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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ 
Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΓΕ ΝΙ ΚΗΣ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΗΣ ΣYΜ ΒΑ ΣΗΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ

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

1. 26.2.1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 276/Β/4.3.1975) 
2. 10/1976 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 671/Β/20.5.1976)
3. 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60/Β/1.2.1977) 
4. 9/1978 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 183/Β/3.3.1978)
5. 6/1979 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 194/Β/27.12.1979)
6. 100/1979 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 1137/Β/27.12.1979)
7. 120/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 1303/Β/24.12.1980) 
8. 1/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 115/Β/19.3.1982) 
9. 14.2.1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 81/Β/20.2.1984)

10. 19.1.1985 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 50/Β/31.1.1985 
11. 13.3.1986 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 123/Β/21.3.1986) 
12. 7/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α ΘΗ ΝΩΩΝ (ΦΕΚ 112/Β/17.3.1987)
13. 21.1.1988 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 40/Β/1.2.1988)
14. 10.3.1989 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 213/Β/23.3.1989)
15. 21.2.1990 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 116/Β/1.3.1990)
16. 3.4.1991 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 10/4.4.1991)
17. 9.6.1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 37/11.6.93)
18. 21.3.1994 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε (Π.Κ. 24/23.3.94)
19. 17.1.1995 ΚOΙ ΝΗ ΣYΜ ΦΩΩ ΝΙΑ (Π.Κ. 7/24.1.95)
20. 2.4.1996  E.Γ.Σ.Σ.Ε (Π.Κ.  9/ 3. 4. 96 - Ι σχύ ει και για το 1997) 
21. 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 12/19.5.1998 - Ι σχύ ει και για το 1999)
22. 23.5.2000 Ε.Γ..Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 31/23.5.2000 - Ι σχύ ει και για το έ τος 2001)
23. 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 19/29.4.2002 -Ισχύει και για το έτος 2003)
24. Τροποποιητική Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  
25. Η από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 16/28.5.2004 - Ισχύει και για το έτος 2005)
26. Η από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 14/13.4.2006 - Ισχύει και για το έτος 2007)
27. Η από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 13/18.4.2008 - Ισχύει και για το έτος 2009)
28. Η από 15.7.2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 14/16.7.2010 - Ισχύει και για τα έτη 2011 

και 2012)
29. Η από 14.5.2013 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 4/14.5.2013)
30. Η από 26.3.2014 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 3/26.3.2014)
31. Η από 29.9.2015 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 7/29.9.2015)
32. Η από 31.3.2016 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 5/3.3.2016)
33. Η από 30.3.2017 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 6/30.3.2017)
34. Η από 28.3.2018 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 6/29.3.2018)
35. Η από 30.12.2019 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 1/9.1.2020)
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Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ
Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Σύν δε σµος Ελ λη νι κών Βι ο µη χα νιών (Σ.Ε.Β.)*
2. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών και Εµπόρων Ελ λά δας 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
3. Ε θνι κή Συ νο µο σπον δία Ελ λη  νι κού Ε µπο ρί ου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
4. Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ερ γα τών Ελ λά δας (Γ.Σ.Ε.Ε.)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Τα κα τώ τα τα ό ρια µι σθών και η µε ρο µι σθί ων (µι σθοί και η µε ρο µί σθια α σφα λεί ας),
α πο τε λούν για τους µε την ι διό τη τα του ερ γά του ή υ παλ λή λου α πα σχο λού µε νους
σε στα θε ρό ερ γο δό τη και α µει βό µε νους κα τά µο νά δα ερ γα σί ας ή µε πο σο στά ή µε
άλ λο σύ στη µα α µοι βής, κα τώ τα τα ό ρια α µοι βής.
Αι δι α τά ξεις της πα ρού σης δεν ε φαρ µό ζο νται καθ`ο λο κλη ρί αν ε πί :

α)  Των πλη ρω µά των των πλοί ων της ε µπο ρι κής ναυ τι λί ας,
β)  Των φορ το εκ φορ τω τών ξη ράς και λι µέ νων, των δι ε πο µέ νων υ πό της νο µο θε σί -

ας ρυθ µί σε ως των εις τους λι µέ νας φορ το εκ φορ τω τι κών ερ γα σιών και της φορ -
το εκ φορ τω τι κής ερ γα σί ας ξη ράς και

γ) Tων ε πί τι µο λο γίω ή κα τά µο νά δα ερ γα σί ας α µει βο µέ νων και εις µη στα θε ρόν
ερ γο δό την α πα σχο λου µέ νων.
Oι οι κι α κοί βοη θοί και το εν γέ νει οι κό σι τον προ σω πι κόν δεν υ πά γε ται εις τας
λοι πάς, πλην των πε ρί α δεί ας, δι α τά ξεις.
Yπό την ε πι φύ λα ξιν της ι σχύ ος της ε πο µέ νης πα ρα γρά φου δεν υ πά γο νται εις
την πα ρού σαν οι α µέ σως εις την καλ λιέρ γει αν γε ωρ γι κών προιό ντων ή εις την
κτη νο τρο φί αν, την α λιεί αν και τας δα σι κάς ερ γα σί ας α πα σχο λού µε νοι.

Κατ` ε ξαί ρε σιν, εις τα γε νι κά κα τώ τα τα ό ρια α πο δο χών συ ντρε χού σης πε ρι πτώ σε -
ως, υ πά γο νται εκ των α µέ σως εις την καλ λιέρ γει αν γε ωρ γι κών προιό ντων και την
κτη νο τρο φί αν α πα σχο λου µέ νων :
α) Oι υ πη ρε τού ντες εις γε ωρ γι κάς και κτη νο τρο φι κάς ερ γα σί ας, α σκου µέ νας

παρ`ε µπο ρι κών ε ται ρειών ή Ν.Π.Δ∆.Δ∆.
β) Oι δι ε πό µε νοι ή δη υ πό συλ λο γι κών συµ βά σε ων ερ γα σί ας, δι αι τη τι κών α πο φά σε -

ων, υ πουρ γι κών α πο φά σε ων ή άλ λων σχε τι κών πρά ξε ων και

* Σηµείωση: Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) δεν υπέγραψε την από
14.5.2013 ΕΓΣΣΕ. Η σύµβαση αυτή υπογράφεται για πρώτη φορά από το Σύνδεσµο
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
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γ) Oι υ πα γό µε νοι εις την α σφά λι σιν του Ι ΚΑ α νε ξαρ τή τως της νο µι κής µορ φής 
υφ’  ήν α σκεί ται η εκ µε τάλ λευ σις παρ’ ή α πα σχο λού νται. (6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών,
άρ θρο 8)

Oι ερ γο δό τες έ χουν υ πο χρέ ω ση να συ µπλη ρώ νουν αυ τά κα τά το τυ χόν πο σό που
υ πο λεί πε ται. (1/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών, άρ θρο 4)
Τα υ πό της πα ρού σης κα θο ρι ζό µε να κα τώ τα τα ό ρια η µε ρο µι σθί ων (η µε ρο µί σθια
α σφα λεί ας) και υ πό τα αυ τάς προ ϋ πο θέ σεις η λι κί ας, α πο τε λούν κα τώ τα τα ό ρια και
δια τους υ πό την ι διό τη τα του ερ γα το τε χνί του α πα σχο λου µέ νους εις στα θε ρόν 
ερ γο δό την και α µοι βο µέ νους κα τά µο νά δα ερ γα σί ας ή ε πί πο σο στοίς ή κατ’ άλ λο 
σύ στη µα α µοι βής, υ πο χρε ω µέ νου του οι κεί ου ερ γο δό τη ό πως συ µπλη ροί ταύ τα 
κα τά το τυ χόν ελ λεί πων πο σόν. Εν προ κει µέ νω οι σχε τι κοί λο γα ρι α σµοί ε κκα θα ρί ζο -
νται κα τά τρί µη νον µε βά σην το πραγ µα το ποι η θέν µέ σον η µε ρο µί σθι ον κα τά τη
διάρ κει α του τρι µή νου ε ξαι ρέ σει της πε ρι πτώ σε ως λύ σε ως της σχέ σε ως ερ γα σί ας
καθ’ οι ον δή πο τε τρό πον ο πό τε η εκ κα θά ρι σις πραγ µα το ποι εί ται κατ’ αυ τήν. 
(παρ. 3 της α πό 26.2.1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY & ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OY
(βλέ πε συ νηµ µέ νο πί να κα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Κατώτατα όρια αποδοχών 2008 και 2009

Α. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της
χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση την ΕΓΣΣΕ των ετών
2006-2007, αυξάνονται ως εξής :
1. Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,45%. 
2. Ό πως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 µε βάση την προηγούµενη

περίπτωση 1, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%.
3. Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009 µε βάση την προηγούµενη

περίπτωση 2, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Β. Με τά τις αυ ξή σεις της προη γού µε νης πα ρα γρά φου Α,  τα νέα γε νι κά κα τώ τα τα

ό ρια µι σθών και η µε ρο µι σθί ων δι α µορ φώ νο νται ως εξής: 
α. Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρώσει τριετή

υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:
Βασικό ηµεροµίσθιο
Από 1ης Ιανουαρίου 2008 ΕΥΡΩΩ 30,40
Από 1ης Σεπτεµβρίου 2008 ΕΥΡΩΩ 31,31
Από 1ης Μαίου 2009 ΕΥΡΩΩ 33,03

β. Υπάλληλοι που δεν έχουν συµπληρώσει τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και
είναι άγαµοι:
Βασικός µισθός
Από 1ης Ιανουαρίου 2008 ΕΥΡΩΩ 680,59
Από 1ης Σεπτεµβρίου 2008 ΕΥΡΩΩ 701,01

Από 1ης Μαίου 2009 ΕΥΡΩΩ 739,57
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Γ. Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται
αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους
υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως
µε το ωράριο απασχολησής τους.

Δ∆. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων παραπάνω και των
επιδοµάτων τριετιών και γάµου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και

στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔ∆ΟΧΩΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009

Ηµεροµίσθιοι 31.12.07 Ποσοστό
αύξησης

1.1.08 Ποσοστό
αύξησης

1.9.08 Ποσ.
αύξ.

1.5.09

Ηµεροµίσθιος άγαµος χωρίς
προϋπηρεσία

29,39 3,45% 30,40 3,00% 31,321 5,50% 33,041

Ηµεροµίσθιο άγαµος 1 τριετία 30,47 3,45% 31,52 3,00% 32,47 5,50% 34,25
Ηµεροµίσθιο άγαµος 2 τριετίες 31,93 3,45% 33,03 3,00% 34,02 5,50% 35,89
Ηµεροµίσθιο άγαµος 3 τριετίες 33,37 3,45% 34,52 3,00% 35,56 5,50% 37,51
Ηµεροµίσθιο άγαµος 4 τριετίες 34,83 3,45% 36,03 3,00% 37,11 5,50% 39,15
Ηµεροµίσθιο άγαµος 5 τριετίες 36,28 3,45% 37,53 3,00% 38,66 5,50% 40,78
Ηµεροµίσθιο άγαµος 6 τριετίες - - 39,05 3,00% 40,22 5,50% 42,43
Ηµεροµίσθιος έγγαµος χωρίς
προϋπηρεσία

32,33 3,45% 33,45 3,00% 34,45 5,50% 36,34

Ηµεροµίσθιο έγγαµος 1 τριετία 33,41 3,45% 34,56 3,00% 35,60 5,50% 37,56
Ηµεροµίσθιο έγγαµος 2 τριετίες 34,87 3,45% 36,07 3,00% 37,16 5,50% 39,20
Ηµεροµίσθιο έγγαµος 3 τριετίες 36,31 3,45% 37,56 3,00% 38,69 5,50% 40,82
Ηµεροµίσθιο έγγαµος 4 τριετίες 37,77 3,45% 39,07 3,00% 40,25 5,50% 42,46
Ηµεροµίσθιο έγγαµος 5 τριετίες 39,22 3,45% 40,57 3,00% 41,79 5,50% 44,09
Ηµεροµίσθιο έγγαµος 6 τριετίες - - 42,09 3,00% 43,35 5,50% 45,74

31.12.07 Ποσοστό
αύξησης

1.1.08 Ποσοστό
αύξησης

1.9.08 Ποσ.
αύξ.

1.5.09

Υπάλληλοι
Υπάλληλος άγαµος χωρίς
προϋπηρεσία

657,89 3,45% 680,59 3,00% 701,001 5,50% 739,561

Υπάλληλος άγαµος 1 τριετία 712,70 3,45% 737,29 3,00% 759,41 5,50% 801,17
Υπάλληλος άγαµος 2 τριετίες 777,49 3,45% 804,31 3,00% 828,44 5,50% 874,01
Υπάλληλος άγαµος 3 τριετίες 842,28 3,45% 871,34 3,00% 897,48 5,50% 946,84
Υπάλληλος έγγαµος χωρίς
προϋπηρεσία

723,68 3,45% 748,65 3,00% 771,11 5,50% 813,52

Υπάλληλος έγγαµος 1 τριετία 778,49 3,45% 805,35 3,00% 829,51 5,50% 875,13
Υπάλληλος έγγαµος 2 τριετίες 843,28 3,45% 872,37 3,00% 898,54 5,50% 947,96
Υπάλληλος έγγαµος 3 τριετίες 908,07 3,45% 939,40 3,00% 967,58 5,50% 1020,80

1. Τα ανωτέρω ποσά δε συµπίπτουν µε τα αναφορόµενα στο κείµενο της ΕΓΣΣΕ
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µεγαλύτερο του πέντε (5).
Ε. Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ ως Προσάρτηµα Α και

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις για τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. διεξήχθησαν σε περιβάλλον
έκτακτων συνθηκών λόγω του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού, που οδήγησε τη χώρα
στην ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης Δ∆ΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ και την υιοθέτηση των
µέτρων  που προβλέπονται στο σχετικό Μνηµόνιο και στο Νόµο 3845/2010.

Οι συνέπειες της κρίσης καθιστούν όσο ποτέ αναγκαίο τον απεγκλωβισµό των
εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων από τον
παραδοσιακό παρεµβατικό ρόλο του κράτους και την ενίσχυση του ρόλου τους στην
διαµόρφωση των κοινωνικών και οικονοµικών αποφάσεων και πολιτικών.

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) είναι το αποφασιστικότερο
για τις οργανώσεις µας µέσο ρύθµισης και διαµόρφωσης πολιτικών, µε
µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική, για τα κυρίαρχα ζητήµατα της εξόδου από την
ύφεση, της αντιµετώπισης της αυξανόµενης ανεργίας, της δηµιουργίας συνθηκών
ανάπτυξης, της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της κρίσιµης για τη χώρα συγκυρίας, τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούν ότι
πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιµο εισόδηµα των µισθωτών, ιδιαίτερα των
χαµηλόµισθων, ανάλογα και µε τις ιδιαίτερες συνθήκες των επιχειρήσεων, για λόγους
κοινωνικής προστασίας αλλά και ενίσχυσης της ιδιωτικής οικονοµίας, που ασφυκτιά
από την έλλειψη ρευστότητας µε συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη µεγάλη αύξηση
της ανεργίας.

Πρωταρχικής σηµασίας θέµα συµφωνήθηκε ότι αποτελεί η διασφάλιση των επί
δεκαετίες παρεχοµένων επιδοµάτων εορτών και άδειας (που είναι γνωστά ως 13ος
και 14ος µισθός) και η ρητή αποδοχή από τους συµβαλλόµενους ότι τα αποδέχονται
ως τακτικές αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).

Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2011-2012

Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της χώρας για τα τρία
έτη διάρκειας της σύµβασης καθορίζονται ως εξής:
Α. Τα κατώτα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της χώρας, όπως

έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε βάση την ΕΓΣΣΕ των ετών 2008-2009
(ΕΓΣΣΕ 2008-2009) αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το
ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.

Β. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της χώρας, όπως θα
έχουν διαµοφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο “Α” της
παρούσας, αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της
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ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός
ανακοινώνεται από τη Eurostat.

Γ. Με σκοπό την ενίσχυση των χαµηλοτέρων εισοδηµάτων, το κατώτατο όριο του
ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών/τριών χωρίς προϋπηρεσία, αυξάνεται από
1.9.2004 µε επί πλέον εφ’ άπαξ ποσό 8 ευρώ µηνιαίως και ο κατώτατος µισθός
των υπαλλήλων χωρίς προϋπηρεσία, µε εφ’ άπαξ ποσό 8,5 ευρώ µηνιαίως
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

Δ∆. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος
άρθρου και των επιδοµάτων τριετιών και γάµου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά
ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του πέντε (5) (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).

Yπο λο γι σµός ε πι δο µά των
Τα ε πι δό µα τα που προ βλέ πο νται α πό Ε θνι κές Γε νι κές Συλ λο γι κές Συµ βά σεις Ερ γα -
σί ας ή ό µοι ας έ κτα σης Δ∆ι αι τη τι κές Α πο φά σεις, υ πο λο γί ζο νται ε πί των γε νι κών κα τω -
τά των ο ρί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων που διαµορφώθηκαν µετά την αύξηση του
προηγούµενου άρθρου (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).
Τα εφ’άπαξ ποσά των 8 ευρώ και των 8,5 ευρώ όπως αναφέρονται ανωτέρω δε
λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του επιδόµατος γάµου. Δ∆ε λαµβάνονται
υπόψη µεταβατικά κατά τον υπολογισµό των επιδοµάτων τριετών στα έτη 2004 και
2005 (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
Συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θε ω ρούν θε τι κή την ε νί σχυ ση της α ντί λη ψης πε ρί συµ µε το -
χής των ερ γα ζο µέ νων στα κέρ δη των ε πι χει ρή σε ων µε τη µορ φή πα ρο χής µε το χών
ή δι α νο µής µέ ρους των κερ δών.
Oι πα ρο χές αυ τές δεν θα κα τα λο γί ζο νται στις νό µι µες α πο δο χές που προ βλέ πουν
οι ε πι χει ρη σι α κές, οι κλα δι κές, οι ο µοι ο ε παγ γελ µα τι κές συµ βά σεις και η ΕΓ ΣΣΕ.
Τα συµ βα λό µε να µέ ρη θα ε πι διώ ξουν την α νεύ ρε ση και προ ώ θη ση ε φαρ µο γής 
κα τάλ λη λων φο ρο λο γι κών και α σφα λι στι κών ρυθ µί σε ων, ώ στε να εν θαρ ρύ νο νται
αυ τά τα συ στή µατ α και να α πο φεύ γο νται η υ πέρ µε τρη φο ρο λο γι κή ε πι βά ρυν ση ή
δυ σµε νείς συ νέ πει ες για τους α σφα λι στι κούς ορ γα νι σµούς (άρ θρο 15, της
23.5.2000 ΕΓ ΣΣΕ)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα συµβαλλόµενα µέρη προσήλθαν σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις για την
κατάρτιση της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. σε περιβάλλον έκτακτων οικονοµικών συνθηκών και
συνεχιζόµενης κρίσης, όπως άλλωστε υπήρχαν και κατά τις διαπραγµατεύσεις για την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2010-2012, που τα µέρη µε πλήρη επίγνωση των ευθυνών τους,
συµφώνησαν και υπέγραψαν.

Στο περιεχόµενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012 επιβλήθηκαν νοµοθετικές παρεµβάσεις,
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όπως, ενδεικτικά, η µείωση κατά 22% των κατώτατων αµοιβών και κατά 32% για τους
νέους, καθώς και η αναστολή ισχύος της ρήτρας για τις τριετίες, ανάµεσα σε άλλα.

Πέραν αυτών των παρεµβάσεων, καίριο πλήγµα στο θεσµό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επέφερε ο
ν. 4093/12, µε τον οποίο περιορίζεται η έκταση ισχύος των µισθολογικών όρων της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µόνο στους εργαζόµενους των επιχειρήσεων, που εκπροσωπούνται από τις
συµβαλλόµενες σ’ αυτήν εργοδοτικές οργανώσεις, νοµοθετείται ευθέως
συγκεκριµένος κατώτατος µισθός και ηµεροµίσθιο και θεσπίζεται νέο σύστηµα
νοµοθετικώς πλέον καθορισµένου κατώτατου µισθού για το µέλλον, αρµοδιότητα που
µέχρι πρότινος είχαν οι συµβαλλόµενες στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οργανώσεις.

Τα µέρη, παρά το ασφυκτικό νέο νοµικό καθεστώς και τα εµπόδια, θεωρούν ιστορική
αναγκαιότητα και πράξη ευθύνης να κρατήσουν ενεργό το θεσµό της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης και να αποκαταστήσουν το δικαιοπολιτικό ρόλο, που αργά
αλλά σταθερά κατακτήθηκε ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο ουσιαστικός Κοινωνικός Δ∆ιάλογος αποτελεί βάθρο της Δ∆ηµοκρατίας και της
κοινωνικής συνοχής τα δε αποτελέσµατα του θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από
όλους.

Στο πλαίσιο αυτό τα µέρη δεσµεύονται να αναλάβουν άµεσα κοινές πρωτοβουλίες
προς την κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του εφιαλτικού προβλήµατος της ανεργίας,
ιδίως για την πάταξη της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, την τροποποίηση του
νέου νοµικού πλαισίου που θέτει σοβαρούς περιορισµούς στη συλλογική αυτονοµία,
την επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., την επεκτασιµότητα
των συλλογικών συµβάσεων για λόγους ίσης µεταχείρισης και αποφυγής αθέµιτου
ανταγωνισµού, το πλαίσιο λειτουργίας της µετενέργειας.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι θα οργανωθεί η µεταξύ τους συζήτηση για τη
διερεύνηση και εξεύρεση λύσεων, µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
της οικονοµίας όχι στην κατεύθυνση του µισθολογικού κόστους αλλά της
διαρθρωτικής πλευράς της (κόστη µεταφορικά, ενεργειακά και άλλα, χωροθέτηση
του φορολογικού καθεστώτος κ.λπ.).

Οι πρωτοβουλίες αυτές φιλοδοξούν να συµβάλλουν και να αποτελούν τη συνεισφορά
των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων στην υπέρβαση της
οικονοµικής κρίσης και στην αναµόρφωση της χώρας.

Τα συµβαλλόµενα µέρη ρτηρώς συµφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της
ΕΓΣΣΕ 2019 µε οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που
έχει επιβληθεί µε νοµοθετική παρέµβαση στο περιεχόµενο των µισθολογικών όρων
των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ, τότε θα ξεκινήσουν άµεσα διαπραγµατεύσεις για τον καθο-
ρισµό των µισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ 20.12.2019).

E.  ΕΠIΔ∆O ΜΑ ΤΑ
1. Τριετιών

Α. Y πάλ λη λοι ε πί σχέ σει ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου, µη υ πα γό µε νοι εις ε τέ ραν 
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ει δι κω τέ ραν συλ λο γι κήν σύµ βα σιν ερ γα σί ας ή α πό φα σιν δι αι τη σί ας, δι και ού νται
δι`ε κά στην τρι ε τί αν υ πη ρε σί ας ή πρου πη ρε σί ας, δι α νυ θεί σης µε τά την συ µπλή -
ρω ση του 19ου έ τους της η λι κί ας των, προ σαυ ξή σε ως εκ πο σο στού 10%, ε πί
του ως ά νω κα τω τά του ο ρί ου βα σι κού µι σθού (Μι σθού α σφα λεί ας) και µέ χρι 
συ µπλη ρώ σε ως τριών τρι ε τιών, ή τοι εν συ νό λω, πο σο στού 30%.
(παρ. 2/26.2.1975 ΕΓ ΣΣΕ)

Β. Ερ γα το τε χνί ται και ερ γα το τε χνί τρι αι α πα σχο λού µε νοι ε πί σχέ σει ερ γα σί ας ι δι -
ω τι κού δι καί ου και µη υ πα γό µε νοι εις ε τέ ραν ει δι κω τέ ραν συλ λο γι κή σύµ βα σιν
ερ γα σί ας ή α πό φα σιν δι αι τη σί ας δι και ού νται µε τά 3ε τή υ πη ρε σί αν ή πρου πη ρε -
σί αν, προ σαυ ξή σε ως εκ πο σο στού 5% ε πί του κα θο ρι ζο µέ νου γε νι κού κα τω τά -
του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου α σφα λεί ας. (26.1.1977 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 2)
Με τά συ µπλή ρω σιν δευ τέ ρας τρι ε τί ας, χο ρη γεί ται και δευ τέ ρα προ σαύ ξη σις εκ
πο σο στού 5%. (παρ. 4 της Δ∆.Α  100/79 του  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Στους ερ γα το τε χνί τες που έ χουν συ µπλη ρώ σει 9ε τή υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία
µε τά την συ µπλή ρω ση το 18ου έ τους της η λι κί ας τους και δεν υ πά γο νται σε άλ -
λη ει δι κώ τε ρη ρύθ µι ση (ΣΣΕ, Δ∆Α ή ΚYΑ), χο ρη γεί ται α πό 1.1.1982 τρί τη τρι ε τία
εκ πο σο στού 5%. που υ πο λο γί ζε ται στο βα σι κό η µε ρο µί σθιο.  (άρ θρο 2, 1/82
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Στους ερ γα το τε χνί τες που έ χουν συ µπλη ρώ σει δω δε κα ε τή υ πη ρε σία ή προϋ πη -
ρε σία και δεν υ πά γο νται σε άλ λη ει δι κό τε ρη ρύθ µι ση (Σ.Σ.Ε, Δ∆.Α, ή Y πουρ γι κή 
Α πό φα ση) χο ρη γεί ται α πό 1.1.1996 τέ ταρ τη τρι ε τία σε πο σο στό 5% που υ πο λο -
γί ζε ται στο βα σι κό η µε ρο µί σθιο.( άρ θρο 4 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 1996)
Α πό 1.1.2001 σε ερ γα το τε χνί τες α πα σχο λού µε νους µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι -
κού δι καί ου και µη υ πα γό µε νους σε άλ λη ει δι κό τε ρη συλ λο γι κή σύµ βα ση ερ γα -
σί ας ή α πό φα ση δι αι τη σί ας χο ρη γεί ται µε τά τη συ µπλή ρω ση 15ε τούς υ πη ρε σί -
ας ή πρου πη ρε σί ας προ σαύ ξη ση πέ µπτης τρι ε τί ας σε πο σο στό 5% που υ πο λο -
γί ζε ται στο ε κά στο τε κα τώ τα το η µε ρο µί σθιο (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).
Στους εργατοτεχνίτες (-τριες) που συµπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο
εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, µε οποιαδήποτε
ιδιότητα και δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθµιση (ΣΣΕ, Δ∆Α ή ΥΑ),
χορηγείται από 1ης-1-2008 και έκτη τριετία ποσοστού 5% (ΣΣΕ 2.4.2008).
Σαν πρου πη ρε σία για την ε φαρ µο γή των α νω τέ ρω δι α τά ξε ων θε ω ρεί ται αυ τή
που δι α νύ θη κε σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, για µεν τους υ παλ λή λους µε τά την
συ µπλή ρω ση του 19ου έ τους της η λι κί ας τους, σε θέ ση και ει δι κό τη τα πα ρεµ -
φε ρή και α νά λο γη µε αυ τή που κα τέ χουν, για δε τους ερ γατ/τες, µε τά την 
συ µπλή ρω ση του 18ου έ τους της η λι κί ας τους, µε ο ποι α δή πο τε ι διό τη τα, µε την
ε πι φύ λα ξη τους µα θη τευ ό µε νους µη χα νο τε χνί τες του κλά δου της σι δη ρο βι ο µη -
χα νί ας. (1/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών άρ θρο 5 )
Τα πο σά που προ κύ πτουν α πό τον υ πο λο γι σµό των πο σο στών λό γω τρι ε τιών 
ερ γατ/τών και υ παλ λή λων στρογ γυ λο ποι ού νται στην ε πό µε νη  α κε ραί α µο νά δα
(άρ θρο 7 της Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 1/82).

2. Γάµου
Σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως φύ λου, χο ρη γεί ται ε πί δο µα
γά µου σε πο σο στό 10%. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις της πα ρα γρά φου 2
της 10/1976 α πό φα σης του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (άρ θρο 4 της α πό 10.3.1989
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).
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«Το ε πί δο µα γά µου υ πο λο γί ζε ται ε πί του κα τω τά του ο ρί ου του βα σι κού µι σθού ή
βα σι κού η µε ρο µι σθί ου, του ο ρι ζο µέ νου υ πό της ε κά στο τε εν ι σχύ οι κεί ας συλ λο -
γι κής συµ βά σε ως, α πο φά σε ως δι αι τη σί ας ή άλ λης δι α τά ξε ως και δεν συµ ψη φί ζε -
ται προς τας τυ χόν υ περ τέ ρας των κα τω τά των ο ρί ων πράγ µα τι κα τα βαλ λό µε νας
α πο δο χάς. Συµ ψη φί ζε ται ό µως εις τού το το τυ χόν κα τα βαλ λό µε νο ε πί δο µα γά µου
ή συ ζύ γου.
O γά µος α πο δει κνύ ε ται διά δη λώ σε ως του µι σθω τού κα τά τον τύ πον του ΝΔ∆
105/69, κα τα τι θε µέ νης εις τον ερ γο δό την, κα τά την πρό σλη ψιν ή συ νε στώ τος του
γά µου.
Συλ λο γι καί συµ βά σεις ερ γα σί ας, α πο φά σεις δι αι τη σί ας ή άλ λες δι α τά ξεις προ -
βλέ που σαι την χο ρή γη σιν ε πι δό µα τος γά µου, εις πο σο στόν ή πά γι ον πο σόν, δεν
θί γο νται διά της πα ρού σης, ε ξα κο λου θού σαι να ι σχύ ουν και να διέ πουν τα της πα -
ρο χής του ε πι δό µα τος τού του εφ`ό σον :
α)  προ βλέ πουν την πα ρο χήν τού του εις τους µι σθω τούς αµ φο τέ ρων των φύ λων

και 
β) το βά σει αυ τών ο φει λό µε νον πο σόν ε πι δό µα τος γά µου εί ναι υ πέρ τε ρον του βά -

σει της πα ρού σης δι α µορ φου µέ νου (παρ. 2 της Δ∆.Α 10/76 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών). »
Τα πο σά που προ κύ πτουν α πό τον υ πο λο γι σµό των πο σο στών λό γω ε πι δό µα τος
γά µου ερ γατ/τών και υ παλ λή λων στρογ γυ λο ποι ού νται στην ε πό µε νη α κε ραί α µο -
νά δα. (άρ θρο 7 της Δ∆.Α 1/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι το επίδοµα γάµου έχει θεσµικό και
καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζόµενους όλης της χώρας, εναρµονίζοντας
τις ισχύουσες στη χώρα µας διατάξεις δικαίου µε τις διεθνώς εφαρµοστέες
αρχές της προστασίας της οικογένειας, της διευκόλυνσης συµµετοχής στην
αγορά εργασίας, της ισότητας των φύλων, της συµφιλίωσης εργασιακής και
οικογενειακής ζωής, της αξιοπρεπούς εργασίας.
Επαναλαµβάνεται και διατηρείται σε ισχύ κωδικοποιηµένη η διάταξη σειράς
προηγούµενων ΕΓΣΣΕ, Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων και κυρωτικών τους νόµων, ότι
το επίδοµα γάµου χορηγείται σε όλους τους µισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου µε
τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 1776/1988, µε το οποίο
κυρώθηκε το άρθρο 5 της από 26.1.1988 ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 14.5.2013).

3. 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.
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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 (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).

4. 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 (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).
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 (ΕΓΣΣΕ 2010)

ΣT. ΛOIΠOI OPOI 

ΆΔ∆ΕΙΕΣ

1. Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου
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, 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 πε ται α πό τον ΑΝ.539/45. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε -
ως τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται µία η µέ ρα ά δει α µε α πο δο χές για κά θε τέ κνο
(9.6.1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., άρ θρο 6).
Η ά δει α γά µου του άρ θρου 6 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 προ σαυξά νε ται σε έ ξι (6) η µέ ρες
για ό σους ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5) η µέ ρες για ό σους 

* Παρατήρηση : Στο κείµενο που κατατέθηκε στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, αναφέρται η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1997 προφανώς εκ παραδροµής
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ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο.
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε α πο δο -
χές (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000).
2. Άδεια µητρότητος
Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τος ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) 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 ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός
πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη -
θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό ώ στε να  
ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής
της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις.
(9.6.1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., άρ θρο 7)
Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά  τον το κε τό (ά δει α
λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται κατ’ 
αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να 
ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993. (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)
3. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών
α. Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται, για χρο νι κό διά στη µα τριάντα (30) µηνών

α πό τον το κε τό, εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα
κα τά µία ώ ρα κά θε µέ ρα. 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) επί πλέον µήνες.
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

β. Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού, δικαιούται  και ο
πατέρας  ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα, προ σκο µίζοντας
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 ώς έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των
φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΕΓΣΣΕ 55.5.2000).

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)
Δ∆ι ευ κρι νί σεις στην ε φαρ µο γή της ά δει ας για την φρο ντί δα παι διών.
Σχε τι κά µε τις ρυθ µί σεις του άρ θρου 9 της α πό 9.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ που α φο ρούν
την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών, τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη δη λώ νουν
ό τι θα προ τρέ ψουν τα µέ λη τους να κα τα βάλ λουν κά θε προ σπά θει α ώ στε να δι -
ευ κο λύ νε ται η συ νεν νόη ση, που αυ τή α παι τεί ται, σχε τι κά µε την χο ρή γη ση αυ -
τών των α δειών.
Ε πί σης θε ω ρούν ό τι οι ρυθ µί σεις αυ τές ό πως βελ τιώ θη καν µε την ΕΓ ΣΣΕ 1993,
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δεν θα πρέ πει να δη µι ουρ γούν δυ σµε νέ στε ρες συν θή κες στην α πα σχό λη ση και
στις ερ γα σι α κές σχέ σεις. (21.3.1994 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., άρ θρο 7)
Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του
παιδιού.
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9
της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η
εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και
χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

4. Γονική άδεια ανατροφής
α. Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι -

στον πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν : α) έ χει συ µπλη ρώ σει έ να χρό νο (1) ερ γα σί ας
στον ί διο ερ γο δό τη και β) ο άλ λος γο νέ ας ερ γα ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους,
δι και ού ται να λά βει γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της α δεί -
ας µη τρό τη τος µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών ε τών .

β. Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως τρι -
σή µι συ µή νες (3,5) για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη σει -
ρά προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι και ού χων, µέ χρι να 
κα λυ φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη ση για
κά θε η µε ρο λο γι α κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των πα ρα γρά φων
2 έ ως 5 του ν.1483/1984.  (9.6.1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. άρ θρο 8)

γ. Σχε τι κά µε τις γο νι κές ά δει ες τα µέ ρη δη λώ νουν ό τι ε πι θυ µούν να ε φαρ µό σουν
και στο ε θνι κό ε πί πε δο τη σχε τι κή Ευ ρω παι κή Συµ φω νία, που υ πε γρά φη το Δ∆ε -
κέµ βριο 1995 µε τα ξύ των Κοι νω νι κών Ε ταί ρων α ξι ο ποιώ ντας τη δυ να τό τη τα, που
πα ρέ χει το Πρω τό κολ λο και η Συµ φω νία Κοι νω νι κής Πο λι τι κής της Συν θή κης της
Ευ ρω παι κής Ε νο ποί η σης.

Η υ λο ποί η ση θα γί νει µέ σω Συµ φω νί ας - Πα ραρ τή µα τος της πα ρού σας ΕΓ ΣΣΕ,
η ο ποί α θα δι ευ ρύ νει τις ι σχύ ου σες µέ χρι σή µε ρα ρυθ µί σεις, που προ βλέ πο νται
α πό το Ν. 1483/84. Τα µέ ρη δε σµεύ ο νται να υ πο γρά ψουν τη σχε τι κή συµ φω νία
ε ντός τριών µη νών α πό την υ πο γρα φή της πα ρού σης ΣΣΕ (άρ θρο 10, ΕΓ ΣΣΕ
96-97).

5. Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζοµένων τα µέρη
συµφωνούν :

α. στην προώθηση της νοµοθετικής ρύθµισης για την καταβολή από τον Δ∆ΛΟΕΜ του
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόµενες και στους
εργαζόµενους που λαµβάνουν τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 
Ν. 1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους
οικείους οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων.



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.

