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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε.  & Δ∆.Α.)
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY Η/Y ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙΚΩΩΝ, 

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η 4/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 74/Β/4.2.1981)
2. Η 72/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ( ΦΕΚ 447/Β/27.7.1981) 
3. Η 131/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 719/Β/27.11.1981)
4. Η 69/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 390/Β/18.6.1982)
5. Η 70/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 404/Β/23.6.1982)
6. Η 67/1983 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 6/13.2.1984)
7. Η 95/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 65/26.11.1984)
8. Η 124/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 905/Β/28.12.1984)
9. Η 69/1985 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 485/Β/5.8.1985)

10. Η 48/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 906/Β/23.12.1986)
11. Η 59/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 77/Β/10.2.1987)
12. Η 66/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 3/Β/8.1.1988)
13. Η α πό 30.11.1989 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 12/7.3.1990)
14. Η 21/1992  α πό φα ση δι αι τη σί ας του O.ΜΕ.Δ∆. (Π.Κ. 23/24.7.1992)
15. Η α πό 19.11.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 139/2.12.1993)
16. Η α πό 9.6.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 57/10.6.1994)
16α. Η 36/1994 Α πό φα ση Δ∆ι αι τη σί ας του O.ΜΕ.Δ∆. (Π.Κ. 27/1.12.1994)
17. Η α πό 14.2.1995 Κοι νή Συµ φω νία
18. Η α πό 30.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 19/22.2.1995) 1

19. Η 27/1996 Α πό φα ση Δ∆ι αι τη σί ας του O.ΜΕ.Δ∆. (Π.Κ. 16/31.7.1996)
20. Η α πό 24.7.1997 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 93/6.8.1997)
21. Η α πό 23.7.1998 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 93/30.7.1998)
22. Η α πό 21.6.1999 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 80/14.9.1999)
23. Η α πό 28.11.2002 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 135/28.11.2002). Iσχύει και για το

2003.
24. Η α πό 28.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 89/30.7.2004). Iσχύει και για το 2005.
25. Η από 23.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/4.7.2006). Ισχύει και για το έτος 2007
26. Η από 7.10.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 139/29.10.2008. Ισχύει και για το έτος

2009

1.  Με την από 30.7.1996 και 27/1996 Δ∆Α οι συλλογικές ρυθµίσεις αφορούν τόσο τους χειριστές,
αναλυτές, προγραµµατιστές όσο και τους τεχνικούς (hardware) µέσω τεχνικών σχολών κλπ. Oι
ρυθµίσεις που αναφέρονται στους τεχνικούς (hardware) δεν εφαρµόζονται στις βιοµηχανικές
επιχειρήσεις. 
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27. Η από 23.12.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/19.1.2011. Ισχύει και για το έτος 2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ)
2. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δας

(ΓΣΕ ΒΕΕ)
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Oµοσπονδία Ιδιωτικών Yπαλλήλων Ελλάδος 

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στους όρους αυ τής της ρύθ µι σης υ πά γε ται το προ σω πι κό η λε κτρο νι κών υ πο λο γι -
στών και ειδικότερα Αναλυτές, Προγραµµατιστές, Χειριστές Η/Y  που α πα σχο -
λούνται στις βι ο µη χα νι κές και βι ο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις όλης της χώρας.            
Ε πι πλέ ον στη ρύθ µι ση αυ τή υ πά γο νται και οι Ηλε κτρο νι κοί-Τε χνι κοί Hardware
(µέσων σχολών), ε φό σον α πα σχο λού νται σε ε πι χει ρή σεις µέ λη της ΓΣΕΒ ΕΕ 
Οι ρυθµίσεις που διέπουν τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών -
Tεχνικών  Hardware, δε δεσµεύουν τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΕΒ
(ΣΣΕ 23.12.2010).

