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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε Δ∆.Α.) 
ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΓΕ ΩΩ ΤΡY ΠΑ ΝΙ ΣΤΩΩΝ, ΒOΗ ΘΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ 

& Α ΝY ΨΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ ΜΗ ΧΑ ΝΗ ΜΑ ΤΩΩΝ ΜΕ ΤΑΛ ΛΕΙ ΩΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙ ΓΝΙ ΤΩΩ ΡY ΧΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. 10/75 απόφαση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά (ΦΕΚ 632/Β/16.6.75)
2. ΣΣΕ 4.9.1975 (ΦΕΚ 1132/9.10.75)
3. ΣΣΕ 1.6.1976 (ΦΕΚ 814/Β/21.6.76)
4. 47/77 απόφαση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά (ΦΕΚ 550/Β/14.6.77)
5. 34/78 απόφαση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά (ΦΕΚ 511/Β/5.6.78)
6. 35/79 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 610/Β/13.7.79)
7. Η από 30.1.1980 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 69/26.3.1980)
8. Η Δ∆.Α. 22 /1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θην. (ΦΕΚ 228/Β/6-4.1981)
9. Η Δ∆.Α. 42/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θην. (ΦΕΚ 346/Β/8.6.1982)
10. Η α πό 13.4.1984 ΣΣΕ (Π.Κ Ειρ. Α θην. 21/13.6.1984)
11. Η α πό 26.3.1985 ΣΣΕ (Π.Κ Ειρ. Α θην. 44/23.4.1988)
12. Η Δ∆.Α 42/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθ. (ΦΕΚ 702/Β/20.10.1986)
13. Η α πό 12.5.1988 ΣΣΕ (Π.Κ. Ει ρην. Α θην. 61/30.6.1988)
14. Η α πό 4.9.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 732/Β/2.10.1989)
15. Η α πό 4.10.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 79/19.10.1990)
16. Η α πό 21.6. 1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 43/25.6.1991)
17. Η Δ∆.Α. 11/1993 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θην. (Π.Κ. 10/1.7.1993)
18. Η α πό 14.4.1994 ΣΣΕ(Π.Κ. 33/26.4.1994)
19. Η α πό 3.4.1995 ΣΣΕ (Π.Κ 43/13.4.1995)
20. Η α πό 3.5.1996  ΣΣΕ (Π.Κ 23/7.5.1996)
21. Η α πό 3.4.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 21/17.4.1997)
22. Η α πό 24.6.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 32/26.6.1998). Ι σχύ ει και για το έτος 1999
23. Η α πό 14.6.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 50/26.6.2000). Ι σχύ ει και για το έ τος 2001
24. Η από 14.6.2002 ΣΣΕ (Π.K. 56/4.7.2002). Ισχύει και για το έτος 2003
25. Η από 30.6.2004 ΣΣΕ (Π.K. 54/12.7.2004). Ισχύει και για το έτος 2005
26. Η από 24.5.2006 ΣΣΕ (Π.K. 38/6.6.2006). Ισχύει και για το έτος 2007
27. Η από 30.5.2008 ΣΣΕ (Π.K. 36/12.6.2008). Ισχύει και για το έτος 2009
28. Η από 15.9.2010 ΣΣΕ (Π.K. 28/1.10.2010)
29. Η από 30.3.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. 22/12.4.2011)

2



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Χ
ΕΙ

 Ρ
Ι Σ

ΤΩΩ
Ν

 Μ
Ε Τ

Α
Λ

 Λ
ΕΙ

 ΩΩ
Ν

Β.  ΣYΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Με ταλ λευ τι κών Ε πι χει ρή σε ων

2. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών

3. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Χει ρι στών Μη χα νο δη γών και Γε ω τρυ πα νι στών Ελ λά δος

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ 
Στους όρους της πα ρού σας υ πά γο νται οι χει ρι στές και βοη θοί χει ρι στές εκ σκα πτι -
κών, α νυ ψω τι κών, γε ω τρη τι κών, και κά θε άλ λου εί δους και προ ο ρι σµού µη χα νη µά -
των, οι ο ποί οι εί ναι ε φο δι α σµέ νοι µε τη σχε τι κή ά δει α του Y πουρ γεί ου Α νά πτυ ξης.
Oι ερ γα ζό µε νοι αυ τοί χει ρί ζο νται µη χα νή µα τα θερ µι κής ι σχύ ος ά νω των 17 ίπ πων
και η λε κτρο κί µη τα µη χα νή µα τα ά νω των 15 ίπ πων,  σύµ φω να µε τις δι α τά ξεις του
Π.Δ∆. 31/90. (ΦΕΚ 11 Α)

Η ρύθ µι ση αυ τή ε φαρ µό ζε ται σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους µέ λη της συµ βαλ λό µε -
νης συν δι κα λι στι κής ορ γά νω σης, που α πα σχο λού νται στις ε πι χει ρή σεις των 
συµ βαλ λο µέ νων ερ γο δο τι κών ορ γα νώ σε ων (ΣΣΕ 30.3.2011).

