
1 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

των Εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 6/13.6.2012) 

 

Στην Αθήνα σήµερα, την δωδέκατη (12) του µηνός Ιουνίου του έτους δύο 

χιλιάδες δώδεκα (2012), ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Οµοσπονδίας 

Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι 

πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός MARCO QUAGLIARELLA και Mohd Ali Mohd Sarhan 

Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα του Σωµατείου µε την επωνυµία 

«ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΕΞΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα 

(Ξενοφώντος 9) και αφετέρου Χρήστος Καραγιάννης και Παναγιώτης Σαµαράς, 

Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα του Σωµατείου µε την επωνυµία 

«ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (ΟΠΑΜ), πρώην µε 

την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΟΠΕΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρκου Μπότσαρη 55 και 

Καλλιρρόης), όλοι εξουσιοδοτηµένοι σύµφωνα µε το Νόµο, συνοµολόγησαν και 

συναποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, 

που έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των όρων αµοιβής και εργασίας των 

µισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2012 -2014 και η οποία έχει 

ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

α) Κεκτηµένα δικαιώµατα, συµφωνίες και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που 

υφίστανται µεταξύ των επί µέρους Αεροπορικών Εταιριών και των 

απασχολουµένων σ' αυτές δεν θίγονται µε την παρούσα. 

β) Αυτά που συµφωνούνται στην παρούσα αποτελούν κατώτατα όρια. 

γ) ∆εν θίγεται το σύστηµα των ετησίων αυξήσεων, που τυχόν υπάρχει σε κάθε µια 

Εταιρία (MERIT, ANNUAL INCREMENT κλπ.). 
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δ) Πέρα από το βασικό µηνιαίο µισθό καταβάλλονται τα επιδόµατα που προβλέπονται 

στην παρούσα. Τα επιδόµατα αυτά όπου καθορίζονται σε ποσοστό υπολογίζονται στο 

βασικό µηνιαίο µισθό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα 

επιδόµατα της παρούσης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας είναι ανεξάρτητα των 

καταβαλλοµένων βασικών µηνιαίων µισθών και δεν ενσωµατώνονται στους εν λόγω 

βασικούς µηνιαίους µισθούς µε εξαίρεση το επίδοµα ταµία, του αρθ. 20 κατωτέρω. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το πρόγραµµα εργασίας θα συντάσσεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, θα 

καλύπτει χρονικό διάστηµα τουλάχιστο ενός µήνα και θ' αποστέλλεται στην αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας. 

Η αποστολή (του προγράµµατος στην Επιθεώρηση Εργασίας) θα γίνεται πέντε (5) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του καλυπτόµενου από αυτό χρονικού 

διαστήµατος. Κυρωµένα φωτοαντίγραφα του εν λόγω προγράµµατος θα κοινοποιούνται 

τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του προγράµµατος στους 

εργαζοµένους και στο οικείο σωµατείο. Συνήθεις αλλαγές του τακτικού προγράµµατος 

εργασίας δεν µπορούν να γίνουν χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του οικείου 

Συλλόγου Προσωπικού, στον οποίο κοινοποιούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν την έναρξη ισχύος του προγράµµατος�. 

Τυχόν µεταβολές του προγράµµατος εργασίας που θα απορρέουν από απρόβλεπτες 

συνθήκες ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ανωτέρα βία, τεχνικά προβλήµατα 

αεροπλάνων, µη προγραµµατισµένες πτήσεις, ακύρωση πτήσεων,εξαιρετικές καιρικές 

συνθήκες ,και φυσικά φαινόµενα) θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την 

προηγούµενη συγκατάθεση του οικείου Συλλόγου Προσωπικού. 

Τέτοιες µεταβολές στο πρόγραµµα εργασίας αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση 

Εργασίας και φωτοαντίγραφα του τροποποιηµένου προγράµµατος γνωστοποιούνται 

στον εργαζόµενο όπως και στον οικείο Σύλλογο του Προσωπικού. 

Η εργασία θα παρέχεται αποκλειστικά είτε µε βάση το κανονικό σύστηµα 

πενθήµερης εργασίας, είτε µε βάση το σύστηµα - απόκλιση όπως περιγράφεται 

συγκεκριµένα στην παρ. 12 του άρθρου 3. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

1. Εβδοµάδα, για την εφαρµογή της παρούσας συµβάσεως νοείται το χρονικό 

διάστηµα που αρχίζει την 00.01 της ∆ευτέρας και λήγει την 24.00 της 

Κυριακής. � . 
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2. Το σύνολο των ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα ορίζεται από 1η Ιουλίου 2012 

σε σαράντα (40) ώρες που κατανέµονται σε εβδοµάδα πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών. 

3. Καθηµερινό ωράριο µπορεί να παρέχεται µόνο µια φορά σε κάθε 

εικοσιτετράωρο µε επιφύλαξη τον ειδικό τρόπο καθορισµού της αποκλίσεως 

που περιγράφεται παρακάτω στην παρ. 12. 

4. Η διάρκεια του καθηµερινού ωραρίου εργασίας ορίζεται κατωτέρω στο 

κανονικό σύστηµα πενθήµερης εργασίας και στην απόκλιση της 

παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου. � 

5. Οι ηµέρες εργασίας µεταξύ των ελεύθερων ηµερών (DAYS-OFF) δεν θα 

είναι περισσότερες από εννιά (9) συνεχείς εργάσιµες ηµέρες. 

6. Μεταξύ της µε οποιοδήποτε τρόπο λήξεως της καθηµερινής εργασίας είτε µε 

την κανονική λήξη του ωραρίου είτε µε την οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση 

της λήξεως και της καθ' οιονδήποτε τρόπο εκ νέου αναλήψεως εργασίας 

θα µεσολαβεί οπωσδήποτε χρόνος εννιάµιση (9,5) ωρών απολύτως 

ελεύθερος για ανάπαυση. Εφόσον στο µέλλον είτε µε νόµο είτε µε Εθνική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ο πραγµατικός χρόνος εβδοµαδιαίας 

απασχόλησης των 40 ωρών (στον οποίο δεν περιλαµβάνονται τα 

διαλείµµατα) µειωθεί, ο ως άνω ελεύθερος χρόνος ανάπαυσης θα µειωθεί 

και πάλι στις 9 ώρες ή στον κατά το χρόνο της µείωσης του εβδοµαδιαίου 

ωραρίου νόµιµο χρόνο ανάπαυσης. 

