα τα που ι σχύ ουν µε βά ση προη γού µε νες συλ λο γι κές συµ βά σεις ή
δι αι τη τι κές α πο φά σεις για ό σους υ πά γο νται στην πα ρού σα, υ πο λο γί ζο νται στο
νέο κα τώ τα το βα σι κό η µε ρο µί σθιο ό πως δι α µορ φώ νε ται µε τά τον υ πο λο γι σµό
των πο σο στών αυ ξή σε ων που α να φέ ρο νται α νω τέ ρω  (ΣΣΕ 28.7.2004).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α πό 1.1.2000, ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών
στον ί διο ερ γο δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ον 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 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  (ΣΣΕ 17.7.2000). 

2. Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών. Oι διατάξεις των άρθρων 3,4,5,6,7,8,10,11 και 14
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης (ΕΓΣΣΕ) ετών 2002-2003, που
υπογράφηκε την 15η Απριλίου 2002, ισχύουν ως έχουν και στην παρούσα ΣΣΕ,
για τις ανάλογες περιπτώσεις. (ΣΣΕ 4.9.2002)
Oι αποζηµιώσεις του ΒΔ∆ 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ
του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998 - 1999
(άρθρο 4) και του 2000 - 2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 
2004-2005 (άρθρο 4), αυξάνονται κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν οι
εργατοτεχνίτες έχουν συµπληρώσει είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια
υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν συµπληρωµένα τριάντα
(30) έτη και άνω.
Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζηµιώσεις καθορίζονται ως εξής ανάλογα µε
το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη - τριας :
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
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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
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 23.6.2006)

3. Η ά δει α γά µου του άρ θρου 6 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 προ σαυξά νε ται σε έ ξι (6) 
ερ γά σι µες η µέ ρες  για ό σους ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5)
ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο. (ΣΣΕ 17.7.2000)

4. Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε α πο -
δο χές (ΣΣΕ 17.7.2000).

5. Προσαύξηση της αδείας για ασθένεια εξαρτωµένων µελών των τριτέκνων και
πολυτέκνων
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά 2 (δύο) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του
άρθρου 7 του ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και
καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 7.10.2008).

6. Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά  τον το κε τό
(ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται
κατ’ αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες (ΣΣΕ 17.7.2000).

7. 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 28.7.2004).

8. Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του
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. 

9. Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 και το άρ θρο 8 της ΕΓ ΣΣΕ
του 2000 έ χουν και οι θε τοί γο νείς των παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών.
(ΣΣΕ 17.7.2000)

10.Στους υ πα γό µε νους σ’ αυ τή τη ρύθ µι ση χο ρη γεί ται ά δει α γά µου µί ας ε βδο µά -
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δας, αρ χό µε νη α πό Δ∆ευ τέ ρα και λή γου σα Κυ ρι α κή (ΣΣΕ 4.7.1988).
11.Άδεια λογω 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 την γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ 28.7.2004).

12.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκαέξι (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 28.7.2004).

13.Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι
υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και
των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε
πλευράς (ΣΣΕ 28.7.2004).

14.Αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας
Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης και της
σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν : 
1. Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό

δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας.

2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας (ΣΣΕ 28.7.2004).

15.Σε κά θε κα θα ρί στρια που κα λύ πτε ται α πό αυ τή τη ρύθ µι ση χο ρη γού νται δύο (2)
φόρ µες ερ γα σί ας, δύο (2) ζεύ γη πα που τσιών (θε ρι νά-χει µε ρι νά) και δύο 
(2) ζεύ γη γα ντιών ερ γα σί ας το χρό νο, ε φό σον οι ερ γα ζό µε νοι  αυ τοί πα ρέ χουν
τις σχε τι κές υ πη ρε σί ες τους για τέσ σε ρις (4) του λά χι στον ώ ρες η µε ρη σί ως στον
ί διο ερ γο δό τη (Δ∆Α 18/92).

16.Συµφωνία για την τηλεργασία
Τα µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας-
πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (CES), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων
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Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
(CEEP) (ΣΣΕ 23.6.2006).

17.Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη άµεσης θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας
του ΛΑΕΚ, µε τη µετατροπή του σε ΝΠΙΔ∆ σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που είχε
προσαρτηθεί στην ΕΓΣΣΕ 2002-2003.
Η νοµική µορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα µε τη βελτίωση της λειτουργικότητας και
αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσε την εκπλήρωση των σκοπών για τους
οποίους συνεστήθη από τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη.
Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 και 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι: 
Α. Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της ΓΣΕΕ ανέρχεται σε

45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των

εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης,
αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης τους να ανέρχεται σε
20% (ΣΣΕ 23.6.2006).

18.Φορολογία Αποζηµίωσης Καταγγελίας
Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την
απαλλαγή από καθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω λύση της
σύµβασης εργασίας (ΣΣΕ 23.6.2006).

19.Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των
επαγγελµατικών και οικογενιακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη
συµφωνούν: 
Α. στην προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για την καταβολή από το Δ∆ΛΟΕΜ του

ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόµενες και στους
εργαζόµενους που λαµβάνουν τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του
Ν. 1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους
οικείους οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων.

Β. για την προώθηση µέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της
αναπλήρωσης, µε ανέργους, εργαζοµένων γυναικών, κατά το χρόνο
απουσίας από την εργασία τους µε άδεια κύησης και λοχείας.

Γ. σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη ιδαδικασία της παρένθετης
µητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδεις που αφορούν τη
φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη
διάρκεια του θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως
ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα 
(ΣΣΕ 23.6.2006). 

20.Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τα µέλη δεσµεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές φράσεις για την
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αναβάθµιση της διά βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΣΣΕ 23.6.2006). 

21.Άδεια φοίτησης στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους-ες, που εκάστοτε
φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 
(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφ’ όσον
δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι
ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό
µορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από
20 άτοµα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν
τουλάχιστον 100 εργαζόµενους.
Επίσης η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο
ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους. 
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής (ΣΣΕ 23.6.2006).

22.Προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά από 25ετή εργασία
Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συµπληρώνουν υπηρεσία
δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε
οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια
τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται
σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας η προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και
είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 7.10.2008).

23.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 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 7.10.2008).

24.Ασφαλιστικό
Τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν τη εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Εκτιµούν ότι η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος καθώς και η
ισορροπηµένη οικονοµικά κια κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την
προώθηση κάθε ενδεδειγµένου µέτρου, όπως έγκαιρη είσπραξη των
νοµοθετηµένων πόρων, την απόδοση από το κράτος των οφειλοµένων καθώς και
την ουσιαστική και αποτελεσµατική καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της
ανασφάλιστης εργασίας (ΣΣΕ 23.6.2006).
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25.Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων 
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και
Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆.Α.) 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 7.10.2008).

26.Δ∆ιατηρούµενες διατάξεις
α. Δ∆ιατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ και Δ∆Α που δεν καταργούνται ή δεν

τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν. 
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας

ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόµους, Δ∆ιατάγµατα, Υπουργικές
Αποφάσεις, Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηµατική πρακτική ή εσωτερικούς
κανονισµούς εργασίας ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από
τις ρυθµίσεις αυτής της ρύθµισης (ΣΣΕ 23.12.2010).
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