β. για την προώθηση µέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της
αναπλήρωσης, µε ανέργους, εργαζοµένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας
από την εργασίας τους µε άδεια κύησης και λοχείας.

γ. σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης
µητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη
φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη
διάρκεια του θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα 
(ΕΓΣΣΕ 2006-2007).

6. Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και
Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆Α) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της
οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).

7. Άδεια για  ασθένεια εξαρτώµενων µελών 
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. (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου
7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων µελών και καθορίζεται σε
14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η
προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 2.4.2008).

8. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουντην
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 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).
9. Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα  που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παδιού 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 επί πλέον της αδείας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις 
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
10. Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
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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 (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
11. Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
α. Αυ ξά νε ται σε (30) τριά ντα η µέ ρες η ά δει α της πα ρα γρά φου 1 του άρ θρου 2 του

Ν. 1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα -
στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο -
τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή ε πο πευ 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. Η ά δει α
αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χής η µέ ρες ή τµη µα τι κά. (άρ θρ. 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 96-97) 
Η ι διό της του µα θη τού ή σπου δα στού ή φοι τη τού ως και η συµ µε το χή τού του
εις τας ε ξε τά σεις α πο δει κνύ ε ται διά βε βαι ώ σε ως της οι κεί ας Σχο λής, υ πο βαλ λο -
µέ νης υ πό του µι σθω τού προς τον ερ γο δό τη. (6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών & άρ θρο 4
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ‘94 )

β. Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 του
Ν.1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12.4.1996 χο -
ρη γεί ται και στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο
έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α των σπου δών, που
κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ -
τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να.(ΕΓ ΣΣΕ 1998, άρ θρο 6). 

γ. Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να ζη τή σουν α πό κοι νού την αύ ξη ση των      α -
πο δο χών που κα τα βάλ λο νται α πό τον O Α ΕΔ∆ για τις η µέ ρες α δεί ας για συµ µε το -
χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 της ΕΓ ΣΣΕ της 18.5.1998, στο ύ -
ψος των κα τα βαλ λό µε νων α πο δο χών του ερ γα ζό µε νου και σε κά θε πε ρί πτω ση
ό χι κά τω των νο µί µων (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000). 

12. 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 (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
13. Ετήσια κανονική άδεια
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές  
(ΑΝ 539/45, όπως ισχύει) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
14. Επιπλέον άδεια ανάπαυσης
Α πό 1-1-2000 ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο 
ερ γο δό τη ή προϋ 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 ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α τριά ντα (30) ερ γα σί -
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µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή 25 ερ γα σί µων η µε ρών, αν
ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο. (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000, άρ θρο 6)
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και
είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
15. Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον
εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια µε
αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2004-2005). 
16. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσις 
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).
17. 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).
Ερµηνευτική διάταξη
Το δικαίωµα άδειας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ
2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι µόνο στους εξ αίµατος, αλλά και στους
εξ αγχιστείας συγγενείας στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό (ΕΓΣΣΕ 2010).
18. Συµπληρωµατικαί διατάξεις περί αδειών
Αι πρου πο θέ σεις, ό ροι, πε ρι ο ρι σµοί, δι α δι κα σία της πα ρο χής α δειών µετ’ α πο δο -
χών, ως και ο τρό πος υ πο λο γι σµού των α πο δο χών της α δεί ας και του ε πι δό µα τος
α δεί ας, ως ο ρί ζο νται υ πό του ΑΝ 539/45 και των τρο πο ποι η σά ντων και συ µπλη ρω -
σά ντων τού τον νό µων, ι σχύ ουν και εις τας πε ρι πτώ σεις των άρ θρων 3 και 4 της πα -
ρού σης. ΩΩ σαύ τως ι σχύ ουν και ε φαρ µό ζο νται πλή ρως πά σαι αι ευ νοι κώ τε ραι δι α τά -
ξεις των αυ τών ως ά νω νό µων και των εις ε κτέ λε σιν τού των εκ δο θέ ντων δι α ταγ µά -
των και των ι σχύ συλ λο γι κών συµ βά σε ων, α πο φά σε ων δι αι τη σί ας (ε σω τε ρι κών κα -
νο νι σµών ή άλ λων δι α τά ξε ων. (6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών, άρ θρο 5)
Αι δι α τά ξεις των άρ θρων 3 και 4, πλην της παρ. 2, δεν ε φαρ µό ζο νται ε πί των ερ γα -
το τε χνι τών οι κο δό µων, πε ρί των ο ποί ων ο Νό µος 4469/65 "πε ρί χο ρη γή σε ως α πο δο -
χών και ε πι δό µα τος α δεί ας εις τους ερ γα το τε χνί τας οι κο δό µους". 
(6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών, άρ θρο 8 παρ. 6)
Εν πε ρι πτώ σει ε φαρ µο γής συ στή µα τος ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας πέ ντε (5) ερ γα σί µων
η µε ρών, ως ερ γά σι µος η µέ ρα, διά τον προσ δι ο ρι σµόν του χρό νου δι αρ κεί ας της
α δεί ας µετ’ α πο δο χών, λο γί ζε ται και το Σάβ βα το ή η άλ λη η µέ ρα, καθ’ ήν ως εκ του
συ στή µα τος δεν α πα σχο λού νται οι µι σθω τοί. (26.2.1975 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 2 παρ. 5)
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19. Υποστήριξη του εθελοντισµού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004
Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους
Oλυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επιπλέον αυτών που
δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις.
Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα και
είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσής
τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας τις δέκα (10)
ηµέρες.
O χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού
προγράµµος που συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορητείται κατόπιν συµφωνίας µε
τον εργοδότη µετά την 1η Oκτωβρίου 2004.
Oι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι
αυτές, πουθα κατέβαλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδοµα
αδείας (ΕΓΣΣΕ 2002-2003).

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΩΩράριο εβδοµαδιαίας εργασίας

Η διάρ κει α της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων που α πα σχο λού νται σε
ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου ό λης της χώ ρας, ο ρί -
ζε ται σε 40 ώ ρες. Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων πα ρά τον πε ρι ο ρι σµό των ω ρών
ερ γα σί ας τους, δεν µειώ νο νται. Κα τά τα λοι πά ε φαρ µό ζο νται α να λο γι κά οι δι α τά ξεις
του άρ θρου 9 της 1/82 α πό φα σης του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών. (14.2.1984 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 6)

Το άρ θρο 9 της 1/82 ΕΓ ΣΕΕ έ χει ως ε ξής :

1. Η διάρ κει α της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των µι σθω τών που α πα σχο λού νται σε
ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου, ο ρί ζε ται α πό
1.1.1982 σε 41 ώ ρες. 
Η παρ. 2 του άρ θρου 3 της Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Συµ βά σε ως Ερ γα σί ας της
26.2.1975  "πε ρί ε φαρ µο γής των αρ χών ί σης α µοι βής αρ ρέ νων και θη λέ ων, αυ ξή -
σε ως των η µε ρών α δεί ας  α να παύ σε ως των ερ γα τών και κα θι ε ρώ σε ως 45ώ ρου
ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των µι σθω τών", που κυ ρώ θη κε µε το άρ θρο µό νο του
Ν.133/75, ε φαρ µό ζε ται α να λό γως και στην πε ρί πτω ση υ πε ρερ γα σί ας πά νω α πό
τα ό ρια ερ γα σί ας, που κα θο ρί ζο νται α νω τέ ρω.2. ΩΩ ρά ρια ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας,
που ι σχύ ουν ή ε φαρ µό ζο νται και τα ο ποί α εί ναι βρα χύ τε ρα α πό τα κα θο ρι ζό µε να
µε την παρ.1 του πα ρό ντος άρ θρου, δεν θί γο νται. 

3. Η α µοι βή που ο φεί λε ται στους µι σθω τούς, νό µι µα ή συµ βα τι κά για ε βδο µα διαί α
ερ γα σία 42 ω ρών, ο φεί λε ται α πό 1η Ι α νου α ρί ου 1982 για τη διάρ κει α της ε βδο µα -
διαί ας ερ γα σί ας, που κα θο ρί ζε ται µε την παρ. 1 του πα ρό ντος άρ θρου.

4. Oι ερ γο δό τες που θα α πα σχο λούν τους µι σθω τούς τους, πά νω α πό τα ό ρια ε βδο -
µα διαί ας ερ γα σί ας που κα θο ρί ζο νται µε το άρ θρο αυ τό, υ πο χρε ώ νο νται να κα τα -
βάλ λουν συ µπλη ρω µα τι κή α µοι βή ως ε ξής :
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α. Α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 1982 µέ χρι 31 Δ∆ε κεµ βρί ου 1982 για την 42η ώ ρα το ω ρο -
µί σθιο που α ντι στοι χεί σ’ αυ τή α πλό και για κά θε ώ ρα υ πε ρερ γα σί ας πά νω
α πό 42 ώ ρες και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως 48 ω ρών ε βδο µα διαί ως, προ συ α ξη µέ -
νο κα τά 25%.

β. Α πό 1η Ι α νου α ρί ου 1983 για κά θε ώ ρα ερ γα σί ας πά νω α πό 41 ώ ρες και µέ χρι
συ µπλη ρώ σε ως 48 ω ρών ε βδο µα διαί ως το η µε ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο κα τά
25%.

5. Oι  δι α τά ξεις του άρ θρου 5 της Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας
της 26-2-1975 "πε ρί της ε φαρ µο γής των αρ χών της ί σης α µοι βής αρ ρέ νων και θη -
λέ ων, αυ ξή σε ως των η µε ρών α δεί ας α να παύ σε ως των ερ γα τών και κα θι ε ρώ σε ως
45ώ ρου ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας µι σθω τών", που κυ ρώ θη κε µε το άρ θρο  µό νο του
Ν.133/75 κα θώς και οι δι α τά ξεις των παρ. 4 και 5 του άρ θρου 6 και των παρ. 3, 4,
5, 6, 7 και 8 του άρ θρου 7 της υπ’ α ριθ µόν 6/79 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών "πε -
ρί αυ ξή σε ως των γε νι κών κα τω τά των ο ρί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων και ρυθ µι σε -
ως ε τέ ρων θε µά των ερ γα σί ας των µι σθω τών α πά σης της χώ ρας" που κυ ρώ θη κε
µε το άρ θρο 15 του Ν.1082/1980  ι σχύ ουν α να λό γως και για την ε φαρ µο γή της
α πο φά σε ως αυ τής. (1/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών άρ θρο 9)

Y πό τους πε ρι ο ρι σµούς του άρ θρου 6, η πέ ραν των 45 ω ρών ε βδο µα διαί ως α πα σχό -
λη ση του µι σθω τού και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 48ώ ρου, α πό κει ται εις  την κρί σιν
του ερ γο δό του, του µι σθω τού υ πο χρε ου µέ νου εις την πα ρο χήν ερ γα σί ας. (παρ. 2
άρ θρο 3, 26.7.1975 ΕΓ ΣΣΕ)

Oι δι α τη ρού µε νες δι α τά ξεις που α να φέ ρο νται πιό πά νω α πό το άρ θρο 9 της 1/82
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών έ χουν ως ε ξής:

Άρ θρο 5, της 26.2.1975.
1. Προ κει µέ νου πε ρί των ε πί µι σθώ α µει βο µέ νων µι σθω τών, διά την ε ξεύ ρε σιν του ω -

ρο µι σθί ου των, τα 6/25 του συ µπε φω νη µέ νου ή νο µί µου µι σθού δι αι ρού νται διά
του α ριθ µού 45. Δ∆ιά την ε ξεύ ρε σιν του ω ρο µι σθί ου των ε πί η µε ρο µι σθί ων α µει βο -
µέ νων µι σθω τών, το  πο σόν των 6 πλή ρων (συ µπε φω νη µέ νων ή νο µί µων) η µε ρο µι -
σθί ων δι αι ρεί ται ο µοί ως διά του α ριθ µού 45. Καθ’ ό µοι ον τρό πο ε ξευ ρί σκε ται το
ω ρο µί σθιο των διά µει κτού συ στή µα τος α µει βο µέ νων µι σθω τών. Ε πί µι σθω τών, δι
ους ι σχύ ει ή ε φαρ µο ζε ται ω ρά ριο ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ελ λά σον των 45 ω ρών,
ο δι αι ρέ της ο ρί ζε ται ί σος προς τον α ριθ µό των ω ρών της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας
των.

2. Αι δι α τά ξεις της προη γου µέ νης πα ρα γρά φου ε φαρ µό ζο νται α να λό γως α πό της αυ -
τής η µε ρο µη νί ας, ή τοι : 1η Ι ου λί ου 1975, διά τον υ πο λο γι σµόν, τό σο της συ µπλη -
ρω µα τι κής α µοι βής διά υ πε ρερ γα σί ας πέ ραν των 45 ω ρών, ό σον και κα τά πά σαν
πε ρί πτω ση προσ δι ο ρι σµού του ω ρο µι σθί ου, ως ε πί των πε ρι πτώ σε ων 
υ πο λο γι σµού της α µοι βής και της προ σαυ ξή σε ως διά υ πε ρω ρι α κήν ερ γα σί αν και
των προ σαυ ξή σε ων διά ερ γα σί αν κα τά τας Κυ ρι α κάς, ε ξαι ρε τέ ας και νυ κτε ρι νάς
ώ ρας. 
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Παρ. 4 και 5, άρ θρου 6 της 6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών:
4. Ε πί των ε πι χει ρή σε ων, εκ µε ταλ λεύ σε ων ή ερ γα σιών, των ο ποί ων η συ νε χής λει -

τουρ γία, ε πι βαλ λο µέ νη εκ της φύ σε ως αυ τών, πρέ πει να ε ξα σφα λί ζε ται διά δι α δο -
χι κών ε ναλ λα γών προ σω πι κού, ε φαρ µό ζο νται α πο κλει στι κώς οι δι α τά ξεις του ΠΔ∆
της 27ης Ι ου νί ου-4ης Ι ου λί ου 1932 “πε ρί κω δι κο ποιή σε ως και συ µπλη ρώ σε ως των
πε ρί 8ώ ρου ερ γα σί ας δι α τά ξε ων” ως αύ ται ι σχύ ουν νυν συ µπλη ρω µα τι κώς δε οι
δι α τά ξεις του άρ θρου 7 της πα ρού σης. 

5. Ε πί του προ σω πι κού κι νή σε ως των α στι κών και υ πε ρα στι κών λε ω φο ρεί ων, των 
η λε κτρο κι νή των λε ω φο ρεί ων, των α τµη λά των, δη ζε λο κι νή των και η λε κτρο νι κή των
σι δη ρο δρό µων, ως και ε πί των ο δη γών, συ νο δη γών και βοη θών των φορ τη γών αυ -
το κι νή των δη µό σι ας χρή σε ως, των του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων, των α γο ραί ων   ε πι -
βα τι κών αυ το κι νή των και των τα ξί, ε φαρ µό ζο νται α πο κλει στι κώς αι πε ρί αυ τών ι -
σχύ ου σαι δι α τά ξεις πε ρί χρο νι κών ο ρί ων ερ γα σί ας, συ µπλη ρω µα τι κώς δε οι δι α -
τά ξεις του άρ θρου 7 της πα ρού σης. 

Παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρ θρου 7,της 6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών.
3. Ε άν αι, πέ ραν των υ πό του άρ θρου 6 της πα ρού σης ο ρι ζο µέ νων, ώ ραι α πα σχο λή -

σε ως του µι σθω τού ε µπί πτουν εις τα ό ρια της νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας ή της ερ γα σί -
ας κα τά Κυ ρι α κάς  και ε ξαι ρε σί µους  η µέ ρας, ε κτός του κα τά την προη γού µε νην
πα ρά γρα φον ω ρο µι σθί ου, µε τά των επ’ αυ τού τυ χόν προ σαυ ξή σε ων, ο φεί λο νται
και αι προ σαυ ξή σεις, αι ο ποί αι  προ βλέ πο νται υ πό των κει µέ νων δι α τά ξε ων διά νυ -
κτε ρι νήν ερ γα σί αν και ερ γα σί αν κα τά Κυ ρι α κάς και ε ξαι ρε σί µους η µέ ρας.

4. Ε πι φυ λασ σο µέ νων των δι α τά ξε ων της ε πο µέ νης πα ρα γρά φου, µι σθω τοί ε πι χει ρή -
σε ων, εκ µε ταλ λεύ σε ων ή ερ γα σιών, των ο ποί ων η συ νε χής λει τουρ γία, ως εκ της
φύ σε ως αυ τών, πρέ πει να ε ξα σφα λί ζε ται διά δι α δο χι κών ε ναλ λα γών προ σω πι κού,
α πα σχο λού µε νοι πέ ραν των υ πό της παρ.1 του προη γου µέ νου άρ θρου    ο ρι ζο µέ -
νων ο ρί ων και µέ χρι του κα τά τας κει µέ νας δι α τά ξεις α νω τά του τοι ού του, δι και ού -
νται προ σθέ τως της κα νο νι κής των α µοι βής, των υ πό της παρ.2 του πα ρό ντος άρ -
θρου προ βλε πο µέ νων η µε ρο µι σθί ων καθ’ ε βδο µά δα, κα τά τας εν αυ τή δι α κρί σεις.

5. Ε πί των κα τά την προη γού µε νην πα ρά γρα φον ε πι χει ρή σε ων, εκ µε ταλ λεύ σε ων ή
ερ γα σιών, ε πι τρέ πε ται η α πα σχό λη σις των µι σθω τών πέ ραν του α νω τά του ο ρί ου
της η µε ρή σι ας ερ γα σί ας, ως και του υ πό του προη γου µέ νου άρ θρου ο ρι ζο µέ νου
ο ρί ου ε βδο µα διαί ας τοι αύ της, ά νευ κα τα βο λής προ σθέ του τι νός α µοι βή ςυ υ πό
την   πρου πό θε σιν ό τι ο µέ σος ό ρος των ω ρών ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας, υ πο λο γι -
ζό µε νος ε πί πε ριό δου ο κτώ (8) το πο λύ ε βδο µά δων, δεν υ περ βαί νει τον α ριθ µόν
των υ πό του προη γου µέ νου άρ θρου ο ρι ζο µέ νων ω ρών ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας.

6. Ε πί µι σθω τών, πε ρί των ο ποί ων η παρ.5 του προη γού µε νου άρ θρου, α πα σχο λου -
µέ νων πέ ραν των υ πό της πα ρα γρά φου 1 του αυ τού άρ θρου ο ρι ζο µέ νων ω ρών 
ε φαρ µό ζο νται α να λό γως αι δι α τά ξεις της παρ. 4 του πα ρό ντος άρ θρου.

7. Αι πε ρί κα τα βο λής συ µπλη ρω µα τι κής α µοι βής δι α τά ξεις της παρ.2 του πα ρό ντος
άρ θρου, δεν έ χουν ε φαρ µο γήν ε πί των µι σθω τών των α µει βο µέ νων κατ’ άλ λο σύ -
στη µα, πλην του ε πί µι σθώ ή η µε ρο µι σθίω. Προ κει µέ νου, ό µως πε ρί µι σθω τών 
α µει βο µέ νων διά µι κτού συ στή µα τος, αι α νω τέ ρω δι α τά ξεις  ε φαρ µό ζο νται α να λό -
γως, προσ δι ο ρι ζο µέ νου του ο φει λο µέ νου ω ρο µι σθί ου και της επ’ αυ τού προ σαυ -
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ξή σε ως ε πί τη βά σει του συ µπε φω νη µέ νου ή νο µί µου τα κτι κώς ή πε ρι ο δι κώς 
κα τα βαλ λο µέ νου µι σθού ή η µε ρο µι σθί ου.

8. Εν πε ρι πτώ σει µειώ σε ως των ω ρών ερ γα σί ας µέ χρι του κα τά την παρ.1 του προη -
γου µέ νου άρ θρου ο ρί ου ε βδο µα διαί ως, οι κα τά µο νά δα ερ γα σί ας ή κατ’ άλ λο 
σύ στη µα, πλην του ε πί µι σθώ ή η µε ρο µι σθίω, α µει βό µε νοι µι σθω τοί δι και ού νται 
καθ’ ε βδο µά δα της τυ χόν προ κυ πτού σης δι α φο ράς µε τα ξύ του, κα τά το ε φαρ µο -
ζό µε νον σύ στη µα α µοι βής των, προιό ντος και του ε ξα πλα σί ου του γε νι κού κα τω -
τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου ή του κα τά την οι κεί αν Συλ λο γι κήν Σύµ βα σιν κα τω τά του
ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου της ει δι κό τη τός των.

Άρ θρο 8 παρ. 5 της 6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
Αι δι α τά ξεις των άρ θρων 6 και 7 της πα ρού σης δεν ε φαρ µό ζο νται ε πί του ι πτα µέ νου
προ σω πι κού ε να ε ρί ων µε τα φο ρών.
Άρ θρο 14 της 23.5.2000 ΕΓ ΣΣΕ
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη, α φού έ λα βαν υ πό ψη τις  θέ σεις των εκ προ σώ πων τους στην
κοι νή ε πι τρο πή ε µπει ρο γνω µό νων, που συ γκρο τή θη κε µε την α πό φα ση τους της
30.7.1999, δεν συµ φώ νη σαν να πε ρι λη φθεί ρή τρα ε φαρ µο γής της 35ω ρης ε βδο µα -
διαί ας α πα σχό λη σης χω ρίς µεί ω ση των α πο δο χών, στην ΕΓ ΣΣΕ των ε τών 2000 και
2001.
Κα τά τις δι α πραγ µα τεύ σεις ε ξε τά σθη κε το 35ω ρο και ό λες οι συ νέ πει ες της ε φαρ µο -
γής τους.
Η ΓΣΕΕ δή λω σε ό τι πα ρά τη δι α φω νία, το θέ µα πα ρα µέ νει σε εκ κρε µό τη τα για δι α -
πραγ µά τευ ση και α γω νι στι κή δι εκ δί κη σή του, διό τι θε ω ρεί ό τι η σω στή ε φαρ µο γή του
θα συµ βάλ λει ου σι α στι κά στην κα τα πο λέ µη ση της α νερ γί ας και στη βελ τί ω ση της
ποιό τη τας ζω ής των ερ γα ζο µέ νων.
Oι ερ γο δο τι κές ορ γα νώ σεις δή λω σαν ό τι θε ω ρούν το 35ω ρο ε πι βλα βές για την  α ντα -
γω νι στι κό τη τα της ελ λη νι κής οι κο νο µί ας και κα τά συ νέ πει α πι στεύ ουν ό τι θα αυ ξή σει
α ντί να µειώ σει την α νερ γία. (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

2. Εβδοµάδα πέντε εργασίµων ηµερών - συστήµατα εβδοµαδιαίας εργασίας

α. Κα τά την µε τα βα τι κή πε ρί ο δον, ή τοι α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 1975 µέ χρι 30 Ι ου νί ου
1978, ε πι τρέ πε ται υ πέρ βα σις του α νω τά του ο ρί ου της η µε ρη σί ας ερ γα σί ας  µέ -
χρι µί ας (1) ώ ρας και τριά κο ντα πέ ντε (35)  λε πτών, της υ περ βά σε ως ταύ της, µη
λο γι ζο µέ νης ως υ πε ρω ρί ας, υ πό την πρου πό θε σιν  ό τι αι κα τά το άρ θρον 8 υ πο -
κεί µε ναι ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις ή ερ γα σί αι:

ι. Δ∆εν α πα σχο λούν τους υ πο κεί µε νους µι σθω τούς κα τά το Σάβ βα τον ή κα τά
µί αν άλ λην ερ γά σι µον η µέ ραν της ε βδο µά δος.

ιι. Κα τα βάλ λουν πλή ρες το η µε ρο µί σθι ον των η µε ρών τού των.

ιιι. Το σύ νο λον των ω ρών α πα σχο λή σε ως, καθ’ ε βδο µά δα, δεν υ περ βαί νει τας 
48 ώ ρας.

β. Α πό της 1ης Ι ου λί ου 1978 η κα τά την προη γού µε νην πα ρά γρα φον, υ πέρ βα σις
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του α νω τά του ο ρί ου της η µε ρη σί ας ερ γα σί ας πε ρι ο ρί ζε ται εις µί αν µό νον ώ ραν,
καθ’  ε κά στην.

Α πό της αυ τής η µε ρο µη νί ας, 1Ι ου λί ου 1978, ε πι τρέ πε ται, κα τά την κρί σιν των
υ πο κει µέ νων ερ γο δο τών, η µε χρι τριών ω ρών ε βδο µα διαί ως, πέ ραν του 45ώ ρου
ερ γα σί ας, υ πε ρω ρι α κή α πα σχό λη σις των µι σθω τών, ή τις δεν συµ ψη φί ζε ται εις τα,
κα τά τας κει µέ νας δι α τά ξεις, ε πι τρε πό µε να ό ρια υ πε ρω ρι α κής α πα σχο λή σε ως.

γ. Y πό τας πρου πο θέ σεις των ε δα φί ων α’  και  β’  της πα ρα γρά φου 1 του πα ρό ντος
άρ θρου ε πι τρέ πε ται η υ περ βα σις του α νω τά του ο ρί ου της η µε ρη σί ας ερ γα σί ας
και δή µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως η µε ρη σί ως 9ώ ρου ερ γα σί ας, εις ε πι χει ρή σεις, εκ µε -
ταλ λεύ σεις ή ερ γα σί ας, εις άς ι σχύ ει ή ε φαρ µό ζε ται ω ρά ρι ον ε βδο µα διαί ας 
ερ γα σί ας έ λασ σον των 45 ω ρών, υ πό τον πρό σθε τον ό ρον ό τι δεν ε πέρ χε ται προ -
σαύ ξη σις του ι σχύ ο ντος ή ε πέρ χε ται ε παύ ξη σις του ι σχύ ο ντος ή ε φαρ µο ζο µέ νου
ω ρα ρί ου ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας πέ ντε (5) ερ γα σί µων η µε ρών, υ πό τους πε ρι ο -
ρι σµούς και πρου πο θέ σεις του πα ρό ντος άρ θρου, α πό κει ται εις την κρί σιν του
ερ γο δό του.
Κα τά πά σαν πε ρί πτω σιν διά του πα ρό ντος άρ θρου  δεν θί γε ται η ι σχύς του 
άρ θρου 3 παρ. 1 του ΝΔ∆ 4020/59. (άρ θρο 6, 26.2.1975 ΕΓ ΣΣΕ)

3. Μερική απασχόληση
α. Στους ερ γα ζό µε νους που κα λύ πτο νται α πό σχέ ση ερ γα σί ας µε µε ρι κή α πα σχό -

λη ση  πα ρέ χο νται :
• Δ∆υ να τό τη τες συµ µε το χής στις δρα στη ριό τη τες της ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι -

σης που  ε φαρ µό ζει η ε πι χεί ρη ση κά τω α πό συν θή κες α νά λο γες, µε ε κεί νες
που α φο ρούν τους ερ γα ζό µε νους πλή ρους α πα σχό λη σης και α ο ρί στου 
χρό νου.

• Oι ί δι ες κοι νω νι κές υ πη ρε σί ες που υ πάρ χουν στην διά θε ση των άλ λων ερ γα -
ζο µέ νων στην ε πι χεί ρη ση.

• Ί ση (α να λο γι κή) µε τα χεί ρι ση µε τους ερ γα ζό µε νους µε πλή ρη α πα σχό λη ση
και σύµ βα ση α ο ρί στου χρό νου, ως προς την ε τή σια ά δει α, τις α πο ζη µιώ σεις,
τα ε πι δό µα τα, τα προ γράµ µα τα πρό σθε της κοι νω νι κής α σφά λι σης.

β. Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα ζη τή σουν α πό τον O.Α.Ε.Δ∆. την τή ρη ση και δη µο σι ο -
ποί η ση κα τα στά σε ων για ζη τού µε νες θέ σεις µε ρι κής α πα σχό λη σης.

γ. Η ερ γο δο τι κή πλευ ρά ε νη µε ρώ νει τους εκ προ σώ πους των ερ γα ζο µέ νων για τον
α ριθ µό των α πα σχο λου µέ νων µε µε ρι κή α πα σχό λη ση σε σχέ ση µε την ε ξέ λι ξη
του συ νό λου των ερ γα ζο µέ νων, κα θώς και για τις προ ο πτι κές πρό σλη ψης ερ γα -
ζο µέ νων µε πλή ρη α πα σχό λη ση. (9.6.1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., άρ θρο 5)

4. Μείωση χρόνου εβδοµαδιαίας εργασίας
Οι Πρόεδροι των συµβαλλοµένων Οργανώσεων θα συναντηθούν εκ νέου, µετά την
τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, για να συζητήσουν τη µείωση του
χρόνου εργασίας σε συνδυασµό µε ρυθµίσεις εκ µέρους της Πολιτείας, οι οποίες
θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη της
Ελληνικής Οικονοµίας (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
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5. Υπερωριακή απασχόληση
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να υποβάλλουν κοινό αίτηµα στην Κυβέρνηση
για την απαλλαγή από την υποχρέωση αναγγελίας και λήψης αδείας για υπερωρίες
που αφορούν την 44η και 45η ώρα της εβδοµάδος, διατηρουµένου του ισχύοντος
ύψους της αµοιβής τους (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΟΑΕΔ∆)

1. Εισφορά για την καταπολέµηση της ανεργίας
Ε πι πλέ ον των νο µο θε τη µέ νων ερ γο δο τι κών και ερ γα τι κών ει σφο ρών στον Oρ γα νι -
σµό Α πα σχο λή σε ως Ερ γα τι κού Δ∆υ να µι κού (O Α ΕΔ∆), συµ φω νεί ται η κα τα βο λή σε ει -
δι κό λο γα ρι α σµό του O Α ΕΔ∆ - µε τον ι σχύ ο ντα µη χα νι σµό εί σπρα ξης α πό 1.9.1993
και ε φε ξής, πρό σθε της ερ γο δο τι κής ει σφο ράς 0,50% και πρό σθε της ερ γα τι κής 
ει σφο ράς 0,20% µε προ ο ρι σµό την ε νί σχυ ση προ γραµ µά των α ντι µε τώ πι σης της
α νερ γί ας. Τα πο σο στά αυ τά θα υ πο λο γί ζο νται για ό λους τους ερ γα ζό µε νους ε πί του
ι σχύ ο ντος κά θε φο ρά κα τω τά του βα σι κού η µε ρο µι σθί ου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Μι κτή ο µά δα ερ γα σί ας α πο τε λού µε νη α πό 3 εκ προ σώ πους της Γ.Σ.Ε.Ε. και α πό
έ να εκ πρό σω πο του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε και της Ε.Ε.Σ.Ε, θα µε λε τή σει και θα 
ει ση γη θεί τους τρό πους α ξι ο ποί η σης και δι α χεί ρι σης των α νω τέ ρω προ σθέ των 
ει σφο ρών.
Η πρω το βου λία και ευ θύ νη  αυ τών των ρυθ µί σε ων α νή κει στα συµ βαλ λό µε να µέ ρη
τα ο ποί α θα ζη τή σουν και τη συ νερ γα σία των αρ µο δί ων κρα τι κών φο ρέ ων.
Oι πό ροι θα δι α τε θούν για την ε νί σχυ ση των µα κρο χρό νια α νέρ γων, των νέ ων που
δεν µπο ρούν να βρουν δου λειά, τη χρη µα το δό τη ση ε κτά κτων προ γραµ µά των ε νί -
σχυ σης των α νέρ γων ή κά λυ ψης των ι δι αι τέ ρων προ βλη µά των που α ντι µε τω πί ζουν
οι ερ γα ζό µε νοι των πε ρι ο χών που βρί σκο νται σε κρί ση, και την ε πα νέ ντα ξη των
α νέρ γων στον πα ρα γω γι κό µη χα νι σµό µέ σα α πό ποι κί λους τρό πους που θα έ χουν
τον  ί διο σκο πό.
Η ο µά δα δε σµεύ ε ται να ο λο κλη ρώ σει το έρ γο της µέ χρι 30.8.1993.
Σε πε ρί πτω ση ου σιώ δους βελ τιώ σε ως των δει κτών α νερ γί ας τα συµ βαλ λό µε να 
µέ ρη θα ε πα νε ξε τά σουν το θέ µα. (9.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 3)
α. Για την ου σι α στι κή ο λο κλή ρω ση του άρ θρου 3 της ΕΓ ΣΣΕ 1993, τα µέ ρη δη λώ -

νουν ό τι ε πι θυ µούν τα χεί α νο µο θε τι κή ρύθ µι ση µε την φρο ντί δα του Yπουρ γεί -
ου Ερ γα σί ας. Για το λό γο αυ τό συµ φω νούν να µε ρι µνή σουν α πό κοι νού για την
προ ώ θη ση του σχε τι κού νο µο σχε δί ου.

β. Σύµ φω να µε το πα ρα πά νω α να φε ρό µε να άρ θρο της ΕΓ ΣΣΕ 1993 οι πό ροι α πό
την σ` αυ τό προ βλε πό µε νη ει σφο ρά µα κρο χρό νια ά νερ γων, των νέ ων που δεν
µπο ρούν να βρουν δου λειά, των α νέρ γων µε δυ σκο λία πρό σβα σης στην α γο ρά
ερ γα σί ας λό γω η λι κί ας και  ι διαί τε ρα ό σων βρί σκο νται στην τε λευ ταί α πε ντα ε τία
πριν α πό την συ ντα ξι ο δό τη σή τους, τη χρη µα το δό τη ση ε κτά κτων προ γραµ µά -
των ε νί σχυ σης των α νέρ γων ή κά λυ ψης των  ι δι αι τέ ρων προ βλη µά των που α ντι -
µε τω πί ζουν οι ερ γα ζό µε νοι των πε ρι ο χών που βρί σκο νται σε κρί ση, και την ε πα -
νέ ντα ξη των α νέρ γων στον πα ρα γω γι κό µη χα νι σµό µέ σα α πό ποι κί λους τρό πους
που θα έ χουν τον ί διο σκο πό. (21.3.1994 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 8)
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γ. Μακροχρόνια άνεργοι
Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής των ανέργων και
µε δεδοµένο ότι τα καταβαλλόµενα επιδόµατα υπολείπονται των απαιτούµενων
για τα ελάχιστα µέσα διαβίωσης, τα συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν να
προωθήσουν από κοινού την επιµήκυνση του χρόνου επιδότησης των
µακροχρόνια ανέργων κατά 50%, µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψή τους 
(ΕΓΣΣΕ 2010).

δ. Προγράµµατα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά χαµηλόµισθων και
ανέργων
Κάθε εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή ποσού είκοσι (20) ευρώ ετησίως
για κάθε εργαζόµενο που απασχολεί, µε σκοπό τη δηµιουργία προγραµµάτων
φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παιδιών χαµηλόµισθων εργαζόµενων
και ανέργων. 
Η ευθύνη για τον καθορισµό του πλαφόν του ατοµικού µηναίου εισοδήµατος
των εργαζόµενων και των ανέργων, που θα δικαιούνται την παροχή αυτή, καθώς
και κάθε άλλη απαραίτητη εξειδίκευση για την εφαρµογή αυτού του άρθρου
ανήκει στα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία θα ορίσουν και το Φορεά που θα
διαχειρίζεται τα ποσά που θα εισπράττονται  (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).

2. Ι α τρο φαρ µα κευ τι κή πε ρίθαλ ψη α νέρ γων νέων
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη, α να γνω ρί ζο ντας την α νά γκη πα ρο χής ι α τρο φαρ µα κευ τι κής
πε ρί θαλ ψης στους α νέρ γους νέ ους έ ως 29 ε τών, οι ο ποί οι δεν έ χουν κά λυ ψη α πό
δη µό σιο φο ρέα κοι νω νι κής α σφά λι σης, α πο φα σί ζουν την κά λυ ψη αυ τής α πό πό -
ρους του ΛΑ ΕΚ και ει δι κό τε ρα α πό το πε ρί α νερ γί ας τµή µα του, µέ σω προ γραµ µα -
τι κής συµ φω νί ας µε το Ι ΚΑ και µε τά α πό σχε τι κή µε λέ τη των οι κο νο µι κών δε δο µέ -
νων. (άρ θρο 7, ΕΓ ΣΣΕ 1998-9)
3. Κάλυψη από το ΛΑΕΚ ασφαλιστικών εισφορών ηλικιωµένων µακροχρόνια
ανέργων
O ρι στι κο ποι εί ται, µε τά α πό µε λέ τη των δε δο µέ νων που προη γή θη κε, η ο µό φω νη
α πό φα ση των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών για την κά λυ ψη α πό τον ΛΑ ΕΚ των υ πο λει πό -
µε νων α σφα λι στι κών ει σφο ρών α νέρ γων µα κράς δι αρ κεί ας, που βρί σκο νται στο
στά διο κο ντά στη σύ ντα ξη. 
Α πο φα σί ζε ται ε πί σης να ζη τη θεί α πό τον κυ βέρ νη ση και τα πο λι τι κά κόµ µα τα η προ -
ώ θη σή του για νο µο θε τι κή ρύθ µι ση που θα ε ξα σφα λί ζει την υ λο ποί η ση αυ τής της
α πό φα σης. Για το σκο πό αυ τό προ τεί νε ται σχέ διο νο µο θε τι κής διά τα ξης α πό τα
συµ βαλ λό µε να µέ ρη. (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000, άρ θρο 12)

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

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

εργσίας (εάν έχουν απολυθεί) στα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της
µακροχρόνιας ανεργίας. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003)

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να µελετήσουν και να προωθήσουν από κοινού



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.