Δ∆.  ΕΙ Δ∆Ι ΚOΤΗ ΤΕΣ 

1.  Α να λυ τής

(αα)Α να λυ τής συ στή µα τος:  Εί ναι υ πεύ θυ νος δια τας µε λέ τας α πο δο τι κό τη τος
νέ ων  ε φαρ µο γών, τον σχε δι α σµό συ στη µά των και προ τεί νει το α νά λο γο
προ σω πι κό, συ σκέ πτε ται µε τά των άλ λων τµη µά των και δί δει συµ βου λάς
σχε τι κάς µε τα συ στή µα τα και τις δι α δι κα σί ες.
Σχε διά ζει, ορ γα νώ νει και ε λέγ χει τας δρα στη ριό τη τας του τµή µα τος µη χα -
νο γρά φη σης.  Συ νερ γά ζε ται µε τά των µη χα νι κών και λοι πών ε πι στη µό νων
προς δι ευ κρί νη σιν ε µπο ρι κών και ε πι στη µο νι κών προ βλη µά των.
Δ∆η µι ουρ γεί µε θό δους λύ σε ών τους, προ ε τοι µά ζει δι α γράµ µα τα ροής µε τας
λύ σεις και βοη θά ή ε πι βλέ πει την δη µι ουρ γία των α να λυ τι κών δι α γραµ µά των
εξ αυ τών των δι α γραµ µά των ροής.

(ββ) Α να λυ τής:  Ε ξε τά ζει µε θο δι κά έ να πρό βλη µα, το προσ δι ο ρί ζει δια του δι α -
χω ρι σµού αυ τού, εις τα ε πί µέ ρους προ βλή µα τα, ευ ρί σκει και σχε διά ζει αλ -
γο ρίθ µους και δι α δι κα σί ες δια την αυ το µα το ποί η σή τους, πα ρα κο λου θεί και
ε λέγ χει την δι α δι κα σία της ε πι λύ σε ως του προ βλή µα τος.  Με λε τά τα ε πί µέ -
ρους δη µι ουρ γού µε να προ βλή µα τα και δί δει λύ σεις.  Με λε τά τα υ πάρ χο ντα
συ στή µα τα και σχε διά ζει αλ γο ρίθ µους και δι α δι κα σί ες διά την µη χα νο γρα φι -
κή τους ε πέ κτα σιν ή βελ τί ω ση τους.  Προ ε τοι µά ζει τα TEST ορ θό τη τος των
συ στη µά των, ε τοι µά ζει τις προ δι α γρα φές της ε φαρ µο γής και πραγ µα το ποι -
εί την τεκ µη ρί ω σή της. (Δ∆Α 131/1981)
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2.  Προ γραµ µα τι στής
Κω δι κο ποι εί και συ ντάσ σει τα προ γράµ µα τα βά σει των προ δι α γρα φών της α νά -
λυ σης σε α ντί στοι χη γλώσ σα, προ γραµ µα το ποι εί την τεκ µη ρί ω σην των προ γραµ -
µά των, των TEST ορ θό τη τος αυ τών, ως και τας µε τα τρο πάς ή βελ τιώ σεις στα
προ γράµ µα τα βά σει προ δι α γρα φών α να λύ σε ως. (131/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

3.  Χει ρι στής Η/Y
Εί ναι ει δι κευ µέ νος να χει ρί ζε ται υ πεύ θυ να και να ε πι κοι νω νεί µε τά του Η λε κτρο -
νι κού Y πο λο γι στού (Η.Y.) κα τά την διάρ κει α της λει τουρ γί ας του και γε νι κά µε τά
της προ γραµ µα τι ζο µέ νης Η λε κτρο νι κής Μη χα νής.  Φρο ντί ζει για την λει τουρ γία
του προ γράµ µα τος ή των προ γραµ µά των βά σει προ δι α γρα φών στον συ γκε κρι -
µέ νο Η/Y ως και διά την ε πι φα νει α κήν συ ντή ρη σην του Η/Y και των πε ρι φε ρει α -
κών µο νά δων.  Πα ρα κο λου θεί τι κλι µα το λο γι κές συν θή κες του χώ ρου εις τον
ο ποί ον ερ γά ζε ται ο Η/Y.  Φρο ντί ζει για τα αρ χεί α των προ γραµ µά των και δε δο -
µέ νων ως και διά την τρο φο δο σί αν της µη χα νής µε τα δε δο µέ να διά την ε πε ξερ -
γα σί αν.  Προ γραµ µα τί ζει την σχε τι κή ροή των ερ γα σιών του Η/Y. (Δ∆Α 72/1981)

4.  Δ∆ι α τρη τής
Με τα τρέ πει µε την βοή θει α του ει δι κού πλη κτρο λο γί ου της Η λε κτρο νι κής Μη χα -
νής τα προς ε πε ξερ γα σία υ πό του Η.Y. χει ρό γρα φα στοι χεί α, εις µέ σα κα τα νοη -
τά και α να γνώ σι µα υπ’αυ τών.  Φρο ντί ζει διά τον έ λεγ χον της ροής µε τα τρο πής
των στοι χεί ων και διά τα προ γράµ µµα τα της µη χα νής την ο ποί α χει ρί ζε ται.
(72/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

