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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ O Δ∆O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ

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

1. Η Δ∆Α 54/1978
2. Η Δ∆Α 133/1982
3. Η α πό 28.3.1984 ΣΣΕ
4. Η Δ∆Α 26/1987
5. Η Δ∆Α 47/1988
6. Η Δ∆Α 35/1989
7. Η Δ∆Α 6/1991
8. Η Δ∆Α 22/1991
9. Η Δ∆Α 26/1992

10. Η α πό 10.5.1993 ΣΣΕ
11. Η α πό 14.7.1994 ΣΣΕ
12. Η α πό 2.2.1995 ΣΣΕ
13. Η α πό 23.5.1996 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 1997
14. Η α πό 29.7.1998 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 1999
15. H α πό 18.7.2000 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 2001
16. H α πό 14.6.2002 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 2003
17. H α πό 22.7.2004 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 2005
18. H α πό 15.10.2004 ΣΣΕ (διορθωτική της από 22.7.2004 ΣΣΕ)
19. H α πό 6.6.2006 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 2007 
20. H α πό 21.6.2008 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 2009 
21. H α πό 6.7.2011 ΣΣΕ.  

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Aπό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύλ λο γος Ερ γα στη ριού χων O δο ντο τε χνι τών Α θηνών - Πε ρι χώ ρων 
2.  Σύλ λο γος Ερ γα στη ριού χων O δο ντο τε χνι τών Πει ραι ώς

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Σω µα τεί ο Y παλ λή λων O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Πε ρι χώ ρων

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σης υ πά γο νται, οι υ πάλ λη λοι ο δο ντο τε χνί τες που έ χουν τα
προ σό ντα που ο ρί ζο νται στο Ν.1666/86 για την ά σκη ση του ε παγ γέλ µα τος του ο δο -
ντο τε χνί τη κα τό πιν α δεί ας του Y πουρ γεί ου Y γεί ας και Πρό νοι ας κα θώς και οι βοη -
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θοί ο δο ντο τε χνί τες που α πα σχο λού νται σε ο δο ντο τε χνι κά ερ γα στή ρια πε ρι ο χής 
Α θη νών-Πει ραι ώς και Πε ρι χώ ρων (ΣΣΕ 6.7.2011).
Έννοια
O δ ο ν τ ο τ ε χ ν ί τ ε ς  εί ναι οι κά το χοι α δεί ας α σκή σε ως του ε παγ γέλ µα τος
του ο δο ντο τε χνί του και βοη θοί οδοντοτεχνίτες εί ναι ό σοι α πα σχο λού νται σε 
ο δο ντο τε χνι κά ερ γα στή ρια µέ χρι να συ γκε ντρώ σουν τις προ ϋ πο θέ σεις για τη λή ψη
α δεί ας α σκή σε ως ε παγ γέλ µα τος ο δο ντο τε χνί τη (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).
Σύµφωνα µε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 1666/1986 από το Ν. 3868/2010
βοηθοί οδοντοτεχνίτες είναι, επίσης, όσοι: “είναι πτυχιούχοι των Επαγγελµατικών
Σχολων (ΕΠΑ.Σ) ή ισοτίµου πτυχίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας
βοηθού οδοντοτεχνίτη, που αποφοίτησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 και
εφεξής” (ΣΣΕ 6.7.2011).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY 