Σε περίπτωση που θα µικρύνει το διάστηµα αυτό των εννιάµιση (9,5) ωρών θα 

µετατοπίζεται η έναρξη της προγραµµατισµένης εργασίας κατ αντίστοιχες 

ώρες αποκλειόµενης της µετατοπίσεως της προγραµµατισµένης λήξεως της 

εργασίας της εποµένης εργάσιµης περιόδου. Σε αδυναµία. µετατοπίσεως της 

ενάρξεως κατά τόσες ώρες όσες µίκρυνε το ανωτέρω διάστηµα, η σµίκρυνση θα 

αµείβεται µε καταβολή της αποζηµιώσεως  κάθε ώρας υπερωριακής εργασίας στο 

διπλό. 

7. Σε περίπτωση εργασίας σε ηµέρα Κυριακής Θα χορηγείται σε οποιαδήποτε 

περίπτωση προσαύξηση 75% υπολογιζόµενη επί τη βάσει του ωροµισθίου. 

8.  Σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας θα χορηγείται σε οποιαδήποτε περίπτωση 

προσαύξηση κατά 25% υπολογιζόµενη επί τη βάσει του ωροµισθίου για τις ώρες 

εργασίας από 22:00 µέχρι 06:00. 

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑ  KAI ΎΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ 

9. α. Μισή ώρα την ηµέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών θα αµείβεται ως 

υπερεργασία σύµφωνα µε το Νόµο όπως ισχύει σήµερα. 

β. Οι προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρία θα καθορίζονται από το Νόµο 

όπως ισχύει σήµερα. 
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ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

10. Για την εξεύρεση του  ωροµισθίου οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές θα 

πολλαπλασιάζονται από 1ης  Ιουλίου 2012 µε τον αριθµό 0,006. 

Για την εξεύρεση του ηµεροµισθίου οι πάσης φύσεως τακτικές µηνιαίες 

αποδοχές θα διαιρούνται µε τον αριθµό 25. (ΣΣΕ 6.12.1985) 

11. Εάν µια νυκτερινή βάρδια προγραµµατίζεται από τις 22:00 ή αργότερα 

θεωρείται εργασία της επόµενης ηµέρας και κάθε βάρδια που τελειώνει µέχρι 

τις 02:00 ή νωρίτερα θεωρείται εργασία της προηγούµενης ηµέρας. Ο 

προγραµµατισµός αυτός δεν πρέπει να αφορά τον ίδιο εργαζόµενο για 

περισσότερες από 3 φορές την εβδοµάδα, δεν ισχύει για τις ελεύθερες 

ηµέρες, δεν ισχύει επίσης και κατά τις αργίες. Το ανώτατο όριο των ωρών 

εργασίας εντός του ηµερολογιακού εικοσιτετραώρου, δηλαδή από 00:01 µέχρι 

24:00 δεν δύναται να υπερβαίνει µε τις προστιθέµενες δύο ώρες το σύνολο των 

8,5 ωρών εργασίας 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Θα παρέχεται εργασία από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή. Έτσι οι ηµέρες του 

Σαββάτου και της Κυριακής θα είναι κατ' αρχήν ελεύθερες. 

2. Σε περίπτωση εργασίας κατά Κυριακή θα χορηγείται κατ" αρχήν σε 

αναπλήρωση η ηµέρα της προηγούµενης Παρασκευής και θα παραµένει ελεύθερη 

η ηµέρα του Σαββάτου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα χορηγούνται δύο 

συνεχόµενες ελεύθερες ηµέρες µέσα στην εβδοµάδα που προηγείται αυτής της 

Κυριακής. 

3. Οι ελεύθερες ηµέρες του Σαββάτου και Κυριακής ή οποιεσδήποτε δύο 

συνεχόµενες ηµέρες σε αναπλήρωση αυτών θα είναι τελείως απαλλαγµένες από 

εργασία µεταξύ των ωρών 00:01 και 24:00. 

4. Τα ωράρια κάθε προηγούµενης ηµέρας (παραµονής) του Σαββάτου, της Κυριακής 

ή της προηγούµενης ηµέρας των δύο συνεχών ηµερών σε αναπλήρωση αυτών 

όπως και τα ωράρια της επόµενης µετά από κάθε µία από αυτές πρώτης 

ηµέρας εργασίας θα ρυθµίζονται έτσι ώστε µεταξύ της µε οποιοδήποτε τρόπο 

λήξεως του ωραρίου εργασίας  (είτε του κανονικού ωραρίου είτε σε 

οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση του) κατά την παραµονή και µε την µε 

οποιονδήποτε τρόπο νέα ανάληψη εργασίας κατά την επόµενη θα 

µεσολαβούν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) αλλεπάλληλες συνεχείς ελεύθερες 

ώρες. Οποιαδήποτε τυχόν σµίκρυνση της ως άνω περιόδου των σαράντα οκτώ 

(48) ελεύθερων ωρών λόγω τελείως απρόβλεπτης ή έκτακτες ανάγκης, θα 

αµείβεται µε καταβολή των αντίστοιχων ωροµισθίων προσηυξηµένων προς 75% 

πέρα από τυχόν άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση για νυχτερινή, Κυριακή ή άλλη 
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εργασία. Κάθε τέτοια αµοιβή ή αποζηµίωση θα υπολογίζεται χωριστά και 

ανεξάρτητα από τις λοιπές αλληλοδιάδοχα. 

5. Σε περίπτωση µη χορηγήσεως δύο πλήρων ελεύθερων και  συνεχόµενων ηµερών 

λόγω τελείως έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και παροχής εργασίας µε τη 

συγκατάθεση προς τούτο και του εργαζοµένου θα παρέχεται προσαύξηση του 

ηµεροµισθίου εργασίας  κατά 200%. Αποκλείεται πάντως η παροχή εργασίας σε 

περισσότερο από µία των συνεχόµενων ηµερών. 

 Αντί για προσαύξηση κατά 200% είναι δυνατή µε απόφαση του εργοδότη η αντίστοιχη 

προσαύξηση των ηµερών ετήσιας άδειας και η καταβολή ενός απλού ηµεροµισθίου. 