µέτρα και πολιτικές για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, µέσω του Εθνικού
Σχεδίου Δ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΓΣΣΕ 2004-2005, άρθρο 13).
5. Εργοδοτική εισφορά για επαγγελµατική κατάρτιση 
α. Συµ φω νεί ται κα τα βο λή πρό σθε της ερ γο δο τι κής ει σφο ράς πο σο στού 0,2% στον

Oρ γα νι σµό Α πα σχο λή σε ως Ερ γα τι κού Δ∆υ να µι κού (O Α ΕΔ∆) για την ε νί σχυ ση προ -
γραµ µά των ε παγ γελ µα τι κής εκ παι δεύ σε ως. Oι ε πι χει ρή σεις έ χουν την ευ χέ ρει α
να δι α θέ σουν αυ τό το πο σο στό σε προ γράµ µα τα εκ παι δεύ σε ως, τα ο ποί α οι 
ί δι ες θα σχε διά σουν και θα ε κτε λέ σουν. Ε άν δεν κα λυ φθεί το πο σο στό απ’ αυ τά
τα προ γράµ µα τα, κα τα βάλ λε ται στον O Α ΕΔ∆ η δι α φο ρά. (άρ θρο 6 παρ.2 της α πό
21.1.1988 ΕΓ ΣΣΕ)

β. Ε πι πλέ ον της ερ γο δο τι κής ει σφο ράς που προ βλέ πε ται στο άρ θρο 6 παρ.2 της
ΕΓ ΣΣΕ του 1988, συµ φω νεί ται να κα τα βάλ λε ται στον Oρ γα νι σµό Α πα σχο λή σε ως
Ερ γα τι κού Δ∆υ να µι κού (O Α ΕΔ∆) και µε τον ί διο µη χα νι σµό εί σπρα ξης, πρό σθε τη
ερ γο δο τι κή ει σφο ρά πο σο στού 0,25% για το χρο νι κό διά στη µα που θα ι σχύ σει η
πα ρού σα σύµ βα ση µε προ ο ρι σµό την ε νί σχυ ση προ γραµ µά των ε παγ γελ µα τι κής
κα τάρ τι σης.(ΕΓ ΣΣΕ 3.4.1991, άρ θρο 4 παρ. 1)

γ. Ε πι χει ρή σεις, κοι νο πρα ξί ες ή συ νε ται ρι σµοί που σχε διά ζουν και ε κτε λούν δι κά
τους εκ παι δευ τι κά προ γράµ µα τα, έ χουν την ευ χέ ρει α εί τε να δι α θέ τουν το πο σο -
στό της πα ρα γρά φου 1 για την χρη µα το δό τη ση αυ τών των προ γραµ µά των κα τα -
βάλ λο ντας στον O Α ΕΔ∆ την τυ χόν προ κύ πτου σα δι α φο ρά, εί τε να ζη τή σουν να
τους ε πι στρα φεί η α ντί στοι χη δα πά νη, εί τε να ζη τή σουν να πι στω θεί το α ντί στοι -
χο πο σό στην ο φει λο µέ νη για το ε πό µε νο έ τος ει σφο ρά τους. (ΕΓ ΣΣΕ 3.4.1991,
άρ θρο 4 παρ.3)

δ. Η πρό σθε τη ερ γο δο τι κή ει σφο ρά πο σο στού 0,25% για ε παγ γελ µα τι κή κα τάρ τι -
ση, που προ βλέ πει το άρ θρο 4 της ΕΓ ΣΣΕ των ε τών 1991-1992, ε φαρ µό ζε ται 
α πό 1.1.1994 και ε φε ξής.

ε. Τα ει σπρατ τό µε να πο σο στά α πό την πρό σθε τη αυ τή ερ γο δο τι κή ει σφο ρά - µε τον
ί διο µη χα νι σµό εί σπρα ξης ό πως και τα λοι πά έ σο δα του O Α ΕΔ∆ - µα ζί µε ε κεί να
που προ έρ χο νται α πό την ερ γο δο τι κή ει σφο ρά 0,2% της ΕΓ ΣΣΕ του 1988, θα πε -
ριέρ χο νται σε ΝΠΙΔ∆ που θα συ στα θεί υ πό την ε πο πτεί α του O Α ΕΔ∆. Μι κτή 6µε λής
ε πι τρο πή α πο τε λου µέ νη α πό 3 εκ προ σώ πους της ΓΣΕΕ και α νά έ να εκ πρό σω πο
του ΣΕΒ, της ΓΣΕ ΒΕΕ  και της Ε Ε ΣΕ, θα κα θο ρί σει µέ χρι τις 30.11.1993 τα της
συ στά σε ως και λει τουρ γί ας του α νω τέ ρω φο ρέα, σε συ νερ γα σία µε τον O Α ΕΔ∆.
Oι σκο ποί του ΝΠΙΔ∆ προ βλέ πο νται στο άρ θρο 4 της ΕΓ ΣΣΕ 1991-1992.

στ.Πο σό α νερ χό µε νο έ ως το 10% του συ νό λου των ει σφο ρών του πα ρό ντος άρ θρου
δι α τί θε ται στο Ελ λη νι κό Ιν στι τού το έ γι ει νής και Α σφά λει ας της Ερ γα σί ας
(ΕΛ.ΙΝ.έ.Α.Ε.), που έ χουν συ στή σει η ΓΣΕΕ και οι τρεις ερ γο δο τι κοί φο ρείς ΣΕΒ,
ΓΣΕ ΒΕΕ, Ε Ε ΣΕ, για ε νί σχυ ση των σκο πών του και σύµ φω να µε τις α νά γκες του. 

ζ. Oι δι α τά ξεις των πα ραγ. 3 και 4 του άρ θρου 4 της ΕΓ ΣΣΕ 1991-1992, ε φαρ µό ζο -
νται α να λό γως (9.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ άρ θρο 4).

η. Τα µέ ρη δη λώ νουν ό τι ε πι θυ µούν την τα χεί α ο λο κλή ρω ση της δι α δι κα σί ας που
α φο ρά στο θέ µα της ερ γο δο τι κής ει σφο ράς για ε παγ γελ µα τι κή κα τάρ τι ση ως συ -
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νέ χει α στην ε φαρ µο γή του άρ θρου 4 της ΕΓ ΣΣΕ 1993. Ει δι κό τε ρα συµ φω νούν να
µε ρι µνή σουν για την προ ώ θη ση α πό το Yπουρ γεί ο Ερ γα σί ας του σχε τι κού νο µο -
σχε δί ου προ κει µέ νου να λει τουρ γή σει µη χα νι σµός εί σπρα ξης και δι α χεί ρι σης
της ερ γο δο τι κής ει σφο ράς ύ ψους 0,45% (21.3.1994 ΕΓ ΣΣΕ άρ θρο 9).

θ. Τα µέρη δεσµεύονται να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την
αναβάθµιση της δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΓΣΣΕ 2006-2007, άρθρο 8).

6. Λογαριασµός για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
α. Στο πλαίσιο της ενδιάµεσης συµφωνίας των µερών του Ιουλίου 2001 για την

ανάγκη αναδιοργάνωσης του Λ.Α.Ε.Κ., ώστε να αποκτήσει περισσότερη
αυτονοµία, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, τα συµβαλλόµενα µέρη κατήρτισαν
πρόταση Σχεδίου Νόµου, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ.
Σ’  αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στη µετατροπή του Λογαριασµού
για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) σε Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δ∆ικαίου, Oργανισµό ανεξάρτητο, που θα λειτουργεί στο
πλαίσιο των διατάξεων του Σχεδίου Νόµου, που προτείνεται και, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν στο δηµόσιο τοµέα, θα έχει σκοπούς
και πόρους αυτούς του Λ.Α.Ε.Κ. και θα διοικείται από τέσσερις
εκπροσώπους,που θα προτείνει η ΓΣΕΕ και τέσσερις που θα προτείνουν ανά ένα
ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ και τον τέταρτο από κοινού οι εργοδοτικές
οργανώσεις, καθώς και από ένα (1) εκπρόσωπο του Yπουργείου Εργασίας.
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν το
προσαρτώµενο στη ΕΓΣΣΕ Σχέδιο Νόµου προς την Κυβέρνηση, µε αίτηµα να το
εισαγάγει προς ψήφιση στη Βουλή, χωρίς να αλλοιωθούν σε ουσιαστικά
ζητήµατα οι διατάξεις του, πέραν των απαραίτητων µεταβολών που τυχόν θα
χρειαστούν κατά τη νοµοτεχνική επεξεργασία του.

β. Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής των ανέργων, τα
συµβαλλόµενα µέρη αποφασίζουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα κάλυψης από
τον Λ.Α.Ε.Κ. ασφαλιστικών εισφορών µακροχρόνια ανέργων άνω των 65 ετών,
στους οποίους υπολείπονται ένσηµα, για να θεµελιώσουν δικαίωµα πλήρους
σύνταξης, δεδοµένου ότι λόγω ηλικίας είναι πολύ δυσχερής η επανένταξή τους
σε θέσεις απασχόλησης.
Η έκταση εφαρµογής του µέτρου θα εξαρτηθεί από τη µελέτη του κόστους του,
µε βάση τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

γ. Τα µέρη συµφωνούν στην ανάγκη διαµόρφωσης προγράµµατος δράσης για το
άµεσο µέλλον.Για το λόγο αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί ειδική οµάδα
επεξεργασίας από εκπροσώπους των µερών, η οποία θα το εκπονήσει, οι δε
διοικήσεις όλων των οργανώσεων δεσµεύονται να συναντώνται ανά τρίµηνο
προκειµένου να συζητούν και να αποφασίζουν για την πορεία του.

δ. Συµφωνείται ο καθορισµός του ποσοστού επιχορήγησης των εκπαιδευτικών
δοµών της ΓΣΕΕ σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.

ε. Τα µέρη, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών δοµών των
οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό
ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
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στ.Με την ΕΓΣΣΕ 2002-2003 (άρθρο 12) και την ενδιάµεση συµφωνία κατά τη
συνάντηση της 8ης Δ∆εκεµβρίου 2003 των Προέδρων των Συµβαλλοµένων
Οργανώσεων µε θέµα τον ΛΑΕΚ, τα µέρη συµφώνησαν αφ’ ενός για την
επιβεβληµένη µετατροπή του ΛΑΕΚ σε ΝΠΙΔ∆, ώστε να αποκτήσει αυτονοµία από
τον ΟΑΕΔ∆, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα, αφ’ ετέρου να επανεξετασθεί από
κοινού το Πρόγραµµα Δ∆ράσης για την υλοποίηση των σκοπών του.
Τα µέρη συµφωνούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη θεσµική κατοχύρωση
της αυτονοµίας του ΛΑΕΚ, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τον προσδιορισµό
των δράσεών του, την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων τους και γενικά την αναβάθµιση του ρόλου του για την
προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και τη
βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ιδιαίτερα των µακροχρόνια
ανέργων, των νέων, των γυναικών και των ατόµων που κινδυνεύουν από
κοινωνικό αποκλεισµό.
Στο πλαίσιο του κοινού στόχου να επιδιώκεται η ενσωµάτωση των µεταξύ τους
συµφωνιών στην εσωτερική νοµοθεσία, τα συµβαλλόµενα µέρη θα προωθήσουν
εκ νέου το προσαρτηθέν στην ΕΓΣΣΕ 2002-2003 Σχέδιο Νόµου για τη µετατροπή
του ΛΑΕΚ σε ΝΠΙΔ∆ (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη άµεσης θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας
του ΛΑΕΚ, µε την µετατροπή του σε ΝΠΙΔ∆ σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που είχε
προσαρτηθεί στην ΕΓΣΣΕ 2002-2003.
Η νοµική µορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα µε τη βελτίωση της λειτουργικότητας και
αποδοτικότητάς τους θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους
οποίους συνεστήθη από τα συµβαλλόµενα από την ΕΓΣΣΕ µέρη 
(ΕΓΣΣΕ 2006-2007).
Επαναλαµβάνεται το άρθρο 12 παράγρ. 4 και 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει
ότι: 
ι) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών της ΓΣΕΕ ανέρχεται σε

45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55% συνολικά
(ειδικότερα ALBA, ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ, 20,75%, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 17,85%,
ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜ-ΕΣΕΕ 16,40%) (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).

ιι) Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών
δοµών των Οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το
συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20% 
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

ΘΕ ΜΑ ΤΑ ΣΧΕ ΤΙ ΚΑ ΜΕ ΤOYΣ OΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜOYΣ O Α ΕΔ∆, O ΣΑΕ ΚΑΙ ΤΑ Α ΣΦΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΑ
ΤΑ ΜΕΙ Α

1. Δ∆ι οι κη τι κά Συµ βού λια O Α ΕΔ∆ και O ΣΑΕ*
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη ε κτι µούν ό τι η λει τουρ γία των Oρ γα νι σµών O Α ΕΔ∆ και
O ΣΑΕ θα εί ναι α πο τε λε σµα τι κό τε ρη και θα α ντα πο κρί νε ται πλη ρέ στε ρα στους
σκο πούς της, ε άν στις δι οι κή σεις τους εκ προ σω πού νται ι σο µε ρώς το κρά τος, οι

* Πρόκειται περί του ΟΕΚ



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.

εργαζόµενοι και οι εργοδότες. Για το σκο πό αυ τό δη λώ νουν ό τι θα ζη τή σουν 
α πό κοι νού α πό τον Y πουρ γό Ερ γα σί ας τη νο µο θε τι κή δι ευ θέ τη ση του θέ µα τος
σχε τι κά µε τη σύν θε ση και λει τουρ γία των Δ∆Σ των ορ γα νι σµών αυ τών
(ΕΓΣΣΕ 21.3.1994, άρθρο 10).

2. Δ∆ιοί κη ση ορ γα νι σµών αρ µο διό τη τας Y πουρ γεί ου Ερ γα σί ας και Α σφα λι στι κών
Τα µεί ων
Αυ τοί οι Oρ γα νι σµοί πρέ πει να δι οι κού νται α πό συλ λο γι κά όρ γα να στα ο ποί α θα
εκ προ σω πού νται ε ξί σου το Κρά τος, οι ερ γα ζό µε νοι διά της ΓΣΕΕ και η ερ γο δο -
σία διά των συµ βα λο µέ νων ερ γο δο τι κών ορ γα νώ σε ων. Oι πρό ε δροι των 
συλ λο γι κών δι οι κη τι κών ορ γά νων πρέ πει να ε κλέ γο νται µε πλει ο ψη φία των 2/3
των µε λών. Τα συλ λο γι κά όρ γα να πρέ πει να α σκούν την ου σι α στι κά διοί κη ση 
αυ τών των ορ γα νι σµών. (3.4.1991 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 7)

3. Εκσυγχρονισµός ΟΑΕΔ∆
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη διαπιστώνουν την ανάγκη εκσυγχρονισµού
και αναβάθµισης της λειτουργίας του ΟΑΕΔ∆, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία του και εξοικονόµηση πόρων του Οργανισµού.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται αναγκαία: 
- Η αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και η δηµιουργία

συστήµατος µέτρησης της ικανοποίησης αυτής σε διαρκή βάση.
- Η δηµιουργία συστήµατος διαρκούς αποτύπωσης των αναγκών της ζήτησης

της αγοράς εργασίας µε άµεση λειτουργία ενιαίου, ολοκληρωµένου και
ασφαλούς πληροφοριακού συστήµατος καταγραφής ανέργων και
δυνατότητα σύνδεσης online µε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή / και φορείς
για την επίτευξη της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

- Ο προγραµµατισµός κατάρτισης άµεσα συνδεδεµένης µε τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας.

- Η υιοθέτηση συστηµάτων και διαδικασιών που συµβάλλουν στην οργάνωση
των υπηρεσιών µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα (ΣΣΕ 2.4.2008).

4. Εξορθολογισµός της λειτουργίας του Δ∆ιανεµητικού Λογαριασµού
Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (Δ∆ΛΟΕΜ)
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη συµφωνούν στην από κοινού ανάληψη
πρωτοβουλίας, ώστε τα έσοδα του Δ∆ιανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών
Επιδοµάτων Μισθωτών (Δ∆ΛΟΕΜ) να διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς
που συστάθηκε ο Λογαριασµός.
Επίσης θα επιδιώξουν να αυξηθούν τα επιδόµατα τέκνων που καταβάλλονται
µέσω του Δ∆ΛΟΕΜ, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αυξηµένες ανάγκες
φροντίδας των παιδιών.
Τέλος, συµφωνούν να καθιερωθεί η υποχρέωση κοινοποίησης ετήσιου
Απολογισµού Εσοδων-Εξόδων του Δ∆ΛΟΕΜ προς τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ
µέρη (ΣΣΕ 2.4.2008).

5.  Αµοιβή εργαζοµένων µαθητών
Ερ γα ζό µε νοι που φοι τούν κα νο νι κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε νι -
κή ή τε χνι κή ή ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, σε δη µό σι ες ή ι δι ω τι κές σχο λές α να -



γνω ρι σµέ νες α πό το Κρά τος και δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί -
ας τους, δεν  α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ρο α πό 6 ώ ρες την η µέ ρα.
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα κά νουν κοι νό διά βη µα προς τον O Α ΕΔ∆, για να α να λά -
βει την κα τα βο λή στους ερ γα ζό µε νους αυ τής της κα τη γο ρί ας δύο ε πι πλέ ον ω ρο -
µι σθί ων για κά θε η µέ ρα α πα σχό λη σής τους, έ τσι ώ στε να τους ε ξα σφα λί ζε ται 
α µοι βή ο κτα ώ ρου α πα σχό λη σης (21.3.1994 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 6).

6. Αναπλήρωση από τον ΟΑΕΔ∆ των µειωµένων αποδοχών των εργαζοµένων
µαθητών εξαιτίας της εκ του νόµου προβλεπόµενης ανώταττης απασχόλησης
έξι (6) ωρών
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού σε
αίτηµα προς την Κυβέρνηση για την ανάληψη από τον ΟΑΕΔ∆ της υποχρέωσης
καταβολής στους εργαζόµενους µαθητές, µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους, εφ’ όσον φοιτούν στη δευτεροβάθµια γενική ή τεχνική
επαγγελµατική εκπαίδευση σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες από
το Κράτος, δύο επιπλέον ωροµισθίων για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, υπό
την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα των γονέων τους δεν
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).

ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Κ.
Oργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
Αυ ξά νε ται η ερ γο δο τι κή ει σφο ρά στον Oρ γα νι σµό Ερ γα τι κής Κα τοι κί ας, κα τά πο σο -
στό 0,25% και δι α µορ φώ νε ται συ νο λι κά σε πο σο στό 0,75% (άρ θρο 6 παρ.1
21.1.1988 ΕΓ ΣΣΕ).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1. Oρ γα νι σµός Ερ γα τι κής Ε στί ας
Μι κτή ο µά δα ερ γα σί ας α πο τε λού µε νη α πό 3 µέ λη κά θε πλευ ράς των συµ βαλ λο -
µέ νων µε ρών, θα µε λε τή σει την οι κο νο µι κή κα τά στα ση της Ερ γα τι κής Ε στί ας, την
τρο πο ποί η ση και ε πέ κτα ση των σκο πών και των δρα στη ρι ο τή των της µε γνώ µο -
να την κα λύ τε ρη και πιο ου σι α στι κή ε ξυ πη ρέ τη ση των ερ γα ζο µέ νων. Μέ σα 
σ’ έ να µή να α πό την υ πο γρα φή αυ τής της σύµ βα σης, η ο µά δα ερ γα σί ας θα υ πο -
βάλ λει το πό ρι σµά της στα συµ βαλ λό µε να µέ ρη, τα ο ποί α α µέ σως θα ε πι διώ ξουν
τις α να γκαί ες νο µο θε τι κές ρυθ µί σεις για να ε φαρ µο σθούν οι προ τά σεις που συµ -
φω νούν οι συµ βαλ λό µε νες ορ γα νώ σεις. (3.4.1991 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 8)

2. Εισφορά στον Oργανισµό της Εργατικής Εστίας
Τα µέρη συµφωνούν στην καταβολή επί πλέον εισφοράς υπέρ του Oργανισµού
Εργατικής Εστίας κατά 0,05 για το κάθε µέρος χωριστά. Η υποχρέωση
καταβολής ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής αυτής της ΕΓΣΣΕ, µε την
προϋπόθεση και τους όρους που θα ορίσει νοµοθετική του ρύθµιση. Την
1.1.2003 η υποχρέωση καταβολής αυξάνεται περαιτέρω κατά 0,05 και ανέρχεται
σε 0,10% για το κάθε µέρος (εργοδοτική και εργατική εισφορά), έτσι ώστε το
συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Oργανισµού να ανέρχεται σε 0,35%
συνολικά για το κάθε µέρος (ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
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ΕΛΙΝΥΑΕ

1. Σύσταση ινστιτούτου υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
Α πο φα σί ζε ται η σύ στα ση Ιν στι τού του έ γι ει νής και Α σφά λει ας της Ερ γα σί ας, το
ο ποί ο θα δι οι κεί ται ι σο µε ρώς α πό εκ προ σώ πους των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών. Oι 
δα πά νες σύ στα σης και λει τουρ γί ας του Ιν στι τού του θα κα λύ πτο νται α πό τη συ νο λι -
κή (0,45%) ερ γο δο τι κή ει σφο ρά ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι σης του άρ θρου 4 της 
πα ρού σας σύµ βα σης και του άρ θρου 6 παρ.2 της ΕΓ ΣΣΕ του 1988 και α πό πι θα νή
χρη µα το δό τη ση της Ευ ρω παϊ κής Κοι νό τη τας. Ει δι κή µι κτή ε πι τρο πή θα υ πο βάλ λει
στους συµ βαλ λό µε νους έ ως την 30 Ι ου νί ου 1991 πρό τα ση για τον κα θο ρι σµό της
νο µι κής µορ φής του Ιν στι τού του, των ει δι κο τέ ρων σκο πών του, του τρό που δι οι κή -
σε ως και λει τουρ γί ας του, τους πό ρους του, τα µέ σα εκ πλη ρώ σε ως των σκο πών του
και κά θε ορ γα νω τι κή ή λει τουρ γι κή λε πτο µέ ρει α. (3.4.1991 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 6)
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη ο φεί λουν να α σκούν ό λη την ε πιρ ροή τους, ώ στε τα µέ λη
τους να ε φαρ µό ζουν το ό ρο του άρ θρου 3 παρ. 2 ε δά φιο τε λευ ταί ο, του Κα τα στα -
τι κού του Ε ΛΙ ΝY ΑΕ  κα τά το ο ποί ο η πα ρο χή των υ πη ρε σιών του Ε ΛΙ ΝY ΑΕ ο φεί λε -
ται, ε φό σον ζη τη θεί εί τε α πό την πλευ ρά των ερ γα ζο µέ νων εί τε α πό την πλευ ρά των
ερ γο δο τώ νη, χω ρίς να α παι τεί ται συ ναί νε ση της άλ λης πλευ ράς και ε φό σον υ πάρ -
χει α πό φα ση του Δ∆Σ του Ε ΛΙ ΝY ΑΕ. (άρ θρο 15 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 96-97)
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν για την σπου δαι ό τη τα της τή ρη σης των µέ τρων
υ γι ει νής και α σφά λει ας στην ερ γα σία σύµ φω να µε την ι σχύ ου σα νο µο θε σία και την
α νά γκη συ νε χούς ε νη µέ ρω σης τό σο των ερ γα ζο µέ νων ό σο και των ερ γο δο τών για
τη νο µο θε σία, τα δι και ώ µα τα και τις υ πο χρε ώ σεις της κά θε πλευ ράς.
Το Ε ΛΙ ΝY ΑΕ κα λεί ται να µε λε τή σει συ στη µα τι κά τις αι τί ες που προ κα λούν τα ερ γα -
τι κά α τυ χή µα τα και τις ε παγ γελ µα τι κές α σθέ νει ες και να προ τεί νει µε θό δους α ντι µε -
τώ πι σής τους. (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000, άρ θρο 19)
2. Επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ
Με στόχο τη συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του
ΕΛΙΝΥΑΕ, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν η επιχορήγηση από το ΛΑΕΚ να έιναι
ύψους µέχρι 3% επί του συνόλου των ετησίων εισφορών που εισπράττονται υπέρ
ΛΑΕΚ.
Το ακριβές ποσό θα ορίζεται από την Επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ, βάσει
οµοφώνως εγκεκριµένου από τους Κοινωνικούς Εταίρους Προϋπολογισµού-
Απολογισµού του ΕΛΙΝΥΑΕ. Το ποσοστό αυτό είναι πέραν του ποσοστού
επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων της παραγράφου Β 
(ΣΣΕ 2.4.2008).
3. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων
Στο θέ µα της υ γι ει νής και α σφά λει ας των ερ γα ζο µέ νων, που έ χει ι διαί τε ρο εν δι α φέ -
ρον για ό λες τις πλευ ρές, θα δο θεί α πό λυ τη προ τε ραι ό τη τα σε ά µε σο προ σε χή διά -
λο γο προς την κα τεύ θυν ση της δι α µορ φώ σε ως ει δι κής συµ φω νί ας. 
(21.1.1988      ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 7)
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Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα προ βούν στο συ ντο µό τε ρο δυ να τό χρό νο στην κα τα γρα -
φή των προ βλη µά των, που α να φέ ρο νται στην υ γι ει νή και Α σφά λει α των ερ γα ζο µέ -
νων, θα δι α µορ φώ σουν κοι νές προ τά σεις για τη βελ τί ω ση των συν θη κών α πα σχό λη -
σης και θα υ πο δεί ξουν συ γκε κρι µέ να µέ τρα για την υ λο ποί η ση του Ν. 1568/1985 
πε ρί υ γι ει νής και α σφά λει ας στους χώ ρους δου λειάς. (11.3.1989 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 6)
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη α ξι ο ποιώ ντας τη θε τι κή πεί ρα α πό το έρ γο της µι κτής 
Ε πι τρο πής για την Υ γι ει νή και Α σφά λει α, θα συ γκρο τή σουν ά µε σα κοι νή ε πι τρο πή,
η ο ποί α µέ σα σε προ θε σµία 2 µη νών θα α ξι ο λο γή σει τα µε γά λα προ βλή µα τα που
α πα σχο λούν την Oι κο νο µία και τους ερ γα ζό µε νους, ό πως τα προ βλή µα τα της α νά -
πτυ ξης, της α πα σχό λη σης, της πα ρα γω γι κό τη τας, των ερ γα σι α κών σχέ σε ων, του
φο ρο λο γι κού και της ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι σης κλπ και θα προ τεί νει τη συ γκρό -
τη ση κοι νών Ε πι τρο πών για τη συ γκε κρι µέ νη µε λέ τη και δι α µόρ φω ση κοι νών θέ σε -
ων και προ ώ θη σης κα θε νός α πό τα α νω τέ ρω θέ µα τα. (21.2.1990 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 5)
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι
υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων όσο και των
εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
4. Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη εγκρίνουν το κείµενο της Εθνικής
Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία που εκπόνησε το
Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) και το
οποίο προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ του 2017 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
(ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) (ΣΣΕ 30.3.2017).
5. Τα συµβαλλόµενα µέρη επαναβεβαιώνουν την απόφασή τους για αναδιάρθρωση
και επανεκκίνηση του ΕΛΙΝΥΑΕ (µετά την είσοδο του ΣΕΤΕ), µε τη συµµετοχή όλων
των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την υποστήριξη της Εθνικής Στρατηγικής για
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Προσάρτηµα ΙΙ ΕΓΣΣΕ 2017) 
(ΣΣΕ 28.3.2018)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. Ασφαλιστικά ζητήµατα
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν στην ε πα να σύν δε ση της κα τώ τα της σύ ντα ξης,
της α να προ σαρ µο γής των συ ντά ξε ων κα θώς και των α σφα λι στι κών κλά σε ων του
Ι ΚΑ µε τις αυ ξή σεις της ΕΓ ΣΣΕ.
Συµ φω νούν στη ρύθ µι ση και άλ λων α σφα λι στι κών θε µά των ό πως τη θε σµο θέ τη ση
της τρι µε ρούς χρη µα το δό τη σης, τη ρύθ µι ση των χρε ών των α σφα λι στι κών φο ρέ ων,
την πά τα ξη της ει σφο ρο δι α φυ γής, την κα τάρ γη ση του δι α χω ρι σµού των ερ γα ζο µέ -
νων σε πα λιούς και νέ ους α σφα λι σµέ νους, και την α σφα λι στι κή κά λυ ψη της 16ης
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ε βδο µά δας το κε τού µε νο µο θε τι κή ρύθ µι ση.
Για την πραγ µα το ποί η ση των πα ρα πά νω θα γί νουν κοι νά δι α βή µα τα και ε νέρ γει ες
προς κά θε αρ µό διο φο ρέα. (21.3.1994 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 12)
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη, θα συ γκρο τή σουν ά µε σα Κοι νές Ε πι τρο πές, οι ο ποί ες µέ -
σα σε τα κτές προ θε σµί ες θα µε λε τή σουν και θα συ ντά ξουν πο ρί σµα τα για τα µε γά -
λα προ βλή µα τα που α πα σχο λούν την Oι κο νο µία, την Κοι νω νία και τους ερ γα ζό µε -
νους, ό πως τα προ βλή µα τα της α νά πτυ ξης, της α πα σχό λη σης, της σύν δε σης α µοι -
βής µε την πα ρα γω γι κό τη τα, των ερ γα σι α κών σχέ σε ων, της φο ρο λο γί ας, της κοι νω -
νι κής α σφά λι σης, της ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι σης, του δη µο σί ου το µέα, των προ -
βλη µα τι κών ε πι χει ρή σε ων. (3.4.1991 ΕΓ ΣΣΕ, άρθ. 9)

2. Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000, άρ θρο 13)
Τα δύο µέ ρη υ πο γραµ µί ζουν την α νά γκη α να µόρ φω σης του συ στή µα τος Κοι νω νι -
κών Α σφα λί σε ων µέ σα α πό τεκ µη ρι ω µέ νο διά λο γο µε την συµ µε το χή των κοι νω νι -
κών φο ρέ ων, µε στό χο την οι κο νο µι κή βι ω σι µό τη τα και την κοι νω νι κή α πο τε λε σµα τι -
κό τη τα. (ΕΓ ΣΣΕ 2.4.1996 και 23.5.2000)
Τα δύο µέ ρη θε ω ρούν ό τι οι πα ρα κά τω προ τά σεις α πο τε λούν α να γκαι ες πρου πο θέ -
σεις για την ε πί λυ ση του α σφα λι στι κού προ βλή µα τος στην κα τεύ θυν ση της µη α να -
τρο πής της υ πάρ χου σας συ νο χής του και ταυ τό χρο να δη µι ουρ γούν τις α πα ραί τη -
τες κοι νω νι κο α σφα λι στι κές συν θή κες για την α να µόρ φω ση της κοι νω νι κής α σφά λι -
σης στη χώ ρα µας. (ΕΓ ΣΣΕ 2.4.1996 και 23.5.2000)
Ει δι κό τε ρα τα δύο µέ ρη θε ω ρούν ό τι η α να µόρ φω ση της κοι νω νι κής α σφά λι σης
πρου πο θέ τει µέ τρα ά µε σης α πό δο σης και θε σµι κές πα ρεµ βά σεις µα κράς πνοής
στις θε µε λι α κές πτυ χές της (ορ γά νω ση, λει τουρ γία, διοί κη ση, χρη µα το δό τη ση, πα -
ρο χές, ε ξυ πη ρέ τη ση α σφα λι σµέ νων-συ ντα ξιού χων). (ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)
Συ γκε κρι µέ να τα δύο µέ ρη συµ φω νούν :
• Oρ γα νω τι κή συ γκρό τη ση του συ στή µα τος κοι νω νι κής α σφά λι σης µε τά α πό µε λε -

τη µέ νο και τεκ µη ρι ω µέ νο διά λο γο µε τους κοι νω νι κούς φο ρείς για την ε νο ποί η -
ση των ο µο ε διών τα µεί ων κύ ρι ας σύ ντα ξης.

• Α πο κα τά στα ση της πλει ο ψη φί ας στα δι οι κη τι κά συµ βού λια των τα µεί ων των εκ -
προ σώ πων των Κοι νω νι κών Φο ρέ ων. (βλ. ε πί σης ΕΓ ΣΣΕ 1996 άρ θρο 8)

• Συ γκρό τη ση στην κοι νω νι κή α σφά λι ση ε νός συ στή µα τος κε φα λαι ο ποι η τι κών  και
δι α νε µη τι κών στοι χεί ων.

• Ε φαρ µο γή της τρι µε ρούς χρη µα το δό τη σης σε α να λο γία 2/9, 3/9, 4/9 (ερ γα ζό µε -
νοι, κρά τος, ερ γο δό τες) προ κει µέ νου να πραγ µα το ποι η θεί χω ρίς την ε πι βά ρυν -
ση των οι κο νο µι κών των α σφα λι στι κών ορ γα νι σµών και χω ρίς αύ ξη ση των ει σφο -
ρών ερ γο δο τών και ερ γα ζο µέ νων για να α πο φευ χθεί η ε πι βά ρυν ση του κό στους
πα ρα γω γής.

• Α πο τε λε σµα τι κή ρύθ µι ση των χρε ών των α σφα λι στι κών τα µεί ων. (βλ. ε πί σης
ΕΓ ΣΣΕ 1996 άρ θρο 8)

• Α πο τε λε σµα τι κή πά τα ξη της ει σφο ρο δι α φυ γής, της πα ρά νο µης και α να σφά λι -
στης ερ γα σί ας Ελ λή νων και ξέ νων ερ γα τών.

• Χο ρή γη ση αυ ξή σε ων στις κα τώ τε ρες συ ντά ξεις α ντι στοί χων µε τις αυ ξή σεις της
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ΕΓ ΣΣΕ.(βλ. ε πί σης  ΕΓ ΣΣΕ 1996 άρ θρο 8) 
• Η ε νο ποί η ση των κλά δων υ γεί ας ή η µε τα φο ρά τους σε άλ λο φο ρέα θα πρέ πει

να εί ναι α πο τέ λε σµα δι α λό γου µε τους κοι νω νι κούς φο ρείς.
• Χρή ση πλη ρο φο ρι α κών µέ σων στη διοί κη ση και λει τουρ γία της κοι νω νι κής

α σφά λι σης, µε πα ράλ λη λη α νά πτυ ξη πο λι τι κής προ σω πι κού και δι αρ κούς ε πι -
µόρ φω σής του στα α σφα λι στι κά Τα µεί α, την Πρό νοι α και την έ γεί α στην κα τεύ -
θυν ση ε ξυ πη ρέ τη σης των α σφα λι σµέ νων και των συ ντα ξιού χων. 
(ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

• Να ε πα να συν δε θεί στα δι α κά η κα τώ τε ρη σύ ντα ξη του Ι ΚΑ µε 20 Η ΑΕ και οι υ πό -
λοι πες συ ντά ξεις µε το 80%  του µι σθού των εν ε νερ γεί α α πα σχο λου µέ νων, µε τη
βα σι κή πρου πό θε ση της ε ξα σφά λι σης των α παι του µέ νων πό ρων χω ρίς να ε πι βα -
ρυν θούν τα οι κο νο µι κά των α σφα λι στι κών ορ γα νι σµών και χω ρίς αύ ξη ση των ει -
σφο ρών ερ γο δο τών και ερ γα ζο µέ νων, για να α πο φευ χθεί ε πι βά ρυν ση του 
κό στους πα ρα γω γής. (ΕΓ ΣΣΕ 2.4.1996)
Τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Εκτιµούν ότι η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος καθώς και η
ισορροπηµένη οικονοµικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την
προώθηση κάθε ενδεδειγµένου µέτρου, όπως έγκαιρη είσπραξη των
νοµοθετηµένων πόρων, την απόδοση από το Κράτος των οφειλοµένων καθώς και
την ουσιαστική και αποτελεσµατική καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της
ανασφάλιστης εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2006-2007, άρθρο 10).