5. Η λε κτρο νι κοί-Τε χνι κοί HARDWARE 
Oι ρυθ µί σεις που διέ πουν τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί ας των Ηλεκτρονικών -
Τεχνικών HARDWARE αυ τής της ει δι κό τη τας δεν δε σµεύ ουν τις βι ο µη χα νι κές 
ε πι χει ρή σεις µέλη του ΣΕΒ (ΣΣΕ 28.7.2004).
Η ει δι κό τη τα των η λε κτρο νι κών-τε χνι κών hardware, που ρυθ µί στη κε µε τη
Δ∆Α 36/1994, δι ευ κρι νί ζε ται και α να δι α τυ πώ νε ται ως ε ξής:

1. Ηλεκτρονικοί - τεχνικοί hardware
Εί ναι οι κά το χοι α να γνω ρι σµέ νων α πό το κρά τος δι πλω µά των τε χνι κών λυ κεί -
ων ε νιαί ων πο λυ κλα δι κών λυ κεί ων, τε χνι κών ε παγ γελ µα τι κών σχο λών του
ε σω τε ρι κού ή α ντι στοί χων του ε ξω τε ρι κού, σχο λών τα χύ ρρυθ µης ε παγ γελ µα -
τι κής εκ παί δευ σης ή Ιν στι τού των Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης (Ι ΕΚ) στις ει δι -
κό τη τες τε χνι κών η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών ή συ να φών η λε κτρο νι κών µη χα -
νη µά των.
Ει δι κό τε ρα α πα σχο λού νται:
α) Με τη µε λέ τη,  ε πί βλε ψη, κα τα σκευ ή, συ ναρ µο λό γη ση, συ ντή ρη ση, ε γκα -

τά στα ση, χει ρι σµό ε λέγ χου λει τουρ γί ας και µε τα τρο πής η λε κτρο νι κού
στοι χεί ου, δι α τά ξε ως, συ σκευ ής και συ στη µά των των το µέ ων: τη λε πι κοι -
νω νιών, ο πτι κο α κου στι κών µέ σων, ρα δι ο τη λε ό ρα σης, ορ γά νων µέ τρη σης
και αυ το µα τι σµού, συ στη µά των προ στα σί ας και πυ ρα σφά λει ας, η λε κτρο νι -
κών υ πο λο γι στών, η λε κτρο νι κών ι σχύ ος και ι α τρι κών ορ γά νων, ρα ντάρ, ρα -
δι ο βοη θη µά των και µη χα νών γρα φεί ου ό πως τα µει α κών µη χα νών, αυ το µά -
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των τα µει α κών µη χα νών, η λε κτρο νι κών γρα φο µη χα νών και α ριθ µο µη χα -
νών, φω το τυ πι κών και συ στη µά των α πει κό νι σης, φαξ, scanners, modems.

β) Με την εν γέ νει τε χνι κή υ πο στή ρι ξη (ε γκα τά στα ση, σέρ βις) πω λή σε ων
προιό ντων, που α να φέ ρο νται στην προη γού µε νη πα ρά γρα φο α
(ΣΣΕ 23.7.98).

Ε.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

1. Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε βάση τη ΣΣΕ “Για τους όρους αµοιβής και
εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας” 
(Π.Κ. 139/29.10.2008), αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 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.

2. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος
άρθρου και των επιδοµάτων 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).

ΣΤ.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Υπολογισµός επιδοµάτων
Όλα τα ε πι δό µα τα που ισχύουν µε βάση την παρούσα ρύθµιση και τις
προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών,
υπολογίζονται επι των βασικών τους µισθών, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά 
(ΣΣΕ 28.7.2004).
I. Ε πι δό µα τα: Α να λυ τών, Προ γραµ µα τι στών και Χει ρι στών

1. Στους µι σθω τούς που εί ναι πτυ χιού χοι Α νω τά της Σχο λής του κλάδου αυτού
χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα σε πο σο στό 17%, υ πο λο γι ζό µε νο στους
βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς που δι α µορ φώ νο νται α νά λο γα µε τα χρό νια υ πη -
ρε σί ας και προ ϋ πη ρε σί ας.  Τέ τοι ο ε πί δο µα σε πο σο στό 12% χο ρη γεί ται στους
πτυ χιού χους ΚΑ ΤΕΕ (95/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).
Το επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό 17% που χορηγείται στους µισθωτούς
που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του κλάδου αυτού αυξάνεται από 1.9.2004 σε
ποσοστό 18%. Οµοίως το επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό 12% που
χορηγείται στους πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ του κλάδου αυτού αυξάνεται
από 1.9.2004 σε 13% (ΣΣΕ 28.7.2004).