6.α. Η ηµερήσια εργασία, από 1ης  Ιουλίου 2012 θα διαρκεί κατ΄ ανώτατο όριο συνολικά οκτώ 

(8) ώρες µε µισάωρη υποχρεωτική διακοπή για φαγητό, η οποία προγραµµατίζεται 

ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες, όπως ορίζεται αµέσως κατωτέρω στο εδάφιο (β). 

  Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω για τους εργαζόµενους στο αεροδρόµιο ή στα εκδοτήρια 

ή στις κρατήσεις θέσεων είναι επιτρεπτή η παροχή καθηµερινής εργασίας διάρκειας 

µεταξύ εξήµιση (6,5) και οκτώ (8) ωρών, που θα κατανέµονται σε πρόγραµµα µεταξύ επτά 

(7) και οκτώµισι (8,5) συνεχών ωρών, ώστε να συµπεριλαµβάνεται και η µισή ώρα 

υποχρεωτικής διακοπής για φαγητό. Η στην πιο πάνω περίπτωση πέραν των επτάµιση 

(7,5) ωρών µισή ώρα  εργασίας δεν θεωρείται υπερωρία. 

β. Όπου στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση, στην περίπτωση κανονικού πενθήµερου 

αναφέρεται διακοπή µισής (1/2) ώρας για φαγητό, αυτή είναι υποχρεωτική, 

υποχρεωτικά προγραµµατισµένη, ανάλογα βέβαια µε τις λειτουργικές ανάγκες 

κάθε Εταιρίας, και εµφανίζεται στα επίσηµα Προγράµµατα της� Επιθεώρησης 

Εργασίας. 

γ. Αν για οποιοδήποτε λόγο, και σε οποιαδήποτε περίπτωση, µισθωτός εργαστεί την 

υποχρεωτική αυτή µισάωρη διακοπή για φαγητό κατόπιν αιτήµατος του εργοδότου, 

τότε την αµείβεται ως υπερεργασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Σαν ηµέρες υποχρεωτικής αργίας  έχουν καθοριστεί από Ι1" Ιουλίου 2012 οι 

ακόλουθες: 

1.1η Ιανουαρίου, Νέον Έτος 

2. 6η Ιανουαρίου, Θεοφάνια 

3. Καθαρά ∆ευτέρα 

4.25η Μαρτίου, ηµέρα του Ευαγγελισµού  

5.Μεγάλη Παρασκευή 

6. ∆ευτέρα του Πάσχα 

7.1η Μαΐου 

8.15 Αυγούστου 
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9. 28η Οκτωβρίου 

10.8 Νοεµβρίου - Αρχαγγέλου Μιχαήλ (προστάτου του επαγγέλµατος) 

11. Χριστούγεννα , 

12.26η ∆εκεµβρίου 

Σε περίπτωση εργασίας σε ηµέρα αργίας θα χορηγείται προσαύξηση 

75% υπολογιζόµενη κατ΄ ελάχιστο όριο επί ηµερησίου ωραρίου 7 ωρών 

ανεξάρτητα από την πραγµατοποίηση τους και µια άλλη ηµέρα της ίδιας 

εβδοµάδας σε αναπλήρωση. Ο προγραµµατισµός της ηµέρας αυτής θα 

γίνεται 15 ηµέρες προηγουµένως. 

Είναι επιτρεπτό αντί για τη χορήγηση άλλης ηµέρας για 

αναπλήρωση να προσαυξάνεται το παραπάνω ωροµίσθιο κατά 175%. Σε 

περίπτωση συµπτώσεως ηµέρας αναπαύσεως και ηµέρας αργίας η ηµέρα 

αργίας δε µεταφέρεται σε άλλη ηµέρα και δε χορηγείται µια άλλη ηµέρα 

αναπαύσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΤΗΣΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

1. Η ετήσια άδεια χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 539/1945,όπως 

ισχύει, και το νόµο 3302/2004. 

2. Οι ετήσιες άδειες χορηγούνται ως εξής: 

α) Μέχρι τη συµπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας για κάθε εργαζόµενο οι µισές κατ' 

ελάχιστο όριο των οφειλοµένων σ' αυτόν ηµέρες αδείας, θα χορηγούνται σε 

συνεχή περίοδο από 1ης  Απριλίου µέχρι 31ης  Οκτωβρίου. 

β) Μετά τη συµπλήρωση 10ετίας για κάθε εργαζόµενο χορηγούνται κατ" 

ελάχιστο όριο συνεχόµενα τα δύο τρίτα των ηµερών αδείας µέσα σε χρονικό 

διάστηµα από 1ης Απριλίου µέχρι 31ης Οκτωβρίου. 

γ) Κατά τις ανωτέρω α' και β' περιπτώσεις ο ίδιος ο µισθωτός δεν µπορεί να 

πάρει την ετήσια κανονική του άδεια περισσότερες από µια φορά µέσα στην 

ίδια 5ετία από 1ης Απριλίου µέχρι 15ης Ιουνίου και από 1ης Οκτωβρίου µέχρι 

31ης  Οκτωβρίου. 
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3. Για τον υπολογισµό των ηµερών αδείας, εξαιρούνται, τα Σάββατα, οι 

Κυριακές και οι αργίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της από 16.10.80 

ΣΣΕ. Επιπρόσθετα, εάν η έναρξη ή και η λήξη της αδείας, συµπίπτει σε δύο 

προγραµµατισµένες ελεύθερες ηµέρες ή σε αναπλήρωση Σαββάτου ή 

Κυριακής, οι εν λόγω  ηµέρες δεν θα υπολογίζονται σαν ηµέρες αδείας. Σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν προγραµµατισθεί δύο συνεχόµενες 

ελεύθερες ηµέρες ανάπαυσης κατά την εβδοµάδα ενάρξεως της αδείας 

ή κατά την εβδοµάδα επιστροφής από την άδεια µέχρι τέλους της ίδιας 

εβδοµάδας (ενάρξεως ή λήξεως της αδείας), τότε  δεν θα υπολογίζονται ως 

άδεια δύο ηµέρες για κάθε µία από τις εβδοµάδες αυτές. 