3. Α ποζηµίωση εργατοτεχνιτών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 24.5.2004)

Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆ 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ
1989 (ά ρθρο 7) του 1994 (άρ θρου 4) του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 
(άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005
(άρθρο 4) αυξάνονται κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν
συµπληρωµέν είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά
πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν συµπληρωµένα τριάντα (30) έτη και άνω.

Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζηµιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα
µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:  

Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                                : 5 η µε ρο µί σθια

Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη             : 7 η µε ρο µί σθια

Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη              : 15 η µε ρο µί σθια

Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη            : 30 η µε ρο µί σθια

Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη          : 60 η µε ρο µί σθια

Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη          :100 η µε ρο µί σθια

Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να  έ ως 25 έ τη         :120 η µε ρο µί σθια

Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη           :145 η µε ρο µί σθια

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.



Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω               :165 η µε ρο µί σθια 

(ΕΓΣΣΕ 2004-2005) 

4. Απαλλαγή από το φόρο αποζηµίωσης καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας

Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να ζη τή σουν α πό κοι νού την α παλ λα γή α πό τη
φο ρο λό γη ση της α πο ζη µί ω σης των µι σθω τών λό γω κα ταγ γε λί ας της σύµ βα σης 
ερ γα σί ας µέ χρι πο σού α πο ζη µιώ σε ως 10.000.000 δραχ µών. Σε κά θε πε ρί πτω ση ο
φό ρος της α πο ζη µί ω σης πρέ πει να κα τα βάλ λε ται σε τέσ σε ρις (4) ε τή σι ες δό σεις για
α πο ζη µί ω ση υ πη ρε σί ας 10 ε τών και σε πέ ντε (5) ε τή σι ες δό σεις για α πο ζη µί ω ση 
υ πη ρε σί ας ά νω των δέ κα (10) ε τών, χω ρίς πρό σθε τη ε πι βά ρυν ση. 
(άρ θρο 15, της 23.5.2000 ΕΓ ΣΣΕ)

Τα µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την
απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζηµίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της
σύµβασης εργασίας (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2006-2007).

ΣΥΝΔ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Oι συµ βαλ λό µε νοι θε ω ρούν υ πο χρέ ω σή τους να ε πα να λά βουν το άρ θρο 5 της
ΕΓ ΣΣΕ του έ τους 1992 που έ χει ως ε ξής:
α. O 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 των 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.

β. Για να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής 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, την 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 ο ρι σµέ νο πο σο στό ή πο σόν, υ πέρ 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.

γ. Η δή λω ση µε την ο ποί α τα µέ λη του Σω µα τεί ου γνω στο ποι ούν προς την ε πι χεί -
ρη ση ότ θέ λουν να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής τους,
ό πως η α νά κλη ση αυ τής, µπο ρεί να γί νε ται και µέ σω του Σω µα τεί ου, το ο ποί ο  
ε ξου σι ο δο τεί ται για την πα ρά δο ση της δή λω σης αυ τής, στον ερ γο δό τη. Η γνη -
σιό τη τα της υ πο γρα φής της δή λω σης αυ τής βε βαι ώ νε ται α πό τον Πρό ε δρο ή
τον Γεν. Γραµ µα τέα του Σω µα τεί ου (άρ θρο 17 ΕΓ ΣΣΕ 96-97 και άρ θρο 23 της
23.5.2000 ΕΓ ΣΣΕ).

2. Εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών
α. Ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις και ερ γα σί ες, που α πα σχο λούν ε κα τό ή πε ρισ σο -

τέ ρους ερ γα ζό µε νους, έ χουν την υ πο χρέ ω ση να χο ρη γούν πρό σθε τη κα νο νι κή
ά δει α µε α πο δο χές έ ως δέ κα τέσ σε ρις η µέ ρες κά θε η µε ρο λο γι α κό έ τος σε α να -
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λο γία 1% του α πα σχο λου µέ νου κα τά το χρό νο χο ρη γή σε ως της α δεί ας προ σω -
πι κού µε σκο πό τη συµ µε το χή σε προ γράµ µα τα εκ παι δεύ σε ως και ε πι µορ φώ σε -
ως συν δι κα λι στι κών στε λε χών. 

β. Oι ερ γα ζό µε νοι, που θα πά ρουν την ά δει α της πα ρα γρά φου 1 ε πι λέ γο νται  α πό
την Γεν.Συ νο µο σπον δία Ερ γα τών Ελ λά δος που δεν µπο ρεί να εί ναι λι γό τε ροι
α πό τρεις, ού τε πε ρισ σό τε ροι α πό δέ κα πέ ντε. 

γ. Oι ά δει ες χο ρη γού νται υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι η ΓΣΕΕ θα έ χει προη γου µέ νως
α να λυ τι κό πρό γραµ µα εκ παι δεύ σε ως, που θα κα λύ πτει το χρό νο δι αρ κεί ας της
α δεί ας. (21.1.1988 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 5)
Η εκ παι δευ τι κή ά δει α του άρ θρου 5 της ΕΓ ΣΣΕ του 1988 χο ρη γεί ται α πό ε πι χει ρή -
σεις που α πα σχο λούν πε νή ντα ή πε ρισ σό τε ρους ερ γα ζό µε νους και ε πε κτεί νε ται
και στα µέ λη των ε πι τρο πών υ γι ει νής και α σφά λει ας. (2.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 12)
Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους/ες, που εκάστοτε
φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ 
(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης,
εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον
ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα, σε
ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον
100 εργαζόµενους.
Η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο ανά
επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν 1000 εργαζόµενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρο ορίζεται δεκαετής (ΕΓΣΣΕ 2006-2007).

3. Ενηµέρωση εργαζοµένων
Oι ε πι χει ρή σεις α να λαµ βά νουν την υ πο χρέ ω ση να πα ρέ χουν στοι χεί α και να ε νη µε -
ρώ νουν τα συµ βού λια των ερ γα ζο µέ νων κα θώς και τις συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις
των ερ γα ζο µέ νων της ε πι χεί ρη σης σχε τι κά µε τα θέ µα τα που συν δέ ο νται µε τα
προ γράµ µα τα εν δο ε πι χει ρη σι α κής κα τάρ τι σης, ό πως εί ναι οι στό χοι, οι ε πι λο γές,
οι α πο ζη µιώ σεις. (21.3.1994 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 13)

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
1. Επιτροπές µελέτης
Α πο φα σί ζε ται η σύ στα ση τεσ σά ρων ε πι τρο πών ό που θα εκ προ σω πού νται ι σο µε ρώς
τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη προ κει µέ νου να ε ξε τα σθούν τα ε ξής :
α. Προ συ ντα ξι ο δο τι κή πε ρί ο δο. Η ε πι τρο πή θα µε λε τή σει τις δυ να τό τη τες δι α µόρ -

φω σης προ τά σε ων, λύ σε ων, σχη µά των που θα προ στα τεύ ουν τους ερ γα ζό µε -
νους κα τά τη διάρ κει α της προ συ ντα ξι ο δο τι κής πε ριό δου α πό τον κίν δυ νο του
κοι νω νι κού α πο κλει σµού.

β. Πα ρα γω γι κό τη τα. Η ε πι τρο πή θα µε λε τή σει τις δυ να τό τη τες δι α µόρ φω σης και
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δι α τύ πω σης γε νι κών αρ χών πε ρί πα ρα γω γι κό τη τας, οι ο ποί ες θα µπο ρού σαν να
χρη σι µο ποι η θούν στις πε ρι πτώ σεις ε φαρ µο γής προ γραµ µά των πα ρα γω γι κό τη -
τας στα ε πί πε δα των ε πι χει ρή σε ων προ κει µέ νου να κα τα νε µη θεί µε τα ξύ ε πι χει ρή -
σε ων και ερ γα ζο µέ νων το α πο τέ λε σµα της αυ ξη µέ νης πα ρα γω γι κό τη τας.

γ. Πε ρι βάλ λον. Η ε πι τρο πή θα µε λε τή σει τις δυ να τό τη τες εκ πό νη σης για τη σχέ ση
ευ ρύ τε ρου πε ρι βάλ λο ντος και οι κο νο µι κής δρα στη ριό τη τας µε α πώ τε ρο σκο πό
τη δι α τύ πω ση συ γκε κρι µέ νων προ τά σε ων για την α ντι µε τώ πι ση του ζω τι κού αυ -
τού ζη τή µα τος ι δί ως στα α στι κά κέ ντρα. Η µι κτή Ε πι τρο πή Πε ρι βάλ λο ντος της
ΕΓ ΣΣΕ 1994 και 1995 πρέ πει :
ι) Να δι α τυ πώ σει προς το Ι ΝΕ και το Ι OΒΕ προ τά σεις για µε λέ τες πε ρι βαλ λο γι -

κής  α να συ γκρό τη σης υ πο βαθ µι σµέ νων πε ρι ο χών. (π.χ. Θριά σιο, Σίν δος)
ιι) Να προ τεί νει στο Ε ΛΙ ΝY ΑΕ την α νά λη ψη πρω το βου λιών πε ρι βαλ λο ντι κής 

κα τάρ τι σης - εκ παί δευ σης εκ προ σώ πων των ερ γα ζο µέ νων και ερ γο δο τών.
(άρ θρο 16, ΕΓ ΣΣΕ 96-97)

δ. Προστασία περιβάλλοντος
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη α να λαµ βά νουν να πα ρα κο λου θούν µε ι διαί τε ρη προ σο -
χή    α πό κοι νού τα ζητή µα τα οι κο λο γι κής δι α χεί ρι σης και πε ρι βαλ λο ντι κής συµ -
βα τό τη τας των πα ρα γω γι κών δρα στη ρι ο τή των και των υ πη ρε σιών, στο πλαί σιο
των αρ χών της βιώ σι µης α νά πτυ ξης. (23.5.2000 και 2001 ΕΓΣΣΕ)
Τα µέρη αποδέχονται την ανάγκη συµβατότητας των παραγωγικών
δραστηριοτήτων µε την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της µεγάλης σηµασίας των
ζητηµάτων οικολογικής διαχείρισης και της ευαισθητοποίησης των µελών µας
συµφωνούµε στα εξής:
ι. Δ∆ηµιουργία και δραστηριοποίηση µόνιµης Επιτροπής για το Περιβάλλον µε

εκπροσώπηση της Κυβέρνησης (συναρµόδια Υπουργεία), της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ,
της ΕΣΕΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ιι. Ουσιαστική παρέµβαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατάρτιση, µε
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σ’ αυτόν τον τοµέα, µέσω του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ.
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

2. Ισότητα των δύο φύλων - σύσταση επιτροπής ισότητας
α. Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη α να γνω ρί ζουν την αρ χή της ι σό τη τας των δύο φύ λων

στην ερ γα σία ό πως αυ τή προσ δι ο ρί ζε ται α πό το Σύ νταγ µα, την ε θνι κή και κοι -
νο τι κή νο µο θε σία κα θώς και τους δι ε θνείς κα νό νες ερ γα σί ας. Γι`αυ τό συµ φω -
νούν να συµ βάλ λουν α πό κοι νού α φε νός στην προ ώ θη ση της ί σης µε τα χεί ρι -
σης και ί σων ευ και ριών µε τα ξύ αν δρών και γυ ναι κών στην ερ γα σία, ει δι κό τε -
ρα δε σε θέ µα τα α πα σχό λη σης, α µοι βής, εκ παί δευ σης και ε παγ γελ µα τι κής
κα τάρ τι σης, α φε τέ ρου δε στην λή ψη µέ ρι µνας για α ξι ο πρε πή µε τα χεί ρι ση και
συ µπε ρι φο ρά στους χώ ρους ερ γα σί ας σε ζη τή µα τα που συν δέ ο νται µε το
φύ λο τους.

β. Ε πι τρο πή α πο τε λού µε νη α πό τρία µέ λη κά θε πλευ ράς των συµ βαλ λο µέ νων
µε ρών και α πό τα δύο φύ λα θα πα ρα κο λου θεί την ε φαρ µο γή της νο µο θε σί ας
που δι α σφα λί ζει την ί ση µε τα χεί ρι ση των ερ γα ζο µέ νων αν δρών και γυ ναι κών
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και των ερ γα ζο µέ νων µε οι κο γε νει α κές υ πο χρε ώ σεις, ό πως ε πί σης και την
προ ώ θη ση των κοι νών α πό ψε ων που πε ρι γρά φο νται στην προη γού µε νη πα -
ρά γρα φο. Η Ε πι τρο πή α να κοι νώ νει τις δι α πι στώ σεις της στις δι οι κή σεις των
συµ βαλ λο µέ νων µε ρών και τους προ τεί νει συ γκε κρι µέ να µέ τρα για την ε ξά λει -
ψη κά θε ά νι σης µε τα χεί ρι σης στον το µέα της αρ µο διό τη τάς της στις ερ γα σι -
α κές σχέ σεις (9.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 11).

γ. Συµ φω νεί ται η σύ στα ση φο ρέα για τα θέ µα τα ι σό τη τας στον ο ποί ο θα εκ προ -
σω πού νται ι σο µε ρώς τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη.
Ε πι τρο πή α πό τα δύο µέ ρη θα υ πο βάλ λει στους συµ βαλ λό µε νους έ ως
30.6.1996 πρό τα ση για τον κα θο ρι σµό της νο µι κής µορ φής του φο ρέ ας 
κα θώς και των      ει δι κω τέ ρων σκο πών του, του τρό που διοί κη σης και λει τουρ -
γί ας του, κα θώς και των συ γκε κρι µέ νων πό ρων του. (ΕΓΣΣΕ 2.4.1996, 
άρ θρο11)

3. Ναρ κω τι κά. Η ε πι τρο πή θα µε λε τή σει τις δυ να τό τη τες ε πε ξερ γα σί ας κοι νών τρό -
πων πα ρέµ βα σης και γε νι κώ τε ρης συµ βο λής των συµ βαλ λο µέ νων µε ρών στο σο -
βα ρό πρό βλη µα των ναρ κω τι κών, που α πα σχο λεί και τις δύο πλευ ρές.
Oι ε πι τρο πές αυ τές θα υ πο βάλ λουν τα πο ρί σµα τά τους στις δι οι κή σεις των συµ -
βαλ λο µέ νων µε ρών µέ σα στο χρο νι κό διά στη µα ι σχύ ος της ΕΓ ΣΣΕ.
(άρθρο 11 της α πό 21.3.1994 ΕΓ ΣΣΕ)

4. Ε πι τρο πή µε λέ της για τις ε πι πτώ σεις α πό τη µεί ω ση του χρό νου εργασίας
Α πο φα σί ζε ται η σύ στα ση ε πι τρο πής, ό που θα εκ προ σω πού νται ι σο µε ρώς τα
συµ βαλ λό µε να µέ ρη, προ κει µέ νου να µε λε τη θούν κα τά κλά δο οι ε πι πτώ σεις  της
µεί ω σης του χρό νου ερ γα σί ας, χω ρίς µεί ω ση α πο δο χών, στο ε πί πε δο της α ντα -
γω νι στι κό τη τας των ε πι χει ρή σε ων και στον ό γκο της α πα σχό λη σης
(άρ θρο 9 ΕΓ ΣΣΕ 96-97).

5. Μόνιµη επιτροπή διαλόγου: “Βήµα Δ∆ιαλόγου”
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη συστήνουν Μόνιµη Επιτροπή Δ∆ιαλόγου µε
την ονοµασία “Βήµα Δ∆ιαλόγου”.
Σκοπός της Επιτροπής είναι η µελέτη, επεξεργασία και διαβούλευση σε θέµατα
προβλήµατα της αγοράς εργασίας και σε ευρύτερα ζητήµατα οικονοµικής και
κοινωνικής πολιτικής, µε προοπτική την κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά
αποδεκτών θέσεων.

Η σύσταση της Επιτροπής εκτιµάται ότι θα είναι χρήσιµη λόγω της ολοένα
διευρυνόµενης συµµετοχής των µερών στις κοινωνικές εξελίξεις και της ιδιαίτερης
βαρύτητας, από πλευράς οικονοµικού και θεσµικού περιεχοµένου, της νοµικά
δεσµευτικής ΕΓΣΣΕ, λόγοι για τους οποίους ο µεταξύ τους διάλογος κρίνεται
σκόπιµο να επεκτείνεται χρονικά πέραν της περιόδου των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων για την εκάστοτε ΕΓΣΣΕ.
Καθένα από τα τέσσερα (4) συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη εκπροσωπείται στην
Επιτροπή µε ίσο αριθµό εκπροσώπων και όλες οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε
οµοφωνία. Με οµόφωνη απόφαση την συµβαλλοµένων µερών είναι επίσης δυνατόν
η Επιτροπή να αποκτήσει ενδεχοµένως νοµική προσωπικότητα.
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Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά εξάµηνο και εκτάκτως οποτεδήπτοε κριθεί
οµόφωνα αναγκαίο. Στο έργο της επικουρείται από επιστήµονες και συµβούλους
των συµβαλλόµενων µερών, που αποτελούν την τεχνική Γραµµατεία της Επιτροπής
και εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να αναθέτει εργασίες και σε εξωτερικούς
συνεργάτες. Μπορεί επίσης να συστήνει ειδικές επιτροπές ανά έργο 
(ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
Δ∆ιευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχειρήσεων
Εταιρίες οποιασδήποτε µορφής και τύπου µπορούν µε απόφασή τους να διανέµουν
σε κάθε διαχειριστική χρήση µέρος των ετήσιων καθαρών κερδών στο
εργατοϋπαλλήλικό προσωπικό τους.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα επιδιώξουν από κοινού την εφαρµογή κατάλληλων
φορολογικών ρυθµίσεων, ώστε να ενθαρρύνεται η συµµετοχή των εργαζοµένων στα
κέρδη των επιχειρήσεων µε αυτόν τον τρόπο (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010).

Δ∆ΙΑΦΟΡΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών
α. Oι ε πι χει ρή σεις που α πα σχο λούν ερ γα ζό µε νες εί τε µε πλή ρη εί τε µε µε ρι κή α πα -

σχό λη ση α να λαµ βά νουν την υ πο χρέ ω ση κα τά την κα τάρ τι ση των προ γραµ µά των
ερ γα σί ας να α πο φεύ γουν την α πα σχό λη ση των ε γκύ ων σε νυ κτε ρι νή βάρ δια.

β. Σε ο ποι α δή πο τε στιγ µή της ε γκυ µο σύ νης, και ε φό σον η έ γκυ ος το ζη τή σει για
λό γους υ γεί ας, θα πρέ πει να µε τα κι νεί ται σε θέ ση η µε ρή σι ας α πα σχό λη σης.
(9.6.1993 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 10)

2. Προστασία προσωπικότητας
Oι συµ βαλ λό µε νες ερ γο δο τι κές ορ γα νώ σεις υ πο γραµ µί ζουν προς τα µέ λη τους τις
υ πο χρε ώ σεις που προ κύ πτουν για τις ε πι χει ρή σεις α πό το νο µο θε τι κό πλαί σιο κα θό -
σον α φο ρά την προ στα σία του α τό µου σχε τι κά µε θέ µα τα προ σω πι κού χα ρα κτή ρα
που α πο σκο πεί στην προ στα σία της προ σω πι κό τη τας των ερ γα ζο µέ νων. 
(23.5.2000 ΕΓ ΣΣΕ άρ θρο 17)
3. Αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας
Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας τα µέρη συµφωνούν:
α. Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό

δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας.

β. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας (ΕΓ ΣΣΕ 2004-2005).

4. Ναρκωτικά-Αλκοολισµός- ΑΙDS
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη εµ µέ νουν στις θέ σεις που δι α τυ πώ θη καν στο άρ θρο 12 της
ΕΓ ΣΣΕ 1996 για τα προ βλή µα τα των ναρ κω τι κών και του αλ κο ο λι σµού και α πο φα σί -
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ζουν να συ νε χί σουν στα πλαί σια του Ε ΛΙ ΝY ΑΕ τις προ σπά θει ες τους για την υ λο ποί -
η ση αυ τών των θέ σε ων.(ΕΓ ΣΣΕ 18.5.1998, άρ θρο 9)
5. 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).
6. Ρατσισµός - Ξενοφοβία
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη α να γνω ρί ζουν την α να γκαι ό τη τα καλ λιέρ γει ας πνεύ µα τος
αν θρω πι σµού, ευ αι σθη σί ας και αλ λη λεγ γύ ης για θέ µα τα που σχε τί ζο νται µε ε θνι κές
και φυ λε τι κές δι α κρί σεις.
Ε πί σης ε πι ση µαί νουν την α νά γκη δι α µόρ φω σης και ε φαρ µο γής πο λι τι κών, που ε ξα -
σφα λί ζουν την α πο φυ γή τέ τοι ων δι α κρί σε ων, κα θώς και τον σε βα σµό των 
πο λι τι στι κών και θρη σκευ τι κών δι α φο ρών. (άρ θρο 10, ΕΓ ΣΣΕ 1998-1999)
7. Σεβασµός της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας των
εργαζοµένων 
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν ό τι πρέ πει να κα τα βάλ λε ται κά θε δυ να τή προ -
σπά θει α, ώ στε να γί νε ται έ µπρα κτα σε βα στή η φυ λε τι κή, ε θνι κή, θρη σκευ τι κή ή πο -
λι τι σµι κή ι δι αι τε ρό τη τα κά θε ερ γα ζό µε νου και να δι ευ κο λύ νε ται η προ σαρ µο γή του
στο ερ γα σι α κό πε ρι βάλ λον. (23.5.2000 και 2001 ΕΓΣΣΕ)
8. Αλλοδαποί εργαζόµενοι
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη α να γνω ρί ζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις
που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επιπλέον
επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν
ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα 
(ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
9. Προσπελασιµότητα των εργαζοµένων ΑΜΕ στη χρήση Η/Υ
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη, στο πλαίσιο των επιβεβληµένων παρεµβάσεων
τους για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τοµέα της
απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές
δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και
παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες, τους
οποίους απασχολούν. Ειδικότερα σε ότι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε
κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους 
(π.χ. ασύρµατη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο,
ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το
κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευµατικός διακόπτης, οθόνη και µεταφραστής
Βraille, αναγνώστης και µεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση οµιλίας, τραπέζι
στήριξης µεταβλητού ύψους κ.α.), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-τρια) ΑΜΕΑ να
διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
10. Εξοικείωση των εργαζοµένων µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης στην
ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων µέσω της γνώσης και την ανάγκη συνεχούς
εξοικείωσης των εργαζοµένων, νέων ή µεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα δεδοµένα
από τη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται: 
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- Η διευκόλυνση των εργαζοµένων προκειµένου να καταρτίζονται και
επιµορφώνονται στις νέες τεχνολογίες ώστε να αξιολογούν και να
επεξεργάζονται αποτελεσµατικά πληροφορίες, που σχετίζονται µε το
περιεχόµενο και τις προοπτικές της εργασίας τους.

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

- Η υποστήριξη των εργαζόµενων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  τους,
όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή µέσω δικτύων), δεξιότητες
χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες,
ειδικές δεξιότητες που συνδέονται µε κάποιο προσόν ή ταλέντο 
(ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).

11. Προστασία εργαζοµένων που οµοιάζουν µε µισθωτούς
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να προ βούν στις α να γκαί ες δρά σεις για την
προ α γω γή της ι σό τη τας µε τα χεί ρι σης των προ σώ πων που, αν και δεν συν δέ ο νται µε
σχέ ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας, πα ρέ χουν ερ γα σία υ πό συν θή κες ε ξάρ τη σης και εµ -
φα νί ζουν α νά γκη προ στα σί ας α ντί στοι χη µε αυ τή των ερ γα ζο µέ νων που πα ρέ χουν
ε ξαρ τη µέ νη ερ γα σία, ι διαί τε ρα στους το µείς της εκ παί δευ σης, ι σό τη τας των δύο
φύ λων, στην α πα σχό λη ση και στην υ γι ει νή και α σφά λει α (ΕΓΣΣΕ 1998-1999, 
άρθρο 8).

12.  Πεδίο εφαρµογής της σχέσης εξαρτηµένης εργασίας και των
προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας
Τα µέρη συµφωνούν να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την
αντιµετώπιση ως γνήσιων σχέσεων εξαρτηµένης εργασίας, των σχέσεων εκείνων,
που υπό τον µανδύα των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεων έργου,
υποκρύπτουν σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
13. Αµοιβή εποχικώς εργαζοµένωων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σύµφωνα µε
τις κλαδικές ΣΣΕ
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να υ πο στη ρί ξουν α πό κοι νού στην κυ βέρ νη ση,
η α µοι βή των ε πο χι κών ερ γα ζο µέ νων που προ σλαµ βά νο νται στον ευ ρύ τε ρο δη µό σιο
το µέα να δι α µορ φώ νε ται σύµ φω να µε τις οι κεί ες κλα δι κές ΣΣΕ και ό χι µε τις κα τώ -
τα τες που ο ρί ζει η ε κά στο τε ΕΓ ΣΣΕ. (23.5.2000 ΕΓ ΣΣΕ, άρ θρο 18)

14. Άλλες µορφές εργασίας
Φυ σι κά πρό σω πα που πα ρέ χουν α νε ξάρ τη τη ερ γα σία πρέ πει να α πο λαµ βά νουν ί ση
ή α να λο γι κή κα τά πε ρί πτω ση µε τα χεί ρι ση µε τους άλ λους ερ γα ζό µε νους ό πο τε αυ -
τό ε πι βάλ λε ται α πό τις συν θή κες πα ρο χής υ πη ρε σιών τους. Η ι σό τη τα µε τα χεί ρι σης
ο φεί λε ται ι δί ως στα ζη τή µα τα υ γι ει νής και α σφά λει ας, προ στα σί ας α πό κά θε µορ -
φής διά κρι ση στην α πα σχό λη ση λό γω φύ λου, ε θνι κό τη τας ή φυ λής, πε ποι θή σε ων,
ε λά χι στης η λι κί ας α πα σχό λη σης, προ στα σί ας της µη τρό τη τας, πρό σβα ση στην εκ -
παί δευ ση ή µε τεκ παί δευ ση, σε βα σµού της ε λευ θε ρί ας της συλ λο γι κής τους ορ γά -
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νω σης και δρά σης, δι ευ κό λυν σης της πρό σβα σης τους στα ε θνι κά α σφα λι στι κά και
εκ παι δευ τι κά συ στή µα τα (ΕΓΣΣΕ 2000-2001).
15. Συµφωνία για την τηλεργασία
Τα µέρη αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαισίου
για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(CΕΣ), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα
(UNICE) την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
(UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Το κείµενο “Συµφωνία - Πλαίσιο για την Τηλεργασία” προσαρτάται στην παρούσα
ΕΓΣΣΕ ως Προσάρτηµα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της (ΕΓΣΣΕ 2006-07).
16. Συµφωνία - πλαίσιο για το στρες στην εργασία
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις του
εργασιακού στρες στην υγεία των εργαζοµένων και στην οργάνωση της εργασίας,
αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας - πλαισίου για το
στρες στην εργασία, που συνήφθη την 27η Μαίου 2004 από τη Συνοµοσπονδία
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση
Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (BUSINESSEUROPE πρ. UNICE), την Ευρωπαϊκή
Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Δ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Το κείµενο “Συµφωνία- Πλαίσιο για το στρες στην εργασία” προσαρτάται στην
παρούσα ΕΓΣΣΕ ως προσάρτηµα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
(ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να προωθήσουν από κοινού:
1. Την απαλλαγή από το φόρο, της αποζηµίωσης των µισθωτών λόγω καταγγελίας

της σύµβασης εργασίας τους µέχρι ποσού αποζηµίωσης 29.500 ευρώ
(10.000.000 δρχ. περίπου). Για ποσό ανώτερο αυτού, ο φόρος θα πρέπει να
καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

2. Εφαρµογή κατάλληλων φορολογικών ρυθµίσεων, ώστε να ενθαρρύνονται τα
συστήµατα συµµετοχής των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, µε τη
µορφή παροχής µετόχων διανοµής µέρους των κερδών. (συµµετοχής στα
κέρδη)

3. Αύξηση κατά 20% των αποδοχών, που καταβάλλει ο OΑΕΔ∆ στους µισθωτούς του
Ιδιωτικού Τοµέα, που κάνουν χρήση της άδειας για συµµετοχή στις εξετάσεις,
όπως αυτή προβλέπεται µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1996, µε το άρθρο 6 της
ΕΓΣΣΕ 1998-1999 και το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001.

4. Καταβολή επιδόµατος από τον OΑΕΔ∆ στους γονείς που κάνουν χρήση της
γονικής άδειας ανατροφής (άρθρο 25 του Ν. 2639/98, µέχρι 3,5 µήνες). O OΑΕΔ∆
θα πρέπει να καταβάλλει επίσης το ποσό, που απαιτείται για την εξαγορά του
ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς εργαζοµένου και εργοδότη για το χρόνο της
γονικής άδειας.
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5. Αδήλωτη εργασία
Η αδήλωτη εργασία είναι σύνθετο φαινόµενο που δηµιουργεί προβλήµατα σε
όλους: κράτος-εργαζόµενους-επιχειρήσεις. Στρεβλώνει την αγορά, υπονοµεύει
την ανάπτυξη, δηµιουργεί συνθήκες µη υγιούς ανταγωνισµού, διευκολύνει την
παραοικονοµία, γεννά ανασφάλειες και επιδεινώνει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη συµφωνούν και ζητούν από την Κυβέρνηση
να υιοθετήσει µία εθνική στρατηγική µέτρων τόσο για την πρόληψη όσο και την
καταστολή της παραβατικότητας.

Ενδεικτικά αναφέρεται: η βελτίωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, η
δηµιουργία υποδοµών και πληροφοριακών εργαλείων, µέτρα διαφάνειας στο νοµικό
πλαίσιο, εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
Στο Προσάρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ΕΓΣΣΕ 2017 περι-
λαµβάνονται τα πεδία για τα οποία συµφωνούνται δράσεις των συµβαλλοµένων
µερών και αφορούν την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την καταπολέµη-
ση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας (ΣΣΕ 30.3.2017).
6. Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζοµένων από τον εργοδότη τους κατά
τη διάρκεια της εργασίας τους
Τα µέρη αποφασίζουν τη συγκρότηση µέχρι 30.10.2004 µικτής επιτροπής
εµπειρογνωµόνων, όπου θα εκπροσωπούνται τα συµβαλλόµενα µέρη σε
συνεργασία µε την Αρχή Προστασίας Δ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
προκειµένου:
α. Να εξετασθεί η έκταση χρήσης ηλεκτρονικών συστηµάτων παρακολούθησης και

η πρακτική που ακολουθείται στο συγκεκριµένο θέµα στους εργασιακούς
χώρους.

β. Να εξετασθεί η ευρωπαϊκή εµπειρία σχετικά µε το θέµα αυτό.
γ. Να καταρτισθεί ειδικό πλαίσιο κανόνων για την τοποθέτηση και λειτουργία

ηλεκτρονικών συστηµάτων παρακολούθησης στους χώρους εργασίας για
λόγους ασφαλείας.

δ. Να προωθήσουν από κοινού τα ενδεικνυόµενα µέτρα, ώστε να αντιµετωπισθούν
παράνοµες ή καταχρηστικές πρακτικές (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).

7. Κωδικοποίηση ΕΓΣΣΕ
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προβούν το συντοµότερο δυνατό, σε
κωδικοποίηση των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που είναι σε
ισχύ, από το 1975 έως σήµερα (ΕΓΣΣΕ 2004-2005).
8. Άµεση νοµοθέτηση των συµφωνιών της ΕΓΣΣΕ
Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη συµφωνούν να ζητούν από την Κυβέρνηση να
νοµοθετεί άµεσα, µε αυτούσιο περιεχόµενο, όλες τις συµφωνίες της εκάστοτε
ΕΓΣΣΕ, ιδίως όσες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Προϋπολογισµό, λαµβάνοντας
υπόψη ότι πρόκειται για εθνικές συµφωνίες, προϊόν υπεύθυνου κοινωνικού
διαλόγου, που είναι επωφελείς για την οικονοµία και την κοινωνία και εξασφαλίζουν
οµαλές εργασιακές σχέσεις (ΕΓΣΣΕ 2.4.2008).
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9. Προσφυγικό-Μεταναστευτικό
Τα µέρη συµφωνούν ότι, αφού διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας µε τη
Δ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίη-
ση δράσεων, που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του προσφυγικού-µεταναστευτι-
κού προβλήµατος (ΣΣΕ 31.3.2016).
10.Συµφωνία για πρόσβαση στην εργασία χωρίς αποκλεισµούς
Τα µέρη αποφασίζουν την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της
“Ευρωπαϊκής συµφωνίας-πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς”, που
υπεγράφη την 25/3/2010 από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC),
την Ένωση Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Συνδέσµων, Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων
(BUSINESSEUROPE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δ∆ηµοσίων Επιχειρήεων (CEEP).
Το κείµενο “Ευρωπαϊκή Συμφωνία-πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς απο-
κλεισμούς” προσαρτάται στην παρούσα κωδικοποίηση ως Προσάρτημα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Τα μέρη συμφωνούν να εκπονήσουν σχέδιο δράσης για την αξιολόγηση των
εμποδίων και την υλοποίηση ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας (πρό-
σβαση, επανένταξη, διατήρηση, ανάπτυξη).
11.Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να υποβάλλουν από κοινού στην Κυβέρνηση
το αίτηµα για ενεργοποίηση του Συµβουλίου Τριµερούς Δ∆ιαβούλευσης που προ-
βλέπει η Δ∆ΣΕ 144 “περί των τριμερών διαβουλεύσεων για την προώθηση της
εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας” με σκοπό την ενίσχυση της
διαρκούς τριμερούς διαβούλευσης και του συστηματικού τριμερούς κοινω-
νικού διαλόγου (ΣΣΕ 28.3.2018).
12. α. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να αναζωογο-
νήσουν τον κοινωνικό διάλογο, διμερή και τριμερή, αντιμετωπίζοντας
παράλληλα σημαντικά υπαρκτά προβλήματα του κόσμου της παραγωγής
και της εργασίας.
Στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
κωδικοποίησης, περιλαμβάνονται οι κοινές δράσεις και τα έργα που ανα-
λαμβάνουν να υλοποιήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συστήσουν κοινές τεχνι-
κές ομάδες μελέτης τα ακόλουθα θέματα :
-Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
-Επανεκκίνηση επιχειρήσεων-Διάσωση θέσεων εργασίας
-Κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις
και να αναλάβουν κοινά έργα για τα ακόλουθα θέματα:
-το Μέλλον της Εργασίας
-την Επαγγελματική Κατάρτιση
β. Επαναβεβαιώνεται η συμφωνία των μερών για περαιτέρω προώθηση των
κοινών δράσεων και υλοποίηση των έργων για τη δημιουργία από τα 
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συμβαλλόμενα μέρη Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, προκειμένου να
αποτελεί ένα πρόσθετο αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας για την υποστήριξη των
εργαζομένων που αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη πρόσθετου εισο-
δήματος κατά τη συνταξιοδότηση (ΣΣΕ 30.12.2019).
13.Τα συµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελί-
ξεις και τις δεσµεύσεις της χώρας µετά και την Κύρωση της Συµφωνίας των
Παρισίων για το Κλίµα, συµφωνούν να ζητήσουν µε κοινό τους υπόµνηµα την προ-
σθήκη συµµετοχής στο Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή στην Κλιµατική
Αλλαγή (του άρθρου 44 του ν. 4414/2016) ενός κοινού εκπροσώπου των εργοδοτι-
κών οργανώσεων, που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, και ενός εκπροσώπου της ΓΣΕΕ.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεργασθούν στη διαµόρφωση πολιτικής και δράσεων
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στη χώρα, και ειδι-
κότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία µετάβασης των επιχειρήσεων και των
εργαζοµένων σε µια οικονοµία χαµηλότερων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου,
διαδικασία µετάβασης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σε µια οικονοµία
χαµηλότερων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, διαδικασία που άλλωστε είναι
αναγκαία δεδοµένης της δέσµευσης της χώρας στους Στόχους Βιώσιµης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030).
Τα συµβαλλόµενα µέρη αποδέχονται τον όρο της Δ∆ίκαιης Μετάβασης των εργαζο-
µένων σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, η οποία εξα-
σφαλίζει την απαραίτητη υποστήριξη όταν θα υπάρξει ανάγκη αναδιάταξης, επανα-
κατάρτισης και ανακατανοµής τους. Δ∆ίκαιη Μετάβαση είναι ο συνδυασµός σχεδίων,
πολιτικών και επενδύσεων που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν µε οικο-
νοµικά αποδοτικό τρόπο, αντιµετωπίζοντας, ταυτόχρονα, τις πιθανές αρνητικές επι-
πτώσεις στην απασχόληση και µετριάζοντάς τις ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιµη
ανάπτυξη για τη χώρα, που είναι και το ζητούµενο, σε συµφωνία και µε τους
Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΣΕ 28.3.2018).

