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των πρα κτι κών µη χα νι κών,
µηχανοδηγών, θερ µα στών και ψυ κτι κών 

ξε νο δο χει α κών ε πι χει ρή σε ων
ό λης της χώ ρας



ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) ΠΡΑ ΚΤΙ ΚΩΩΝ
ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ, ΜΗ ΧΑ ΝO Δ∆Η ΓΩΩΝ, ΘΕΡ ΜΑ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΨY ΚΤΙ ΚΩΩΝ 

ΞΕ ΝO Δ∆O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ 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 ΠO ΨΗ

1. H 27/1989 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
2. H 34/1990 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών1 

3. H 39/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Π.Κ. Yπ. Εργ 81/10.12.1991)
4. H ΣΣΕ 18.11.1993 (Π.Κ. Yπ. Εργ 138/30.11.1993)
5. H ΣΣΕ 21.7.1994 (Π.Κ. Yπ. Εργ 120/1.8.1994)
6. Tο Πρα κτι κό Συµ φω νί ας 23.3.1995 (Π.Κ. Yπ. Εργ 35/3.4.1995)
7. H Δ∆.Α. 43/1996 (Π.Κ. Yπ. Εργ 30/3.10.1996)2

8. H ΣΣΕ 2.11.2000 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 141/7.11.2000). Ι σχύ ει και για το 2001
9. H ΣΣΕ 19.6.2002 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 45/28.6.2002). Ι σχύ ει και για το 2003
10. H ΣΣΕ 27.7.2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 93/30.7.2004)
11. H ΣΣΕ 19.5.2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 52/24.5.2005)
12. H ΣΣΕ 30.5.2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 36/2.6.2006). Ισχύει και για το 2007
13. H ΣΣΕ 6.6.2008 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 42/24.6.2008). Ισχύει και για το 2009
14. H ΣΣΕ 24.9.2010 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 31/13.10.2010). Ισχύει και για τα 2011 & 2012

Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ξε νο δό χων

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
1. O µο σπον δία Μη χα νι κών και Θερ µα στών Ελ λά δος
2. O µο σπον δία Μη χα νι κών Συντη ρη τών Μη χα νο λο γι κών Ε γκα τα στά σε ων Βι ο µη -

χα νιών και Βι ο τε χνιών Ελ λά δος 3

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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1. Πριν αυτονοµηθεί µε την 39/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών η συλλογική ρύθµιση των ειδικοτήτων αυτών ειδικά
για το χώρο της ξενοδοχίας, η Π.O.Ξ. συµπεριλαµβανόταν µαζί µε άλλες επτά εργοδοτικές
οργανώσεις µεταξύ των µερών της συλλογικής διαφοράς που κατέληγε στη γενική συλλογική
ρύθµιση για τις εν λόγω ειδικότητες όλης της χώρας, όπως είναι οι Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών 27/1989 και Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Αθηνών 34/1990.

2. Μετά την Δ∆Α 43/1996 που είναι διετούς ισχύος, δεν εκδόθηκε µέχρι τη στιγµή επεξεργασίας της
παρούσας κωδικοποίησης άλλη συλλογική ρύθµιση που να αφορά τους πρακτικούς µηχανικούς
κ.λπ. των ξενοδοχείων. Πρέπει να σηµειώσουµε, αντίθετα, ότι για το έτος 1998 συνοµολογήθηκε η
διετούς ισχύος ΣΣΕ 29.7.1998 για τους πρακτικούς µηχανικούς κ.λπ. όλης της χώρας στην οποία
συµβάλλεται ο ΣΕΒ µε την OΜOΣΠOΝΔ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΩΩΝ ΕΛΛΑΔ∆OΣ και η οποία
κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική από 3.8.1998 µε την Y.Α. 12383/2.10.1998.