4. Η ετήσια άδεια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αυξάνεται κατά δύο (2) 

ηµέρες για το µισθωτό που έχει 10ετή προϋπηρεσία και ο οποίος παίρνει κατά 

την περίοδο του χειµώνα τέσσερις (4) ηµέρες από την άδεια που δικαιούται 

από την 15η Μαΐου µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου. Την ανωτέρω επιλογή 

δύναται να κάνει µόνο ο εργαζόµενος. (ΣΣΕ 30 Απριλίου 1999) 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ  

Κάθε αεροπορική εταιρία υποχρεούται να έχει τρόπους και κανόνες 

µισθολογικής και βαθµολογικής εξελίξεως των εργαζοµένων σε αυτήν, τους 

οποίους θα πρέπει να γνωστοποιεί στο Προσωπικό της και στον οικείο Σύλλογο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Σε περίπτωση ασθενείας του ο µισθωτός δικαιούται των τακτικών µηνιαίων 

αποδοχών του, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Με τις ίδιες� προϋποθέσεις 

δικαιούται των τακτικών µηνιαίων αποδοχών της και η εργαζόµενη σε 

περίπτωση αποχής της από την εργασία λόγω εγκυµοσύνης, µε εξαίρεση τους 

τρεις (3) πρώτους µήνες, όπως ορίζεται πιο κάτω:  

Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 1 µηνός  

Από 5 µέχρι.10 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 2 µηνών  

Από 10 µέχρι 15 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 3 µηνών 

Από 15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 4 µηνών 

Από 20 µέχρι 25 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 5 µηνών και 

Από 25 έτη και πάνω υπηρεσίας τις αποδοχές 6 µηνών. 

Από τις αποδοχές αυτές ο εργοδότης δύναται να παρακρατεί τις 

χρηµατικές παροχές τις οποίες κατέβαλε ή έπρεπε να καταβάλει κατά 

νόµο το ΙΚΑ. 

Ο ανωτέρω χρόνος αποχής από την εργασία µετ' αποδοχών, λόγω 
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ασθενείας του µισθωτού, λαµβάνεται υπόψη για το ηµερολογιακό έτος, κατά 

το οποίο συνέβη η ασθένεια, χωρίς να µπορεί ο χρόνος αυτός να προσµετρηθεί 

στον χρόνο του επόµενου έτους. 

Για την ασθένεια του ο µισθωτός υποχρεούται να πληροφορήσει τον αρµόδιο 

προϊστάµενο ή τη ∆ιεύθυνση προσωπικού της Εταιρίας στην οποία εργάζεται 

κατά την ηµέρα της ασθενείας του ή το βραδύτερο την επόµενη. 

Οι άδειες εγκυµοσύνης και µητρότητας ρυθµίζονται σύµφωνα µε το Νόµο και 

την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Εργαζόµενες οι οποίες είναι 

έγκυοι ή σε άδεια µητρότητας την 1π Ιουλίου 2012 µπορούν να κάνουν χρήση των 

διατάξεων του Νόµου ή για το χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών που 

αρχίζει µε την ανάληψη εκ νέου υπηρεσίας απ' αυτήν µετά τον τοκετό και σε 

κάθε περίπτωση όχι αργότερα  από εξήντα τρεις (63) ηµέρες από τον τοκετό, θα 

δικαιούνται ν' απασχολούνται επί δύο (2) ώρες λιγότερο  από το κανονικό 

ηµερήσιο ωράριο και για τους επόµενους έξι µήνες (δηλ. έως τη συµπλήρωση 24 

µηνών) µία (1) ώρα λιγότερη από το κανονικό ηµερήσιο ωράριο µε σκοπό να 

περιποιούνται το βρέφος τους. Μισθωτός που υποχρεούται σε αποχή από την 

εργασία λόγω ασθενείας, υποχρεούται µε την επιστροφή του στην εργασία να 

προσκοµίσει το υπό του ΙΚΑ χορηγούµενο πιστοποιητικό ασθενείας, το οποίο 

δικαιολογεί τον χρόνο απουσίας. 

Σε περίπτωση θανάτου γονέων, συζύγου ή τέκνου, θα χορηγείται άδεια τριών 

(3) ηµερών µε αποδοχές και σε περίπτωση θανάτου αδελφών, µίας (1) ηµέρας. 

Σε περίπτωση γάµου θα χορηγείται πενθήµερη άδεια µε αποδοχές. 

Οι ανωτέρω ειδικές άδειες  δεν συµψηφίζονται προς τις ηµέρες της ετήσιας άδειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΘΑΝΑΤΟΣ 

1. Η αποζηµίωση των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδοτήσεως ή των 

αποµακρυνοµένων λόγω συνταξιοδοτήσεως ή των οποίων 

καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας χορηγείται µε τους ίδιους όρους, και 

προϋποθέσεις των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 

της παρούσας ΣΣΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον επιζώντα 

σύζυγο και τα παιδιά του δικαιούχου µισθωτού, ο οποίος αποβίωσε µετά 

την συµπλήρωση δεκαετούς υπηρεσίας. 

2. Σε περίπτωση που ο µισθωτός αποβιώσει προ της συµπληρώσεως 

δεκαετούς υπηρεσίας, χορηγείται ως αποζηµίωση στα ανωτέρω µέλη 

οικογενείας ένας (1) µηνιαίος µισθός για κάθε χρόνο υπηρεσίας του 

αποβιώσαντος. 

3. Απαλλάσσονται των παροχών λόγω θανάτου προς τα µέλη οικογενείας του 

αποβιώσαντος, οι αεροπορικές εταιρίες που έχουν ασφαλίσει το προσωπικό 
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τους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες καταβάλουν 

τουλάχιστον ισόποσες παροχές και εφόσον η αεροπορική εταιρία 

καταβάλλει πλήρη τα ασφάλιστρα και του µισθωτού. Σε περίπτωση κατά 

την οποία οι παροχές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών καλύπτουν µέρος 

µόνο των παραπάνω παροχών που χορηγούν οι αεροπορικές εταιρίες, τότε τη 

διαφορά τη συµπληρώνει η αεροπορική εταιρία στην οποία απασχολείτο ο 

αποβιώσας µισθωτός. 

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Α. Για το έτος 2012 

Το επίδοµα µεταφοράς όπως καθορίστηκε την 31.12.2011 σύµφωνα µε τη 

διάταξη του αρθ. 5 της από 21.5.2010 ΣΕΕ θα καταβάλλεται από την 1 

Ιουλίου 2012 µειωµένο κατά ποσοστό 5%.  