2. Α πό 1.1.1989 χο ρη γεί ται σε ό λους τους εγ γά µους µι σθω τούς της ρύθ µι σης
αυ τής, ε πί δο µα γά µου 10% που υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µι σθούς.
Το ί διο ε πί δο µα γά µου χο ρη γεί ται στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νους-νες, κα -
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θώς  και στις ά γα µες µη τέ ρες, εφ’ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι -
διού ή παι διών.  (ΣΣΕ 30.11.1989)

3. Τα κα τώ τα τα ό ρια βα σι κών µη ναί ων µι σθών χει ρι στών - τριών και δι α τρη τών -
τριών, των α πα σχο λου µέ νων εις τους η λε κτρο νι κούς υ πο λο γι στάς των πά σης
φύ σε ως ι δι ω τι κών ε πι χει ρή σε ων, ό λης της χώ ρας προ σαυ ξά νο νται δι’ε πι δό -
µα τος αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 3% α πό 1.9.78 ώς 31.12.80 και εκ
πο σο στού 12%, εν συ νό λω α πό 1.1.81 και ε φε ξής.  (4/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Τα διά της υπ’α ριθ. 4/81 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών χο ρη γού µε νο 
ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 12% αυ ξά νε ται  εις πο σο στόν
15%. Το ε πί δο µα τού το υ πο λο γί ζε ται ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών. 
(72/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
(Η α λη θής έν νοι α της δι α τά ξε ως της παρ. 4 της Δ∆Α 72/81 εί ναι ό τι οι 
χει ρι στές - τρι ες τερ µα τι κών σταθ µών µη χα νο γρα φή σε ως δεν υ πά γο νται στη
ρύθ µι ση της δι α τά ξε ως αυ τής).  (59/86 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

4. Εις τους υ πο κεί µε νους στην πα ρού σα µι σθω τούς τους α πα σχο λού µε νους εις
νο σο κο µεί α, Νο σηλ. Ι δρύ µα τα και Κλι νι κάς εν γέ νει, χο ρη γεί ται ει δι κόν Νο σο -
κο µει α κόν ε πί δο µα εκ πο σο στού 20% υ πο λο γι ζό µε νον ε πί των ως ά νω βα σι -
κών µι σθών. (72/1981 Δ∆Α Α θη νών)

ΙΙ.  Ε πιδό µατα τε χνι κών hardware
1. Σε ό λους τους έγ γα µους η λε κτρο νι κούς-τε χνι κούς hardware χο ρη γεί ται ε πί -

δο µα γά µου 10% το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µι σθούς, ό πως αυ -
τοί δι α µορ φώ νο νται µε  βά ση τα έ τη υ πη ρε σί ας-πρου πη ρε σί ας. Το ε πί δο µα
γά µου χο ρη γεί ται και στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νους-ες και στις ά γα µες
µη τέ ρες. (Δ∆Α 36/1994)

2. Στους η λε κτρο νι κούς-τε χνι κούς hardware που α πα σχο λού νται στη συ ντή ρη -
ση, ε πι σκευ ή, ε γκα τά στα ση, συ ναρ µο λό γη ση, έ λεγ χο, λει τουρ γία και έ ρευ να
η λε κτρο νι κών συ στη µά των, α µι γών ή µι κτών, χο ρη γεί ται ε πί δο µα ει δι κών
συν θη κών και ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας, σε πο σο στό 10% ε πί των βα σι κών µι -
σθών, ό πως αυ τοί δι α µορ φώ νο νται µε βά ση τα έ τη υ πη ρε σί ας - πρου πη ρε σί -
ας. (Δ∆Α 36/1994)

3. Στους η λε κτρο νι κούς-τε χνι κούς hardware χο ρη γεί ται ε πί δο µα ξέ νης γλώσ -
σας σε πο σο στό 5% ε πί του βα σι κού µι σθού. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται
α νε ξάρ τη τα α πό τον α ριθ µό γλωσ σών στους µι σθω τούς που α πο δε δειγ µέ να
γνω ρί ζουν και χρη σι µο ποι ούν στην ερ γα σία τους µία ξέ νη γλώσ σα και την
α ντί στοι χη σχε τι κή τε χνι κή ο ρο λο γία. Η ε παρ κής γνώ ση της ξέ νης γλώσ σας
α πο δει κνύ ε ται µε την προ σκό µι ση στον ερ γο δό τη σχε τι κού τίτ λου ε πι πέ δου
του λά χι στον LOWER CAMBRIDGE ή α να λό γου ε πι πέ δου. Η προ σκό µι ση του
σχε τι κού τίτ λου δεν χρειά ζε ται προ κει µέ νου για α πό φοι τους α να γνω ρι σµέ νων
σχο λών µέ σης εκ παί δευ σης και συ να φών ι δρυ µά των του ε ξω τε ρι κού.
(Δ∆Α 36/1994)