3. Η οργάνωση αυτή συµµετείχε εκ µέρους της εργατικής πλευράς στις συλλογικές διαφορές που
κατέληξαν στις ΣΣΕ 21.7.1994, ΣΣΕ 18.11.1993 και ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών 39/1991.
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι α δει ού χοι πρα κτι κοί µη χα νι κοί, µη χα νο -
δη γοί ε σω τε ρι κής - ε ξω τε ρι κής καύ σε ως και οι συ ντη ρη τές µη χα νο λο γι κών ε γκα τα-
στά σε ων, θερ µα στές, αρ χι θερ µα στές που κα τέ χουν τα υ πό του N. 6422/1934 και
του B.Δ∆. της 16.3.1950, ό πως ι σχύ ουν σή µε ρα, δι πλώ µα τα ή ά δει ες, καθώς και οι 
ψυ κτι κοί πτυ χιού χοι µέ σων  τε χνι κών σχο λών όλων των ειδικοτήτων του Π.Δ∆.
87/1996 που α πα χο λού νται στις ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώ ρας. Στις
δι α τά ξεις αυ τής της ρύθµισης υ πά γο νται ε πί σης και οι ερ γο δη γοί µη χα νο λό γοι 
κά το χοι πτυ χί ου µέ σων τε χνι κών σχο λών ή τε χνι κών λυ κεί ων N. 576/77, ό πως ι σχύ -
ει σή µε ρα, ει δι κό τη τας µη χα νο λό γου και είναι κάτοχοι α δεί ας ά σκη σης ε παγ γέλ µα -
τος ερ γο δη γού - µηχα νο λό γου σύµ φω να µε τις δι α τά ξεις του B.Δ∆. 12/9.6.1964 
(ΦEK 8/A/ 18.1.1964).
Οι τεχνίτες ψυκτικοί που στερούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυκτικού δεν
υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 6.6.2008, ΣΣΕ 24.9.2010).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ∆. 87/1996 αναδιατυπώνεται η κατηγοριοποίηση
των ειδικοτήτων των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση, ευθυγραµµιζόµενη µε τη
σ.σ.ε. των πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών, θερµαστών κ.λπ. καθώς και των
ψυκτικών µέσων και κατώτερων σχολών όλης της χώρας που απασχολούνται στις
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Με βάση την αναδιατύπωση αυτή
υπολογίζεται ως κάτωθι ο βασικός µισθός της 31.12.2007 των επί µέρους
ειδικοτήτων, λαµβάνοντας ως βάση τις αποδοχές που ορίστηκαν µε την από
2.11.2000 σ.σ.ε. πρακτικών µηχανικών κ.λπ. ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της
χώρας (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 141/7.11.2000) επί των οποίων υπολογίστηκαν όλες οι
ποσοστιαίες αυξήσεις που προβλέφθηκαν µε τις µεταγενέστερες σχετικές
συλλογικές ρυθµίσεις (από 19.6.2002 σ.σ.ε., από 27.7.2004 σ.σ.ε., από 19.5.2005
σ.σ.ε. και από 30.5.2006 σ.σ.ε.) :(ΣΣΕ 6.6.2008)

Βασικοί µισθοί ετών 2010-2012

1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως ίσχυαν
την 31.12.2009 βάσει της από 6.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 42/24.6.2008) εξακολουθούν να
ισχύουν έως την 31.12.2010, σύµφωνα µε την στήλη (α) του πίνακα που
ακολουθεί.

2. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2010,
αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τη
στήλη (β) του πίνακα που ακολουθεί.

3. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2011,
αυξάνονται από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τη
στήλη (γ) του πίνακα που ακολουθεί.

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
Στους µι σθω τούς που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση χο ρη γού νται τα πα ρακά τω
ε πι δό µα τα και προ σαυ ξή σεις που προ βλέ πο νται α πό τις προη γού µε νες ρυθ µί σεις
του επαγγέλµατος κατά κατηγορία υπολογιζόµενα επί των κάθε φορά ισχυόντων
βασικών µισθών της κατηγορίας τους, πλην των επιδοµάτων γάµου και τέκνων που
υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το δικαιούµενο
τυχόν επίδοµα τριετιών και του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας το οποίο
εξακολουθεί να υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών, όπως ισχύουν κάθε
φορά, προσαυξηµένων µε τα επιδόµατα γάµου και τέκνων και πολυετούς υπηρεσίας
(ΣΣΕ 24.9.2010).

1. Πο λυ ετ ούς υ πη ρε σί ας σε ποσοστό 10% για την πρώ τη, δεύ τε ρη  και τρίτη 
τρι ε τία και 5% για τις υ πό λοι πες 7 τρι ε τί ες του χρό νου υ πο λο γι ζό µε νου α πό της
το πρώ το α σκή σε ως επαγγέλµατος ο µο τί µων ή συ να φών κα θη κό ντων. 
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των προηγουµένων εργοδοτών
οι οποίοι υποχρεούνται στη χορήγηση τούτων εντός 3 µηνών από της υποβολής
της σχετικής αιτήσεως. Στην περίπτωση µη υποβολής των πιστοποιητικών εντός
της άνω τασσοµένης τριµήνου προθεσµίας από της προσλήψεως των

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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Ειδικότητες Βασικός µισθός (ευρώ)