Β. Για το έτος 2013 

Το επίδοµα µεταφοράς όπως καθορίστηκε την 31.12.2012 θα καταβάλλεται 

από 1.1.2013 µειωµένο κατά ποσοστό 5%.  

Γ. Για το έτος 2014  

Το επίδοµα µεταφοράς όπως καθορίστηκε την 31.12.2013 θα καταβάλλεται 

από 1.1.2014 µειωµένο κατά ποσοστό 5%. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, το αρθ. 5 της από 21.5.2010 ΣΣΕ τροποποιείται 

ως εξής: 

 

Α. Αεροδρόµιο  Ελευθέριος  Βενιζέλος (Σπάτα.)  

 

Η µεταφορά των  εργαζοµένων στο αεροδρόµιο µπορεί  να πραγµατοποιείται 

είτε µε µεταφορικά µέσα που παρέχονται από τις οικείες αεροπορικές 

εταιρίες, είτε µε την καταβολή σ'αυτούς του κοµίστρου ταξί ή µε την καταβολή 

σ'αυτούς χιλιοµετρικής αποζηµιώσεως. Το ως άνω επίδοµα µεταφοράς ορίζεται 

ως κάτωθι: 

α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει µεταφορικό µέσο το οποίο να 

διέρχεται από την κατοικία του εργαζόµενου για να τον µεταφέρει στο 

αεροδρόµιο κατά την έναρξη της  εργασίας  του και από το αεροδρόµιο 

στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του µεταξύ της 06:30 και 

23:00, η ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία θα καταβάλλει στους 

εργαζόµενους επίδοµα µεταφοράς ποσού α) € 121,99 µηνιαίως για την 

περίοδο  από 1ης  Ιουλίου 2012 έως 31.12.2012, β) € 115,89 µηνιαίως για την 

περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και γ) € 110,09 µηνιαίως για την 
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περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014. Το ανωτέρω επίδοµα θα 

καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του 

εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόµατα Χριστουγέννων και 

Πάσχα και αδείας. 

(3) Σε περίπτωση που η εργασία ενός µισθωτού στο αεροδρόµιο λήγει µετά την 

23:00 ή αρχίζει πριν από την 06:30 και η ενδιαφερόµενη αεροπορική 

εταιρία δεν διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσο για να παραλάβει τον 

εργαζόµενο από την κατοικία του ή να τον αφήσει σ' αυτήν τουλάχιστον 

60' πριν από την έναρξη και το πολύ 60' λεπτά µετά τη λήξη της εργασίας 

του η εταιρία θα παρέχει ταξί για τη µεταφορά του. 

γ) Εργαζόµενοι που διαθέτουν δικό τους µεταφορικό µέσο και εφ'όσον το 

δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρεία θα παίρνουν αποζηµίωση 

ισόποση προς ποσοστό 16% του ηµίσεως (1/2) του επίσηµου κοµίστρου του 

λεωφορείου Express και του κοµίστρου αστικού λεωφορείου για κάθε 

πραγµατοποιούµενη διαδροµή από ή προς το αεροδρόµιο µεταξύ των ωρών 

23:00 έως 06:30. Η ανωτέρω αποζηµίωση θα καταβάλλεται, µε κατώτατο 

όριο 4 χιλιοµέτρων και ανώτατο 40 χιλιοµέτρων άσχετα εάν η αεροπορική 

εταιρία διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσα ή ταξί. 

δ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι µισθωτοί στους οποίους η Εταιρία παρέχει 

αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για 

µετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους. 

 

Β. Γραφεία Πόλεως Αθηνών 

α. αα) Από 1ης  Ιουλίου 2012 µέχρι 31.12.2012, οι µισθωτοί Γραφείων Πόλεως τα 

οποία βρίσκονται πλησίον του παλαιού αεροδροµίου του Ελληνικού θα 

λαµβάνουν επίδοµα µεταφοράς € 86,11, ββ) από 1.1.2013 µέχρι 31.12.2013 

το επίδοµα µεταφοράς ορίζεται στα € 81,80 και γγ) από 1.1.2014 µέχρι 

31.12.2014 το επίδοµα µεταφοράς ορίζεται στα € 77,71. Το ανωτέρω 

επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας 

αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόµατα 

Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. 

β) αα) Από 1ης  Ιουλίου 2012 µέχρι 31.12.2012, οι µισθωτοί όλων των άλλων 

Γραφείων Πόλεως (εκτός από αυτά που ορίζονται ανωτέρω υπό (α) θα 

λαµβάνουν επίδοµα µεταφοράς € 57,39, ββ) από 1.1.2013 µέχρι 31.12.2013 

το επίδοµα µεταφοράς ορίζεται στα € 54,52 και γγ) από 1.1.2014 µέχρι 

31.12.2014 το επίδοµα µεταφοράς ορίζεται στα €51,79. Το ανωτέρω 

επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας 

αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόµατα 

Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας. 
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γ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι µισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους 

οποίους η Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους 

αυτοκινήτου για µετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους. 

 

Γ. Θεσσαλονίκη 

Για εργαζόµενους που απασχολούνται στη Θεσσαλονίκη το επίδοµα µεταφοράς 

ρυθµίζεται από 01.01.2010 ως ακολούθως : 

α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει µεταφορικό µέσο το οποίο να 

διέρχεται από την κατοικία του εργαζόµενου για να τον µεταφέρει στο 

αεροδρόµιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόµιο στην 

κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του µεταξύ της 06:30 και 23:00 η 

ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία θα καταβάλλει στους εργαζόµενους το 

σχετικό επίδοµα µεταφοράς α) ποσού € 56,24 µηνιαίως, για την περίοδο από 1ης  

Ιουλίου 2012 έως 31.12.2012, β) ποσού € 53,42 µηνιαίως για την περίοδο από 

1.1.2013  έως 31.12.2013 και γ) ποσού € 50,75 µηνιαίως για την περίοδο από 

1.1.2014 έως 31.12.2014. Το ανωτέρω επίδοµα θα καταβάλλεται κατά τη 

διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζοµένου και θα συνυπολογίζεται 

στα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, 

β) Σε περίπτωση που ή εργασία ενός µισθωτού στο αεροδρόµιο λήγει µετά την 

23:00 ή αρχίζει πριν από τη 06:30 και η ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρία δεν 

διαθέτει δικό της µεταφορικό µέσο για να παραλάβει τον εργαζόµενο από την 

κατοικία του ή τον αφήσει σ΄ αυτήν τουλάχιστον 60' πριν από την έναρξη και το 

πολύ 60' λεπτά µετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για 

τη µεταφορά του. 