Δ∆. ΒΑ ΣΙ ΚOΙ ΜΙ ΣΘOΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙΑ
1. Oι βασικοί µισθοί και το βα σι κό η µε ρο µί σθιο των εργαζοµένων που υπάγονται

στη ρύθµιση αυτή, όπως ίσχυαν την 31.12.2007 προσαυξάνονται την 1.1.2008
σε ποσοστό 3% και όπως θα ισχύουν την 31.8.2008, προσαυξάνονται από την
1.9.2008 σε ποσοστό 3,5%. 

2. Για το έτος 2009 οι βασικοί µισθοί και το ηµεροµίσθιο, όπως θα ισχύουν την
31.12.2008, προσαυξάνονται σε ποσοστό 4,4% από 1.1.2009.

Α) Για τους χει ρι στές ο βα σι κός µι σθός δι α µορ φώ νε ται ως ε ξής :
Α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 2008 στο πο σό των 904,06 ευρώ µη νιαί ως

Α πό 1ης Σεπτεµβρίου 2008 στο πο σό των 935,70 ευρώ µη νιαί ως

Α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 2009 στο πο σό των 976,87 ευρώ µη νιαί ως

Β) Για τους βοη θούς χει ρι στές το βα σι κό η µε ρο µί σθιο δι α µορ φώ νε ται ως
ε ξής:
Α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 2008 στο πο σό των 33,20 ευρώ η µε ρη σί ως

Α πό 1ης Σεπτεµβρίου 2008 στο πο σό των 34,36 ευρώ η µε ρη σί ως

Α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 2009 στο πο σό των 35,87 ευρώ η µε ρη σί ως

Για το έτος 2010
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων του άρθρου 1 της
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παρούσας, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009, µε βάση την από
30.5.2008 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 
(Π.Κ. 36/12.6.2008), διατηρούνται σταθερά κατά τη διάρκεια του έτους 2010 
(ΣΣΕ 15.9.2010).

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2010, µε βάση την από
15.9.2010 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Π.Κ. Υπ. Εργ.
και Κοιν. Ασφάλισης 28/1.10.2010) εξακολουθούν να ισχύουν έως 30.6.2011).

Ο βασικός µισθός και το βασικό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως θα 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.

Ο βασικός µισθός και το βασικό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού
για το έτος 2011.

Για τους σκοπούς της εφαρµογής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου
ως “ευρωπαϊκός πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής
ένταντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised indes 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
εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) (ΣΣΕ 30.3.2011).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα κα τα βάλ λο νται κα τά πε ρί πτω ση
και α νά ει δι κό τη τα τα α κό λου θα ε πι δό µα τα, που υ πο λο γί ζο νται στο βα σι κό µι σθό ή
το βα σι κό η µε ρο µί σθιο, του άρ θρου 2 αυ τής της ρύθ µι σης, ό πως αυ τά ι σχύ ουν
κά θε φο ρά.
1.  Ε πί δο µα προ ϋ πη ρε σί ας χει ρι στών

Στους χει ρι στές που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται ε πί δο µα προ ϋ πη -
ρε σί ας σε πο σο στό 10% για κά θε τρι ε τία και µέ χρι 5 τρι ε τί ες (ΣΣΕ 16.4.1997,
ΣΣΕ 30.3.2011).