α) από 
1.1.2010

έως
31.12.2010

β)από 
1.1.2011

έως
31.12.2011

γ)από 
1.1.2012

έως
31.12.2012

Αδειούχοι Πρακτικοί µηχανικοί Α’ τάξεως,
Αδειούχοι τεχνικοί Ψυκτικών
εγκαταστάσεων γενικών εφαρµογών του
ΠΔ∆ 87/96, εργοδηγοί Ψυκτικοί Γ’ και Θ’
ειδικότητας, Μηχανολόγοι µε άδεια
εργοδηγού Α’ βαθµίδας

798,04 806,02 814,08

Αδειούχοι Πρακτικοί µηχανικοί Β’ τάξεως,
και ψυκτικοί µε άδεια τεχνικού ψυκτικών
εγκαταστάσεων 2ας Ειδικότητας του 
ΠΔ∆ 87/96

760,94 768,55 776,24

Αδειούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί Γ’ τάξεως,
Αρχιθερµαστές και ψυκτικοί µε άδεια
τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων ή
τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεως 1ης
Ειδικότητας του ΠΔ∆ 87/96

720,04 727,24 734,51

Μηχανοδηγοί 713,28 720,41 727,61

Θερµαστές 687,77 694,65 701,60
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ενδιαφεροµένων η αναπροσαρµογή των µισθών θα γίνεται µόνο από την ηµέρα
υποβολής αυτών στον εργοδότη (ΣΣΕ 24.9.2010).

2. Επίδοµα υπευθυνότητας
Σε κά θε ο µά δα ερ γα σί ας (βάρ δια) ο ρί ζε ται υ πο χρε ω τι κά α πό τον ερ γο δό τη
υ πεύ θυ νος πρα κτι κός µη χα νι κός στον ο ποί ο κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη -
τας κατά πο σο στό 10% ε πί του κά θε φο ρά ι σχύ ο ντος βα σι κού µι σθού. Το 
ε πί δο µα αυτό κα τα βάλ λε ται και στους  θερ µα στές που ο ρί ζο νται υ πεύ θυ νοι 
βάρ δι ας, ό που τού το α παι τεί ται σύµ φω να µε το Ν. 6422/1934 και του σχε τι κού
διατάγµατος της α πό 17.12.1953 (α ριθ. 17 πα ράγρ. 13) (Δ∆Α 39/1991, 
ΣΣΕ 24.9.2010).

3. Επίδοµα ειδικών συνθηκών
Στους ερ γα ζό µε νους σε υπόγειους χώρους που στερούνται φυσικού φωτισµού,
χο ρη γεί ται ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών σε πο σο στό 10% (ΣΣΕ 27.7.2004, 
ΣΣΕ 24.9.2010).

4. Επίδοµα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 
Στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα ρύθ µι ση, ε ξα κο λου θεί να χο ρη γεί ται 
ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 20% και ε ξα κο λου θεί να υ πο λο γί ζε -
ται ε πί των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών, ό πως ι σχύ ουν κά θε φο ρά, προ σαυ ξη µέ νων
µε τα ε πι δό µα τα οι κο γε νει α κών βα ρών (γάµου και τέκνων) και πο λυ ε τούς υ πη ρε -
σί ας. Το πα ρα πά νω ε πί δο µα συµ ψη φί ζε ται µε τις τυ χόν α νώ τε ρες της πα ρού σας
κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές (ΣΣΕ 24.9.2010).

5. Τεχνικό επίδοµα
Σε ό λους τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα ρύθ µι ση, χο ρη γεί ται τε χνι κό ε πί δο -
µα 15% και υ πο λο γί ζε ται στους νέους βα σι κούς µι σθούς, ό πως αυ τοί
διαµορφώνονται κά θε φο ρά (Δ∆Α 43/1996, ΣΣΕ 24.9.2010).

6. Επίδοµα γάµου-τέκνων
Χορηγείται επίδοµα γάµου, εκ ποσοστού 10% για την ή το σύζυγο. Ειδικότερα
το επίδοµα γάµου χορηγείται στους χήρους-ες, διαζευγµένους-ες καθώς και
στις άγαµες µητέρες εφόσον έχουν την επιµέλεια των παιδιών.
Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς χορηγείται επίδοµα τέκνων σε
ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων. Το επίδοµα αυτό
χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως υπό των µεν αρρένων του 18ου έτους της
ηλικίας τους των δε θηλέων ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον όµως αµφότερα είναι
άγαµα και δεν εργάζονται. Στην περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε
ανώτατες ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, η επιδότηση
παρατείνεται τόσα έτη όσα τα απαιτούµενα κατά σχολή για την απόκτηση
πτυχίου. Για τα ανάπηρα, σωµατικά ή πνευµατικά, τέκνα η επιδότηση
παρατείνεται επ’ αόριστον.
Τα επιδόµατα γάµου και τέκνων υπολογίζονται επί των βασικών µηνιαίων µισθών
προσαυξηµένων µε το επίδοµα πολυετίας (Δ∆Α 39/1991, ΣΣΕ 2.11.2000,
ΣΣΕ 24.9.2010).
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6. 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 24.9.2010).