Εργαζόµενοι που διαθέτουν δικό τους µεταφορικό µέσο και εφ' όσον το 

δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζηµίωση (ανά 

χιλιόµετρο) για κάθε πραγµατοποιούµενη διαδροµή από ή προς το 

αεροδρόµιο µεταξύ των ωρών 23.00 έως 06.30 ισόποση προς ποσοστό 22,2% του 

επίσηµου κοµίστρου του λεωφορείου Express Αερολιµένας-Θεσσαλονίκη και του 

κοµίστρου αστικού λεωφορείου µε κατώτατο όριο 4 χιλιοµέτρων και ανώτατο 

τα 25 χλµ. άσχετα εάν η αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της µεταφορικό 

µέσο ή ταξί. 

γ) Για τους µισθωτούς των Γραφείων Πόλεως η ενδιαφερόµενη εταιρία θα 

καταβάλλει επίδοµα µεταφοράς α) ποσού € 56,24 µηνιαίως, για την περίοδο από 

1ης  Ιουλίου 2012 έως 31.12.2012,β) ποσού € 53,42 µηνιαίως για την περίοδο από 

1.1.2013 έως 31.12.2013 και γ) ποσού € 50,75 µηνιαίως για την περίοδο από 

1.1.2014 έως 31.12.2014. 

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι µισθωτοί στους οποίους η Εταιρία παρέχει 

αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για µετάβαση 
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στον και από τον τόπο εργασίας τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ - ΣΤΟΛΕΣ 

Η πολιτική του τρόπου εµφανίσεως ρυθµίζεται από τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της κάθε µεµονωµένης αεροπορικής εταιρίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ 

Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν 

από τον µισθό των εργαζοµένων µετά την κατά νόµιµο τρόπο εγγραφή 

γι' αυτόν τον σκοπό συγκαταθέσεώς τους, τις τακτικές ή έκτακτες 

εισφορές τους και στη συνέχεια να τις καταβάλλουν στον Ταµία του 

οικείου Συλλόγου Προσωπικού. 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1. Για εργαζοµένους που προσλαµβάνονται την 1η Ιουλίου 2012 ή µετά 

από αυτή την ηµεροµηνία, η αποζηµίωση για την καταγγελία της 

σύµβασης εργασίας ρυθµίζεται σύµφωνα µε το Νόµο που ισχύει την 

παραπάνω ηµεροµηνία. Οι διατάξεις του Νόµου για την καταγγελία 

µε προηγούµενη προειδοποίηση δεν ισχύουν.  

2. Για τους εργαζοµένους στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες που έχουν 

προσληφθεί πριν από την 1η  Ιουλίου 2012 ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Όλοι οι εργαζόµενοι στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες που αποχωρούν 

λόγω συνταξιοδοτήσεως ή αποµακρύνονται λόγω συνταξιοδοτήσεως 

ή των οποίων καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας λαµβάνουν ως 

αποζηµίωση το 100% των ακολούθων τακτικών µηνιαίων αποδοχών 

τους του τελευταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως, 

ανάλογα µε τα ακόλουθα έτη υπηρεσίας των στην ίδια αεροπορική 

εταιρία και µε υπηρεσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

β) Επίσης ως προϋπηρεσία θεωρείται και λαµβάνεται υπόψη για την 

εφαρµογή του παρόντος άρθρου και η υπηρεσία στην Ελλάδα, σε 

οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία, εφόσον ο µισθωτός δεν έλαβε 

αποζηµίωση από έναν ή περισσότερους εργοδότες, βάσει Νόµου ή της 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. 

γ) Ο πίνακας αποζηµιώσεως έχει ως εξής: 
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Χρόνος υπηρεσίας 

 

 

2 µηνών µέχρι 1 έτους 

Άνω του έτους και µέχρι 2  ετών 

3 ετών 

4 ετών 

5 ετών 

6 ετών 

7 ετών 

8 ετών 

9 ετών 

10 ετών 

11 ετών 

12 ετών 

13 ετών 

14 ετών 

15 ετών 

16 ετών 

17 ετών 

18 ετών 

19 ετών 

20 ετών 

21 ετών 

22 ετών 

23 ετών 

24 ετών 

25 ετών 

26 ετών 

27 ετών 

28 ετών 

29 ετών 

30 ετών και άνω 

15 

100% των ακολούθων 

αποδοχών 

 

1 µηνός 

2 µηνών 

3 µηνών 

4 µηνών 

5 µηνών 

6 µηνών 

7 µηνών 

8 µηνών 

9 µηνών 

10 µηνών 

11 µηνών 

12 µηνών 

13 µηνών 

14 µηνών 

15 µηνών 

16 µηνών 

17 µηνών 

18 µηνών 

19 µηνών 

20 µηνών 

21 µηνών 

22 µηνών 

23 µηνών 

 24 µηνών 

25 µηνών 

26 µηνών 

27 µηνών 

28 µηνών 

29 µηνών 

30 µηνών 
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Ο ανώτατος αριθµός µηνών επί τη βάσει των οποίων υπολογίζεται η αποζηµίωση θα 

µειώνεται κατά ένα µισθό κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών ως εξής: 

2013  29 µηνών 

2014  28 µηνών 

2015  27 µηνών 

2016  26 µηνών 

2018  25 µηνών 

2020  24 µηνών 

3. Μισθωτοί που απεχώρησαν, απεβίωσαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή αποµακρύνθηκαν προ της 

ισχύος της παρούσας καλύπτονται ως προς την αποζηµίωση από τη συλλογική σύµβαση 

που ίσχυε κατά τον χρόνο διακοπής της εργασιακής τους σχέσης. 

4. Μετά την συµπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη ο εργοδότης έχει το 

δικαίωµα ν' αποµακρύνει τον εργαζόµενο. 

5. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης  εργασίας  για άλλο λόγο που συνεπάγεται την 

καταβολή αποζηµίωσης στον εργαζόµενο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, θα 

καταβάλλεται αποζηµίωση σε όλο το προσωπικό, υπαλλήλους και εργάτες, µε βάση το 

100% των κλιµάκων της παραγράφου 2.γ του παρόντος άρθρου των τακτικών αποδοχών 

του τελευταίου µήνα απασχόλησης. Στην περίπτωση των εργατών, η βάση υπολογισµού 

των µηνιαίων αποδοχών θα είναι το ηµεροµίσθιο πολλαπλασιασµένο επί 25. 

6. Σε περίπτωση που µεµονωµένες Αεροπορικές Εταιρίες χορηγούν υψηλότερα ποσά 

από την παραπάνω αποζηµίωση, είναι υποχρεωµένες να συνεχίσουν να καταβάλλουν τα 

υψηλότερα ποσά. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

1. Σε περίπτωση που συνταξιοδοτούµενος κατά τις προϋποθέσεις του προηγουµένου άρθρου 

έχει δικαίωµα εκτός από την προαναφερόµενη αποζηµίωση και παροχών καταβλητέων, 

είτε από την εργοδότιδα αεροπορική εταιρία είτε από ασφαλιστικό φορέα ή επιχείρηση λόγω 

ιδιαίτερης σχέσεως και καλύψεως σύµφωνα µε την οποία το ασφάλιστρο ή η σχετική 

συµβολή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εργοδότιδα αεροπορική εταιρία, ο 

συνταξιοδοτούµενος έχει το δικαίωµα να εκλέξει µεταξύ των δύο, δηλαδή της αποζηµιώσεως και 

των παροχών και να προτιµήσει το υψηλότερο από τα δύο ποσά, αποκλειοµένου βεβαίως να λάβει 

και τα δύο. Εφ' όσον ο εργαζόµενος καταβάλλει µέρος ταυ ασφάλιστρου ή της σχετικής συµβολής 

ή η παροχή δεν καταβάλλεται κατά την συνταξιοδότηση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 15, ο εργαζόµενος έχει το δικαίωµα να πάρει και την αποζηµίωση του προηγούµενου 

άρθρου αλλά και τις παροχές. 

Ιδιαίτερες σχέσεις και καλύψεις που υφίστανται και σχετίζονται µε την συνταξιοδότηση δεν 

δύνανται να διακοπούν. 

2. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος δικαιούται πέρα από τα ανωτέρω και άλλων απολαβών που 
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προέρχονται από ασφαλιστική ή άλλη κάλυψη άσχετα µε την συνταξιοδότηση δεν στερείται από 

αυτές και δεν είναι δυνατόν να διακοπούν. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός διακρίνεται από τα καταβαλλόµενα επιδόµατα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

Το οικογενειακό επίδοµα όπως καθορίστηκε την 31.12.2011 Θα καταβάλλεται από την 1η  Ιουλίου 2012 

µειωµένο κατά ποσοστό 5%. 

 

ΕΤΟΣ 2012 

Το οικογενειακό επίδοµα  ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο 

ποσοστό 10% επί βασικού µισθού από 1ης Ιουλίου 2012 € 1.231,69. Εποµένως το ανώτατο ύψος του 

οικογενειακού επιδόµατος καθορίζεται από 1  Ιουλίου 2012 σε € 123,16. 

ΕΤΟΣ 2013 

Το οικογενειακό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο 

ποσοστό 10% επί βασικού µισθού € 1.179,09. Εποµένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού 

επιδόµατος καθορίζεται σε € 117,00. 

 

ΕΤΟΣ 2014 

Το οικογενειακό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο 

ποσοστό 10% επί βασικού µισθού € 1.111,58. Εποµένως το ανώτατο ύψος του οικογενειακού 

επιδόµατος καθορίζεται σε € 111,15. 

Το επίδοµα συζύγου χορηγείται στους διαζευγµένους, σε αυτούς που βρίσκονται σε χηρεία και  

στους φυσικούς γονείς (SINGLE PARENTS) ανεξαρτήτως φύλου, εφ" όσον έχουν τουλάχιστον ένα 

παιδί που δεν έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του εκτός αν µετά τη συµπλήρωση του 18ου 

έτους της ηλικίας του αναλάβει εργασία. ∆εν διακόπτεται η καταβολή επιδόµατος αν το παιδί 

µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του σπουδάζει οπότε η καταβολή συνεχίζεται µέχρι 

της συµπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας του ανεξαρτήτως αν στην περίπτωση αυτή 

εργάζεται. Αν το παιδί είναι ανίκανο για εργασία λόγω υγείας το επίδοµα εξακολουθεί να 

χορηγείται. 

ΑΡΘΡΟ 17  

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ 

1.Με την συµπλήρωση 3 ετών συνεχούς ή διακεκοµµένης υπηρεσίας στην ίδια αεροπορική εταιρία στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό ο µισθωτός δικαιούται επίδοµα για κάθε τριετία. 

 το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του βασικού µισθού µε ανώτατο όριο ποσοστό 3% επί του 
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βασικού µισθού σε € 1.200,00. Εποµένως το ανώτατο ύψος κάθε µιας τριετίας καθορίζεται από 1ης  

Ιουλίου 2012 σε € 36,00. 

2.Η ως άνω διάταξη δεν επηρεάζει το επίδοµα τριετιών, το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί µέχρι την 

υπογραφή της παρούσας, στο υπάρχον προσωπικό. 

3.Το επίδοµα τριετιών το οποίο καταβάλλεται στο προσωπικό µέχρι σήµερα, παραµένει στο ποσό το 

οποίο έχει οριστεί µέχρι την υπογραφή της παρούσας, ενώ, η συµπλήρωση τριετίας, και κάθε 

τριετίας, µετά την υπογραφή της παρούσας υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1. 

4. Οι µισθωτοί, που διέπονται από την παρούσα σύµβαση, δικαιούνται τόσες τριετίες, όσες ο χρόνος 

υπηρεσίας τους διαιρούµενος µε τον αριθµό τρία (3). 