Καθορισµός βασικών µισθών
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή µισθωτών, όπως είχαν
διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε βάση την από 21.6.2008 ΣΣΕ, παραµένουν χωρίς
καµµία µεταβολή για όλο το έτος 2010 και  µέχρι την 31.5.2011. Από δε της 1ης
Ιουνίου 2011 αυξάνονται κατά ποσοστό 1,8% και διαµορφώνονται όπως ο
συνηµµένος στην παρούσα πίνακας βασικών µισθών που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας ρύθµισης.
Κατά τα λοιπά παραµένουν σε ισχύ όλοι οι λοιποί όροι της από 21.6.2008 ΣΣΕ, όπως
είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2009, που έχουν ως εξής:
Ύστερα από τα παραπάνω οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην ρύθµιση αυτή
αγάµων και εγγάµων µισθωτών διαµορφώνονται όπως οι συνηµµένοι στην
παρούσας πίνακες αποδοχών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ρύθµισης
αυτής (ΣΣΕ 6.7.2011).
Εξασφάλιση κατωτάτων ορίων αποδοχών
Στους υπαγοµένους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς πρέπει να εξασφαλίζονται σε
κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 22.7.2004,
ΣΣΕ 6.7.2011).
Με τά τα ξη βοη θών
Ό σοι α πό τους βοη θούς α πο κτή σουν κα τά το χρό νο ερ γα σί ας τους ως βοη θών
ά δει α α σκή σε ως ε παγ γέλ µα τος ο δο ντο τε χντί τη, µε τα τάσ σο νται στο α ντί στοι χο 
µι σθο λο γι κό κλι µά µιο των οδοντοτε χνι τών (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).
Εάν δεν λά βουν ά δει α α σκή σε ως ε παγ γέλ µα τος ο δο ντο τε χνί τη, µε τά την ε ξά ντλη ση
του σχε τι κού πί να κα των τριών µι σθο λο γι κών κλι µα κί ων, δη λα δή α πό τη συ µπλή ρω -
ση του 6ου έ τους εργασίας, λαµβάνουν τους βασικούς µισθούς του συνηµµένου
στην παρούσα πίνακα βασικών µισθών των βοηθών οδοντοτεχνιτών (ΣΣΕ 6.7.2011).  
Χρό νος προ ϋ πη ρε σί ας
ΩΩς χρό νος προ ϋ πη ρε σί ας για την έ ντα ξη των µισθωτών που υπάγονται στην
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παρούσα στα µι σθο λο γι κά κλι µά κια, λο γί ζε ται υπόψη ο χρό νος α πα σχόλησης τους
ως ο δο ντο τε χνι τών µε τα προ σό ντα του Ν.1666/86 ή βοη θών οδοντοτεχνιτών σε ο -
ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού ή δη µο σί ου δι καί ου κα θώς και
ο χρό νος άσκησης δικού τους ε παγ γέλ µα τος ο δο ντο τε χνί τη (ΣΣΕ 22.7.2004, 
ΣΣΕ 6.7.2011).
Η προ ϋ πη ρε σία αυτή α πο δει κνύ ε ται µε βε βαι ώ σεις των προη γού µε νων ερ γο δο τών
θε ω ρη µέ νες α πό τις αρ µό διες Ε πι θε ωρήσεις Ερ γα σί ας και ε πι κου ρι κά α πό τα 
α σφα λι στι κά βι βλιά ριά τους, ε φό σον απ’ αυτά α πο δει κνύ ε ται τό σο το εί δος της ε πι -
χει ρή σε ως στην ο ποί α προ σέ φε ραν τις υ πη ρε σί ες τους, ό σο και ο χρό νος 
ερ γα σί ας τους σ’ αυ τές. Προ κει µέ νου για  προ ϋ πη ρε σία που αποκτήθηκε από 
ά σκη ση ι δί ου ε παγ γέλ µα τος, η προ ϋ πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται διά βε βαι ώ σε ως της
αρµόδιας Δ∆ΟΥ (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Oι βα σι κοί µηνιαίοι µι σθοί των τε χνι τών και των βοη θών, προσαυ ξά νο νται µε τα
παρακάτω ε πι δό µα τα: 
1. Γά µου σε πο σο στό 10%. Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται στους εγ γά µους µι σθω -

τούς και των δύο φύ λων, καθώς και στους χή ρους-ρες, δι α ζευγ µέ νες-ες, και τις
ά γα µες µη τέ ρες, µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
Ν. 1849/89 (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

2. Πτυ χί ου, σε πο σο στό 10%. Του επιδόµατος αυτού δικαιούχοι είναι οι τεχνίτες
κάτοχοι πτυ χί ου α νω τέ ρας σχο λής τρι ε τούς του λά χι στον φοι τή σε ως της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε τά την α να γνώ ρι σή του α πό τις αρ µό δι ες
Ελληνικές Αρχές ως ισοτίµου και αντιστοίχου (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).*

3. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας,
χορηγούνται στους υπαγοµένους στην παρούσα µισθωτούς µε βάση τους
αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 6.7.2011).

ΣΤ.   Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ  
1. Χρόνος εργασίας

O χρό νος της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των µι σθω τών της πα ρού σας ο ρί ζε ται σε
40 ώ ρες, σε 5νθή µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία α πό Δ∆ευ τέ ρα µέ χρι Πα ρα σκευ ή
(ΣΣΕ 28.3.1994, ΣΣΕ 6.7.2011).

2. Άδεια γάµου
Σε πε ρί πτω ση γά µου των µι σθω τών της πα ρού σας χο ρη γεί ται ά δει α γά µου 10
ερ γα σί µων η µε ρών µε πλή ρεις α πο δο χές. Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται µε την
ά δει α του ΑΝ 539/45, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά (Δ∆Α 35/89, ΣΣΕ 6.7.2011).