Δ∆ΙΑΤΗΡOYΜΕΝΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Α πο δο χές α νώ τε ρες στο σύ νο λό τους α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα 

συλ λο γι κή σύµ βα ση ή ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας, που προ βλέ πο νται α πό 
νό µους, δι α τάγ µα τα, υ πουρ γι κές α πο φά σεις, συλ λο γι κές συµ βά σεις, δι αι τη τι κές
α πο φά σεις, ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, έ θι µα, ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας,
δε θί γο νται α πό τις δι α τά ξεις της πα ρού σας.

2. Όλες οι διατάξεις των προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν
καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο
σύνολο (ΕΓΣΣΕ 15.7.2010). 

3. Συµφωνείται ρητά ότι όλοι ο θεσµικοί όροι εργασίας, που θεσπίστηκαν µε τις
προηγούµενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Δ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν
κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα,
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υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις,
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, πρακτική της επιχείρησης ή ατοµικές
συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν (ΣΣΕ 14.5.2013, ΣΣΕ 31.3.2016, ΣΣΕ
30.3.2017, ΣΣΕ 28.3.2018, ΣΣΕ 30.12.2019).  

5. Το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών όρων της ΕΓΣΣΕ 2018 (Π.Κ.
6/29.3.2018 διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήµερα µέχρη την 31η Δ∆εκεµβρίου
2020. Το διάστηµα αυτό νοείται ως χρόνος κανονικής (συµβατικής) ισχύος της
ΕΓΣΣΕ 2018 (ΣΣΕ 30.12.2019)
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ΠΡOΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2002-2003
Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2002-2003 και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της.

Προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου
Oργανισµός Δ∆ιαχείρισης Εισφορών για την απασχόληση και επαγγελµατική

κατάρτιση (OΔ∆ΕΑΕΚ)

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία “Oργανισµός
Δ∆ιαχείρισης Εισφορών για την Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση”
(OΔ∆ΕΑΕΚ), µε έδρα την Αθήνα.
O Oργανισµός είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί στο πλαίσιο των
διατάξεων του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε
εξουσιοδότηση του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν το δηµόσιο
τοµέα.

2. Σκοποί του είναι η ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης
και κάθε άλλη πρωτοβουλία και ενέργεια, που εξυπηρετεί την προώθηση της
απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής
των ανέργων και ιδιαίτερα των µακροχρόνια ανέργων, των νέων και των ατόµων
που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό, σκοπούς στους οποίους απέβλεπαν
οι ΕΓΣΣΕ σχετικά µε τις εισφορές 0,45% και 0,36% υπέρ του ΕΛΠΕΚΕ και ΕΚΛΑ
αντιστοίχως.
Στους σκοπούς του OΔ∆ΕΑΕΚ συµπεριλαµβάνεται η δυνατότητα σύναψης
συµφωνιών, συµβάσεων ή και επιχορηγήσεων φορέων µε συναφείς σκοπούς και
ιδιαιτέρων φορέων των κοινωνικών εταίρων ή Oργανισµών, τους οποίους έχουν
συστήσει ή συµµετέχουν σ’ αυτούς. Στους συναφείς σκοπούς
συµπεριλαµβάνονται θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και
υποχρεώσεων κατάρτισης, που απορρέουν από νόµους ή ΠΔ∆.
Με απόφαση του έπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από
σύµφωνη γνώµη του Δ∆Σ του OΔ∆ΕΑΕΚ και σε εφαρµογή όρων ΕΓΣΣΕ είναι δυνατό
να τροποποιούνται οι σκοποί του OΔ∆ΕΑΕΚ και τα ποσοστά των εισφορών που
αποτελούν τους πόρους του.

3. O Oργανισµός διοικείται από εννεαµελές διοικητικό συµβούλιο µε τριετή θητεία
που αποτελείται από :
α. Έναν (1) εκπρόσωπο του έπουργείου Εργασίας
β. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζοµένων, που προτείνει, µε ισάριθµους

αναπληρωτές, η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, µε ισάριθµους αναπληρωτές, που

προτείνουν ανά έναν ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΒΕΕ) και η
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), και τον τέταρτο από
κοινού.

Το Δ∆.Σ. συγκροτείται µε απόφαση του Yπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
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Ακολούθως το Δ∆Σ εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο του Δ∆Σ και τον
αντιπρόεδρο, προερχοµένους από τους κοινωνικούς φορείς, είτε για πλήρη
θητεία, είτε για δυό δεκαοκτάµηνες θητείες µε εναλασσόµενη εκπροσώπηση
εργοδοτών και εργαζοµένων στις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Το Δ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται 6 από τα µέλη του, µεταξύ των
οποίων ο Πρόεδρος ή  Αντιπρόεδρος και αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πλειοψηφία τουλάχιστον έξι (6) µελών του.

4. Πόροι του OΔ∆ΕΑΕΚ είναι:
Η εισφορά 0,45% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού
Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) και η
εισφορά 0,36% που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι υπέρ του
Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) σύµφωνα  µε τις διατάξεις των
άρθρων 14 και 15 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 122Α) όπως ισχύουν. 
Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα
Δ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Yπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αµοιβής.
Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
Έσοδα από δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, κ.λπ.

5. Κανονισµοί
Το Δ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει Κανονισµούς, που δηµοσιεύονται µε
αποφάσεις του Yπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικά για τη
(γ) περίπτωση, και του Yπουργού Oικονοµικών, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και είναι οι εξής :
α. Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας του Oργανισµού.
β. Κανονισµός για προσλήψεις, κρίσεις και πειθαρχικές ποινές, δικαιώµατα και

υποχρεώσεις του προσωπικού.
γ. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης προµηθειών και λοιπών θεµάτων

διοικητικής µέριµνας.
δ. Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης προγραµµάτων, µελετών και κάθε είδους

υπηρεσιών σχετικά µε την πραγµατοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία
του.

6. α. Από το µεθεπόµενο από την ισχύ του νόµου αυτού µήνα, οι εισφορές που
καταβάλλονται υπέρ του ΕΛΠΕΚΕ και του ΕΚΛΑ, προορίζονται αποκλειστικά
υπέρ του OΔ∆ΕΑΕΚ και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασµό του µέχρι το
τέλος του επόµενου µηνός από την είσπραξη τους από το ΙΚΑ, το οποίο τις
συνεισπράττει µε τις υπέρ αυτού εργοδοτικές και εργατικές εισφορές.

β. Ποσά που έχουν κατατεθεί υπέρ του λογαριασµού για την απασχόληση και την
επαγγελµατική κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του άρθρου 1 του Ν. 2434/96             (ΦΕΚ
188 Α’ ), όπως ισχύει, και µένουν αδιάθετα στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά την
ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου αυτού, µεταφέρονται στον τραπεζικό
λογαριασµό του OΔ∆ΕΑΕΚ, την πέµπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα από τη συγκρότηση
σε σώµα του Δ∆Σ του OΔ∆ΕΑΕΚ.
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γ. Το Δ∆.Σ. του OΔ∆ΕΑΕΚ δύναται να συνάπτει συµφωνίες και συµβάσεις µε τον
OΑΕΔ∆ για την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελµατικής κατάρτισης
και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας σύµφωνα µε τους σκοπούς του,
να προβαίνει σε ελέγχους διαχείρισης των προγραµµάτων, να συνεργάζεται,
να αναλαµβάνει ή να συγχρηµατοδοτεί προγράµµατα και δράσεις που έχει ήδη
αποφασίσει ή πρόκειται να αποφασίσει στο µέλλον η Επιτροπή Δ∆ιαχείρισης του
ΛΑΕΚ και εγκρίνονται από τον OΑΕΔ∆, να αναθέτει στον OΑΕΔ∆ ή σε άλλους
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις τη διαχείριση προγραµµάτων
και κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση των σκοπών του.

δ. Το Δ∆.Σ. του OΔ∆ΕΑΕΚ καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα διάθεσης και διαχείρισης
των πόρων του, σύµφωνα µε τους σκοπούς των ΕΓΣΣΕ των ετών 1988, 
1991-1992 και του έτους 1993 ή µεταγενέστερων ΕΓΣΣΕ. Πριν την οριστική
έκγριση αυτού του προγράµµατος ο OΔ∆ΕΑΕΚ γνωστοποιεί το πρόγραµµα στις
οργανώσεις που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ και ζητεί τις παρατηρήσεις τους. Oι
οργανώσεις οφείλουν να απαντούν εντός µηνός.

ΠΡOΣΑΡΤΗΜΑ  ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007

Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της.

Συµφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία

1. Γενικές παρατηρήσεις
Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγµατευθούν
συµφωνίες µε σκοπό να εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας,
συµπεριλαµβάνοντας διευθετήσεις για την ελαστική εργασία, µε στόχο τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
την πραγµατοποίηση της αναγκαίας ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη δεύτερη φάση διαβουλεύσεων µε τους
κοινωνικούς εταίρους για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των εργασιακών
σχέσεων, κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για
την τηλεργασία. Στις 20 Σεπτεµβρίου 2001, η CES (και η επιτροπή σύνδεσης
EUROCADRES-CEC), η UNICE-UEAPME και το CEEP ανήγγειλαν την πρόθεσή
τους να ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις µε σκοπό να καταλήξουν σε µια συµφωνία
που θα εφαρµοστεί από τις οργανώσεις µέλη των µερών της συµφωνίας, τα κράτη
µέλη και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Μέσω αυτών των
διαπραγµατεύσεων, οι κοινωνικοί εταίροι θέλησαν να συµβάλουν στο πέρασµα
προς την οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης όπως αποφασίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας.



Η τηλεργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων και πρακτικών που
υπόκεινται σε ραγδαίες εξελίξεις. Γι’ αυτό το λόγο οι κοινωνικοί εταίροι επέλεξαν
έναν ορισµό της τηλεργασίας που επιτρέπει την κάλυψη διάφορων µορφών
κανονικής τηλεργασίας.
Οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν την τηλεργασία ταυτόχρονα ως ένα µέσο για τις
επιχειρήσεις και τους οργανισµούς δηµοσίων υπηρεσιών να εκσυγχρονίσουν την
οργάνωση της εργασίας και ως ένα µέσο για τους εργαζόµενους να
συµφιλιώσουν επαγγελµατική και κοινωνική ζωή και να τους δοθεί µια µεγαλύτερη
αυτονοµία στην επιτέλεση του έργου. Αν η Ευρώπη επιθυµεί να επωφεληθεί µε τον
καλύτερο τρόπο από την κοινωνία της πληροφορίας, πρέπει να ενθαρρύνει αυτή
τη νέα µορφή οργάνωσης εργασίας µε τρόπο που να συµβαδίζουν η ευελιξία και
η ασφάλεια, να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και να βελτιωθούν
οι ευκαιρίες ένταξης των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας.
Αυτή η συµφωνία έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου στο
ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα εφαρµοστεί από τις οργανώσεις µέλη των µερών που
υπογράφουν τη συµφωνία, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις ειδικές πρακτικές
των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο. Οι συµβαλλόµενοι καλούν τις
οργανώσεις µέλη τους τις υποψήφιες χώρες να εφαρµόσουν την παρούσα
συµφωνία.
Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την
υποβάθµιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζόµενων στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Κατά την εφαρµογή αυτής της συµφωνίας,
τα µέλη των οργανώσεων που υπογράφουν τη συµφωνία αποφεύγουν την επιβολή
περιττών βαρών στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Η παρούσα συµφωνία δε θίγει το δικαίωµα των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν
στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού, συµβάσεις που
προσαρµόζουν ή/και συµπληρώνουν συµβάσεις µε τις οποίες προσαρµόζονται
ή/και συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας κατά τρόπο που να
συνεκτιµώνται οι ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω κοινωνικών εταίρων.

2. Ορισµός και πεδίο εφαρµογής
Η τηλεργασία είναι µια µορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που
χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει µιας σύµβασης ή σχέσης
εργασίας, όπου µία εργασία που θα µπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις
εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των
εγκαταστάσεων.
Η παρούσα συµφωνία καλύπτει τους τηλεργαζόµενους. Τηλεργαζόµενος είναι ένα
φυσικό πρόσωπο που προσφέρει τηλεργασία, όπως προσδιορίζεται στην
προηγούµενη παράγραφο.

3. Οικειοθελής χαρακτήρας
Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τους ενδιαφερόµενους, εργαζόµενο
και εργοδότη. Η τηλεργασία µπορεί να αποτελεί µέρος της αρχικής περιγραφής
της θέσης εργασίας του εργαζόµενου ή µπορεί να υπάρξει συµφωνία εκ των
υστέρων.

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.



Και στις δύο περιπτώσεις ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόµενο τις
προσήκουσες γραπτές πληροφορίες σύµφωνα µε το ΠΔ∆ 156/1994,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών σχετικά µε τις ισχύουσες συλλογικές
συµβάσεις, την περιγραφή της εργασίας προς εκτέλεση κ.λπ. Οι ιδιαιτερότητες
της τηλεργασίας απαιτούν συµπληρωµατικές γραπτές πληροφορίες σε θέµατα
όπως το τµήµα της επιχείρησης από το οποίο εξαρτάται ο τηλεργαζόµενος, τον ή
την ιεραρχικά άµεσα ανώτερό/η του/της ή άλλα άτοµα στα οποία ο
τηλεργαζόµενος µπορεί να απευθύνει ερωτήµατα επαγγελµατικής ή προσωπικής
φύσεως, τρόπους αναφοράς κ.λπ.
Αν η τηλεργασία δεν είναι µέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης και αν ο
εργοδότης κοινοποιήσει προσφορά τηλεργασίας, ο εργαζόµενος µπορεί να
δεχθεί ή να αρνηθεί αυτήν την προσφορά. Όταν ένας εργαζόµενος εκφράζει την
επιθυµία για µία θέση τηλεργασίας, ο εργοδότης µπορεί να δεχθεί ή να αρνηθεί
αυτό το αίτηµα.
Η µετάβαση στην τηλεργασία από µόνη της δε θίγει το καθεστώς της
απασχόλησης του τηλεργαζόµενου, µεταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο
πραγµατοποιείται η εργασία. Η άρνηση ενός εργαζόµενου να αποδεχθεί την
τηλεργασία δεν αποτελεί από µόνη της αιτία διακοπής της εργασιακής σχέσης
ούτε (επιφέρει) τη µεταβολή των όρων και συνθηκών απασχόλησης αυτού του
εργαζόµενου.
Αν η τηλεργασία δεν αποτελεί µέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης
εργασίας, η απόφαση για µετάβαση στην τηλεργασία είναι ανακλητή µε ατοµική
ή/και συλλογική σύµβαση. Η ανάκληση µπορεί να συνεπάγεται επιστροφή στην
εργασία µέσα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη ύστερα από αίτηση του
εργαζόµενου ή του εργοδότη. Οι λεπτοµέρειες αυτής της ανάκλησης
καθορίζονται µε ατοµική ή/και συλλογική σύµβαση.

4. Συνθήκες απασχόλησης
Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια
δικαιώµατα, που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις συλλογικές
συµβάσεις για συγκρίσιµους εργαζόµενους, µέσα στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης. ΩΩστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της τηλεργασίας
µπορεί να χρειαστούν ειδικές συµπληρωµατικές συλλογικές ή ατοµικές
συµβάσεις.

5. Προστασία δεδοµένων
Η λήψη των κατάλληλων µέτρων εναπόκειται στον εργοδότη, ιδίως σε σχέση µε το
λογισµικό, για να εξασφαλίσει την προστασία των δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας από τον τηλεργαζόµενο
για επαγγελµατικούς λόγους.
Ο εργοδότης ενηµερώνει τον τηλεργαζόµενο για όλες τις ισχύουσες διατάξεις και
κανόνες της επιχείρησης που αφορούν την προστασία των δεδοµένων.
Εναπόκειται στον τηλεργαζόµενο να συµµορφωθεί προς αυτούς τους κανόνες.
Ο εργοδότης ενηµερώνει τον τηλεργαζόµενο ιδίως για : 
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��οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση των συσκευών ή εργαλείων
πληροφορικής όπως το διαδίκτυο

��τις κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
6. Ιδιωτική ζωή

Ο εργοδότης σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόµενου.
Αν τεθεί σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, τούτο επιβάλλεται να είναι
ανάλογο προς το σκοπό και να εισαχθεί σύµφωνα µε το ΠΔ∆ 398/94 περί οθονών
οπτικής απεικόνισης.

7. Εξοπλισµός
Όλα τα θέµατα που αφορούν τον εργασιακό εξοπλισµό, την ευθύνη και τις
δαπάνες προσδιορίζονται µε σαφήνεια πριν από την έναρξη της τηλεργασίας.
Γενικά, ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση
του αναγκαίου εξοπλισµού για κανονική τηλεργασία, εκτός αν ο τηλεργαζόµενος
χρησιµοποιεί το δικό του εξοπλισµό.
Όταν  η τηλεργασία εκτελείται κανονικά, ο εργοδότης καλύπτει το κόστος που
συνδέεται άµεσα µ’ αυτήν την εργασία, και ιδίως το κόστος των επικοινωνιών.
Ο εργοδότης παρέχει στον τηλεργαζόµενο κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
Ο εργοδότης έχει την ευθύνη, για τις δαπάνες που συνδέονται µε την απώλεια και
τη ζηµιά στον εξοπλισµό και στα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από τον
τηλεργαζόµενο.
Ο τηλεργαζόµενος φροντίζει τον εξοπλισµό που του/της διατίθεται και δε συλλέγει
ούτε διανέµει παράνοµο υλικό µέσω του διαδικτύου.

8. Υγεία και ασφάλεια
Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της
επαγγελµατικής ασφάλειας του τηλεργαζόµενου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόµενο για την πολιτική της επιχείρησης
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και ιδιαίτερα τη σχετική µε
τις οθόνες οπτικής απεικόνισης. Ο τηλεργαζόµενος εφαρµόζει τις ισχύουσες
διατάξεις για την ασφάλεια στην εργασία.
Για να ελεγχθεί η σωστή εφαρµογή των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας, ο
εργοδότη, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και/ή οι αρµόδιες Αρχές έχουν
πρόσβαση στο χώρο τηλεργασίας, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
Αν ο τηλεργαζόµενος εργάζεται στην οικία του, αυτή η πρόσβαση υπόκειται σε
προειδοποίηση και στην εκ των προτέρων συµφωνία του εργαζόµενου. Ο
τηλεργαζόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει να γίνει επιθεώρηση στον τόπο
εργασίας.

9. Οργάνωση της εργασίας
Ο τηλεργαζόµενος καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του µέσα το
πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας, των συλλογικών συµβάσεων και των
κανονισµών των επιχειρήσεων.
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Ο όγκος της εργασίας και τα κριτήρια απόδοσης για τον τηλεργαζόµενο είναι
αντίστοιχα προς εκείνα συγκρίσιµων εργαζοµένων που εργάζονται µέσα στις
εγκαταστάσεις του εργοδότη.
Ο εργοδότης διασφαλίζει τη λήψη µέτρων που προλαµβάνουν την αποµόνωση του
τηλεργαζόµενου από τον υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης, δίνοντάς του τη
δυνατότητα να συνταντά τους συναδέλφους του σε τακτικά διαστήµατα και να
έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση.

10.Κατάρτιση
Οι τηλεργαζόµενοι έχουν την ίδια πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δυνατότητες
επαγγελµατικής τους εξέλιξης µε τους συγκρίσιµους εργαζόµενους που
απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Υπόκεινται στις ίδιες πολιτικές
αξιολογήσεις µε τους άλλους εργαζόµενους.
Οι τηλεργαζόµενοι δέχονται κατάλληλη κατάρτιση επικεντρωµένη στον τεχνικό
εξοπλισµό που τίθεται στη διάθεσή τους και στα χαρακτηριστικά αυτής της
µορφής οργάνωσης της εργασίας. Ο επόπτης του τηλεργαζόµενου και οι άµεσοι
συνάδελφοί του ενδέχεται να έχουν επίσης ανάγκη κατάρτισης γι’ αυτή τη µορφή
εργασίας και τη διαχείρισή της.

11.Συλλογικά δικαιώµατα
Οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια συλλογικά δικαιώµατα µε τους εργαζόµενους
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Δ∆εν µπορεί να υπάρξει κανένα εµπόδιο στην
επικοινωνία µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.
Οι τηλεργαζόµενοι υπόκεινται στους ίδιους όρος άσκησης του δικαιώµατος του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζόµενων εκεί
όπου προβλέπονται. Οι τηλεργαζόµενοι προσµετρώνται για τον καθορισµό του
συνολικού αριθµού των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή εκµετάλλευση κάθε φορά
που αυτός ο αριθµός λαµβάνεται υπ’ όψη για οποιονδήποτε λόγο στην εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία. 
Το κατάστηµα της επιχείρησης από το οποίο εξαρτάται ο τηλεργαζόµενος για τη
άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων του προσδιορίζεται από την αρχή.
Οι εκπρόσωποι των εργαζόµενων πληροφορούνται και γνωµοδοτούν για την
εισαγωγή της τηλεργασίας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις περί σωµατείων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν. 1264/1982 και συµβουλίων εργαζοµένων του
Ν. 1767/1988, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (2008-2009)

Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της

Συµφωνία - Πλαίσιο 
για το στρες στην εργασία

Συµφωνία - Πλαίσιο 
για το Εργασιακό Στρες (άγχος)

1. Εισαγωγή
Το εργασιακό στρες έχει αναγνωρισθεί σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως
θέµα ενδιαφέροντος που αφορά τόσο τους εργαζόµενους, όσο και τους εργοδότες.
Δ∆ιαπιστώνοντας την ανάγκη για συγκεκριµένη και κοινή δράση στο θέµα αυτό και
αναµένοντας τη διαδικασία διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το στρες,
οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συµπεριέλαβαν το θέµα αυτό στο πρόγραµµα
εργασίας του κοινωνικού διαλόγου 2003-2005.
Το στρες µπορεί να έχει επιπτώσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο και
οποιοδήποτε εργαζόµενο, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησης, το πεδίο
δραστηριότητας ή τη µορφή της εργασιακής σύµβασης ή σχέσης. Στην πράξη βέβαια
δε θίγονται απαραιτήτως όλοι οι χώροι εργασίας και όλοι οι εργαζόµενοι.
Η αντιµετώπιση του εργασιακού στρες µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη
απόδοτικότητα και καλύτερης ποιότητας συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, µε συνακόλουθα οικονοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα για τις
επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και το σύνολο της κοινωνίας. Η διαφορετικότητα
του εργατικού δυναµικού πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του εργασιακού στρες.
2. Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας Συµφωνίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την
κατανόηση των εργοδοτών, των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους για το
εργασιακό στρες, και να επιστήσει την προσοχή τους σε ενδείξεις που µπορούν να
καταδείξουν προβλήµατα σχετικά µε το στρες στην εργασία.
Στόχος αυτής της Συµφωνίας είναι να παράσχει στους εργοδότες και τους
εργαζόµενους ένα πλαίσιο για την αναγνώριση και πρόληψη ή διαχείριση των
προβληµάτων εργασιακού στρες. Δ∆εν αποσκοπεί στην απόδοση ατοµικών ευθυνών
για το στρες.
Αναγνωρίζοντας ότι η παρενόχληση και η βία στο χώρο εργασίας αποτελούν
δυνητικούς αγχογόνους παράγοντες, θέµατα για τα οποία τα συµβαλλόµενα στην
ΕΓΣΣΕ µέρη θα διερευνήσουν τη διαπραγµάτευση συγκεκριµένων ρυθµίσεων, η
παρούσα Συµφωνία δεν ασχολείται µε τη βία, την παρενόχληση και το
µετατραυµατικό στρες.
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3. Περιγραφή του στρες και του εργασιακού στρες
Το στρες είναι µια κατάσταση που συνοδεύεται από σωµατική, ψυχολογική ή
κοινωνική δυσαρέσκεια ή δυσλειτουργίες και η οποία προέρχεται από άτοµα που
αισθάνονται ανίκανα να γεφυρώσουν το κενό ανάµεσα στις απαιτήσεις ή τις
προσδοκίες που τους τίθενται.
Το άτοµο είναι καλά προσαρµοσµένο για να αντιµετωπίζει τη βραχυχρόνια έκθεση σε
πίεση, η οποία µπορεί να θεωρηθεί και ως θετική, έχει, όµως µεγαλύτερη δυσκολία
να αντιµετωπίσει την παρατεταµένη έκθεση σε έντονη πίεση. Επιπλέον, διαφορετικά
άτοµα µπορεί να αντιδρούν µε διαφορετικό τρόπο σε παρόµοιες καταστάσεις, ενώ το
ίδιο άτοµο µπορεί να αντιδράει διαφορετικά σε παρόµοιες καταστάσεις σε
διαφορετικές περιόδους της ζωής του/της.
Το στρες δεν αποτελεί ασθένεια, αλλά η παρατεταµένη έκθεση σε αυτό, µπορεί να
µειώσει την αποδοτικότητα στην εργασία και να προκαλέσει προβλήµατα υγείας.
Το στρες που προκαλείται εκτός εργασιακού περιβάλλοντος ενδεχοµένως να οδηγεί
σε αλλαγές στη συµπεριφορά και σε µειωµένη αποδοτικότητα στην εργασία.
Όλες οι εκδηλώσεις του στρες στην εργασία, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως
εργασιακό στρες. Το εργασιακό στρες µπορεί να προκληθεί από διαφορετικούς
παράγοντες, όπως περιεχόµενο εργασίας, οργάνωση της εργασίας, εργασιακό
περιβάλλον και έλλειψη επικοινωνίας κ.λπ.
4. Δ∆ιαπίστωση των προβληµάτων του εργασιακού στρες
Δ∆εδοµένης της πολυπλοκότητας του φαινοµένου του στρες, η παρούσα Συµφωνία
δεν σκοπεύει να παράσχει ένα εξαντλητικό κατάλογο των δυνητικών αγχογόνων
παραγόντων. Εντούτοις, το υψηλό ποσοστό απουσίας από την εργασία, ή οι αλλαγές
στο προσωπικό, οι συχνές διαπροσωπικές συγκρούσεις ή τα παράπονα από
εργαζόµενους είναι µερικές από τις ενδείξεις που µπορούν να καταδείξουν την
ύπαρξη εργασιακού στρες.
Η διαπίστωση του κατά πόσον υπάρχει πρόβληµα εργασιακού στρες µπορεί να
περιλαµβάνει την ανάλυση διάφορων παραγόντων όπως: η οργάνωση της εργασίας
και των διαδικασιών (διευθέτηση του χρόνου εργασίας, βαθµός αυτονοµίας, σύνδεση
των δεξιοτήτων των εργαζοµένων και των απαιτήσεων της εργασίας, φόρτος
εργασίας κ.λπ.), οι συνθήκες και περιβάλλον εργασίας (έκθεση σε προσβλητική
συµπεριφορά, θόρυβο, ζέστη, επικίνδυνες ουσίες κ.λπ.), η επικοινωνία (αβεβαιότητα
για τις απαιτήσεις της εργασίας, προοπτικές εργασίας ή επικείµενες αλλαγές κ.λπ.),
καθώς και υποκειµενικούς παράγοντες (συναισθηµατικές και κοινωνικές πιέσεις,
αίσθηµα αδυναµίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις, έλλειψη υποστήριξης κ.λπ.).
Όταν διαπιστωθεί πρόβληµα εργασιακού στρες, πρέπει να αναληφθεί δράση για την
πρόληψη, εξάλειψη ή µείωσή του. Η ευθύνη για τον καθορισµό των κατάλληλων
µέτρων βαρύνει τον εργοδότη. Αυτά τα µέτρα εφαρµόζονται µε τη συµµετοχή και τη
συνεργασία των εργαζοµένων και / ή των αντιπροσώπων τους.
5. Ευθύνες εργοδοτών και εργαζοµένων
Σύµφωνα µε την Οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΚ, όλοι οι εργοδότες έχουν νοµική
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υποχρέωση να προστατεύουν την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία των
εργαζοµένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά και προβλήµατα εργασιακού στρες στο
βαθµό που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Όλοι
οι εργαζόµενοι έχουν τη γενική υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τα προστατευικά
µέτρα που καθορίζονται από τον εργοδότη.
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων του εργασιακού στρες µπορεί να γίνει και στο
πλαίσιο µιας συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, µέσω µιας ξεχωριστής
πολιτικής για το στρες και/ή µε συγκεκριµένα µέτρα στοχευµένα στην αντιµετώπιση
αναγνωρισµένων αγχογόνων παραγόντων.
6. Πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση των προβληµάτων εργασιακού στρες
Η πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση των προβληµάτων εργασιακού στρες µπορούν να
περιλαµβάνουν διάφορα µέτρα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να είναι συλλογικά, ατοµικά ή
και τα δύο. Μπορούν να εισάγονται µε τη µορφή λήψης συγκεκριµένων µέτρων που
στοχεύουν στην αντιµετώπιση διαπιστωµένων αγχογόνων παραγόντων ή ως µέρος
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής κατά του στρες, η οποία περιλαµβάνει τόσο
προληπτικά όσο και κατασταλτικά µέτρα.
Στους χώρους εργασίας όπου οι απαιτούµενες ειδικές γνώσεις είναι ανεπαρκείς,
µπορούν να κληθούν ικανοί εξωτερικοί εµπειρογνώµονες, σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις
πρακτικές.
Από τη στιγµή που θα εφαρµοστούν, τα µέτρα κατά του εργασιακού στρες θα πρέπει
να αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να εκτιµηθεί η
αποτελεσµατικότητά τους, η µέγιστη αξιοποίηση των πόρων και το εάν εξακολουθούν
να είναι κατάλληλα ή αναγκαία.
Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να περιλαµβάνουν :
- µέτρα διαχείρισης και επικοινωνίας, όπως η διευκρίνιση των στόχων της

επιχείρησης και του ατοµικού ρόλου των εργαζοµένων, η διασφάλιση επαρκούς
στήριξης προς µεµονωνοµένους εργαζόµενους και οµάδες από τη διοίκηση της
επιχείρησης, η αντιστοίχιση των ευθυνών και του ελέγχου στην εργασία και η
βελτίωση της οργάνωσης εργασίας και των διαδικασιών της, των συνθηκών και
του περιβάλλοντος εργασίας,

- εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και των εργαζοµένων µε σκοπό την
αύξηση της ευαισθητοποίησής τους και κατανόησης του στρες, των πιθανών
αιτιών που το προκαλούν και των τρόπων αντιµετώπισής του και / ή την
προσαρµοστικότητά τους στις αλλαγές,

- παροχή πληροφοριών προς τους εργαζόµενους και διαβούλευσης µαζί τους και/ή
τους εκπροσώπους τους, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία, τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας και πρακτικές.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (20010-2011-2012)

Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012 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.
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ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ 

ΝO ΜO ΘΕ ΤΙ ΚΕΣ ΚYΡΩΩ ΣΕΙΣ Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ  
των 

Ε θνι κών Γε νι κών Συλ λο γι κών Συµβά σεων Ερ γα σί ας
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Ν .  3 2 2 7 / 2 0 0 4
“ Μ έ τ ρ α  γ ι α  τ η ν  α ν τ ι µ ε τ ώ π ι σ η  τ η ς  α ν ε ρ γ ί α ς  κ α ι

ά λ λ ε ς  δ ι α τ ά ξ ε ι ς ”
( Ε κ κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά  σ η µ ε ι ώ µ α τ α ,  Ά δ ε ι α )

Φ Ε Κ  3 1 / Α / 9 . 2 . 2 0 0 4

Άρθρο 12
Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας

(ΕΓΣΣΕ)

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η διάταξη άρθρου της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε αριθµό 19/29.4.2002 ως εξής: 

“Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο ηµερών
µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών”.

Ν .  3 1 4 4 / 2 0 0 3
“ Κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  γ ι α  τ η ν  π ρ ο  ώ  θ η  σ η  τ η ς  κ . λ π . ”

Φ Ε Κ  1 1 1 / Α / 8 . 5 . 2 0 0 3

Άρ θρο 7
Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου οι διατάξεις των άρθρων 4,6 και 13 της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της 15ης Απριλίου 2002, όπως το
άρθρο 6 ισχύει µετά την υπογραφείσα ερµηνευτική δήλωση, που κατατέθηκαν στο
Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε τους αριθµούς καταθέσεως
αντιστοίχως 19/29.4.2002 και 37/14.6.2002 ως εξής:

Α. Η αποζηµίωση του ΒΔ∆ 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκε µε τις ΕΓΣΣΕ
του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο
4) και του 2000 - 2001 (άρθρο 5), καταρτίζεται, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του
εργατοτεχνίτη ως εξής:

����������� A���������
Α πό 2 µή νες  ως 1 έ τος 5 η µε ρο µί σθια
Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο ως 2 έ τη 7 η µε ρο µί σθια
Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη 15 η µε ρο µί σθια
Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να  ως 10 έ τη 30 η µε ρο µί σθια
Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να  ως 15 έ τη 60 η µε ρο µί σθια
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Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 20 έ τη 95 η µε ρο µί σθια
Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 25 έ τη 115 η µε ρο µί σθια
Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 30 έτη 135 η µε ρο µί σθια
Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω 150 η µε ρο µί σθια 
Β. 1. Oι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται, για χρονικό  διάστηµα τριάντα (30)

µηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα στην εργασία τους
είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, εφ’  όσον
το ζητεί η µητέρα και συµφωνεί ο εργοδότης, το ηµερήσιο ωράριο µπορεί  να
ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12)
µήνες και κατά µία ώρα για έξι (6) επί πλεόν µήνες. 

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του τέκνου δικαιούται και ο
πατέρας εφ’  όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, αφού
προσκοµίσει στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας
του τέκνου. 

3. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας ή του πατέρα για τη φροντίδα του τέκνου έχουν και οι θετοί γονείς
από το χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το 6ο έτος της ηλικίας
του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

4. Την άδεια φροντίδας τέκνου δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.

5. Η άδεια φροντίδας του τέκνουν θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση
και στις εργασιακές σχέσεις.

Γ. Αυξάνεται από 29.4.2002 η εισφορά που καταβάλλουν οι ερτοδότες και οι
εργαζόµενοι υπέρ του Oργανισµού Εργατικής Εστίας κατά 0,05%. Από 1ης
Ιανουαρίου 2003 η εισφορά αυξάνεται περαιτέρω κατά 0,05% και ανέρχεται τόσο για
τους εργαζοµένους όσο και για τους εργοδότες σε 0,10% (εργοδοτική και εργατική
εισφορά), έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Oργανισµού να
ανέρχεται σε 0,35% συνολικά για το κάθε µέρος.