4. 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
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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 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας ετών 2010-2011-2012 (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 (ΣΣΕ 23.12.2010).

5. Επίδοµα αδείας
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
οι αποδοχές άδειας και υπόκειται 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 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 αδείας.
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 του επιδόµατος
αδείας 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)

Ζ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
Ι.  Δ∆ιά φο ρες πα ρο χές για χει ρι στές Η/Y

1. Για τους ερ γα ζό µε νους σε βι ο µη χα νί ες που εί ναι µέ λη του ΣΕΒ ι σχύ ει η µε
α ριθ. 25/83 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών, σε ό τι α φο ρά την ε βδο µά δα των πέ -
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ντε η µε ρών και τον τρό πο ρύθ µι σης των η µε ρών της ε βδο µα διαί ας α νά παυ -
σης.  (67/83 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

2. O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η ρύθ µι ση αυ -
τή µειώ νε ται α πό 41 σε 40 ώ ρες α πό 1.4.1983.  
Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων πα ρά τον πε ρι ο ρι σµό των ω ρών ερ γα σί ας τους
δεν µειώ νο νται.  (67/83 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών). Α πό 1.1.1984 η 41η ώ ρα α µεί βε ται σαν
υ πε ρερ γα σία µε το α ντί στοι χο ω ρο µί σθιο προ ση υ ξη µέ νο κα τά 25%               
(Δ∆Α 67/1983).

3. Oι ερ γα ζό µε νοι ως χει ρι στές-στρι ες, δι α τρη τές-τρι ες και χει ρι στές-στρι ες τερ -
µα τι κών σταθ µών οι ο ποί οι προ σβλή θη καν α πό τις α σθέ νει ες: τε νο ντο θη κί τι -
δες, ε λυ τρί τι δες, µό νι µη α νύ ψω ση του κα τώ φλι ου α κου στι κό τη τας, σύν δρο µο
θο ρύ βου, συ να γερ µι κός ε ρε θι σµός του νευ ρο φυ τι κού συ στή µα τος των α δέ -
νων έ σω εκ κρί σε ως, αγ γει ο συ στο λή, πτώ ση της αρ τη ρι α κής πιέ σε ως, ε πι βρά -
δυν ση της α να πνοής, ε πι λη πτο ει δείς σπα σµούς, ε γκε φα λι κές αι µορ ρα γί ες, µε -
τα φέ ρο νται α µέ σως σε άλ λο τµή µα  της ε πι χει ρή σε ως µε τις ί δι ες α πο δο χές
και τα ί δια ε πι δό µα τα, ε φό σον υ πάρ χει κε νή θέ ση. (Δ∆Α 67/1983)

4. Δ∆ιά τον προσ δι ο ρι σµόν των ως ά νω α πο δο χών προ σµε τρεί ται πλην του χρό -
νου ερ γα σί ας και πά σα πρου πη ρε σία της αυ τής ει δι κό τη τας του µι σθω τού
παρ’ οι ο ω δή πο τε ε τέ ρω ερ γο δό τη (φυ σι κώ ή νο µι κώ προ σώ πω δη µο σί ου ή 
ι δι ω τι κού δι καί ου) α πο δει κνυ ο µέ νη διά βε βαι ώ σε ων των προη γου µέ νων ερ γο -
δο τών και υ πο λο γι ζό µε νη α πό της κα τα θέ σε ως της βε βαι ώ σε ως.
ΩΩ σαύ τως διά τον προσ δι ο ρι σµόν των α πο δο χών των εν λό γω µι σθω τών, προ -
σµε τρεί ται και η υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία αυ τών η δι α νυ θεί σα πα ρά τη αυ τή
ε πε χει ρή σει εις µί αν των εν τη πα ρού ση α να φε ρο µέ νων ει δι κο τή των. 
(72 και 131/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