3. Άδεια γεννήσεως παιδιών
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

* Το επίδοµα πτυχίου καθιερώθηκε µε τη Δ∆Α 35/89 σε ποσοστό 5% και αυξήθηκε σε
ποσοστό 7% µε τη Δ∆Α 26/92
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α πο δο χές για κάθε τέκνο που γεννιέται  (ΣΣΕ 6.7.2011).

4. Άδεια γονική
Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1483/1984
και έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να
λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη
της άδειας µητρότητας έως ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών και µισό 
(3 1/2) ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει στους τρεις
και µισό (3 1/2) µήνες για κάθε γονέα και χορηγείται από τον εργοδότη, µε βάση
τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε
ηµερολογιακό έτος (ΣΣΕ 6.7.2011).

5. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια µητρότητας αναπροσαρµόζεται σε δεκαεπτά (17)
εβδοµάδες, εκ των οποίων οι οκτώ (8) εβδοµάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν
από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιήθεί σε χρόνο προγενέστερο από
αυτόν που έχει αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται
υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικός χρόνος άδειας
δεκάξι (16) ή δεκαεπτά (17) εβδοµάδων (ΣΣΕ 6.7.2011).

6. Απαγόρευση απολύσεων γυναικών
Οι γυναίκες µισθωτοί που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή δεν απολύονται από τον
εργοδότη του εκτός για σπουδαίο λόγο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης τους
και ένα χρόνο µετά από τον τοκετό (ΣΣΕ 22.7.2004).

7. Άδεια φροντίδας παιδιού
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τη λήξη της άδειας λοχείας, ήτοι εννέα (9) εβδοµάδες µετά τον τοκετό,
είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα
την 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.
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιού του άρθρου
9 της από 9.6.1993 ΕΓΣΣΕ 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 µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη
και χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά.

β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας των παιδιών, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.
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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. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως

χρόνος εργασίας (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

8. Άδεια σε µονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουν
την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων
ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε
τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
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 (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

Το δικαίωµα αυτό ασκείται από µεν την άγαµη µητέρα άµεσα δηλαδή χωρίς
κάποιο περιορισµό, αρκεί να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, ενώ
για τον άγαµο πατέρα, εφόσον έχει αναγνωρίσει νόµιµα το τέκνο (ΣΣΕ 6.7.2011).

9. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι 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
(ΣΣΕ 22.7.2004).

10.Άδεια γονέα µε παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (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 δικαιούται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

11.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών και των εξ αγχιστείας αντίστοιχων συγγενών τους (ΣΣΕ 6.7.2011).

12.Άδεια εξαρτωµένων παιδιών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων
παιδιών καθορίζεται από 1.7.2000 σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’  έτος εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 6.6.2006).
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13.Κανονική άδεια αναπαύσεως 
α. Oι υ πα γό µε νοι στην πα ρού σα µι σθω τοί δι και ού νται µε τά τη συ µπλή ρω ση  

10 µηνών υ πη ρε σί ας στον ί διο ερ γο δό τη, κα νο νι κή ά δει α α να παύ σε ως σύµ -
φω να µε τις δι α τά ξεις του Α.Ν. 539/45 ό πως τρο πο ποιή θη κε µε το Ν.1346/83
(ΣΣΕ 6.6.2006).

β. Ό σοι α πό τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα µι σθω τούς έ χουν συ µπλη ρώ σει 
δέ κα (10) χρό νια υ πη ρε σί ας 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 ει δι κό τη τα, δι και ού νται 
ά δει α ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών (ΣΣΕ 6.6.2006).

14.Προστασία 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 
(ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

15.Άδεια για ασθένεια εξαρτηµένων µελών
Οι εργαζόµενοι εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από
δικαιώµατα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαµβάνουν, µε αίτησή τους
άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν είναι µεγαλύτερη από έξι
(6) εργάσιµες ηµέρες, κάθε ηµερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας
εξαρτώµενων παιδιών ή άλλων µελών της οικογένειας.
Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά και αυξάνεται σε
οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Η άδεια του
άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών
καθορίζεται σε 14 ηµέρες εφ’ όσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω
(ΣΣΕ 6.7.2011).