Ν .  2 8 7 4 / 2 0 0 0
“ Π ρ ο  ώ  θ η  σ η  α  π α  σ χ ό  λ η  σ η ς  κ α ι  ά λ  λ ε ς  δ ι  α  τ ά  ξ ε ι ς ”

Φ Ε Κ  2 8 6 / Α / 2 9 . 1 2 . 2 0 0 0

Άρ θρο 11
Ά δει α µη τρό τη τας

1. Κυ ρώ νε ται και α πο κτά ι σχύ νό µου η διά τα ξη του άρ θρου 7 της Ε θνι κής Συλ λο γι -
κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας της 23.5.2000 (πρά ξη κα τά θε σης στον Yπουρ γό Ερ γα -
σί ας 31/23.5.2000), η ο ποί α έ χει ως ε ξής:
“Χο ρη γεί ται µία ε πι πλέ ον ε βδο µά δα ά δει ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά τον το κε τό  (ά -
δει α λο χεί ας).
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Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται κατ’  αυ τόν τον
τρό πο σε δε κα ε πτά (17) ε βδο µά δες.
Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ του
1993”.

2. Η κα τα βο λή του ε πι δό µα τος λο χεί ας που χο ρη γεί ται α πό τους α σφα λι στι κούς ορ -
γα νι σµούς που α σφα λί ζουν µι σθω τές, αρ µο διό τη τας υ πουρ γεί ου Ερ γα σί ας και
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων, ε πε κτεί νε ται κα τά µία (1) ε πι πλέ ον ε βδο µά δα και    α νέρ -
χε ται σε εν νέα (9) συ νο λι κά. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του άρ θρου 9 του
ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112Α’ ). 

Ν .  2 5 5 6 / 1 9 9 7
“ Μ έ  τ ρ α  κ α  τ ά  τ η ς  ε ι  σ φ ο  ρ ο  δ ι  α  φ υ  γ ή ς ,  δ ι  α  σ φ ά  λ ι  σ η  

ε  σ ό  δ ω ν  Ι  Κ Α  κ α ι  ά λ  λ α  θ έ  µ α  τ α ”
Φ Ε Κ  2 7 0 ,  τ ε ύ  χ ο ς  Α ’  τ η ς  2 4 . 1 2 . 1 9 9 7

Άρ θρο 5
Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές

1. Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία εί κο σι (20) ε τών
δι και ού νται ά δει α τριών ερ γα σί µων η µε ρών ε πι πλέ ον της νό µι µης, αν ερ γά ζο νται
πεν θή µε ρο και τεσ σά ρων ερ γά σι µων η µε ρών ε άν ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο. 

2. ΩΩς προ ϋ πη ρε σία για την ε φαρ µο γή της προη γού µε νης διά τα ξης, θε ω ρεί ται αυ -
τή που δι α νύ θη κε σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι ο α δή πο τε σχέ ση ε ξαρ -
τη µέ νης ερ γα σί ας.

Ν .   2 2 2 4 / 1 9 9 4
Ρ ύ θ  µ ι  σ η  θ ε  µ ά  τ ω ν  ε ρ  γ α  σ ί  α ς ,  σ υ ν  δ ι  κ α  λ ι  σ τ ι  κ ώ ν  δ ι  κ α ι ω  -
µ ά  τ ω ν ,  υ  γ ι ε ι  ν ή ς  κ α ι  α  σ φ ά  λ ε ι α ς  τ ω ν  ε ρ  γ α  ζ ο  µ έ  ν ω ν  κ α ι

ο ρ  γ ά  ν ω  σ η ς  Y π ο υ ρ  γ ε ί  ο υ  Ε ρ  γ α  σ ί  α ς  κ α ι  τ ω ν  ε  π ο  π τ ε υ ο  µ έ  -
ν ω ν  α  π ό  α υ  τ ό  ν ο  µ ι  κ ώ ν  π ρ ο  σ ώ  π ω ν  κ α ι  ά λ  λ ε ς  

δ ι α  τ ά  ξ ε ι ς .
Φ Ε Κ  1 1 2 / Α / 6 . 7 . 1 9 9 4

Άρ θρο 9
Ά δεια µη τρό τη τας

1. Κυ ρώ νε ται και α πο κτά ι σχύ νό µου η διά τα ξη του άρ θρου 7 της Ε θνι κής Συλ λο γι -
κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας της 9.6.1993 (πρά ξη κα τά θε σης στο Yπουρ γεί ο Ερ γα -
σί ας 37/11.6.1993), η ο ποί α έ χει ως ε ξής :
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Η συ νο λι κή διάρ κεια της ά δειας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δε καέ ξι (16) 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 -
νί α το κε τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε -
τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά πι θα νο -
λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ -
στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δε καέ ξι (16) ε βδο µά δων.    O χρό -
νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το 
θέ µα αυ τό δια τά ξεις.

2. Oι πα ρο χές µη τρό τη τας α πό α σφα λι στι κούς ορ γα νι σµούς, ό πως κα τα βάλ λο νται
µέ χρι σή µε ρα, ε πε κτεί νο νται και στη 16η ε βδο µά δα.

Άρ θρο 14
Ει δι κός Λο γα ρια σµός Προ γραµ µά των Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης και

Εκ παί δευ σης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.)
1. Η προ βλε πό µε νη α πό το άρ θρο 6 παρ. 2 της Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα -

σης Ερ γα σί ας 1988, που κυ ρώ θη κε µε το άρ θρο 2 του ν. 1766/1988, ερ γο δο τι κή
ει σφο ρά για την ε νί σχυ ση προ γραµ µά των ε παγ γελ µα τι κής εκ παί δευ σης και κα -
τάρ τι σης ο ρί ζε ται α πό την 1.1.1994 σε πο σο στό µη δέν κόµ µα σα ρά ντα πέ ντε τοις
ε κα τό (0,45%), σύµ φω να µε το άρ θρο 4 της ΕΓ ΣΣΕ των ε τών 1991 και 1992 (πρά -
ξη κα τά θε σης Yπουρ γεί ου Ερ γα σί ας 10/4.4.1991), ως και το άρ θρο 4 της ΕΓ ΣΣΕ
του έ τους 1993 (πρά ξη κα τά θε σης Yπουρ γεί ου Ερ γα σί ας 37/11.6.1993).
Η ει σφο ρά αυ τή κα τα βάλ λε ται υ πο χρε ω τι κά α πό ό λους τους ερ γο δό τες, που
α πα σχο λούν προ σω πι κό µε σχέ ση ερ γα σί ας ι διω τι κού δι καί ου στον ι διω τι κό ή
στο δη µό σιο το µέ α και συ νει σπράτ τε ται µε την υ πέρ του Ι.Κ.Α. κα θο ρι ζό µε νη
α πό το νό µο ερ γο δο τι κή ει σφο ρά και υ πο λο γί ζε ται ε πί των κα τα βαλ λο µέ νων
α πο δο χών.
Στον Oρ γα νι σµό Α πα σχό λη σης Ερ γα τι κού Δ∆υ να µι κού (O.Α.Ε.Δ∆.) συ νι στά ται ο 
Ει δι κός Λο γα ρια σµός Προ γραµ µά των Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης και Εκ παί -
δευ σης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) στο ο ποί ο θα πε ρι έ χε ται η α νω τέ ρω ει σφο ρά.

2. Τα πο σά που πε ρι έ χο νται στον Ει δι κό Λο γα ρια σµό, κα τά τα ο ρι ζό µε να στο άρ θρο
1 του πα ρό ντος, δια τί θε νται για το σκο πό που ο ρί ζε ται στις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ε τών
1991-1992 και του έ τους 1993, δη λα δή την ε νί σχυ ση των προ γραµ µά των ε παγ -
γελ µα τι κής κα τάρ τι σης και εκ παί δευ σης, κα θώς και προ γραµ µά των και δρα στη -
ριο τή των για θέ µα συν θη κών ερ γα σί ας και α σφά λειας της ερ γα σί ας.
Ε πι χει ρή σεις, κοι νο πρα ξί ες ή συ νε ται ρι σµοί, που σχε διά ζουν και ε κτε λούν δι κά
τους εκ παι δευ τι κά προ γράµ µα τα, σύµ φω να µε τους κα νό νες που δι έ πουν τη δια -
χεί ρι ση του ει δι κού λο γα ρια σµού, έ χουν την ευ χέ ρεια να δια θέ τουν το πο σο στό
µη δέν κόµ µα σα ρά ντα πέ ντε τοις ε κα τό (0,45%) για τη χρη µα το δό τη ση αυ τών
των προ γραµ µά των, κα τα βάλ λο ντας στο λο γα ρια σµό αυ τό την τυ χόν προ κύ -
πτου σα δια φο ρά ή ζη τώ ντας να πι στω θεί το α ντί στοι χο πο σό στην ο φει λό µε νη
για το ε πό µε νο έ τος ει σφο ρά τους.

3. Η δια χεί ρι ση του ει δι κού λο γα ρια σµού της παρ. 1 γί νε ται α πό διαρ κή εν νε α µε λή
ε πι τρο πή δια χεί ρι σης, α πο τε λού µε νη α πό το διοι κη τή του O.Α.Ε.Δ∆. ή το νό µι µο
α να πλη ρω τή του ως πρό ε δρο, 4 εκ προ σώ πους µε ι σά ριθ µους α να πλη ρω µα τι -
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κούς α πό τη Γ.Σ.Ε.Ε., 2 εκ προ σώ πους µε ι σά ριθ µους α να πλη ρω µα τι κούς α πό το
Σ.Ε.Β., 1 εκ πρό σω πο µε τον α να πλη ρω τή του α πό την Ε.Ε.Σ.Ε. και 1 εκ πρό σω πο
µε τον α να πλη ρω τή του α πό την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Μέ σα σε έ να µή να α πό τη δη µο σί ευ ση του πα ρό ντος νό µου, οι ορ γα νώ σεις γνω -
στο ποιούν τους εκ προ σώ πους τους στο διοι κη τή τυ O.Α.Ε.Δ∆., ο ο ποί ος συ γκρο -
τεί την ε πι τρο πή δια χεί ρι σης. Κά θε ορ γά νω ση µπο ρεί να α ντι κα θι στά, ό πο τε κρί -
νει α να γκαί ο, έ ναν ή πε ρισ σό τε ρους εκ προ σώ πους της, ο πό τε εκ δί δε ται δια πι -
στω τι κή πρά ξη α να συ γκρό τη σης της Ε πι τρο πής. O O.Α.Ε.Δ∆. α να λαµ βά νει  τη
γραµ µα τεια κή υ πο στή ρι ξή της.

4. Η Ε πι τρο πή δια χεί ρι σης κα ταρ τί ζει ε τή σιο πρό γραµ µα δια θέ σε ως και δια χεί ρι -
σης του ει δι κού λο γα ρια σµού, σύµ φω να µε τους σκο πούς της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των
ε τών 1991-1992 και του έ τους 1993 ή µε τα γε νε στέ ρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Πριν την ο ρι στι -
κή έ γκρι ση αυ τού του προ γράµ µα τος, η ε πι τρο πή δια χεί ρι σης γνω στο ποιεί το
πρό γραµ µα στις ορ γα νώ σεις που υ πο γρά φουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ζη τεί τις πα ρα -
τη ρή σεις τους. Oι ορ γα νώ σεις ο φεί λουν να α πα ντούν ε ντός ε νός µη νός.
Το πρό γραµ µα διά θε σης και δια χεί ρι σης του λο γα ρια σµού ε κτε λεί ται µέ σω των
υ πη ρε σιών του O.Α.Ε.Δ∆. και σύµ φω να µε τον κα νο νι σµό λει τουρ γί ας του.
Ε φό σον πα ρα µέ νουν α διά θε τα κον δύ λια στο λο γα ρια σµό, µε τα φέ ρο νται στην
ε πό µε νη χρή ση  και η ε πι τρο πή τα χρη σι µο ποιεί α πο κλει στι κά για τους ί διους
σκο πούς. Με τη συ µπλή ρω ση κά θε δω δε κά µη νου λει τουρ γί ας του λο γα ρια σµού,
η ε πι τρο πή δια χεί ρι σης υ πο βάλ λει α πο λο γι σµό στις διοι κή σεις των ορ γα νώ σε ων
που υ πο γρά φουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Oι α πο φά σεις, που α να φέ ρο νται στην τρο πο ποί η ση  σκο πών και ει σφο ρών, στη
δια χεί ρι ση του λο γα ρια σµού και στη µε τα φο ρά κον δυ λί ων α πό χρή ση, λαµ βά νο -
νται  µε ει δι κή πλειο ψη φί α έ ξι (6)  ψή φων. Για τα υ πό λοι πα θέ µα τα αρ κεί η πλειο -
ψη φί α των πα ρό ντων, ε άν συ γκε ντρώ νει του λά χι στον τέσ σε ρις (4) ψή φους.

5. Με α πό φα ση του Yπουρ γού Ερ γα σί ας, έ πει τα α πό γνώ µη της ε πι τρο πής της
παρ.3, η ο ποί α εκ δί δε ται σε ε φαρ µο γή ό ρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εί ναι δυ να τόν να τρο πο -
ποιού νται τα πο σο στά ει σφο ρών και ο σκο πός τους Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε., που α να φέ ρε -
ται στην παρ. 1 αυ τού του άρ θρου.

6. Α πό τον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. ε πι χο ρη γεί ται το Ελ λη νι κό Ιν στι τού το έ γιει νής και Α σφά -
λειας της Ερ γα σί ας, κα θώς και τα εκ παι δευ τι κά κέ ντρα, τα ο ποί α έ χουν ι δρυ θεί
ή θα ι δρυ θούν µε τη συµ µε το χή ε νός ή πε ρισ σο τέ ρων α πό τους φο ρείς που υ πο -
γρά φουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, σε πο σο στό δέ κα τοις ε κα τό (10%) ε πί του συ νό λου των
ε τη σί ων ει σφο ρών υ πέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.

7. Χρη µα τι κά πο σά, που έ χουν πε ρι έλ θει στον O.Α.Ε.Δ∆. α πό τη  µέ χρι 31.12.1993 ερ -
γο δο τι κή ει σφο ρά του µη δέν κόµ µα εί κο σι τοις ε κα τό (0,20%) και που πα ρα µέ -
νουν α διά θε τα µε τά την ο λο κλή ρω ση της χρη µα το δό τη σης των σχε τι κών µε αυ -
τήν εκ παι δευ τι κών δρα στη ριο τή των των ε πι χει ρή σε ων, µέ χρι 31.12.1993 πα ρα -
κρα τού νται υ πέρ του O.Α.Ε.Δ∆. Ε να ντι της πα ρού σας ρύθ µι σης ο O.Α.Ε.Δ∆. υ πο -
χρε ού ται σε ε φά παξ κα τα βο λή πο σού ε νός δι σε κα τοµ µυ ρί ου (1.000.000.000)
δραχ µών στον ει δι κό λο γα ρια σµό που α να φέ ρε ται στο άρ θρο 1 παρ.2 µέ σα σε
δύ ο (2) µή νες α πό τη δη µο σί ευ ση αυ τού του νό µου.
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Άρ θρο 15
Ει δι κός Κοι νός Λο γα ρια σµός Α νερ γί ας (Ε.Κ.Λ.Α.)

1. Η πρό σθε τη ερ γο δο τι κή ει σφο ρά µη δέν κόµ µα πέ ντε τοις ε κα τό (0,5%) και η πρό -
σθε τη ερ γα τι κή ει σφο ρά µη δέν κόµ µα εί κο σι τοις ε κα τό (0,20%), που προ βλέ πο -
νται στο άρ θρο 3 της Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 1993 (πρά ξη κα τά θε σης στο Yπουρ γεί ο Ερ γα σίς 37/11.6.1993), συ -
νει σπράτ το νται µε τις υ πέρ του Ι.Κ.Α. ει σφο ρές α πό 1ης Ια νουα ρί ου 1994. Στις
ει σφο ρές αυ τές υ πό κει νται ό λοι οι ερ γο δό τες που α πα σχο λούν προ σω πι κό µε
σχέ ση ερ γα σί ας ι διω τι κού δι καί ου στον ι διω τι κό ή στον δη µό σιο το µέ α και ό λοι
οι ερ γα ζό µε νοι σε αυ τούς τους ερ γο δό τες.
Oι πρό σθε τες αυ τές ει σφο ρές υ πο λο γί ζο νται για ό λους τους ερ γα ζό µε νους µε
βά ση το η µε ρο µί σθιο του ά γα µου ερ γα το τε χνί τη, χω ρίς πρου πη ρε σί α, ό πως κα -
θο ρί ζε ται κά θε φο ρά  µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Με α πό φα ση του διοι κη τή του O.Α.Ε.Δ∆.
ο ρί ζε ται το πο σό αυ τό δραχ µι κά µε βά ση την ε κά στο τε  ι σχύ ου σα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Στον Oρ γα νι σµό Α πα σχό λη σης Ερ γα τι κού Δ∆υ να µι κού συ νι στά ται "Ει δι κός Λο γα -
ρια σµός Α νερ γί ας" (Ε.Κ.Λ.Α.), στον ο ποί ο πε ρι έ χο νται οι α νω τέ ρω ει σφο ρές που
α πο δί δο νται το αρ γό τε ρο µέ σα στο µε θε πό µε νο α πό την εί σπρα ξη µή να.

2. Η δια χεί ρι ση του λο γα ρια σµού της παρ.1 γί νε ται α πό εν νε α µε λή διαρ κή ε πι τρο -
πή δια χεί ρι σης, α πο τε λού µε νη α πό το διοι κη τή του O.Α.Ε.Δ∆. ή το νό µι µο α να πλη -
ρω τή του ως πρό ε δρο, 4 εκ προ σώ πους µε ι σά ριθ µους α να πλη ρω µα τι κούς α πό
τη Γ.Σ.Ε.Ε., 2 εκ προ σώ πους µε ι σά ριθ µους α να πλη ρω µα τι κούς α πό το Σ.Ε.Β., 
1 εκ πρό σω πο µε τον α να πλη ρω τή του α πό την Ε.Ε.Σ.Ε. και 1 εκ πρό σω πο µε τον
α να πλη ρω τή του α πό την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε
Μέ σα σε έ να (1) µή να α πό τη δη µο σί ευ ση αυ τού του νό µου οι ορ γα νώ σεις που
υ πο γρά φουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., γνω στο ποιούν τους εκ προ σώ πους τους  στο διοι κη -
τή του O.Α.Ε.Δ∆., ο ο ποί ος µε πρά ξη του συ γκρο τεί την ε πι τρο πή δια χεί ρι σης. Κά -
θε ορ γά νω ση µπο ρεί να α ντι κα τα στή σει, ό πο τε κρί νει α να γκαί ο, έ ναν ή πε ρισ σό -
τε ρους εκ προ σώ πους της. O O.Α.Ε.Δ∆. α να λαµ βά νει  τη γραµ µα τεια κή υ πο στή ρι -
ξη της ε πι τρο πής.

3. Η Ε πι τρο πή αυ τή κα ταρ τί ζει ε τή σιο πρό γραµ µα διά θε σης και δια χεί ρι σης λο γα -
ρια σµού Ε.Κ.Λ.Α., σύµ φω να µε το σκο πό του άρ θρου 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993,
δη λα δή την ε φαρ µο γή προ γραµ µά των κα τα πο λέ µη σης της α νερ γί ας και ι δί ως
την ε νί σχυ ση των µα κρο χρό νιων α νέρ γων, των α νέρ γων νέ ων, την ε νί σχυ ση των
α νέρ γων σε πε ριο χές υ ψη λού πο σο στού α νερ γί ας και την ε φαρ µο γή προ γραµ -
µά των ε πα νέ ντα ξης α νέρ γων στο πα ρα γω γι κό ερ γα τι κό δυ να µι κό. Πριν την ο ρι -
στι κή έ γκρι ση αυ τού του προ γράµ µα τος, η ε πι τρο πή δια χεί ρι σης το γνω στο ποιεί
στις ορ γα νώ σεις που υ πο γρά φουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ζη τεί τις πα ρα τη ρή σεις
τους. Oι ορ γα νώ σεις πρέ πει να α πα ντούν ε ντός µη νός.
Το πρό γραµ µα διά θε σης και δια χεί ρι σης λο γα ρια σµού ε κτε λεί ται µέ σω των υ πη -
ρε σιών του O.Α.Ε.Δ∆. και σύµ φω να µε τον κα νο νι σµό λει τουρ γί ας του.
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Oι α πο φά σεις της ε πι τρο πής δια χεί ρι σης, που α να φέ ρο νται στην τρο πο ποί η ση
σκο πών και ει σφο ρών, στη δια χεί ρι ση του λο γα ρια σµού και στη µε τα φο ρά κον -
δυ λί ων α πό χρή ση σε χρή ση, α παι τούν ει δι κή πλειο ψη φί α  έ ξι (6) ψή φων. Για τα
υ πό λοι πα θέ µα τα αρ κεί η πλειο ψη φί α των πα ρό ντων, ε άν συ γκε ντρώ νει του λά χι -
στον τέσ σε ρις (4) ψή φους.

4. Ε φό σον πα ρα µέ νουν α διά θε τα κον δύ λια στο λο γα ρια σµό, µε τα φέ ρο νται στην
ε πό µε νη χρή ση και η ε πι τρο πή τα χρη σι µο ποιεί α πο κλει στι κά για τους ι δί ους
σκο πούς. Με τη συ µπλή ρω ση κά θε δω δε κα µή νου λει τουρ γί ας του λο γα ρια σµού,
η ε πι τρο πή υ πο βάλ λει α πο λο γι σµό στις διοι κή σεις των πα ρα πά νω συν δι κα λι στι -
κών ορ γα νώ σε ων.

5. Με α πό φα ση του Yπουρ γού Ερ γα σί ας, έ πει τα α πό γνώ µη της ε πι τρο πής δια χεί ρι -
σης, και σε ε φαρ µο γή των ό ρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, εί ναι δυ να τόν να τρο πο ποιού νται
ο σκο πός του Ε.Κ.Λ.Α. και τα πο σο στά των ει σφο ρών των πα ρα γρά φων 1 και 3.

Άρ θρο 50
Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών-ά δεια σπου δών 

ερ γα ζό µε νοι µα θη τές

1. Κυ ρώ νο νται και α πο κτούν ι σχύ νό µου οι δια τά ξεις των άρ θρων 4, 5 και 6 της 
Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας της 21ης Μαρ τί ου 1994 µε 
α ριθ µό κα τα θέ σε ως στο Yπουρ γεί ο Ερ γα σί ας 24/23-3-1994 που έ χουν ως ε ξής:
Άρ θρο 4 - Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών  Oι α πο ζη µιώ σεις της πα ρα γρά φου 1
περ. α’  του άρ θρου 3 του β.δ. 16/18-7-1920 στην πε ρί πτω ση κα ταγ γε λί ας συµ βά -
σε ως ερ γα το τε χνι τών βελ τιώ νο νται πέ ραν των ρυθ µί σε ων του άρ θρου 7 της α πό
10-3-1989 Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας και κα θο ρί ζο νται ως
ε ξής:
α) µε τη συ µπλή ρω ση 15 ε τών, 78 η µε ρο µί σθια και
β) µε τη συ µπλή ρω ση 20 ε τών, 91 η µε ρο µί σθια.
Άρ θρο 5 - Ά δεια για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις  Αυ ξά νε ται σε 20 η µέ ρες η ά δεια
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 τώ νή σπου δα στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποιου δή πο τε
τύ που και ο ποιασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευο µέ νων α πό το Δ∆η -
µό σιο µε ο ποιον δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 25ο έ τος της
η λι κί ας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµη µα τι κά.
Άρ θρο 6 - Α µοι βή ερ γα ζο µέ νων µα θη τών -1.Ερ γα ζό µε νοι, που φοι τούν κα νο νι -
κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε νι κή ή τε χνι κή ή ε παγ γελ µα τι κή εκ -
παί δευ ση σε δη µό σιες ή ι διω τι κές σχο λές α να γνω ρι σµέ νες α πό το κρά τος και
δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί ας τους, δεν α πα σχο λού νται πε ρισ -
σό τε ρο α πό έ ξι (6) ώ ρες την η µέ ρα.

2. Η ά δεια της συµ µε το χής στις ε ξε τά σεις εί ναι α µει βό µε νη, σύµ φω να µε την ι σχύ -
ου σα νο µο θε σί α.
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Ν .  1849/1989
“ Ε  πέ  κτα  ση  και  συ  µπλή  ρω  ση  των  στε  γα  στι  κών  

προ  γραµ µά  των  του  
Oρ  γα  νι  σµού  Ερ  γα  τ ι  κής  Κα  τοι  κί  ας  και  άλ  λες  δι  α  τά  ξεις  “   

ΦΕΚ  113/Α /8 .5 .1989

Άρ θρο 20
1. Κυ ρώ νο νται και έ χουν ι σχύ νό µου α πό τό τε που ί σχυ σαν οι δια τά ξεις των άρ θρων

5 και 7 της α πό 10.2.1989 Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Σύµ βα σης Ερ γα σί ας, που
δη µο σιεύ θη κε µε την α ριθ µ. 12756/23.3.1989 α πό φα ση του Yπουρ γού Ερ γα σί ας
στην Ε φη µε ρί δα της Κυ βερ νή σε ως (ΦΕΚ 213/Β/23.3.1989), οι ο ποί ες έ χουν ως
ε ξής: 
α) Άρ θρο 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που έ χει ως ε ξής :

Η  συ νο λι κή διάρ κεια της ά δειας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δε κα πέ ντε (15)
ε βδο µά δες. Πε νή ντα δύ ο (52) η µέ ρες  θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό
την πι θα νή η µε ρο µη νί α το κε τού και οι υ πό λοι πες πε νή ντα τρεις (53) 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 δειας 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 α δεί ας δε κα πέ ντε (15) ε βδο µά δων.

β) Άρ θρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που έ χει ως ε ξής :
Oι απο ζη µιώ σεις της παρ. 1' πε ρί πτω ση α άρ θρο 3 Β.Δ∆. της 16/18.7.1920 σε πε -
ρί πτω ση α πό λυ σης ερ γα το τε χνι τών, βελ τιώ νο νται και κα θο ρί ζο νται ως  ε ξής:
α. Με τη συ µπλή ρω ση 10 χρό νων υ πη ρε σί ας, 52 η µε ρο µί σθια
β. Με τη συ µπλή ρω ση 15 χρό νων υ πη ρε σί ας, 65 η µε ρο µί σθια
γ. Με τη συ µπλή ρω ση 20 χρό νων υ πη ρε σί ας,  78 η µε ρο µί σθια.

2. Του προ βλε πο µέ νου α πό την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επ πι δό µα τος γά µου δι καιού χοι εί ναι και
οι ά γα µοι γο νείς, κα θώς και οι ευ ρι σκό µε νοι σε κα τά στα ση χη ρεί ας και οι δια -
ζευγ µέ νοι, α πό τη δη µο σί ευ ση του πα ρό ντος νό µου.

3. Το υ πό του άρ θρου 2 παρ. 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. προ βλε πό µε νο πρώ το κλι µά κιο α πο -
δο χών για τη χο ρή γη ση ο λό κλη ρης της Αυ τό µα της Τι µα ριθ µι κής Α να προ σαρ µο -
γής (Α.Τ.Α.) κα θο ρί ζε ται για τους ερ γα ζό µε νους που δεν κα λύ πτο νται α πό ει δι -
κό τε ρες συλ λο γι κές ρυθ µί σεις (ΣΣΕ, Δ∆Α,ΚYΑ), α πό 1-5-1989 σε 80.000 δραχ µές.
Κα τά τα λοι πά και κα τά το µέ ρος που δεν τρο πο ποιεί ται µε την πα ρού σα ι σχύ ει
η αρ. 2001854/110/0022/10.1.1989 α πό φα ση των Yπουρ γών Ε θνι κής Oι κο νο µί ας
και Oι κο νο µι κών.

4. Oι ό ροι συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων (ΣΣΕ, Δ∆Α και ΚYΑ) ή κα νο νι σµών που πα ρα πέ -
µπουν στο βα σι κό µι σθό ή το βα σι κό η µε ρο µί σθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν ι σχύ ουν για
τον προ βλε πό µε νο νέ ο βα σι κό µι σθό ή νέ ο βα σι κό η µε ρο µί σθιο, που πε ρι λαµ βά -
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νουν την εν σω µά τω ση της Αυ τό µα της Τι µα ριθ µι κής Α να προ σαρ µο γής (Α.Τ.Α.),
αλ λά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν ό πως ί σχυ σαν για το βα σι κό µι σθό ή το βα σι κό
η µε ρο µί σθιο που ί σχυ σαν µέ χρι 31.12.1988.

Ν .  1766/1988
"Κα  τάρ  γη  ση  του  άρ  θρου  4  του  Ν .1365/1983"

ΦΕΚ  61 τ .Α  της  4 .4 .1988 

Άρ θρο 2 
Κυ ρώ νο νται και έ χουν ι σχύ νό µου α πό τό τε που ί σχυ σαν αι δι α τά ξεις των άρ θρων
4 και 6 της α πό 26.1.1988 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. "κα θο ρι σµός συ νο λι κών γε νι κών κα τω τά των
ο ρί ων µι σθών  και η µε ρο µι σθί ων των µι σθω τών ό λης της χώ ρας και ρύθ µι ση άλ -
λων θε µά των",  που δη µο σι εύ θη κε µε την α ριθ.10855/88 α πό φα ση του Y πουρ γού
Ερ γα σί ας στο ΦΕΚ 40 τεύ χος Β' της 1.2.1988 οι ο ποί ες έ χουν ως ε ξής:

Άρ θρο 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που έ χει ως ε ξής:
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου µε τις πρου πο θέ σεις που προ βλέ πο νται α πό τις 10/76,
9/78, 100/79 α πο φά σεις του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών και το άρ θρο 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της
14.2.1984, ό πως έ χει τού το ρυθ µι στεί µε τις δι α τά ξεις του Ν.1414/84.
Σε ό σες έγ γα µες ερ γα ζό µε νες γυ ναί κες δεν κα τα βάλ λε ται ε πί δο µα γά µου µε βά -
ση τις πα ρα πά νω δι α τά ξεις, χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου ε πί του βα σι κού µι σθού ή
ε πί του βα σι κού η µε ρο µι σθί ου τους α πό 1ης Ι α νο ου α ρί ου 1988 σε πο σο στό 5%
και α πό 1ης Ι α νου α ρί ου 1989 σε πο σο στό 10% συ νο λι κά."

Άρ θρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που έ χει ως ε ξής :
1. Αυ ξά νε ται η ερ γο δο τι κή ει σφο ρά στον Oρ γα νι σµό Ερ γα τι κής Κα τοι κί ας κα τά πο -

σο στό 0,25% και δι α µορ φώ νε ται συ νο λι κά σε πο σο στό 0,75%.
2. Συµ φω νεί ται κα τα βο λή πρό σθε της ερ γο δο τι κής ει σφο ράς πο σο στού 0,2% στον

Oρ γα νι σµό Α πα σχο λή σε ως Ερ γα τι κού Δ∆υ να µι κού (O Α ΕΔ∆) για την ε νί σχυ ση προ -
γραµ µά των ε παγ γελ µα τι κής εκ παι δεύ σε ως.
Oι ε πι χει ρή σεις έ χουν την ευ χέ ρει α να δι α θέ σουν αυ τό το πο σο στό σε προ γράµ -
µα τα εκ παι δεύ σε ως, τα ο ποί α οι ί δι ες θα σχε διά σουν και θα ε κτε λέ σουν.
Ε άν δεν κα λυ φθεί το πο σο στό αυ τά τα προ γράµ µα τα κα τα βάλ λε ται στον O.Α.Ε.Δ∆.
η δι α φο ρά.
Στον O.Α.Ε.Δ∆. δη µι ουρ γεί ται ει δι κός λο γα ρι α σµός ε νι σχύ σε ως προ γραµ µά των   ε -
παγ γελ µα τι κής εκ παι δεύ σε ως σε ι δι ω τι κές ε πι χει ρή σεις  α πό την πα ρα πά νω    ει -
σφο ρά.
Με α πο φά σεις του Y πουρ γού Ερ γα σί ας έ πει τα α πό πρό τα ση του Δ∆.Σ. του O.Α.Ε.Δ∆.
κα θο ρί ζε ται δι α δι κα σία βε βαι ώ σε ως και ει σπρά ξε ως της πρό σθε της ερ γο δο τι κής
ει σφο ράς υ πέρ του O.Α.Ε.Δ∆.
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Ν .  1346/1983 
"Τρο  πο  ποί  η  ση  και  συ  µπλή  ρω  ση  δια  τά  ξε  ων  

της  Ερ  γα  τ ι  κής  Νο  µο  θε  σί  ας  και  ρύθ  µ ι  ση  δια  φό  ρων  
θε  µά  των "

ΦΕΚ  46 τ .Α  της  14.4.1983

Άρ θρο 29
Μεταβατικές διατάξεις 

Oι δια τά ξεις της α πόφ. 1/82  του Δ∆ευ τε ρο βαθ µί ου Δ∆ιοι κη τι κού Δ∆ιαι τη τι κού Δ∆ι κα -
στη ρί ου Α θη νών "πε ρί χο ρη γή σε ως διορ θω τι κού πο σού στους µι σθω τούς που
α µεί βο νται τα γε νι κά κα τώ τα τα ό ρια µι σθών και η µε ρο µι σθί ων και κα θιε ρώ σε ως
ρή τρας Α ΤΑ των γε νι κών κα τω τά των ο ρί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων α πά σης της
χώ ρας”, που κη ρύ χθη κε ε κτε λε στή µε την 12425/82 α πόφ. του Yπ. Ερ γα σί ας και
δη µο σιεύ θη κε στην Ε φη µε ρί δα της Κυ βερ νή σε ως (ΦΕΚ 115/Β/19.3.1982), θε ω -
ρού νται ό τι εί ναι έ γκυ ρες α πό την έ ναρ ξη ι σχύ ος τους µε την ε πι φύ λα ξη του
Ν.1320/1983 και ό τι πλη ρούν ό λους τους ό ρους, πρου πο θέ σεις και πε ριο ρι -
σµούς που προ βλέ πο νται α πό τις δια τά ξεις του Ν.3239/55 "πε ρί τρό που ρυθ µί σε -
ως των συλ λο γι κών δια φο ρών ερ γα σί ας κλπ" ό πως ι σχύ ουν σή µε ρα.

Άρ θρο 30
Καταργούµενες διατάξεις  

Καταργούνται:
Το άρ θρο 4 της 6/79 Α πό φα σης του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών πε ρί αυ ξή σε ως των γε νι κών
κα τω τά των ο ρί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων και ρυθ µί σε ως ε τέ ρων τι νών θε µά -
των ερ γα σί ας  των µι σθω τών α πά σης της χώ ρας, που κυ ρώ θη κε µε το άρ θρο 15
του Ν. 1982/80 πε ρί  τρο πο ποιή σε ως, α ντι καταστάσεως και συ µπλη ρώ σε ως δια -
τά ξε ων τι νών ε νί ων ερ γα τι κών νό µων και ρυθ µί σε ως συ να φών θε µά των.

Ν .  1 0 8 2 / 1 9 8 0
" Π ε  ρ ί  τ ρ ο  π ο  π ο ι ή  σ ε  ω ς  α  ν τ ι  κ α  τ α  σ τ ά  σ ε  ω ς  κ α ι  

σ υ  µ π λ η  ρ ώ  σ ε  ω ς  
δ ι α  τ ά  ξ ε  ω ν  τ ι  ν ώ ν  ε  ν ί  ω ν  ε ρ  γ α  τ ι  κ ώ ν  ν ό  µ ω ν  κ α ι  ρ υ θ  µ ί  σ ε  -

ω ς  σ υ  ν α  φ ώ ν  θ ε  µ ά  τ ω ν " .
Φ Ε Κ  2 5 0  τ ε ύ  χ ο ς  Α '  τ η ς  2 9 . 1 0 . 1 9 8 0
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Άρ θρο 3
Εξο µοίωσις κανονικών αδειών

1. Α πό 1ης Ια νου ρί ου 1981 η ε λα χί στη δάρ κεια της κατ' έ τος α δεί ας µετ’ α πο δο χών
της ο ποί ας δι καιού νται πά ντες οι µι σθω τοί των υ πο κει µέ νων εις την πα ρού σαν
ε πι χει ρή σε ων ή ερ γα σιών ο ρί ζε ται εις δώ δε κα (12) αλ λε πάλ λη λους ερ γα σί µους
η µέ ρας.
Η κα τά τ’ α νω τέ ρω  διάρ κεια της α δεί ας µετ’ α πο δο χών ε παυ ξά νε ται  κα τά µί αν
ερ γά σι µον η µέ ρα, δι’ ε κά στην, πλέ ον του βα σι κού χρό νου, ε ξα µη νί αν α πα σχο λή -
σε ως, χω ρίς να δύ να ται εν συ νό λω να υ περ βή τας εί κο σιν εξ (26) αλ λε παλ λή λους
ερ γα σί µους η µέ ρας.