ΩΩς προϋπη ρε σία για την χο ρή γη ση αυ τού του ε πι δό µα τος θε ω ρεί ται ο χρό νος
πραγ µα τι κής ερ γα σί ας στα κα θή κο ντα του χει ρι στού σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη
στο δη µό σιο ή ι δι ω τι κό το µέα α πό το χρό νο α πό κτη σης πρώ της α δεί ας, πε ρι λαµ -
βα νο µέ νου και του χρό νου υ πη ρε σί ας σε κα θή κο ντα βοη θού χει ρι στού. Η 
προϋ πη ρε σία σε κα θή κο ντα βοη θού χει ρι στού υ πο λο γί ζε ται µέ χρι δύο έ τη σε 
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ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη στο δη µό σιο ή ι δι ω τι κό το µέα. Η πρου πη ρε σία σε άλ λο
ερ γο δό τη α πο δει κνύ ε ται µε γρα πτές βε βαι ώ σεις “πι στο ποι η τι κά” του ή των
προη γου µέ νων ερ γο δο τών, που υ πο βάλ λο νται στο νέο ερ γο δό τη µέ σα σε τρεις
µή νες το αρ γό τε ρο α πό την η µέ ρα πρό σλη ψης, άλ λως η κα τα βο λή του ε πι δό µα -
τος αυ τού αρ χί ζει α πό την υ πο βο λή των πι στο ποι η τι κών στο νέο ερ γο δό τη 
(ΣΣΕ 14.4.1994, ΣΣΕ 30.3.2011). 

2. Ε πί δο µα βα ρέ ων µη χα νη µά των χει ρι στών1

Στους χει ρι στές που κα τά την ά σκη ση των κα θη κό ντων τους χρη σι µο ποι ούν 
βα ρέα µη χα νή µα τα, κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα χει ρι σµού βα ρέ ων µη χα νη µά των 
α νά λο γα µε την ιπ πο δύ να µη των µη χα νη µά των ως ε ξής:

Για µη χα νή µα τα α πό 100 έ ως 300 ίπ πων πο σο στό 9%

Για µη χα νή µα τα α πό 300 ίπ πων και ά νω πο σο στό 10%

Σε πε ρί πτω ση που η α πα σχό λη ση των µι σθω τών αυ τών δεν εί ναι πλή ρης 
κα τά µέ ρα και µή να, κα τα βάλ λε ται το α ντί στοι χο κά θε φο ρά ε πί δο µα α να λό γως
του πραγ µα τι κού χρό νου ερ γα σί ας τους στο α ντί στοι χο µη χά νη µα 
(ΣΣΕ 30.5.2008).

3. Ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών χει ρι στών και βοη θών χει ρι στών2

Σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα χο ρη γεί ται ε πί δο µα
ει δι κών συν θη κών σε σχέ ση µε τον τό πο και τις συν θή κες πα ρο χής της ερ γα σί -
ας τους ως ε ξής:

Πο σο στό 12% σε ό σους ερ γά ζο νται στην ε πι φά νει α

Πο σο στό 17% σε ό σους ερ γά ζο νται µέ σα σε υ πό γει ες στο ές

Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται ό τι µε το ό ρο "ει δι κές συν θή κες"  νο ού νται οι αν θυ γι ει νές και ε πι -
κίν δυ νες  συν θή κες κά τω α πό τις ο ποί ες α πα σχο λεί ται ο ερ γα ζό µε νος. Ε πο µέ -
νως, αν πα ρέ χε ται άλ λο ε πί δο µα για την ί δια αι τία, το ε πί δο µα αυ τό συµ ψη φί ζε -
ται µε το ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών που ρυθ µί ζε τια µε την πα ρού σα. Το ε πί δο -
µα ει δι κών συν θη κών δεν συµ ψη φί ζε ται µε τους µι σθούς, τα η µε ρο µί σθια που
προ βλέ πο νται α πό την πα ρού σα µε ε ξαί ρε ση τυ χόν ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί -
ας α πό ό που και αν ρυθ µί ζε ται αυ τό (ΣΣΕ 4.9.1975, ΣΣΕ 30.5.2008).

1. Το επίδοµα βαρέων µηχανηµάτων προβλέφτηκε για πρώτη φορά στην 11/93 Δ∆Α
2. Το επίδοµα ειδικών συνθηκών στην από 14.6.2000 ΣΣΕ ήταν :10% για όσους εργάζονται

στην επιφάνεια και 15% για όσους εργάζονται µέσα σε υπόγειες στοές
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4. Ε πί δο µα γά µου χει ρι στών και βοη θών χει ρι στών
α) Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται ε πί δο µα

γά µου σε  πο σο στό 10%.
β) Το ε πί δο µα γά µου κα τα βάλ λε ται και στους ά γα µους γο νείς κα θώς και στους

χή ρους/ες, ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η έ χουν την ε πι µέ λει α ε νός του λά χι στον
παι διού (Δ∆Α 11/1993, ΣΣΕ 30.3.2011).

5. 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 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 30.3.2011).