7. 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 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
και 13 ηµέρών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.

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 24.9.2010).
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ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Εγκατάσταση σήµατος κινδύνου

Στις ε πι χει ρή σεις που ερ γά ζο νται σε τρεις (3) ε ναλ λασ σό µε νες ο µά δες ερ γα σί -
ας (βάρ δι ες), ε φό σον δεν υ φί στα ται κα τά την νυ κτε ρι νή ο µά δα ερ γα σί ας βοη θός
του α πα σχο λου µέ νου πρα κτι κού µη χα νι κού ή ψυ κτι κού, θερ µα στού, η ε πι χεί ρη -
ση υ πο χρε ού ται στην ε γκα τά στα ση εύ χρη στου σή µα τος κιν δύ νου που να ει δο -
ποι εί εί τε άλ λους ερ γα ζό µε νους σ' άλ λους χώ ρους της ε πι χεί ρη σης, εί τε τον 
φύ λα κα ή θυ ρω ρό ή άλ λο ο ποι ο δή πο τε πρό σω πο ευ ρι σκό µε νο ε ντός του χώ ρου
ερ γα σί ας, για την πρό λη ψη του κιν δύ νου αιφ νί διας α σθέ νει ας ή α τυ χή µα τος του
πρα κτι κού µηχανικού ή ψυ κτι κού (Δ∆Α 39/1991, ΣΣΕ 24.9.2010).

2. Ε τή σια ά δει α
- Από 1.1.2002 η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που

απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής
άδειας µε αποδοχές (ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από
δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπλήρωµένους. (ΣΣΕ 19.7.2002)

- Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη
ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποινδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται
σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει προϋπηρεσία 25 ετών σε οποιονδήποτε
εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 31
εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας
εργασίας ή 26 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008, ΣΣΕ 24.9.2010).

3. Ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις
Aυ ξά νε ται σε 30 η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 άρ θρο 2 του ν. 1346/1983 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 δας 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, οι ο ποί οι δεν 
έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. H ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται σε
συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (Δ∆Α 43/1996, ΣΣΕ 24.9.2010).

4. Ά δει α γά µου
Ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες που συ νά πτουν γά µο, δι και ού νται να πά ρουν ά δει -
α γά µου πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε ρών µε α πο δο χές ε άν ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο
και έ ξι (6) ερ γα σί µων η µε ρών ε άν ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο, η ο ποί α δεν συµ ψη φί ζε -
ται µε την ε τή σια κα νο νι κή ά δει α που προ βλέ π�ται α πό τον Α.Ν. 539/1945.
(ΕΓΣΣΕ 23.5.2000, ΣΣΕ 24.9.2010).

5. Ά δει α λό γω γέν νη σης τέ κνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000, ΣΣΕ 24.9.2010).
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6. Ά δει α µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κει α ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (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 την πι θα νή η µε ρο -
µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (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 ά δει 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 χρό νος συ νο λι κής ά δει ας δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δων. O χρό νος αυ τής της ά δει 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 (ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και ΣΣΕ 23.5.2000) (ΣΣΕ 24.9.2010).

7. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
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 έ χουν και οι θε τοί γο νείς
παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000, ΣΣΕ 24.9.2010).

8. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τω µέ νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/1984 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τω µέ νων
παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ' έ τος, ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε -
νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000) (ΣΣΕ 24.9.2010).

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.
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) επιπλέον µήνες.

β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον 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 έως 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 (ΕΓΣΣΕ 2002-2003) (ΣΣΕ 24.9.2010).

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)
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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 εφάπαξ 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 (ΕΓΣΣΕ 2002-2003) (ΣΣΕ 24.9.2010).

11.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη 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 επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2002-2003) 
(ΣΣΕ 24.9.2010).

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (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 επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004-2005) (ΣΣΕ 24.9.2010).

12.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΕΓΣΣΕ 2002-2003) (ΣΣΕ 24.9.2010).

13.Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά 
(ΕΓΣΣΕ 2002-2003) (ΣΣΕ 24.9.2010).

14.Άδεια λόγω ΑΙDS
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 (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2004-2005) (ΣΣΕ 24.9.2010).