2. Προ κει µέ νου πε ρί µι σθω τών ε πι χει ρή σε ων ή ερ γα σιών, πε ρί των ο ποί ων τα ε δάφ.
γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρ θρου 2 του Α.Ν. 539/45 "πε ρί χο ρη γή σε ως κατ’ έ τος
εις τους µι σθω τούς α δειών µετ' α πο δο χών", ως ε τρο πο ποιή θη και συ νε πλη ρώ θη
µε τα γε νε στέ ρως, η ε λα χί στη διάρ κεια της α δεί ας της ο ποί ας δι καιού νται ού τοι,
διά την πε ρί ο δον α πό 1ης Ια νου ρί ου 1979 έ ως 31ης Δ∆ε κεµ βρί ου, ο ρί ζε ται διά το
έ τος 1979 εις δέ κα (10) αλ λε παλ λή λους ερ γα σί µους η µέ ρας.
Η κα τά τα α νω τέ ρω διάρ κεια της α δεί ας µετ’ α πο δο χών α πευ ξά νε ται κα τά µί αν
ερ γά σι µον η µέ ραν δι’ ε κά στην, πλέ ον του βα σι κού χρό νου ε ξα µη νί αν α πα σχο λή -
σε ως, χω ρίς να δύ να ται εν συ νό λω να υ περ βεί διά το έ τος 1979 τας εί κο σι µί αν
(21) αλ λε παλ λή λους ερ γα σί µους η µέ ρας, διά δε τοέ τος 1980 τας εί κο σι τέσ σα -
ρας (24) αλ λε παλ λή λους ερ γα σί µους η µέ ρας.

3. Μι σθω τοί εκ των υ πο κει µέ νων εις τας δια τά ξεις της πα ρού σης, τυ χό ντες διά το
τρέ χον έ τος και µέ χρι της εκ δό σε ως της πα ρού σης, α δεί ας µετ’ α πο δο χών διαρ -
κεί ας µι κρο τέ ρας της διά της παρ.2 του πα ρό ντος άρ θρου ο ρι ζο µέ νης δι καιού -
νται της προ κυ πτού σης δια φο ράς α δεί ας, συ µπλη ρω µα τι κώς, εις χρό νος ο ρι -
σθη σό µε νον κα τά την κρί σιν του ερ γο δό του ε ντός του τρέ χο ντος έ τους.

Άρ θρο 4
Άδειαι σπουδαστών

1. Μι σθω τοί τυγ χά νο ντες µα θη ταί ή σπου δα σταί ή φοι τη ταί εκ παι δευ τι κών µο νά δων
οιου δή πο τε τύ που και οιασ δή πο τε βαθ µί δος, του δη µο σί ου ή υπ’ αυ τού ε πο -
πτευο µέ νων καθ’ οιον δή πο τε  τρό πον δι καιού νται κα τά πά σαν πε ρί πτω σιν α δεί ας
µετ’ α πο δο χών κατ’ ε λά χι στον  ό ριον δέ κα ο κτώ (18) αλ λε παλ λή λων ερ γα σί µων
η µε ρών, ε κτός ε άν δι καιού νται µε γα λυ τέ ρας διαρ κεί ας τοιαύ της κατ’ άλ λας 
δια τά ξεις.

2. Oι πε ρί των ο ποί ων η προ η γού µε νη πα ρά γρα φος µι σθω τοί δι καιού νται ω σαύ τως,
κατ’ έ τος ει δι κώς  διά την συµ µε το χήν των εις τας ε ξε τά σεις,  προ σθέ του α δεί -
ας, α που σί ας ά νευ α πο δο χών, διάρ κειας έξ (6) ερ γα σί µων η µε ρών συ νε χών ή
δια κε κοµ µέ νων.

3. Αι δια τά ξεις των παρ. 1 και 2 του πα ρό ντος άρ θρου ε φαρ µό ζο νται ε πί µα θη τών,
σπου δα στών ή φοι τη τών, υ πό την πρό σθε τον πρου πό θε σιν ό τι δια τη ρούν την
φοι τη τι κή των ι διό τη τα. 
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4. Η ι διό της του µα θη τού ή σπου δα στού ή φοι τη τού, ως και η συµ µε το χή τού του
εις τας ε ξε τά σεις α πο δει κνύ ε ται διά βε βαιώ σε ως της οι κεί ας σχο λής, υ πο βαλ λο -
µέ νης υ πό του µι σθω τού προς τον ερ γο δό την.

Άρ θρο  6
Μείωσις ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας

1. Ε πι φυ λασ σό µε νον  των δια τά ξε ων του παρ.  4 και 5 του πα ρό ντος άρ θρου, ως
και του άρ θρου 8 της πα ρού σης, η διάρ κεια της καθ’ ε βδο µά δα ερ γα σί ας των
παρ’ οιο δή πο τε ερ γο δό τη ε πί σχέ σει ερ γα σί ας ι διω τι κού δι καί ου α πα σχο λού µε -
νων µι σθω τών ο ρί ζε ται ως α κο λού θως :
α) Α πό 1ης O κτω βρί ου 1979  της τεσ σα ρά κο ντα τέσ σα ρας (44) ώ ρας 
β) Α πό 1ης O κτω βρί ου 1980 της τεσ σα ρά κο ντα τρεις (43) ώ ρας, και
γ) Α πό 1ης O κτω βρί ου 1981 και ε πε κεί να εις τεσ σα ρά κο ντα δύ ο (42) ώ ρας.

2. Η παρ. 2 του άρ θρου 3 της α πό 26-2-75 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. "πε ρί της ε φαρ µο γής των 
αρ χών ί σης α µοι βής αρ ρέ νων και θη λέ ων, αυ ξή σε ως των η µε ρών α δεί ας α να -
παύ σε ως των ερ γα τών και κα θιε ρώ σε ως σα ρα ντα πε ντα ώ ρου ε βδο µα διαί ας 
ερ γα σί ας των µι σθω τών" ε φαρ µό ζε ται α να λό γως και κα τά την πε ρί πτω σιν των 
πέ ραν της κατ’ α νω τέ ρω ο ρί ων υ πε ρερ γα σί ας.

3. ΩΩ ρά ρια ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ι σχύ ο ντα ή συµ βα τι κώς ε φαρ µο ζό µε να βρα χύ τε -
ρα των υ πό της παρ. 1 του πα ρό ντος άρ θρου κα θο ρι ζο µέ νων δεν θί γο νται
υ πό της πα ρού σης. 

4. Ε πί των ε πι χει ρή σε ων, εκ µε ταλ λεύ σε ων ή ερ γα σιών των ο ποί ων η συ νε χής 
λει τουρ γί α, ε πι βαλ λό µε νη εκ της φύ σε ως αυ τών πρέ πει να ε ξα σφα λί ζε ται δια δο -
χι κών ε ναλ λα γών προ σω πι κού, ε φαρ µό ζο νται  α πο κλει στι κώς αι δια τά ξεις του
Π.Δ∆. της 27ης Ιου νί ου - 4ης Ιου λί ου 1932 "πε ρί κω δι κο ποιή σε ως και συ µπλη ρώ -
σε ως των πε ρί 8ώ ρου ερ γα σί ας δια τά ξε ων", ως αυ ταί ι σχύ ουν νυν συ µπλη ρω µα -
τι κώς  δε αι δια τά ξεις του άρ θρου 7 της πα ρού σης.

5. Ε πί του προ σω πι κού κι νή σε ως των α στι κών και υ πε ρα στι κών λε ω φο ρεί ων, των
η λε κτρο κί νη των λε ω φο ρεί ων,  των α τµη λά των. δι ζε λο κί νη των και η λε κτρο κί νη -
των σι δη ρο δρό µων, ως και ε πί των ο δη γών συ νο δη γών  και βο η θών φορ τη γών
αυ το κι νή των δη µο σί ας χρή σε ως των του ρι στι κών λε ω φο ρεί ων, των α γο ραί ων
ε πι βα τι κών αυ το κι νή των και των τα ξί, ε φαρ µό ζο νται α πο κλει στι κώς αι πε ρί αυ τώ
ι σχύ ου σαι αι δια τά ξεις  πε ρί χρο νι κών ο ρί ων ερ γα σί ας συ µπλη ρω µα τι κώς δε αι
δια τά ξεις του άρ θρου 7 της πα ρού σης.

Άρθρο 7
Α µοιβή υπερεργασίας

1. Η συ µπε φω νη µέ νη ή νό µι µος α µοι βή, δια 45ω ρον ε βδο µα διαί αν ερ γα σί αν ο φεί -
λε ται α πό 1 O κτω βρί ου 1979 δια την κα θο ρι ζο µέ νην υ πο της παρ. 1 του προ η -
γου µέ νου άρ θρου διάρ κειαν ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας.

2. Ερ γο δό ται α πα σχο λού ντες τους παρ’ αυ τοίς µι σθω τούς, πέ ραν των υ πο του
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προ η γού µε νου άρ θρου ο ρί ων ερ γα σί ας υ πο χρε ού νται εις την κα τα βο λήν συ -
µπλη ρω µα τι κής α µοι βής, ο ρι ζο µέ νης ως α κο λού θως :
α. Α πο 1ης O κτω βρί ου 1979 µέ χρι 39ης Σε πτεµ βρί ου 1980, δια την 45ήν ώ ραν

το εις αυ τήν α ντι στοι χούν ω ρο µί σθιον, δι’ ε κά στην δε ώ ραν  υ πε ρερ γα σί ας
πέ ραν των 45 ω ρών το α ντί στοι χούν ω ρο µί σθιον προ σαυ ξη µέ νον κα τά 25%.

β. Α πο 1ης O κτω βρί ου 1981 µέ χρι 30ης Σε πτεµ βρί ου 1981, δια την 44ην ώ ραν
το εις αυ τήν α ντι στοι χούν ω ρο µί σθιον, δι’ ε κά στην δε ώ ραν υ πε ρερ γα σί ας πέ -
ραν των 44 ω ρών το α ντι στοι χούν ω ρο µί σθιον προ σαυ ξη µέ νον κα τά 25%.

γ. Α πο 1ης O κτω βρί ου 1981 µέ χρι 30ης Σε πτεµ βρί ου 1982, δια την 43ην ώ ραν
το εις αυ τήν α ντι στοι χούν ω ρο µί σθιον, δι’ ε κά στην δε ώ ραν υ πε ρερ γα σί ας πέ -
ραν των 43 ω ρών το εις αυ τήν α ντι στοι χούν ω ρο µί σθιον, προ σαυ ξη µέ νον κα -
τά 25%.

δ. Α πό 1ης O κτω βρί ου 1982 και ε πέ κει να, δι’ ε κά στην ώ ραν υ πε ρερ γα σί ας πέ -
ραν των 42 ω ρών ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας το α ντι στοι χούν ω ρο µί σθιον προ -
σαυ ξη µέ νον  κα τά 25%.         

3. Ε αν αι, πέ ραν των υ πό του άρ θρου 6 της πα ρού σης ο ρι ζο µέ νων, ώ ραι α πα σχο -
λή σε ως του µι σθω τού ε µπί πτουν εις τα ό ρια της νυ κτε ρι νής ερ γα σί ας ή της ερ -
γα σί ας κα τά Κυ ρια κάς και ε ξαι ρε σί µους η µέ ρας, ε κτός του κα τά την προ η γού µε -
νην  πα ρά γρα φον ω ρο µι σθί ου µε τά των επ’ αυ τού τυ χόν προ σαυ ξή σε ων, ο φεί λο -
νται και αι προ σαυ ξή σεις, αι ο ποί αι προ βλέ πο νται υ πό των κει µέ νων δια τά ξε ων
δια νυ κτε ρι νήν ερ γα σί αν και ερ γα σί αν κα τά τας Κυ ρια κάς και ε ξαι ρε σί µους η µέ -
ρας.

4. Ε πι φυ λασ σο µέ νων των δια τά ξε ων της ε πο µέ νης πα ρα γρά φου, µι σθω τοί ε πι χει -
ρή σε ων, εκ µε ταλ λεύ σε ων, ή ερ γα σιών, τω νο ποί ων η συ νε χής λει τουρ γί α, ως εκ
της φύ σε ως αυ τών πρέ πει να ε ξα σφα λί ζε ται δια δια δο χι κών ε ναλ λα γών προ σω -
πι κού, α πα σχο λού µε νοι πέ ραν των υ πο της παρ. 1 του προ η γου µέ νου άρ θρου
ο ρι ζο µέ νων ο ρί ων και µέ χρι του κα τά ταις κει µέ νας δια τά ξεις α νω τά του τοιού -
του, δι καιού νται προ σθέ τως της κα νο νι κής των α µοι βής, των υ πο της παρ. 2 του
πα ρό ντος άρ θρου προ βλε πο µέ νων ω ρο µι σθί ων καθ’ ε βδο µά δα, κα τά τας εν αυ -
τή δια κρί σεις.

5. Ε πί των κα τά την προ η γού µε νην πα ρά γρα φον  ε πι χει ρή σε ων, εκ µε ταλ λεύ σε ων ή
ερ γα σιών, ε πι τρέ πε ται η α πα σχό λη σις των µι σθω τών πέ ραν του α νω τά του ο ρί ου
της η µε ρη σί ας ερ γα σί ας, ως και του υ πό του προ η γου µέ νου άρ θρου ο ρι ζο µέ νου
ο ρί ου ε βδο µα διαί ας τοιαύ τοις, ά νευ κα τα βο ής προ σθέ του τι νός α µοι βής εκ της
τοιαύ της υ περ βά σε ως υ πό την πρου πό θε σιν ό τι ο µέ σος ό ρος των ω ρών ε βδο -
µα διαί ας  ερ γα σί ας, υ πο λο γι ζό µε νος ε πί πε ριό δου ο κτώ (8) το πο λύ ε βδο µά δων,
δεν υ περ βαί νει τον α ριθ µόν των υ πό του προ η γου µέ νου  άρ θρου ο ρι ζο µέ νων
ω ρών ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας.

6. Ε πί µι σθω τών, πε ρί των ο ποί ων η παρ. 5 του προ η γου µέ νου άρ θρου α πα σχο λου -
µέ νων πέ ραν των υ πό της παρ. 1 του αυ τού άρ θρου ο ρι ζο µέ νων ω ρών ε φαρ µό -
ζο νται α να λό γως αι δια τά ξεις της παρ.4 του πα ρό ντος άρ θρου.

7. Αι πε ρί κα τα βο λής συ µπλη ρω µα τι κής α µοι βής δια τά ξεις της παρ. 2 του πα ρό -
ντος άρ θρου, δεν έ χουν ε φαρ µο γήν ε πί των µι σθω τών των α µει βο µέ νων  κατ’ άλ -
λον σύ στη µα, πλήν του ε πί µι σθώ ή η µε ρο µι σθί ω. Προ κει µέ νου, ό µως, πε ρί µι -
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σθω τών α µει βο µέ νων δια µι κτού συ στή µα τος αι α νω τέ ρω δια τά ξεις ε φαρ µό ζο -
νται α να λό γως , προσ διο ρι ζο µέ νου του ο φει λο µέ νου ω ρο µι σθί ου και της επ’ αυ -
τού προ σαυ ξή σε ως ε πί τη βά σει του συ µπε φω νη µέ νου ή νο µί µου τα κτι κώς και
πε ριο δι κώς κα τα βαλ λο µέ νου µι σθού ή η µε ρο µι σθί ου.

8. Εν πε ρι πτώ σει  µειώ σε ως των ω ρών ερ γα σί ας µέ χρι του κα τά την παρ. 1 του προ -
η γου µέ νου άρ θρου ο ρί ου ε βδο µα διαί ως, οι κα τά µο νά δα ερ γα σί ας ή κατ’ άλ λον
σύ στη µα, πλήν του ε πί µι σθώ ή η µε ρο µι σθί ω α µει βό µε νοι µι σθω τοί δι καιού νται
καθ’  ε βδο µά δα της τυ χόν προ κυ πτού σης  δια φο ράς µε τα ξύ, του κα τά το  ε φαρ -
µο ζό µε νον σύ στη µα α µοι βής των, προιό ντος και του ε ξα πλα σί ου του γε νι κού κα -
τω τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου ή του κα τά την οι κεί αν Συλ λο γι κήν Σύµ βα σιν  κα τω -
τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου της ει δι κό τη τός  των. 

Άρ θρο 10
1. Αι δια τά ξεις των άρ θρων 3, 4, 6 και 7 της υπ’α ριθ µόν 6/79 α πο φά σε ως του Δ∆ευ -

τε ρο βαθ µί ου Δ∆ιοι κη τι κού Δ∆ιαι τη τι κού Δ∆ι κα στη ρί ου Α θη νών "πε ρί αυ ξή σε ως των
γε νι κών κα τω τά των ο ρί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων και ρυθ µί σε ως ε τέ ρων τι νών
θε µά των ερ γα σί ας των µι σθω τών α πά σης της χω ρας", κη ρυ χθεί σης ε κτε λε στής
διά της υπ’ α ριθ µόν 1282/79 α πο φά σε ως του Yπουρ γού Ερ γα σί ας
(Φ.Ε.Κ. 194/Β/24.2.1989), ων το κεί µε νον πα ρα τί θε ται εν τέ λει του πα ρό ντος άρ -
θρου, θε ω ρού νται ό τι εί ναι έ γκυ ροι α πό του εν αυ ταίς ο ρι ζο µέ νου χρό νου ι σχύ -
ος και ό τι πλη ρούν ά πα ντας τους υ πό των δια τά ξε ων του ν. 3239/55 "πε ρί τρό -
που ρυθ µί σε ως των συλ λο γι κών δια φο ρών ερ γα σί ας, συ στά σε ων Ε θνι κού Γνω -
µο δο τι κού Συµ βου λί ου Κοι νω νι κής Πο λι τι κης και τρο ποιή σε ως και συ µπλη ρώ σε -
ως  δια τά ξε ων ε νί ων ερ γα τι κών νό µων", ως ε τρο πο ποιή θη καν και συ νε πλη ρώ θη -
σαν µε τα γε νε στέ ρως, τι θε µέ νους ό ρους, πρου πο θέ σεις και πε ριο ρι σµούς.

2. Ε πι φυ λασ σο µέ νης της ι σχύ ος των δια τά ξε ων της παρ. 2 του άρ θρου 15 του
ν. 3239/55 δύ να ται δι’  ο µοί ων συλ λο γι κών συµ βά σε ων ερ γα σί ας ή α πο φά σε ων
διαι τη σί ας να τρο πο ποιού νται και συ µπλη ρού νται αι πε ρί ων η πε ρο η γού µε νη
πα ρά γρα φος δια τά ξεις και διαρ κού ντος έ τι του χρό νου ι σχύ ος αυ τών, ε πί τω τέ -
λει α προ σκό πτου ε φαρ µο γής των δι' αυ τών ει σα γο µέ νων θε σµών, ι δί α δε του πε -
ρί χρο νι κών ο ρί ων ερ γα σί ας τοιού του.    

Ν . 5 4 9 / 1 9 7 7
" Π ε  ρ ί  τ ρ ο  π ο  π ο ι ή  σ ε  ω ς  κ α ι  σ υ  µ π λ η  ρ ώ  σ ε  ω ς  δ ι α  τ ά  ξ ε  ω ν

τ ι  ν ώ ν  τ η ς  ε ρ  γ α  τ ι κ ή ς  
ν ο  µ ο  θ ε  σ ί  α ς  κ α ι  ρ υ θ  µ ί  σ ε  ω ς  σ υ  ν α  φ ώ ν  θ ε  µ ά  τ ω ν "

Φ Ε Κ  5 5  Τ ε ύ  χ ο ς  Α ’   τ η ς  2 3 . 2 . 1 9 7 7

Άρ θρο 8
Κυ ρού νται και έ χουν ι σχύν νό µου αι δια τά ξεις των άρ θρων 3,4,5,6,7,8, και 10
παρ. 2 της  α πό 26.1.77 Ε θν. Γε νι κής Συλ λο γι κής Συµ βά σε ως Ερ γα σί ας " πε ρί
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αυ ξή σε ως των γε νι κών κα τώ τά των ο ρί ων µι σθών και η µε ρο µι σθί ων και ρυθ µί σε -
ως θε µά των α να φε ρο µέ νων εις την ά δειαν µετ’ α πο δο χών των µι σθω τών ", δη µο -
σιευ θεί σης  εις το υπ’ αρ 60, τεύ χος Β’  της 1.2.77 ΦΕΚ ( Δ∆ΕΝ 1977 σ.94 ), 
έ χου σαι ως α κο λού θως:

Άρ θρο 3

Άδεια ανηλίκων   
Μι σθω τοί, µή συ µπλη ρώ σα ντες το 18ον έ τος της η λι κί ας των, δι καιού νται κα τά πά -
σαν πε ρί πτω σιν α δεί ας µετ’ α πο δο χών διαρ κεί ας κατ’  ε λά χι στον ό ριον 18 
αλ λε παλ λή λων ερ γα σί µων η µε ρών, ε κτός ε άν δι καιού νται µε γα λυ τε ρας διαρ κεί ας
τοιαύ της, κατ’ άλ λας δια τά ξεις.

Άρθρο 4
Άδεια επί τη λύσει της εργασιακής σχέσεως και επί διαλειπούσης εργασίας  
Ε πι φυ λασ σο µέ νης της ε φαρ µο γής της ε πο µέ νης πα ρα γρά φου, αι δια τά ξεις  των
παρ. 4 και 5 του ΑΝ 539/45 ε φαρ µό ζο νται ε πί λύ σε ως της σχέ σε ως ερ γα σί ας, συ -
νε πεί α λή ξε ως του χρό νου δι’ ον συ νω µο λο γή θει ή της ε πο χια κής α πα σχο λή σε ως,
πριν ή ο µι σθω τός συ µπλη ρώ σει τον βα σι κόν, δια την χο ρή γη σιν α δεί ας χρό νον,
α νε ξαρ τή τως άλ λης εξ άλ λου λό γου τυ χόν ο φει λο µέ νης εις αυ τόν α πο ζη µειώ σε -
ως, κα τα βάλ λο νται εις αυ τόν τό σοι η µε ρή σιοι µι σθοί του, ό σοι οι µή νες   α πα σχο -
λή σε ώς του, πα ρά τω παρ’ ω ειρ γά σθη ερ γο δό τη.

3. Εις πε ρί πτω σιν δια λει πού σης ή εκ πε ρι τρο πής α πα σχο λή σε ως, δυ νά µει της συµ -
βά σε ως ερ γα σί ας, ο µι σθω τός δι καιού ται, µε τά την συ µπλή ρω σιν δω δε κα µή νου εν
τη σχέ σει ερ γα σί ας πα ρά τη υ πο κεί µέ νη ε πι χει ρή σει, καθ’ έ κα στον  η µε ρο λο για -
κόν έ τος, α δεί ας µετ’ α πο δο χών  ί σης προς το εν δω δέ κα τον 1/12  της κα τά τον
ΑΝ 539/45 ή ε τέ ραν ει δι κω τέ ραν διά τα ξιν τοιαύ της, δι’ έ κα στον µή να α πα σχο λή -
σε ως του, πραγ µα το ποι η θεί σης ε ντός  του χρο νι κού δια στή µα τος, το ο ποί ον δι έ -
ρευ σεν α πο της, προ σλή ψε ώς του η α πο της λή ψε ως της α δεί ας  του 
προ η γου µέ νου έ τους, µέ χρι της η µέ ρας ε νάρ ξε ως της α δεί ας.

4. Δ∆ια την ε φαρ µο γήν των παρ. 2 και 3 του πα ρό ντος άρ θρου  ως µήν θε ω ρεί ται συ -
νε χής ή δια κε κοµ µέ νη  α πα σχό λη σις εί κο σι πέ ντε (25) η µε ρών. Το κα τά το α νω τέ -
ρω υ πο λο γι σµόν κλά σµα χρό νου α δεί ας, το υ περ βαί νον την η µι σεί αν η µέ ραν,
στρογ γυ λο ποιεί ται εις ο λό κλη ρον η µέ ραν.

Άρθρο 5
Αποδοχαί άδειας κατ’ αποκοπήν αµειβοµένων

Η πα ρά γρα φος 2 του άρ θρου 3 του ΑΝ 539/45 α ντι κα θί στα ται ως α κο λού θως :
"2. Δ∆ια τον κατ’ α πο κο πήν  ή κατ’  άλ λον σύ στη µα κυ µαι νο µέ νων α πο δο χών, α µει βό -

µε νον µι σθω τόν, αι α πο δο χαί, ων δι καιού ται κα τά τη διάρ κειαν της α δεί ας του,  ε -
ξευ ρί σκο νται, πολ λα πλα σια ζο µέ νων των κα τά µέ σον όρον α πο της λή ξε ως της α -
δεί ας του προ η γου µέ νου έ τους, ή πε ρί α δεί ας χο ρη γου µέ νης το πρώ τον, α πό της
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προ σλή ψε ως µέ χρι της ε νάρ ξε ως  της α δεί ας, η µε ρη σί ων α πο δο χών  του,    ε πί
τον α ριθ µόν των ερ γα σί µων η µε ρών αι ο ποί αι πε ρι λαµ βά νο νται είς  την χο ρη γη θεί -
σαν αυ τώ ά δειαν ".

Άρ θρο 6
Ε πίδοµα αδείας

Εις πε ρί πτω σιν λύ σε ως της σχέ σε ως ερ γα σί ας καθ’ οιον δή πο τε τρό πον πριν ή ο
µι σθω τός συ µπλη ρώ ση πα ρά τω αυ τώ ερ γο δό τη δω δε κά µη νον συ νε χή α πα σχό -
λη σιν ή πρίν ού τος λά βη την ο φει λο µέ νην εις αυ τόν  ά δειαν ή τας α πο δο χάς της
α δεί ας, χο ρη γεί ται υ πό του ερ γο δό του και ε πί δο µα α δεί ας, ί σον πρός τας α πο -
δο χάς της α δεί ας. Το ε πί δο µα τού το πά ντως δεν δύ να ται να υ περ βή το πο σόν
του η µί σε ος  µη νιαί ου µι σθού ή των 13 η µε ρο µι σθί ων α να λό γως του τρό που 
α µοι βής.

Άρθρο 7
Κατάτµησις αδείας     

Ε πι τρέ πε ται κατ’ ε ξαί ρε σιν η ε ντός του αυ τού χρό νου α δεί ας εις δύ ο πε ριό δους,
εξ ι διαι τέ ρως σο βα ράς ή ε πει γού σης α νά γκης της ε πι χει ρή σε ως ή εκ µε ταλ λεύ σε -
ως ή κατ’ αί τη σιν του µι σθω τού, έ νε κα δε δι καιο λο γη µέ νης  αι τί ας, µετ’ έγκρι σιν
κατ’ αµ φο τέ ρας τας πε ρι πτώ σεις της αρ µο δί ας πε ρι φε ρεια κής υ πη ρε σί ας του 
Y πουρ γεί ου Ερ γα σί ας. Εν ου δε µί α πε ρι πτώ σει ή πρώ τη πε ρί ο δος της α δεί ας 
δύ να ται να πε ρι λαµ βά νει ο λι γω τέ ρας των εξ  (6)  ερ γα σί µων η µε ρών, ή προ κει µέ -
νου πε ρί των πε ρι πτώ σε ων του άρ θρου 3 της πα ρού σας των δώ δε κα (12) ερ γα σί -
µων η µε ρών.

Άρθρο  8
Έκτασις εφαρµογής διατάξεων περί αδειών    

1. Αι δια τά ξεις των άρ θρ. 3 ε ως και 7 της πα ρού σης έ χουν ε φαρ µο γήν ε πί προ σώ -
πων πε ρί ων το άρ θρ. 8 παρ. 4 της α πό  26.2.75 Ε θνι κής Γε νι κής Συλ λο γι κής Συµ -
βά σε ως Ερ γα σί ας " πε ρί ε φαρ µο γής των αρ χών της ί σης α µοι βής αρ ρέ νων και θη -
λέ ων, αυ ξή σε ως των η µε ρών α δεί ας των ερ γα τών κλπ " ( ΦΕΚ Ε.Κ 276, τεύ χος Β’
της 4.3.75 ) (Δ∆ΕΝ 31.179 ) και υ πό τους εν αυ τή ό ρους και πρου πο θέ σεις.

2. Αι δια τά ξεις των κα τά τ’ α νω τέ ρω άρ θρων δεν ε φαρ µό ζο νται ε πί προ σώ πων, πε ρί
ών :       
α) O Νό µος 4469/65 " πε ρί  χο ρη γή σε ως  α πο δο χών και ε πι δό µα τος α δεί ας εις

τους ερ γα το τε χνί τας  οι κο δό µους ".
β. Η πα ρά γρα φος 5  του άρ θρου 3 του Ν. 4504/66 " πε ρί τρπο ποιή σε ως και συ -

µπλη ρώ σε ως δια τά ξε ων τι νών της ερ γα τι κής νο µο θε σί ας και πε ρί ε τέ ρων τι νών
δια τά ξε ων".

Άρθρο 9
Είς την πα ρά γρα φον 3 του άρ θρου 7 του Ν. 3239/55 " πε ρί τρό που ρυθ µί σε ως των
συλ λο γι κών δια φο ρών ερ γα σί ας κλπ " προ στί θε ται ε δά φιον έ χον ού τω:
" O µοί ας συλ λο γι κάς συµ βά σεις ερ γα σί ας δύ να ται να συ νά πτουν  και υ πο γρά φουν
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α πο πλευ ράς ερ γο δο τών δευ τε ρο βάθ µιοι ε νώ σεις ε παγ γελ µα τι κών ερ γο δο τι κών
σω µα τεί ων, εφ’ ό σον αι α νή κου σαι είς ταύ τας πρω το βάθ µιοι ε νώ σεις πε ρι λαµ βά -
νουν  µε τα ξύ των µε λών των, ε παγ γελ µα τι κά σω µα τεί α του ε παγ γέλ µα τος ή των 
ε παγ γελ µά των εις ά α φο ρά η συλ λο γι κή σύµ βα σις ερ γα σί ας, ε κτός αν υ φί στα ται
πα νελ λη νί ου χα ρα κτή ρος α ντι στοί χος πρω το βάθ µιος έ νω σις ή ε παγ γελ µα τι κόν
ερ γο δο τι κών σω µα τεί ον.

Άρθρο 10
2. Μι σθω τοί, εκ των υ πα γο µέ νων εις τάς δια τά ξεις των άρ θρων 3 έ ως και 7 της πα -

ρού σης, τυ χό ντες δια το τρέ χον έ τος και µέ χρι της ε νάρ ξε ως ι σχύ ος της πα ρού -
σης, α δεί ας µετ’ α πο δο χών διαρ κεί ας µι κρο τέ ρας της δια της πα ρού σας ο ρι ζο µέ -
νης, δι καιού ται της προ κύ πτού σης δια φο ράς συ µπλη ρω µα τι κώς, εις χρό νον
ο ρο σθη σό µε νον κα τά την κρί σιν του ερ γο δό του, ε ντός  του τρέ χο ντος  έ τους.»

Έναρξις ισχύος       
Η ι σχύς του πα ρό ντος άρ χε ται α πο της δη µο σιεύ σε ώς του δια της Ε φη µε ρί δος της
Κυ βερ νή σε ως.»

Ν .435/1976
"  Πε  ρί  τρο  πο  ποιή  σε  ως  και  συ  µπλη  ρώ  σε  ως  ε  νί  ων  δια  τά  ξε  ων

ερ  γα  τ ι  κών  
τ ι  νών  νό  µων   και  ρυθ  µ ί  σε  ως  συ  να  φών  θε  µά  των  " .  

ΦΕΚ  251 τεύ  χος  Α ’  της  20.  9 .  1976 

Άρ θρο 16
1. Κυ ρού ται η παρ. 2 της υπ’ α ριθ. 10/1976 α πο φά σε ως του Δ∆ευ τε ρο βαθ µί ου Δ∆ιοι -

κη τι κού Δ∆ιαι τη τι κού Δ∆ι κα στη ρί ου Α θη νών, κυ ρυ χθεί σης ε κτε λε στής δια της
υπ’   α ριθ. 21378/4372 α πό 17 Μαί ου 1976 α πο φά σε ως του Yπουρ γού Α πα σχο -
λή σε ως ( δη µο σιευ θεί σης εις το υπ’ α ριθ. 671, τεύ χος Β’  της 20.5.1976 ΦΕΚ (8)
αφ’ ής η α πό φα σις αυ τη ε τέ θη εν ι σχύ, ή τοι α πο 13ης Φε βρουα ρί ου 1976, το κεί -
µε νον της ο ποί ας έ χει ως α κο λού θως:

2. Ε πί δο µα γά µου:
α. είς τους µι σθω τούς, α νε ξαρ τή τως φύ λου, συ νε στώ τος του γά µου χο ρη γεί ται ε -

πί δο µα γά µου εκ 5%, υ πό την πρου πό θε σιν ό τι  έ τε ρος των συ ζύ γων δεν
α σκεί βιο πο ρι στι κόν ε πάγ γε λα µα ή δεν συ ντα ξιο δο τεί ται.

β. Το ε πί δο µα γά µου υ πο λο γί ζε ται ε πί του κα τω τά του ο ρί ου του βα σι κού µι σθού
ή βα σι κού η µε ρο µι σθί ου, του ο ρι ζο µέ νου υ πό της ε κά στο τε εν ι σχύ οι κεί ας
συλ λο γι κής συµ βά σε ως, α πο φά σε ως δια τη σί ας ή άλ λης δια τά ξε ως και δεν
συµ ψη φί ζε ται πρός  τας τυ χόν υ περ τέ ρας των κα τω τά των ο ρί ων πράγ µα τι κα -
τα βαλ λό µε νας α πο δο χάς. Συµ ψη φί ζε ται ό µως εις τού το το τυ χόν κα τα βαλ λο -
µε νον ε πί δο µα γά µου ή συ ζύ γου.
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γ. O γά µος, ως και η συν δρο µή της κα τά την υ πο πα ρά γρα φον α’ πρου πο θέ σε ως,
α πο δει κνύ ε ται δια δη λώ σε ως του µι σθω τού κα τά τον τύ πον του Ν.Δ∆. 105/69,
κα τα τι θέ µε νης εις τον ερ γο δό την. κα τά την πρό σλη ψιν ή συ νε στώ τος του γά -
µου. O ερ γο δό της δι καιού ται πρός ε πι βε βαί ω σιν της διαρ κούς συν δρο µής της
πρου πο θέ σε ως της υ πο πα ρα γρά φου- α’ να α ξιοί καθ’ έ κα στον η µε ρο λο για κόν
έ τος την υ πο βο λήν της κα τά τα α νω τέ ρω δη λώ σε ως.

δ. Συλ λο γι καί συµ βά σεις ερ γα σί ας, α πο φά σεις διαι τη σί ας ή άλ λαι δια τά ξεις, προ -
βλέ που σαι την χο ρή γη σιν ε πι δό µα τος γά µου, εις πο σο στόν ή πά γιον πο σόν,
δεν θί γο νται δια της πα ρού σας, ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν και να δι έ πουν τα
της πα ρο χής του ε πι δό µα τος τού του, εφ’ ό σον :

αα) Προ βλέ πουν την πα ρο χήν τού του εις τους µι σθω τούς αµ φο τέ ρων των φύλ λων
και 

ββ) το βά σει αυ τών ο φει λό µε νον πο σόν ε πι δό µα τος γά µου εί ναι υ πέρ τε ρον του βά -
σει της πα ρού σης  " δια µορ φού µε νου " 

Η δια της προ η γού µε νης πα ρα γρά φου κυ ρού µε νη διά τα ξις δύ να ται να τρο πο -
ποιή ται και συ µπλη ρού ται ή να κα ταρ γή ται δια συλ λο γι κών συµ βά σε ων ερ γα σί -
ας, α πο φά σε ων διαι τη σί ας και υ πουρ γι κών α πο φά σε ων, κα τά την δια δι κα σί αν
του Νό µου 3239/1955 “Πε ρί τρό που ρυθ µί σε ως των συλ λο γι κών δια φο ρών ερ γα -
σί ας, συ στά σε ως Ε θνι κού Γνω µο δο τι κού Συµ βου λί ου Κοι νω νι κής Πο λι τι κής και
τρο πο ποιή σε ως και συ µπλη ρώ σε ως δια τά ξε ων ε νί ων ερ γα τι κών νο µων και των
συ µπλη ρω σά ντων και τρο πο ποι η σά ντων τού τον  νό µων”.