5. Στους µισθωτούς που α πα σχο λού νται στην παρούσα και σε Νο ση λευ τι κά Ι δρύ -
µα τα και Κλι νι κές, χο ρη γεί ται τρο φή, µε την προ ϋ πό θε ση ό τι αυ τή χο ρη γεί ται
και στο Δ∆ι οι κη τι κό προ σω πι κό. Σε πε ρί πτω ση που η τρο φή δε δί νε ται αυ τού σια
στο Δ∆ι οι κη τι κό προ σω πι κό, αλ λά κα τα βάλ λε ται το α ντί τι µο τρο φής, το ί διο 
α ντί τι µο, θα κα τα βάλ λε ται και στους εν λό γω µι σθω τούς. (69/1982 Δ∆Α Α θη νών)

6. Εις τους πε ρί ων η πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται εν πε ρι πτώ σει γά µου,
ά δει α µετ’ α πο δο χών εκ πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών. Η ά δει α αύ τη εί ναι ά σχε τος
και δεν συµ ψη φί ζε ται προς την προ βλε πο µέ νη υ πό του Α.Ν. 539/45. 
(72/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

7. Εις τους πε ρί ων η πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γεί ται η µι σεί ας ώ ρας ερ γα σί ας
διά λειµ µα µη α φαι ρού µε νης α πό τα κα τά πε ρί πτω σιν χρο νι κά ό ρια ερ γα σί -
ας εις ό ό µως συµ ψη φί ζε ται πά σα τυ χόν εξ οι ασ δή πο τε αι τί ας (εκ δι α τά ξε -
ως νό µου ή ε λευ θε ριό τη τος) χο ρη γού µε νο διά λειµ µα ή δι α κο πή. 
(72/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

8. Στις ερ γα ζό µε νες µη τέ ρες α πα γο ρεύ ε ται η α πα σχό λη ση τη νύ κτα. Νύ κτα δε
κα θο ρί ζε ται µε τα ξύ της δε κά της ε σπε ρι νής ώ ρας και της έ κτης πρω ι νής.
(Δ∆Α 48/1986)

9. Στις ε πι χει ρή σεις στις ο ποί ες έ χει µέ λη ο Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Μη χα νο γρα -
φή σε ως Πλη ρο φο ρι κής α ναρ τά ται σε εµ φα νές ση µεί ο του τό που ερ γα σί ας πί -
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να κας α να κοι νώ σε ων του Συλ λό γου µε έ ξο δά του. (48/86 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

ΙΙ.  Δ∆ιά φο ρες πα ρο χές για τε χνι κούς hardware
Oι ε πι χει ρή σεις που υ πά γο νται στην πα ρού σα ο φεί λουν να µε ρι µνούν για την
κα ταλ λη λό τε ρη δυ να τή προ σαρ µο γή τους στις δι α τά ξεις και τις προ δι α γρα -
φές που α φο ρούν την Y γι ει νή και Α σφά λει α των  στην ερ γα σία του Προ σω πι -
κού Η/Y, σύµ φω να µε τις ε κά στο τε ι σχύ ου σες νο µο θε τι κές ρυθ µί σεις, Δ∆ι ε θνείς
Συµ βά σεις  Ερ γα σί ας και Κοι νο τι κές O δη γί ες. (ΣΣΕ 9.6.1994 και Δ∆Α 36/1994)

Ι ΙΙ. Κοι νές πα ρο χές
1. Άδεια εξετάσεων

α. Αυ ξά νε ται σε 30 η µέ ρες η ά δει α της πα ρα γρά φου 1 άρ θρου 2 του 
Ν. 1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή
σπου δα στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και
ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δος του Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το Δ∆η µό σιο
µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, εφ’ ό σον οι α νω τέ ρω µα θη τές, σπου δα στές κλπ
δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. Η ά δει α αυ τή χο ρη -
γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά. (ΣΣΕ 30.7.1996 και Δ∆Α 27/1996)
Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 του
Ν.1346/83, ό πως έ χουν δι α µορ φω θεί µε τον ό ρο 5 της Ε θνι κής O µοι ο ε παγ -
γελ µα τι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας της 30.7.1996 (Πρ.Κατ. Yπ.
Ερ γα σί ας 98/31.7.1996) 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 τους, 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 23.7.1998). 

β. Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή
είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή
τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει
µέχρι δύο έτη (ΣΣΕ 28.7.2004).