15.Ένδυση
Όσοι ψυ κτι κοί για την ά σκη ση των κα θη κό ντων τους ει σέρ χο νται σε 
ψυ γεί α, χο ρη γεί ται ε πι πρό σθε τα κά θε τρία χρό νια έ να ει δι κό η µί παλ το ή 
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µπου φάν κα τάλ λη λο για την προ στα σία τους α πό ψύ ξη και υ γρα σία 
(ΣΣΕ 24.9.2010).

16.Γάλα
Χο ρη γεί ται στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή µία φιά λη
γά λα κτος 640 γραµµ. για κά θε η µέ ρα ερ γα σί ας (Δ∆Α 28/1988, ΣΣΕ 24.9.2010).

17.Πρό σθε τη αρ γία
Κα θι ε ρώ νε ται η δε κά τη τε τάρ τη (14) Σε πτεµ βρί ου ε ορ τή Ύ ψω σης του Τι µί ου
Σταυ ρού ως η µέ ρα προ αι ρε τι κής αρ γί ας για τους ερ γα ζό µε νους 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 σχ ο λή σει
τον ερ γα ζό µε νο υ πο χρε ού ται να τον πλη ρώ σει την η µέ ρα  αυ τή µε προ σαύ ξη ση
75% (Δ∆Α 12/1989, ΣΣΕ 24.9.2010).

18.Συν δι κα λι στι κή συν δρο µή
Ό 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 τη 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 νει πα ρα κρά τη ση της 
συν δι κα λι στι κής ει σφο ράς 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, τη 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 το ο ρι σµέ νο πο σο στό ή πο σό,
υ πέρ των 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
ΓΣΕΕ. 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 η 
α νά κλη ση αυ τής της δή λω σης, µπο ρεί να γί νει και µέ σω του Σω µα τεί ου (ΠΔ∆Δ∆Δ∆
Α θη νών 39/1991). Α να στέλ λε ται η ρύθ µι ση της πα ραγρ. 8 της Δ∆ι αι τη τι κής Α πό -
φα σης 39/1991 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών για την πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής ει σφο -
ράς α πό τον ερ γο δό τη και την α πό δο ση στη δι και ού χο ορ γά νω ση, προ κει µέ νου
να συ ζη τη θεί στις ε πό µε νες συλ λο γι κές δι α πραγ µα τεύ σεις (ΣΣΕ 21.7.1994).

19.Για την προ α γω γή του κα λό πι στου κοι νω νι κού δι α λό γου των ε λεύ θε ρων 
συλ λο γι κών δι α πραγ µα τεύ σε ων και την α νά πτυ ξη σχέ σε ων ε µπι στο σύ νης µε τα ξύ
των µε ρών, τρεις µή νες πριν απ' τη λή ξη ή την κα ταγ γε λία ό ρων της Συλ λο γι κής
Σύµ βα σης Ερ γα σί ας που ι σχύ ει κά θε φο ρά, τα µέ ρη που δε σµεύ ο νται 
απ' τη σύµ βα ση θα δι ε ξά γουν απ' ευ θεί ας δι α πραγ µα τεύ σεις για την α να προ σαρ -
µο γή των α µοι βών ερ γα σί ας και την βελ τί ω ση άλ λων συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων.

20.Επιµόρφωση
Τα µέ ρη συµ φωνούν για τη λει τουρ γία σε µι να ρί ων ε πι µορ φώ σε ως κά νο ντας χρή -
ση των πα ρε χο µέ νων α πό την Ε OΚ ή τον O Α ΕΔ∆ ή άλ λον οι ον δή πο τε σχε τι κό φο -
ρέα του Δ∆η µο σί ου χρη µα το δο τή σε ων σε τρό πο που κά θε χρό νο να µε τεκ παι δεύ -
ε ται το 5% των ερ γα ζο µέ νων στον κλά δο κά θε ε πι χει ρή σε ως, ε φό σον ε γκρι θούν
τα σχε τι κά προ γράµ µα τα α πό τους αρ µό δι ους φο ρείς (ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 39/1991,
ΣΣΕ 24.9.2010).

21.Στην παρούσα ρύθµιση έχουν περιληφθεί και κωδικοποιηθεί διατάξεις
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προηγούµενων ΣΣΕ και Δ∆Α καθώς και διατάξεις των ΕΓΣΣΕ. Δ∆ιατάξεις που τυχόν
έχουν εκ παραδροµής παραλειφθεί και δεν τροποποιούνται µε την παρούσα
εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 2.11.2000, ΣΣΕ 24.9.2010).

22.Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την
παρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς
εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 24.9.2010).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (2010-2011-2012)

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.
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