16.Χορήση στολών εργασίας
Σε ό λους τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα µι σθω τούς χο ρη γού νται κά θε έτος
δύο λευ κές στολές ερ γα σί ας (µία χει µε ρι νή και µία θε ρι νή), τις ο ποί ες υ πο χρε -
ού νται να φο ρούν οι  µισθωτοί καθόλη τη διάρ κει α της ερ γα σί ας τους. 
Ε πιπλέ ον σ' ό σους α πα σχο λού νται στο τρό χι σµα α κρυ λι κών ρυ τι νών, µε τάλ λων,
πορ σε λά νης ή άλ λου είδους υ λι κά, που χρη σι µο ποι ού νται στην ο δο ντο τε χνι κή,
χο ρη γού νται µά σκες κα θώς και κατάλληλα προ στα τευ τι κά γυ α λιά. Τα εί δη αυ τά
α νή κουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη µε έ ξο δα του ο ποί ου συ ντη ρού νται και 
α ντι κα θί στα νται ό ταν η χρή ση τους κα τα στεί α να πο τε λε σµα τι κή (Δ∆Α 26/92, 
ΣΣΕ 6.7.2011).

17.Απαγορεύσεις και περιορισµός
Α πα γο ρεύ ε ται και είναι άκυρη η παροχή εργασίας σε θέ σεις ο δο ντο τε χνι τών και
βοη θών που έ χουν µεν τα προ σό ντα ο δο ντο τε χντί τη, πλην ό µως α πα σχο λού νται
κα τά κύ ριο ε πάγ γελ µα σε άλ λο ερ γο δό τη του δη µο σί ου ή ι δι ω τι κού το µέα. 
Πα ρά βα ση του ό ρου αυ τού ε πι φέ ρει τις συ νέ πει ες του άρ θρου 21 του 
Ν. 1876/90 (Δ∆Α 26/92, ΣΣΕ 6.7.2011).
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18.Συνδικαλιστικές άδειες
O Πρό ε δρος, ο Α ντι πρό ε δρος και ο Γε νι κός Γραµ µα τέ ας του Σω µα τεί ου Yπαλ λή -
λων O δο ντο τε χνι τών Α θη νών-Πει ραι ώς και Πε ρι χώ ρων δι και ού νται κά θε µή να 
5  ερ γά σι µες η µέ ρες άδεια µε αποδοχές για την ά σκη ση των συν δι κα λι στι κών
τους υ πο χρε ώ σε ων. Η ε να σχό λη σή τους µε τα α νω τέ ρω συν δι κα λι στι κά 
κα θή κο ντα πρέ πει να α πο δει κνύ ε ται δε ό ντως (ΣΣΕ 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

19.Άδεια εξετάσεων µαθητών-σπουδαστών-φοιτητών
Οι εργαζόµενοι που είναι µαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών
µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του δηµοσίου ή
µονάδων που εποπτεύονται µε οποιοδήποτε τρόπο από το δηµόσιο,
συµπεριλαµβανοµένων και των σχολων ΟΑΕΔ∆, εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει
το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών 30
ηµερών, για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις, ανεξάρτητα του χρόνου
προηγούµενης απασχόλησής τους.
Η άδεια για συµµετοχή στις εξετάσεις κατά την παρ.1 του άρθρου 2 του 
Ν. 1346/83 όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12/4/96
χορηγείται και στους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το
28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών,
που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη,
ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα. Η άδεια αυτή
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και η ιδιότητα του σπουδαστή και η
συµµετοχή του αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας σχολής (ΣΣΕ 6.7.2011).

20.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 6.7.2011).

21.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς 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 22.7.2004, ΣΣΕ 6.7.2011).

22.Αλλοδοποί εργαζόµενοι
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που
έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επί πλέον
επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε νοµοθεσία περί
αλλοδαπών προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά
µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα (ΣΣΕ 6.7.2011).
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23.Προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά 25ετή εργασία
Μισθωτοί 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) εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή εικοσιπέντε (25)
εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας
εργασία. 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 6.7.2011).

24.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 του 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 6.7.2011).

25.Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις των ΕΓΣΣΕ και Δ∆Α που είναι σε ισχύ και αφορούν την
προστασία της οικογένειας και τη διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι
φυσικοί ή θετοί γονείς, ισχύουν και για τους υπαγόµενους σ’ αυτή τη ρύθµιση και
εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 6.7.2011).

26.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι µη αντικείµενοι στη ρύθµιση
αυτή όροι της από 21.6.2008 ΣΣΕ (ΣΣΕ 6.7.2011).

27.Τυ χόν ι σχύ ο ντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας ή καταβαλλόµενοι µισθοί ανώτεροι
από αυτούς που ορίζονται στη ρύθµιση αυτή εξακολου θούν να ι σχύ ουν και να
καταβάλλονται (ΣΣΕ 6.7.2011).

28.Θεσµικοί όροι της ΕΓΣΣΕ 
Όλοι οι θεσµικοί όροι της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθεφορά έχουν άµεση και
πλήρη εφαρµογή και επί των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή µισθωτών 
(ΣΣΕ 21.6.2008).
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