6. Επίδοµα αδείας
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.
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. 
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 άδειας
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

6



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Χ
ΕΙ

 Ρ
Ι Σ

ΤΩΩ
Ν

 Μ
Ε Τ

Α
Λ

 Λ
ΕΙ

 ΩΩ
Ν

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 30.3.2011).

7. Λοιπές ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ
Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι λοιπές
θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2010-2012 και των
προηγουµένων αυτής, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες
(ΣΣΕ 30.3.2011).

ΣΤ. ΧΡO ΝOΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ

1. Ε βδο µα διαί α α πα σχό λη ση3

O χρόνος εργασίας ανά εβδοµάδα απασχόλησης για τους εργαζόµενους που
υπάγονται στη ρύθµιση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδοµάδα για εβδοµαδιαία
απασχόληση πέντε ηµερών (47/83 απόφ. του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, ΣΣΕ 14.6.2002,
ΣΣΕ 30.3.2011).

2. Α µοι βή Κυ ρι α κών και νο µί µων αρ γιών
Για την ερ γα σία κα τά τις Κυ ρι α κές και κα τά τις αρ γί ες που έ χουν κα θο ρι στεί
α πό το νό µο, στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα κα τα βάλ λο νται
οι νό µι µες προ σαυ ξή σεις ή τοι, το 1/25 των µη νιαί ων α πο δο χών που κα θο ρί ζο νται
µε τη ρύθ µι ση αυ τή προ σαυ ξη µέ νων κα τά 75% και για τους α µει βό µε νους µε
η µε ρο µί σθιο κα τα βάλ λε ται η ί δια προ σαύ ξη ση του 75% ε πί του η µε ρο µι σθί ου
(ΣΣΕ 30.1.1980, ΣΣΕ 30.3.2011).

3. Δ∆ιά λειµ µα ερ γα σί ας
Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται διά λειµ µα 15
λε πτών σύµ φω να µε τα ο ρι ζό µε να στο άρ θρο 4 του ΠΔ∆ 88/99 µε τα ξύ της 4ης και
6ης ώ ρας της η µε ρή σι ας βάρ δι ας τους, σύµ φω να µε τον προ γραµ µα τι σµό ερ γα -
σιών των ε πι χει ρή σε ων (ΣΣΕ 14.6.2000, ΣΣΕ 30.3.2011).

Ζ.  ΠΑ ΡOΧΕΣ ΣΕ ΕΙ Δ∆OΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ (ΣΣΕ 24.5.2006)

1. Y γι ει νή και α σφά λει α στην ερ γα σία
α) Φαρ µα κευ τι κά εί δη στον τό πο ερ γα σί ας

Oι ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να δι α θέ τουν στους τό πους ερ γα σί ας τα α να -
γκαί α φαρ µα κευ τι κά εί δη για την πα ρο χή των πρώ των βοη θειών ό ταν υ πάρ χει
α νά γκη ά µε σης και πρό χει ρης α ντι µε τω πί σε ως α τυ χη µά των και α σθε νειών
των ερ γα ζο µέ νων (10/75 απόφ. ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά, ΣΣΕ 30.3.2011).

3. Για τους εργαζόµενους σε βιοµηχανίες µέλη του ΣΕΒ ισχύει η υπ’ αρίθµ. 25/83 απόφαση
του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών σε ότι αφορά την εβδοµάδα των πέντε ηµερών και τον τρόπο ρύθµισης
των ηµερών της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (Δ∆Α 47/83)
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β) Εί δη α το µι κής προ στα σί ας του άρ θρου 8 παρ. 1 του ΚΛΜΕ 
Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στους ό ρους αυ τής της ρύθ µι σης οι 
ερ γο δό τες πα ρέ χουν µε δα πά νη τους τα εί δη α το µι κής προ στα σί ας, που προ -
βλέ πο νται στο άρ θρο 8 παρ. 1 του ι σχύ ο ντος Κα νο νι σµού Με ταλ λευ τι κών και
Λα το µι κών Ερ γα σιών. Τα χο ρη γού µε να εί δη πα ρα µέ νουν στην κυ ριό τη τα του
ερ γο δό τη και ο ερ γα ζό µε νος έ χει δι καί ω µα χρή σε ως των ει δών αυ τών 
(ΣΣΕ 12.5.1988, ΣΣΕ 30.3.2011).