3. Δ∆ιατάξεις για τις έγκυες και µητέρες εργαζόµενες 
Ερ γα ζό µε νες που α σκούν κα θή κο ντα χει ρί στρι ας Η λε κτρο νι κών Y πο λο γι στών,
Χει ρίστρι ας Τερ µα τι κών Σταθ µών Μη χα νο γρά φη σης, χει ρί στρι ας Δ∆ι α τρή τρι ας
Προ πα ρα σκευ ής στοι χεί ων Η λε κτρο νι κού Y πο λο γι στή και δι α νύ ουν τον 5ο και
6ο µή να ε γκυ µο σύ νης τους, ε φό σον το ζη τή σουν, µε τα φέ ρο νται χω ρίς να 
χά σουν τα ε πι δό µα τά τους, µέ χρι της λή ξης της α δεί ας µη τρό τη τας σε ε λα -
φρό τε ρη ερ γα σία, ε φό σον υ πάρ χει δυ να τό τη τα του ερ γο δό τη προς τού το. 

Oι  α νω τέ ρω  ερ γα ζό µε νες που ει σέρ χο νται στον έ βδο µο µή να της κύ η σης και
µέ χρι τη λή ξη της α δεί ας µη τρό τη τας, ε φό σον το ζη τή σουν και υ πάρ χει δυ να -
τό τη τα  του ερ γο δό τη, µε τα φέ ρο νται χω ρίς να χά σουν τα ε πι δό µα τά τους, σε
ε λα φρό τε ρη ερ γα σία ή µειώ νε ται κα τά µία ώ ρα  το η µε ρή σιο ω ρά ριο ερ γα σί -
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ας τους κα τά το χρο νι κό διά στη µα  µέ χρι τη λή ξη της α δεί ας µη τρό τη τας.
(ΣΣΕ 30.7.1996 και Δ∆Α 27/1996)

4. Άδεια µητρότητας
Η συ νο λι κή ά δει α µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα επτά (17) 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 τη πι θα νή η µε ρο µη νία 
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, έ τσι 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 δι α τά ξεις (ΣΣΕ 30.7.1996, Δ∆Α 27/1996 και από
23.5.2000 ΕΓΣΣΕ).

5. Πρόσθετη κανονική άδεια
Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συµπληρώνουν
υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών
σε οποιονδήποτε εργοδότη  και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται
άδεια τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας ή εικόσι πέντε (25) ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
Α πό 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31)
και είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 7.10.2008).

6. 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 (ΑΝ 539/45, όπως ισχύει) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους.

7. Άδεια 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 του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την
εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών κάθε
ηµερολογιακό έτος συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να
παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 7.10.2008).

8. Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων, τα µέρη
συµφωνούν: 
α. στην προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για την καταβολή από τον

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
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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 διαδικασία της παρένθετης
µητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες 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).

9. Άδεια φροντίδας παιδιού
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.
Εναλλάκτικά, 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.

β. 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.

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.
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. 

στ. 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).

ζ. 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.
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Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη
και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 28.7.2004).

10.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. Γονεάς 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 γονεά και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της
ετήσιας κανονικής άδειας. 

11.Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών ΓενικώνΣυλλογικών 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 ανάδοχους
γονείς (ΣΣΕ 7.10.2008).

12.Εκπαιδευτική άδεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. - Γ.Σ.Ε.Ε.
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους/ες, που εκάστοτε
φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. 
(Κ.ΑΝ. Ε.Π. - Γ.Σ.Ε.Ε.)
Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης
εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται
από το 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 (ΣΣΕ 23.6.2006).
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).

13.Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών των τριτέκνων
και πολυτέκνων
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του
άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 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).

14.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
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τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα που
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και πραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο επί πλέον άδεια, µε αποδοχές.

15.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη 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 τη
γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος
επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ 28.7.2004).

16.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις
αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και
χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από
άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 28.7.2004).

17.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών.

18.Προστασία της απασχόλησης των “εξηρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξηρτηµένου” ατόµου εξ αιτίας της εξάρτησης
εφ’ όσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις
(4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό, και για µία φορά. 

19.Προστασία της απσχόλησης ηλικιωµένων εργαζοµένων - ανέργων
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωµένους :    
α. Τη συµµετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράµµατα

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης - επανειδίκευσης
β. Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράµµατα νέων

θέσεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράµµατα για την
αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας. 