5. Η κάθε τριετία θεωρείται συµπληρωµένη µε την πάροδο τριών ετών από την ηµεροµηνία 

προσλήψεως του µισθωτού και το ποσό που αντιστοιχεί σ' αυτή καταβάλλεται από την αρχή του 

τριµήνου του ηµερολογιακού έτους στο οποίο αυτή συµπληρώνεται. Αρχή του τριµήνου 

θεωρείται η 1η Ιανουαρίου, η 1η Απριλίου, η 1η Ιουλίου και η 1η Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού 

έτους. 

6. Για τον υπολογισµό των τριετιών, λαµβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία, συνεχής ή διακεκοµµένη, 

σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα.  

ΑΡΘΡΟ 18 

ANNUAL INCREMENT, MERIT κλπ. 

1. Σε περίπτωση που το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα πέσει κάτω από 10% θα καταβάλλεται 

µηνιαίο ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης των µηνιαίων αποδοχών που θα ανέρχεται σε 25,00 €, 

µε οποιαδήποτε επωνυµία και αν καταβάλλεται (ANNUAL INCREMENT, MERIT  κλπ.) χωρίς άλλη 

αναπροσαρµογή µέχρι το 2014 και θα ενσωµατώνεται στο βασικό µηνιαίο µισθό. 

2. Εξαιρούνται οι µισθωτοί που εξάντλησαν τη µισθολογική τους κλίµακα στους οποίους το ανωτέρω 

ποσό θα ενσωµατώνεται στο επίδοµα τριετιών. 

3. Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε αεροπορικής εταιρίας, 

προβλέπεται ετήσια αύξηση, η ετήσια αύξηση που προβλέπεται από τη ΣΣΕ δεν θα χορηγείται σε 

περίπτωση που η ετήσια αύξηση που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό είναι 

υψηλότερη ενώ σε περίπτωση που είναι χαµηλότερη θα καταβάλλεται µόνο η διαφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΡΟΦΗΣ 

Σε όλους τους µισθωτούς ανεξαίρετα  καταβάλλεται µηνιαία επίδοµα τροφής που 

υπολογίζεται στα δώρα εορτών και την άδεια.  

Α.  Έτος 2012 

Το επίδοµα τροφής, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2011, δηλαδή στο ποσό των € 122,24, από την 1η 

Ιουλίου 2012 καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό 5%, και καθορίζεται στο ποσό των € 116,12. 

Β.  Έτος 2013 

Το επίδοµα τροφής, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2012, δηλαδή στο ποσό των € 116,12, από την 

1.1.2013 καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό 5%, και καθορίζεται στο ποσό των € 110,31. 
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Γ.  Έτος 2014  

Το επίδοµα τροφής, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2013, δηλαδή στο ποσό των €110,31, από την 

1.1.2014 καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό 5%, και καθορίζεται στο ποσό των € 104,79. ' 

 

ΑΡΘΡΟ 20  

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΑΜΙΑ 

Το επίδοµα ταµία σε ταµίες και µισθωτούς που ασκούν διαχείριση ή διαχειρίζονται χρήµατα, 

εκδίδουν εισιτήρια και/ή φορτωτικές και/ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ενεργούν εισπράξεις ή πληρωµές 

καταργείται. Για τους µισθωτούς οι οποίοι την 1η  Ιουλίου 2012 εισπράττουν επίδοµα ταµία, το ποσό 

που καταβάλλεται ως επίδοµα ταµία θα ενσωµατωθεί στο βασικό µισθό. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών) 

Σε όλους τους µισθωτούς καταβάλλεται επίδοµα ειδικών συνθηκών  

Α. Έτος  2012 

Το επίδοµα ειδικών συνθηκών, όπως έχει καθοριστεί, την 31.12.2011, δηλαδή στο ποσό των € 44,42, 

από την 1η  Ιουλίου 2012 καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό 5%, και καθορίζεται στα ποσό των  

€ 42,19.  

Β. Έτος 2013 

Το επίδοµα ειδικών συνθηκών, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2012, δηλαδή στο ποσό των € 42,19, 

από την 1.1.2013 καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό 5%, και καθορίζεται στο ποσό των € 40,08.  

Γ. Έτος 2014  

Το επίδοµα ειδικών συνθηκών, όπως έχει καθοριστεί την 31.12.2013, δηλαδή στο ποσό των  € 40,09, 

από την 1.1.2014 καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό 5%, και καθορίζεται στο ποσό των € 38,07. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί το κατώτατο ύψος βασικού µηνιαίου 

µισθού και ο οποίος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Κλάδου καθορίζεται από 1ης Ιουλίου  

2012 στο ποσό των € 600,00 χωρίς άλλη αναπροσαρµογή µέχρι 31.12.2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η απασχόληση των εργαζοµένων του κλάδου που απασχολούνται µε µειωµένο ωράριο ρυθµίζεται 

από το Νόµο. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Συµβάσεις εργασίας µισθωτών οι οποίοι έχουν προσληφθεί µε συµβάσεις µειωµένης 

απασχόλησης αορίστου χρόνου αλλά απασχολούνται µονίµως επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες µε 

ωράριο πλήρους απασχόλησης σύµφωνα µε το υποβαλλόµενο κατά νόµο στην Επιθεώρηση Εργασίας 

πρόγραµµα εργασίας µετατρέπονται σε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης εφόσον, κατά το 

διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη, οι ανάγκες της αεροπορικής εταιρίας το επιτρέπουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι υπάλληλοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου θα δικαιούνται τις αυξήσεις που 

προβλέπονται από τη ΣΣΕ, εάν οι αυξήσεις αυτές εµπίπτουν στη διάρκεια της σύµβασης εργασίας 

τους. 

ΑΡΘΡΟ 26  

ΡΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας η ΟΠΑΜ και τα 

επί µέρους Σωµατεία των εργαζοµένων στις ξένες αεροπορικές εταιρίες δεν θα ζητήσουν αυξήσεις 

των ποσών και ποσοστών των βασικών µισθών και επιδοµάτων και δεν θα διεκδικήσουν νέα 

επιδόµατα. Ρητά συµφωνείται κοινωνική ειρήνη µέχρι τις 31.12.2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012 και λήγει την 31.12.2014. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ξ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Μ. 
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MARCO QUAGLIARELLA ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

MOHD ALI MOHD SARHAM Π. ΣΑΜΑΡΑΣ 

 