γ) Χο ρή γη ση γά λα κτος
Ό ταν ο ερ γο δό της χο ρη γεί γά λα σε εί δος στους ερ γα ζό µε νους, που α πα σχο -
λού νται σε συ γκε κρι µέ νο χώ ρο ή κά τω  α πό ει δι κές συν θή κες και η υ πο χρέ ω -
σή του πη γά ζει α πό νό µο, ΣΣΕ ή Δ∆Α ή Κα νο νι σµό Ερ γα σί ας ή Ε πι χει ρη σι α κή
συ νή θει α, το γά λα πα ρέ χε ται και στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη
ρύθ µι ση αυ τή και οι ο ποί οι α πα σχο λού νται στον ί διο χώ ρο ή κά τω α πό τις ί δι -
ες συν θή κες ερ γα σί ας. 
Σε κά θε πε ρί πτω ση το γά λα  χο ρη γεί ται µό νον σε εί δος και έ χει σκο πό την
προ στα σία της υ γεί ας των ερ γα ζο µέ νων, που α πα σχο λού νται στο συ γκε κρι -
µέ νο χώ ρο ή κά τω α πό ει δι κές συν θή κες (ΣΣΕ 24.6.1998, ΣΣΕ 30.3.2011).

2. Αρ γί ες-Ά δει ες
α) Η µέ ρα αρ γί ας

Η 4η Δ∆ε κεµ βρί ου, ε ορ τή της Α γί ας Βαρ βά ρας, προ στά τι δας των Με ταλ λο ρύ -
χων κα θι ε ρώ νε ται ως αρ γία και για τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη
ρύθ µι ση αυ τή. O σοι α πό τους ερ γα ζό µε νους δεν α πα σχο λη θούν αυ τή την 
η µέ ρα θα λαµ βά νουν το 1/25 του µι σθού ή το η µε ρο µί σθιο (ΣΣΕ 12.5.1988,
ΣΣΕ 30.3.2011).

β) Ά δει α γά µου
Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα χο ρη γεί ται ά δει α γά µου
µε πλή ρεις α πο δο χές, για την τέ λε ση γά µου, διάρ κει ας 5 ερ γα σί µων η µε ρών,
στις ο ποί ες δεν συ µπε ρι λαµ βά νε ται το Σάβ βα το. Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί -
ζε ται µε την χο ρη γού µε νη α πό το Νό µο ή αυ τή τη ρύθ µι ση ε τή σια ά δει α α νά -
παυ σης (ΣΣΕ 12.5.1988, ΣΣΕ 30.3.2011).

γ) Ά δει α γέν νη σης τέ κνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού χο ρη γεί ται στον πα τέ ρα, ερ γα ζό µε νο, που 
υ πά γε ται στην πα ρού σα, ά δει α  δύο (2) ερ γα σί µων η µε ρών (ΣΣΕ 30.3.2011).

δ) Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών
Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα, η ά δει α του άρ θρου 7
του Ν.1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι διών κα θο ρί ζε ται σε
12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία παι διά και
πά νω.
Από 1.1.2008 η παραπάνω χορηγούµενη άδεια αυξάνεται κατά 2 ηµέρες και
καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος 
(ΣΣΕ 30.5.2008, ΣΣΕ 30.3.2011).
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ε) Ε τή σια ά δει α α νά παυ σης
Οι 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 ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε
ο ποι α δή πο τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε -
ρών, ε άν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή εί κο σι
πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών ε άν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο -
µα διαί ας ερ γα σί ας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη
γένεση της αξίωσης για χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε
αποδοχές (ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές µειώνεται από δώδεκα σε
(10) δέκα µήνες συµπληρωµένους.
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή τριάντα µία (31) και
είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 30.5.2008, ΣΣΕ 30.3.2011).

3. Έξοδα τοκετού
Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου
και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ως συµβολή στα
έξοδα τοκετού 600 ευρώ. Η Έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο
τέλος του µηνός γεννήσεως του τέκνου µε την υποβολή νοµίµως θεωρηµένου
αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της
οικείας Δ∆ηµοτικής Αρχής. Σε Επιχειρήσεις που καλύπτουν τη δαπάνη τοκετού
µέσω ιδιωτικής οµαδικής ασφάλισης, η ανωτέρω παροχή θα συµψηφίζεται µε τα
προβλεπόµενα από την ιδιωτική ασφάλιση (ΣΣΕ 30.5.2008, ΣΣΕ 30.3.2011).