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

21.Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση
(ΛΑΕΚ)
Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη άµεσης θεσµικής κατοχύρωσης της
αυτονοµίας του ΛΑΕΚ, µε την µετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ∆. σύµφωνα µε το
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σχέδιο νόµου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.
Η νοµική µορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα µε τη βελτίωση της λειτουργικότητας
και αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους
οποίους συνεστήθη από τα συµβαλλόµενα στην ΕΓ-ΣΣΕ µέρη.
Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4&5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι: 
Α. το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της Γ.Σ.Ε.Ε.

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 επιχορήγησής τους να ανέρχεται
σε 20% (ΣΣΕ 23.6.2006).

22.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).

23.Εξοικείωση των εργαζοµένων µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών
Τα συµβαλλόµενα στην παρούσα ρύθµιση µέρη αναγνωρίζουν την αξία της
επένδυσης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων µέσω της γνώσης και
την ανάγκη συνεχούς εξοικείωσης των εργαζοµένων, νέων ή µεγαλύτερων, σε
ηλικία, στα νέα δεδοµένα από τη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται: 
- Η διευκόλυνση των εργαζοµένων προκειµένου να καταρτίζονται και

επιµορφώνονται στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να
επεξεργάζονται αποτελεσµατικά πληροφορίες, που σχετίζονται µε το
περιεχόµενο και τις προοπτικές της εργασίας τους.

- Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε: όλους τους εργαζόµενους, όσον
αφορά στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.

- Η υποστήριξη των εργαζόµενων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων
τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή µέσω
δικτύων), δεξιότητες χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελµατικές
δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες που συνδέονται µε
κάποιο προσόν ή ταλέντο (ΣΣΕ 7.10.2008). 

24.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:
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1. Να µελετήσουν την ευθυγράµµηση 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).

25.Yποστήριξη του Εθελοντισµού για τους Oλυµπιακούς Αγώνες 2004
Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά του
Oλυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επί πλέον
αυτών που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις.
Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα
και είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και
εκπαίδευσης τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της
αδείας τις δέκα (10) ηµέρες.
O χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού
προγράµµατος, που συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορηγείται κατόπ�ν
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 κατέβαλλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επί
πλεόν επίδοµα αδείας. 

26.Προσπελασιµότητα των εργαζοµένων ΑµΕΑ στη χρήση Η/Υ
Τα συµβαλλόµενα στην παρούσα ρύθµιση µέρη στο πλαίσιο των
επιβεβληµένων παρεµβάσεων τους για την καταπολέµηση των διακρίσεων
λόγω αναπηρίας στον τοµέα της απασχόλησης συστήνουν στις επιχειρήσεις
να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η
σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και παραγωγική αξιοποίηση των
ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες τους οποίους απασχολούν.
Ειδικότερα σ’ ότι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια γι τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους (π.χ. ασύρµατη
δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες
διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το κεφάλι,
εικονικό πληκτρολόγιο, πνευµατικός διακόπτης οθόνη και µεταφραστής
braille, αναγνώστης και µεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση οµιλίας, τραπέζι
στήριξης µεταβλητού ύψους κ.α.), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-τρια) ΑµΕΑ να
διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ (ΣΣΕ 7.10.2008).

27.Συµφωνία για την τηλεργασία
Τα  µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας-
πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (C.E.S), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση
Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων (CEEP) (ΣΣΕ 23.6.2006).
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28.Ασφαλιστικό
Τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και
της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Εκτιµούν ότι η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος καθώς και η
ισορροπηµένη οικονοµικά και 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).

29.Φορολογία αποζηµίωσης καταγγελίας
Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για
την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω
λύσης της σύµβασης εργασίας (ΣΣΕ 23.6.2006).

30.Oι διατάξεις των άρθρων 5,6,7,8,9,10,11 και 14 της Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ετών 2002-2003 που υπογράφηκε την 15
Απριλίου 2002 ισχύουν ως έχουν, και στην παρούσα σύµβαση εργασίας, για
τις ανάλογες περιπτώσεις (ΣΣΕ 28.11.2002).

31.Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Τυ χόν ανώτερες κα τα βαλ λό µε νες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας
ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νό µους, Δ∆ι α τάγ µα τα, Υ πουρ γι κές 
Α πο φά σεις, Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηµατική πρακτική, ή ε σω τε ρι κούς 
κα νο νι σµούς εργασίας ή από α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας δε θί γο νται από
τις ρυθµίσεις της παρούσας (ΣΣΕ 23.12.2010).

32.Δ∆ιατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ και Δ∆Α που δεν καταργούνται ή δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 23.12.2010).
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