4. Δ∆ι ευ κό λυν ση συν δι κα λι στι κής δρά σης (Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής
συν δρο µής)
α) Oι ερ γο δό τες έ χουν υ πο χρέ ω ση  να πα ρα κρα τούν πο σο στό 1ο/οο α πό τις συ -

νο λι κές µη νιαί ες α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων, που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ -
τή, ως συν δι κα λι στι κή συν δρο µή υ πέρ της O µο σπον δί ας Χει ρι στών και Γε ω -
τρυ πα νι στών Ελ λά δος. 

β) Για την πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής α να γκαί α προϋ πό θε ση
εί ναι η υ πο βο λή εκ µέ ρους της δι και ού χου O µο σπον δί ας, δη λώ σε ως προς την
ε πι χεί ρη ση, ό τι ε πι θυ µεί την πα ρα κρά τη ση αυ τή α πό ό λους τους χει ρι στές και
βοη θούς χει ρι στές που ερ γά ζο νται σ’ αυ τήν ή ό τι ε ξαι ρού νται α πό την πα ρα -
κρά τη ση οι ερ γα ζό µε νοι που α να φέ ρο νται ο νο µα στι κά. 

γ) Το πο σό που θα προ κύ πτει α πό την πα ρα κρά τη ση αυ τή κά θε η µε ρο λο γι α κό
τρί µη νο και µέ χρι την 15η η µέ ρα του τέ ταρ του µή να θα κα τα τί θε ται στον τρα -
πε ζι κό λο γα ρι α σµό της δι και ού χου O µο σπον δί ας στην Ε θνι κή Τρά πε ζα Ελ λά -
δος, (κε ντρι κό κα τά στη µα Αθηνών) µε α ριθ µό 040/482346-05). 

δ) Oι ερ γα ζό µε νοι χει ρι στές και βοη θοί έ χουν δι καί ω µα µε γρα πτή προς την ε πι -
χεί ρη ση δή λω σή τους να αρ νη θούν την α νω τέ ρω πα ρα κρά τη ση συν δρο µής
και η ε πι χεί ρη ση δι α κό πτει την πα ρα κρά τη ση αυ τή α πό τον ε πό µε νο µή να 
µε τά τη δή λω σή τους (Δ∆Α 11/1993, ΣΣΕ 30.3.2011).
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5. Ειδική άδεια
Στον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβάθµιων
οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων Χειριστών και βοηθών µηχανηµάτων έργων,
που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και
Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, χορηγείται άδεια µέχρι 2 ηµερών το µήνα µε
αποδοχές για την παρουσία τους στις εξεταστικές Επιτροπές των Νοµαρχιών για
την έκδοση Αδειών Χειριστών. Η χορήγηση της άδειας αυτής αποσκοπεί στην
επίτευξη του επιθυµητού στόχου των δυο µερών, για την απόκτηση των
αναγκαίων και απαιτουµένων επαγγελµατικών αδειών από όσο το δυνατόν
µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων. Για τη δικαιολόγηση της άδειας αυτής
απαιτείται πιστοποίηση της αντίστοιχης Νοµαρχιακής Επιτροπής (ΣΣΕ 30.5.2008,
ΣΣΕ 30.3.2011).

6. Γε νι κή Ρύθ µι ση
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπον ται
από Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, Νόµους, Προεδρικά Δ∆ιατάγµατα,
Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισµούς Εργασίας Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή
Συνήθεια ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας δε θίγονται, ενώ οι όροι της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας  της 15.7.2010 εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά, ως προς όλες τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις τους, εφόσον αυτές
δεν περιέχονται ρητά στη ρύθµιση αυτή.
Οι όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας και Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων) που δεν τροποποιούνται ρητά µε την
παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιηµένα
στη ρύθµιση αυτή η οποία ενσωµατώνει συνολικά  και συστηµατικά όλους τους
όρους  των ισχυόντων εθνικών οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών ρυθµίσεων
(ΣΣΕ 30.3.2011). 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (2011-2012)

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ “για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
χειριστών γεωτρυπανιστών και βοηθών χειριστών, µηχανηµάτων που εργάζονται
στα Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία όλης της Χώρας” 2011-2012 και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της.

ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων
επιδοµάτων  Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται: 
α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο

ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά
µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και 

β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα
ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των
πράγµαται καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή
ανώτερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο
καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από
τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας
τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του
χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η αµοιβή
για τακτική νόµιµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε
αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’
επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του 
Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και
Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991
(ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ
11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους,
το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών
στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών (ΣΣΕ 30.3.2011).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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