Ν .  133/1975 
“  Πε  ρί  της  ε  φαρ  µο  γής  των  αρ  χών  ί  σης  α  µοι  βής  αρ  ρέ  νων

και  θη  λέ  ων ,  
αυ  ξή  σε  ως  των  η  µε  ρών  α  δεί  ας  α  να  παύ  σε  ως  των  ερ  γα  τών

και  κα  θιε  ρώ  σε  ως  45ώ  ρου  ε  βδο  µα  διαί  ας  ερ  γα  σί  ας  των  
µ ι  σθω  τών  ” .                  

ΦΕΚ  180 τεύ  χος   Α ’   της  29.  8 .  1975 

Άρ θρο µόνον
1. Η α πο 26.2.1975 Ε θνι κή  Γε νι κή Συλ λο γι κή Σύµ βα σις Ερ γα σί ας " πε ρί της ε φαρ -

ής των αρ χών ί σης α µοι βής αρ ρέ νων και θη λέ ων, αυ ξή σε ως των η µε ρών α δεί ας
α να παυ σε ως των ερ γα τών και κα θιε ρώ σε ως 45ώ ρου ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας
των µι σθω τών " δη µο σιευ θεί σα δια της Ε φη µε ρί δος της Κυ βερ νή σε ως (ΦΕΚ 276
τεύ χος Β’ της 4.8.1975, Δ∆ΕΝ 1975 σ. 179 ) δυ νά µει της υπ’ α ρίθ. 1Π.400/1975 α -
πο φά σε ως του Yπουρ γού Α πα σχο λή σε ως και ης το κεί µε νον πα ρα τί θε ταθ εν τέ -
λει του πα ρό ντος, (1)  θε ω ρεί ται έ γκυ ρος καθ’ ό λας αυ τής τας δια τά ξεις, α πο του
συ νο µο λο γη θέ ντος χρό νου, προ σέ τι δε ό τι πλη ροί ά πα ντας του υ πό των δια τά -
ξε ων του Ν. 3239/1955, ως ε τρο πο ποιή θη σαν και συ νε πλη ρώ θη σαν, µε τα γε νε -
στέ ρως, τι θε µέ νους ό ρους, πρου πο θέ σεις και πε ριο ρι σµούς.

2. Ε πι φυ λασ σο µέ νης της ι σχύ ος των δια τά ξε ων της παρ. 2 του άρ θρου 15 του
Ν.3239/1955, δύ να ται δι’ ο µοί ων συλ λο γι κών συµ βά σε ων ερ γα σί ας ή α πο φά σε -
ων διαι τη σί ας, να τρο πο ποιεί ται και συ µπλη ρού ται ή πε ρί ής ή προ η γου µέ νη πα -



ρά γρα φος  ε θνι κής γε νι κής συλ λο γι κής σύµ βα σις ερ γα σί ας και διαρ κού ντος έ τι
του συµ βα τι κού χρό νου ι σχύ ος αυ τής, ε πί τω τέ λει α προ σκό πτου ε φαρ µο γής
των δι’ αυ τής ει σα γο µέ νων θε σµών ι δί α δε της 45ώ ρου ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας
και της ε βδο µά δος των 5  ερ γα σί µων η µε ρών. Αι κα τά την πα ρού σαν πα ρά γρα -
φον συλ λο γι καί συµ βά σεις ερ γα σί ας ή α πο φά σεις διαι τη σί ας δύ να ται να ο ρί ζουν
ό τι η ι σχύς των άρ χε ται α πο 1 Ιου λί ου 1975.

3. Η ι σχύς του πα ρό ντος άρ χε ται α πο της δη µο σιεύ σε ώς του δια της Ε φη µε ρί δος
της Κυ βερ νή σε ως, Εν  Α θή ναις τη  22 Αυ γού στου 1975.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΣΕ 31.3.2016)
Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2016 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

ΕΥΡΩΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

1.  Εισαγωγή και Πλαίσιο
Η επίτευξη µιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισµούς είναι µια πολύ-επίπεδη
πρόκληση αποτελεί κύριο µέληµα για τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους.
Ο κοινωνικός διάλογος και οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζοµένων,
οφείλουν να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην αντιµετώπιση της πρόκλησης
αυτής.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δ∆ιάλογο
το 2006-2008 και το 2009-2010 και της Κοινής Ανάλυσης για την Αγορά Εργασίας
στην οποία προέβησαν, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι συµφώνησαν να δια-
πραγµατευθούν µαι αυτόνοµη συµφωνία-πλαίσιο σχετικά µε τις “αγορές εργα-
σίας χωρίς αποκλεισµούς”.
Η γεµάτη προκλήσεις οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, µέσα στην οποία οι κοι-
νωνικοί εταίροι διαπραγµατεύθηκαν τη σχετική συµφωνία το 2008-2009, ενισχύ-
ει ακόµη περισσότερο τη θέλησή τους να συνεργαστούν για την προώθηση των
αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να µεγιστοποιήσουν την πλήρη δυναµι-
κή του ευρωπαϊκού εργαστικού δυναµικού, να ενισχύσουν τα ποσοστά απασχό-
λησης και να βελτιώσουν την ποιότητα εργασίας, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης
της κατάρτισης και µέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων. Η ένταξη αποτελεί, επί-
σης, ένα βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής αντιµετώπισης των προκλήσεων
µακροπρόθεσµα, ιδιαίτερα εκείνων της δηµογραφικής µεταβολής, της συρρί-
κνωσης του ενεργού πληθυσµού και της βιωσιµότητας των συστηµάτων κοινωνι-
κής ασφάλισης. Αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς µπορούν να επιτρέψουν
την αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων, όπως εκείνων που προκύπτουν από τον “οικο-
λογικό προσανατολισµό” της οικονοµίας.
Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι θεωρούν, ότι µια αγορά εργασίας χωρίς απο-
κλεισµούς έχει πρωταρχική σηµασία για την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυ-
ξης και της κοινωνικής συνοχής.
Καταµερισµός των ευθυνών και ο ρόλος άλλων φορέων
Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο βασίζεται στην αρχή, σύµφωνα µε την οποία η
καθιέρωση αγορών εργασίας, χωρίς αποκλεισµούς περιλαµβάνει τον καταµερι-
σµό των ευθυνών µεταξύ των εργοδοτών, των µεµονωµένων ατόµων, των εργα-
ζοµένων και των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εργοδοτών.
Οι κοινωνικοί εταίροι αντιλαµβάνονται, ότι η επίτευξη µιας αγοράς εργασίας
χωρίς αποκλεισµούς δεν εξαρτάται µόνο από τις ενέργειές τους. Οι δηµόσιες
αρχές και οι λοιποί φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ενός περιβάλλο-
ντος, που ενθαρρύνει και ευνοεί τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς. Στο
πλαίσιο αυτό, είναι, επίσης, απαραίτητη η λήψη µέτρων, για παράδειγµα στους
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τοµείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας, της στέγασης, των µεταφο-
ρών και της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Το παράρτηµα 1 περιλαµβά-
νει ένα µη εξαντλητικό κατάλογο συστάσεων, υπόψη των δηµοσίων αρχών και
άλλων ενδιαφεροµένων φορέων. Πρέπει να δηµιουργηθούν συνέργειες και εται-
ρικές σχέσεις µεταξύ των διάφορων φορέων ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατι-
κότητα τέτοιων µέτρων.

2.  Ο σκοπός της συµφωνίας
Ο βασικός σκοπός της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο είναι: 

- να εξεταστούν τα θέµατα πρόσβασης, της επανένταξης, της διατήρησης και της
ανάπτυξης των εργαζοµένων ώστε να καταστεί δυνατή µια πλήρης ενσωµάτωση
των ατόµων στην αγορά εργασίας.

- να ενισχυθούν η ευαισθητοποίηση, η κατανόηση και η γνώση των εργοδοτών,
των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα που
συνδέονται µε τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς.

- να παρασχεθεί στους εργαζόµενους, τους εργοδότες και τους εκπροσώπους
τους σε όλα τα επίπεδα ένα ρεαλιστικό πλαίσιο δράσης που θα τους επιτρέπει
να εντοπίζουν τα εµπόδια στη δηµιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς
και να τα υπερπηδούν.

3.  Περιγραφή και πεδίο εφαρµογής
Οι αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς επιτρέπουν και ενθαρρύνουν όλα τα
άτοµα εργάσιµης ηλικίας να συµµετέχουν στην αµειβόµενη απασχόληση και
παρέχουν ένα πλαίσιο για την εξέλιξή τους.
Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο καλύπτει τα άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες
ως προς την πρόσβαση, την επανένταξη ή την ενσωµάτωσή τους στην αγορά
εργασίας και τα άτοµα που, αν και έχουν απασχόληση, κινδυνεύουν να τη
χάσουν λόγω των προαναφερθέντων παραγόντων. 
Οι κοινωνικοί εταίροι αναγωνρίζουν ότι αυτά τα άτοµα αντιµετωπίζουν διαφορε-
τικές προκλήσεις που απαιτούν τη λήψη ανάλογων µέτρων. Η παρούσα συµφω-
νία-πλαίσιο δεν εστιάζει σε ειδικές οµάδες. Αντίθετα, παρουσιάζει ένα γενικό
πλαίσιο, το οποίο εστιάζει στο τι µπορεί να γίνει, για τη βελτίωση της ένταξης
στην αγορά εργασίας.
Πολλοί παράγοντες, µεµονωµένοι ή συνδυασµένοι, µπορούν να ενθαρρύνουν ή
να αποθαρρύνουν τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί
µπορεί να είναι συγκυριακοί, να συνδέονται µε την απασχόληση ή να είναι µεµο-
νωµένοι και ενδεχοµένως να εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου. Δ∆εν υπάρ-
χει καµία ιεραρχική ταξινόµηση σχετικά µε αυτούς τους παράγοντες. 

- Οι συγκυριακοί παράγοντες έχουν σχέση µε τις οικονοµικές συνθήκες και το
περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Μπορεί να είναι διαρθρωτικής ή γεωγραφικής
φύσεως, όπως οι δυνατότητες απασχόλησης, η ύπαρξη και η ποιότητα των
δοµών υποδοµής και παροχής υπηρεσιών απασχόλησης, τα δίκτυα µεταφορών
ή η στέγαση, καθώς και η αλληλεπίδραση µεταξύ των δηµοσιονοµικών και των
κοινωνικών πολιτικών. 

- Οι παράγοντες που συνδέονται µε την εργασία περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
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την οργάνωση και το περιβάλλον της εργασίας, τις διαδικασίες πρόσληψης, τις
τεχνολογικές προόδους και τις πολιτικές κατάρτισης.

- Οι µεµονωµένοι παράγοντες συνδέονται µε πτυχές όπως οι δεξιότητες, τα προ-
σόντα και τα επίπεδα εκπαίδευσης, τα κίνητρα, οι γλωσσικές ικανότητες, η υγεία
και οι συχνές ή µακρές περίοδοι ανεργίας.

4.  Εµπόδια
Η πρόσβαση, η επανένταξη, η διατήρηση και η ανάπτυξη είναι βασικά στάδια
µιας πλήρους ενσωµάτωσης των ατόµων στην αγορά εργασίας. Μια ενεργός
ένταξη εξαρτάται από τον τρόπο, µε τον οποίο είναι οργανωµένες, η αγορά
εργασίας και η κοινωνία, καθώς και από τις ικανότητες, τα ταλέντα και τα κίνη-
τρα των ατόµων και των οργανώσεων. Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν
εντοπίσει εµπόδια στη δηµιουργία µιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισµούς.
ΩΩστόσο, τα εµπόδια αυτά δεν παρουσιάζονται κατ’ ανάγκη συγχρόνως. Αν και ο
κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, τα ζητήµατα, που απαριθµούνται παρακάτω
αποτελούν προκλήσεις για την καθιέρωση αγορών εργασίας χωρίς αποκλει-
σµούς.

4.1.Εµπόδια, που αφορούν τη διαθεσιµότητα πληροφοριών: οι πληροφορίες για τα
άτοµα, που αναζητούν εργασία και τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας, συµπεριλαµ-
βανοµένων εκείνων, που γνωστοποιούνται στα γραφεία ευρέσεως εργασίας, είτε
αυτά είναι ιδιωτικά είτε δηµόσια, καθώς και οι πληροφορίες για το αντικείµενο
και τους όρους εργασίας αυτής, τις προοπτικές µιας επαγγελµατικής ανέλιξης,
τα προγράµµατα κατάρτισης και τις συστάσεις και οδηγίες, για τον τρόπο πρό-
σβασης σε αυτά είναι όλες σηµαντικές. Οι πληροφορίες, που απευθύνονται
στους εργοδότες, σχετικά µε την ύπαρξη υποστηρικτικών µέτρων, για την πλή-
ρωση αυτών των θέσεων και των σχετικών πρωτοβουλιών, που καλύπτουν τοµέα
ή επιχείρηση, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

4.2.Εµπόδια σχετικά µε την πρόσληψη:οι µέθοδοι πλήρωσης των κενών θέσεων
εργασίας, που δεν κατορθώνουν να προσελκύσουν ένα ποικίλο φάσµα αιτούντων
χωρίς διακρίσεις, οι επιπτώσεις µιας µακράς ή συχνής απουσίας, από την αγορά
εργασίας στην απασχολησιµότητα, η παροχή ειδικών συστάσεων και η καθοδή-
γηση για τον τρόπο υποβολής υποψηφιότητας και άσκησης εργασίας, έχουν επί-
σης εντοπιστεί.

4.3.Εµπόδια, σχετικά µε την κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες: η επένδυση
ή µη πρόσβαση σε ευκαιρίες µάθησης, η ύπαρξη και/ή η αναγνώριση των δεξιο-
τήτων (τυπικές, µη τυπικές, τεχνικές, κοινωνικές και γλωσσικές) και της 
επαγγελµατικής εµπειρίας, καθώς και η σύζευξη της κατάρτισης (παρέχεται από
τα εκπαιδευτικά συστήµατα) και των µεθόδων κατάρτισης, µε τις ανάγκες αγο-
ράς εργασίας, είναι επίσης σηµαντικά ζητήµατα.

4.4. Εµπόδια, σχετικά µε τις ευθύνες και τη στάση των εργοδοτών, των εργαζο-
µένων, των εκπροσώπων τους και των ατόµων που αναζητούν απασχόληση:
το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση, η προσδοκία και η προσαρµογή στις αλλαγές, η
ποιότητα της πληροφόρησης, της διαβούλευσης, της εσωτερικής επικοινωνίας
και του κοινωνικού διαλόγου, τα µέτρα στήριξης και παρακολούθησης των ατό-
µων που προσδιορίζονται στο σηµείο 3, καθώς και οι πιέσεις που ασκούν η διοί-
κηση, οι συνάδελφοι, οι πελάτες και οι οικογένειες αποτελούν µια οµάδα εµπο-
δίων.
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4.5. Εµπόδια, που σχετίζονται µε τον επαγγελµατικό βίο: παράγοντες, όπως οι συν-
θήκες εργασίας, η οργάνωση της εργασίας, οι πολιτικές ισορροπίας της επαγ-
γελµατικής και της ιδιωτικής ζωής και οι προοπτικές µιας επαγγελµατικής εξέλι-
ξης είναι, επίσης, κύρια ζητήµατα.

4.6. Υπάρχουν ακόµη πολλοί παράγοντες, πέρα από τον τοµέα αρµοδιοτήτων των
κοινωνικών εταίρων, που επηρεάζουν την ικανότητα των αγορών εργασίας να
ενσωµατώνουν κάθε άτοµο σε εργάσιµη ηλικία. Οι παράγοντες, τα µέτρα και οι
πολιτικές αυτές µπορεί να συµβάλουν στην ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας
και αναπτύσσονται στις συστάσεις του παραρτήµατος 1.

5.  Δ∆ράσεις των κοινωνικών εταίρων
Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι θεωρούν, ότι η αγορά εργασίας χωρίς απο-
κλεισµούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνοχή (συµπεριλαµβάνοντας
την καταπολέµηση της φτώχειας) και την οικονοµική επιτυχία.
ΩΩς λύση στα διαπιστωµένα εµπόδια, η επίτευξη της αγοράς εργασίας χωρίς απο-
κλεισµούς εµπεριέχει την εφαρµογή διάφορων µέτρων και δράσεων και/ή δια-
πραγµατεύσεις σε όλα τα επίπεδα, που µπορούν να αναληφθούν από τους εργο-
δότες, τους εργαζόµενους, τους εκπροσώπους τους, τους αιτούντες εργασία
και άλλους ενδιαφερόµενους. Αυτό θα προωθήσει τη δηµιουργία θέσεων απα-
σχόλησης και την απασχολησιµότητα των εργαζόµενων και των ατόµων, που
αναζητούν εργασία µε επιδίωση την ενσωµάτωαση τους στην αγορά εργασίας.
Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι αναγνωρίζουν, ότι οφείλουν να εξετάσουν εις
βάθος το θέµα αυτό και να δεσµευτούν, ως προς την αναζήτηση λύσεων και την
κινητοποίηση των µελών τους.
Σκοπός της ανταλλαγής απόψεων, των κοινών γνωµοδοτήσεων και των συστά-
σεων των Κοινωνικών Εταίρων σ’ αυτόν τον τοµέα είναι η ενίσχυση της πρόσβα-
σης, της διατήρησης, της επανένταξης και της ανάπτυξης των ατόµων που βρί-
σκονται σε δυσχερή κατάσταση όσον αφορά την απασχόλησή τους.
Τέτοια ειδικότερα µέτρα περιλαµβάνουν, ενδεικτικά τα εξής:
-διοργάνωση, όπου κρίνεται σκόπιµο, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και χάρα-
ξη σχεδίων δράσης για τη βελτίωση και/ή την αποκατάσταση της εικόνας κλάδου
ή επαγγέλµατος (ή πολλών) σε όλες τις πτυχές
- διοργάνωση, όπου κρίνεται σκόπιµο, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και σχε-
διασµού εργαλείων, για να προωθήσουν την ποικιλοµορφία του εργατικού δυνα-
µικού
-διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις δυνατότητες απασχόλησης και τα προ-
γράµµατα κατάρτισης
- συνεργασία µε τον “τρίτο τοµέα”, για τη στήριξη των ατόµων, που αντιµετωπί-
ζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, σχετικά µε την αγορά εργασίας.
- συνεργασία µε συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καλύτερη
σύζευξη των αναγκών των ατόµων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ιδιαί-
τερα µέσω της καταπολέµησης δυσκολιών, που συνδέονται µε τις βασικές γνώ-
σεις (ανάγνωση και αριθµητική), µέσω της ενθάρρυνσης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και µέσω της υλοποίησης µέτρων, για τη διευκό-
λυνση της µετάβασης από την εκπαίδευση στη αγορά εργασίας.
-εφαρµογή συγκεκριµένων και αποτελεσµατικών µεθόδων πρόσληψης και πολι-
τικών ένταξης, καθώς και εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, µε
σκοπό την υποδοχή και τη στήριξη νεοπροσληφθέντων στην επιχείρηση
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-παρουσιάση σχεδίων ανάπτυξης των ατοµικών δεξιοτήτων (σύµφωνα µε το
πλαίσιο δράσης για τη δια βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επαγγελµατι-
κών προσόντων), που θα εκπονηθούν από κοινού από τον εργοδότη, ιδιαίτερα
των ΜΜΕ και κάθε εργαζόµενου. Αυτά τα σχέδια θα προσδιορίζουν τα απαιτού-
µενα προσόντα του εργαζόµενου για µια δεδοµένη εργασιακή σχέση και βάσει
καταµερισµένων αρµοδιοτήτων, ανάλογα µε κάθε περίπτωση, τις δράσεις, για
την ανάπτυξη των ικανοτήτων του.
-βελτίωση της διαφάνειας, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για την επιχεί-
ρηση, µε σκοπό τη διευκόλυνση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικό-
τητας, για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των αγορών εργασίας:

-µέσω της προώθησης των συστηµάτων αναγνώρισης και επικύρωσης των 
δεξιοτήτων,
-µέσω της βελτίωσης της δυνατότητας µεταφοράς των επαγγελµατικών 
προσόντων για τη διασφάλιση της µετάβασης προς την απασχόληση

-προώθηση περισσότερων και καλυτέρων συµβάσεων µαθητείας και πρακτικής
άσκησης.

6.  Εφαρµογή και παρακολούθηση
Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο είναι µια αυτόνοµη πρωτοβουλία και το αποτέλε-
σµα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων, ως
µέρος των προγραµµάτων τους για τον κοινωνικό διάλογο 2006-2008 και 2009-
2010.
Σύµφωνα µε το άρθρο 155 της Συνθήκης, η αυτόνοµη Ευρωπαϊκή συµφωνία-
πλαίσιο δεσµέυει τα µέλη της BUSINESSEUROPE (Ένωση Ευρωπαϊκών
Εργοδοτικών Συνδέσµων, Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων), της UEAPME
(Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων), του CEEP
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Δ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων) και της ETUC (Συνοµοσπονδία
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων), καθώς και την επιτροπή σύνδεσης
EUROCADRES/CEC (κλαδικές οργανώσεις στελεχών επιχειρήσεων) να την προ-
ωθήσουν και να την εφαρµόσουν, βάσει των διαδικασιών και πρακτικών που ισχύ-
ουν στα κράτη µέλη και στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).
Τα συµβαλλόµενα µέρη καλούν και τις οργανώσεις µέλη τους, στις υποψήφιες
χώρες να εφαρµόσουν αυτή τη συµφωνία.
Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας θα πραγµατοποιηθεί εντός τριών ετών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της.
Οι οργανώσεις µέλη θα υποβάλουν έκθεση ως προς την εφαρµογή της στην
Επιτροπή Κοινωνικού Δ∆ιαλόγου. Κατά την τριετία, µετά την ηµεροµηνία υπογρα-
φής της παρούσας συµφωνίας, η Επιτροπή Κοινωνικού Δ∆ιαλόγου καταρτίζει και
υιοθετεί ετήσιο πίνακα, που θα συνοψίζει την εξέλιξη της εφαρµογής της. Μια
ολοκληρωµένη έκθεση των µέτρων, που θα ληφθούν για την εφαρµογή, θα εκπο-
νηθεί από την Επιτροπή Κοινωνικού Δ∆ιαλόγου και θα υιοθετηθεί από τους
Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους κατά το τέταρτο έτος.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα µπορούν να αξιολογούν και να αναθεωρούν τη συµ-
φωνία ανά πάσα στιγµή από το πέµπτο έτος της ηµεροµηνίας υπογραφής, εφό-
σον αυτό ζητηθεί από εάν τουλάχιστον µέρος.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας συµφωνίας
µπορούν να διαβιβάζονται από τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις - µέλη στα συµ-
βαλλόµενα µέρη, από κοινού ή µενονωµένα, τα οποία θα µπορούν να απαντούν
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σε αυτές, από κοινού η µεµονωµένα.
Κατά την υλοποίηση της παρούσας συµφωνίας, τα µέλη των συµβαλλόµενων
µερών θα πρέπει να αποφύγουν τη δηµιουργία περιττών βαρών, για τις ΜµΕ.
Η εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας δεν αποτελεί βάσιµο λόγο, για τη µείω-
ση του γενικού επιπέδου προστασίας, που παρέχεται στους εργαζόµενους, στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας.
Η παρούσα συµφωνία δε θίγει το δικαίωµα των Κοινωνικών Εταίρων να συνά-
πτουν, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού, συµ-
φωνίες που προσαρµόζουν και/ή συµπληρώνουν αυτή τη συµφωνία µε τρόπο
που να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των ενδιαφερόµενων κοινωνι-
κών εταίρων.
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Παράρτηµα 1: Συστάσεις προς τις δηµόσιες αρχές και άλλους φορείς

Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι συνιστούν στα κράτη µέλη να χαράξουν και εφαρ-
µόσουν πολιτικές, για την προώθηση των αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς.Οι
κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετέχουν στο κατάλληλο επίπεδο, κάθε φορά που
αυτό είναι δυνατό και λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, στη λήψη
µέτρων, σχετικά µε τα παρακάτω ζητήµατα :

1. Έκταση της κάλυψης και ποιότητα των ειδικών µεταβατικών µέτρων για τα
άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας 

- Παροχή στήριξης και κινήτρων στα άτοµα, που έχουν αποµακρυνθεί από την
αγορά εργασίας, ώστε να βρουν εργασία.

- Παροχή στήριξης και κινήτρων στους εργοδότες, ώστε να προσλαµβάνουν άτοµα,
που έχουν αποµακρυνθεί από την αγορά εργασίας και ενδυνάµωση των κοινωνικών
εταίρων, να άρουν τα εµπόδια στην απασχόληση αυτών των ατόµων.

- Ανάπτυξη ή αναβάθµιση των δεξιοτήτων και αντιµετώπιση εκπαιδευτικών κενών,
µέσω εξατοµικευµένης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

-Εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στην υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση και
τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, καθώς και της πρόσβασης στις βασικές υπη-
ρεσίες, που έχουν σηµαντικό ρόλο στη µείωση των επιπτώσεων του κοινωνικού απο-
κλεισµού.

- Αποτελεσµατική χρήση των υφιστάµενων χρηµατοοικονοµικών µέσων, συµπερι-
λαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, για την προώθηση και τη χρη-
µατοδότηση πολιτικών που αποβλέπουν στην ενσωµάτωση των µειονεκτούντων
ατόµων στην απασχόληση.

2. Αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελµατικής στα-
διοδροµίας

- Ενίσχυση της διαθεσιµότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας για την υποστήριξη των ατόµων, που αναζητούν εργασία να βρουν
εργασία και να εφοδιστούν µε τα απαραίτητα προσόντα.

-Εύρεση των απαραίτητων πόρων, για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης, που στοχεύουν στην άµεση ενεργοποίηση των ανέργων,
ώστε να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους και να ελαχιστοποιήσουν τις περιόδους
ανεργίας.

-Παροχή κατάλληλων πρόσθετων µέτρων, για την αποτροπή ή τη συγκράτηση της
µακροχρόνιας ανεργίας.

-Βελτίωση της ποιότητας των µέτρων ενεργοποίησης, ώστε να µεγιστοποιηθεί η
αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητά τους.

3. Εκπαίδευση και κατάρτιση

- Καλύτερη προσρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες
των ατόµων και της αγοράς εργασίας.
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- Προώθηση της ισότιµης αξιολόγησης και της διαφάνειας µεταξύ της επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων µορφών εκπαίδευσης, συµπεριλαµβα-
νοµένης της ανώτατης.

-Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της χρηµατοδότησης των εκπαιδευτικών
συστηµάτων, µε προοπτική να µειωθεί ο αριθµός των µαθητών, που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο.

- Ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και
κατάρτιση, ανεξάρτητα από τα εκπαιδευτικά τους εφόδια.

- Βελτίωση της διάθεσης και της ποιότητας των ευκαιριών κατάρτισης για άτοµα και
εργοδότες, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των ΜµΕ και ατόµων µε λιγό-
τερα προσόντα.

- Βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των προσόντων που αποκτώνται
µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Υποστήριξη προγραµµάτων κατάρτισης, που ταιριάζουν καλύτερα µε τις απαιτή-
σεις της θέσης εργασίας και οδηγούν σε προσόντα, µε στόχο να αποφευχθεί, όπου
είναι δυνατόν, η απώλεια δεξιοτήτων και/ή η απώλεια θέσεων εργασίας.

4. Η επάρκεια των επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη

- Αποτελεσµατική στήριξη και πλήρης αξιοποίηση των κοινοτικών εργαλείων, είτε
για την ανάπτυξη των περιφερειακών υποδοµών είτε για την υποστήριξη των κλά-
δων και περιφερειών που επηρεάζονται από διαρθρωτικές αλλαγές, όπως παρέχο-
νται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠΠ).

5. Η επάρκεια της πρόσβασης στις µεταφορές/την περίθαλψη/τη στέγαση/την
εκπαίδευση

- Δ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας, της προσβασιµότητας, της βιωσιµότητας και της
ποιότητας των κοινωνικών και άλλων υποδοµών όπως οι µεταφορές, περίθαλψη, τα
σχολεία και η στέγαση.

-Δ∆ηµιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη πρακτικών στο χώρο εργασίας, οι οποίες
βελτιώνουν την ισορροπία µεταξύ της επαγγελµατικής και της ιδιωτικής ζωής και,
µε αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουν την πλήρη αξιοποίηση του παραγωγικού ευρω-
παϊκού εργατικού δυναμικού.
6. Σύσταση, διατήρηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων

- Δ∆ιευκόλυνση της σύστασης και της ανάπτυξης επιχειρήσεων ώστε να µεγιστοποι-
ηθεί η δυναµική για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ένα βελτιωµένο περιβάλλον οφείλει να επιτρέπει στους επιχειρηµατίες, να επενδύ-
ουν σε βιώσιµες επιχειρήσεις.

-Δ∆ιασφάλιση της διαφάνειας της πληροφόρησης, ελαχιστοποίηση των γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών και παροχή επαρκούς στήριξης στους νέου επιχειρηµατίες.

7. Ρόλος των φορολογικών και των συστηµάτων παροχών
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- Εξέταση και όπου χρειάζεται δηµιουργία προϋποθέσεων, ώστε τα φορολογικά
συστήµατα καθώς και τα συστήµατα παροχών να βοηθούν τους εργαζόµενους να
εισέρχονται, να παραµένουν και να εξελίσσονται στην αγορά εργασίας.

Παράρτηµα 2: Παραποµπές

Όπως αναφέρεται στην “Εισαγωγή”, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι τονίζουν εξάλ-
λου ότι, παράλληλα µε την παρούσα συµφωνία-πλαίσιο, υπάρχουν διάφορα ευρω-
παϊκά νοµοθετικά και µη κείµενα, η αξιοποίηση και η εφαρµογή των οποίων είναι
ουσιαστικής σηµασίας, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς και τις αρχές, που περι-
λαµβάνονται στην παρούσα συµφωνία-πλαίσιο.

Κείµενα των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων

Πλαίσιο δράσεων για τη δια βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επαγγελµατικών
προσόντων (28/2/2002)

Συµφωνία - πλαίσιο για την τηλεργασία (16/7/2002)

Συµφωνία-πλαίσιο για το άγχος που συνδέεται µε την εργασία (8/10/2004)

Πλαίσιο δράσεων για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (1/3/2005)

Συµφωνία-πλαίσιο για την παρενόχληση και τη βία στο χώρο της εργασίας
(26/4/2007)

Κοινή ανάλυση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές Αγορές
Εργασίας στην Ευρώπη (18/10/2007)

Αποφάσεις/Συστάσεις/Συµπεράσµατα

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 30ης Νοεµβρίου 2009, µε τίτλο “Προώθηση
της ένταξης στην αγορά εργασίας- Ανάκαµψη από την κρίση και προετοιµασία του
θεµατολογίου της Λισαβώνας για µετά το 2010”.

Σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά µε την ενεργή ένταξη
των ατόµων που είναι αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας (2008/867/ΕΚ)
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L307 της 18/11/2008, σελ. 0011-0014).

Απόφαση του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραµµές
των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών (2005/600/ΕΚ) (Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ. L205 της 6/8/2005, σελ. 0021-0027).

(Ιδιαίτερα η κατευθυντήρια γραµµή 19: Δ∆ιασφάλιση αγορών εργασίας χωρίς απο-
κλεισµούς, ενίσχυση της ελκυστικότητας της εργασίας και να καταστεί αυτή απο-
δοτική για όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων
ατόµων και των αέργων).

Σύσταση του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1992, για τη σύγκλιση των στόχων και
των πολιτικών κοινωνικής προστασίας (92/442/ΕΟΚ) (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.
L245της 26/8/1992, σελ. 0049-0052).
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Σύσταση του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε τα κοινά κριτήρια που
αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας
(92/441/ΕΟΚ) (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L245 της 26/8/1992, σελ. 0046-0048).

Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008, για
τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L327 της
5/12/2008, σελ. 9-14).

Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Ιουλίου 2006, για την εφαρµογή της αρχής ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρι-
σης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L204 της 26/7/2006, σελ. 23-36).

Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L303 της 2/12/2000, σελ. 16-22).

Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της
αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγω-
γής (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L180 της 19/7/2000, σελ. 22-26).

Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε τη συµφω-
νία-πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, που συνήφθη από την ETUC, την
UNICE και την CEEP (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L175 της 10/7/1999, σελ. 43-48).

Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 15ης Δ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τη συµ-
φωνία-πλαίσιο για µερική απασχόληση, που συνήφθη από την ETUC, την UNICE και
την CEEP-Παράρτηµα: συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης
(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L14 της 20/1/1998, σελ. 9-14).

Οδηγία 89/391/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εισαγω-
γή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L183 της 29/6/1989, σελ.
1-8).
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι (ΣΣΕ 30.3.2017)

Καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας

Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. Θεωρούν ότι καθοριστικό ρόλο στην κατα-
πολέµηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας θα διαδραµατίσει η αξιοποί-
ηση των συστάσεων της Δ∆ιεθνούς Αγοράς Εργασίας που περιέχονται στην
“Δ∆ιαγνωστική Έκεθση για την Αδήλωτη Εργασία στην Ελλάδα” (2016), και η εφαρ-
µογή του “Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία 2016-2019”, που έχει
συμφωνηθεί σε τριμερές επίπεδο.
Για τον σκοπό αυτό τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ
τους για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το αρμόδιο τριμερές όργανο του
Υπουργείου Εργασίας για την υλοποίηση και την εποπτεία του ως άνω
Οδικού Χάρτη και τυχόν άλλα θέματα της Αδήλωτης Εργασίας.

Καταπολέµηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας

Τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη νέων δράσεων για
την ευαισθητοποίηση του κόσµου της εργασίας στη διαφορετικότητα, την πολυφυ-
λετική και αλληλεξαρτώµενη σύγχρονη κοινωνία και εκφράζουν την ιδιαίτερη ανη-
συχία τους για τις πράξεις βίας και µίσους εξαιτίας διαφορετικών πραγµατικών ή
νοµιζόµενων χαρακτιστικών του εργαζοµένου.

Με σκοπό τη συµβολή τους στην αποτελεσµατική καταπολέµηση των φαινοµένων
ρατσισµού, ξενοφοβίας και µισαλλοδοξίας στους χώρους εργασίας τα συµβαλλό-
µενα µέρη επισηµαίνουν την αναγκαιότητα της καταγραφής των περιστατικών
ρατσιστικής βίας και ενθαρρύνουν την αναφορά τους στο Δ∆ίκτυο Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που έχει ιδρυθεί από την Ύπατη Αρµοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΣΣΕ 30.3.2017)

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2016-2020

Α. Εισαγωγή

Ο τοµέας της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία τίθεσται ως βασική προτεραιό-
τητα, στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθµισης της ποιότητας στην εργασία, µε γνώµο-
να τις εθνικές προτεραιότητες και το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Υγεία ακι
την Ασφάλεια στην εργασία.

Η Ελληνική Πολιτεία, µέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των αρµόδιων υπηρεσιών του, προάγει τα θέµατα
ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε εθνικό επίπεδο διαµοφώνοντας τη σχετική
Εθνική Στρατηγική και τις επιµέρους πολιτικές ΥΑΕ, βασιζόµενη στην τριµερή
εκπροσώπηση και τον κοινωνικό διάλογο, όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ισόρ-
ροπη συµµετοχή των εργαζοµένων και εργοδοτών στη διαδικασία διαβούλευσης για
το σχεδιασµό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων, στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης
των θεµάτων Υ&Α της εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2010-2013

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΣΥΑΕ) της
περιόδου 2010-2013, παρουσίασε ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών και παρεµβάσε-
ων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στην Ελλάδα, το οποίο συνοδεύτηκε
από πρόγραµµα δράσεων µε χρονικό προσδιορισµό για την εφαρµογή στην πράξη
των κατευθύνσεων που τέθηκαν από αυτή.

Η αξιολόγηση της ΕΣΥΑΕ που ακουλούθησε την εφαρµογή κατέδειξε το γεγονός ότι
σε γενικές γραµµές ικανοποίησε αρκετούς από τους τιθέµενους στόχους, ενώ
υπήρξε απόκλιση από ορισµένους. Η αξιολόγηση της ανέξειξε πρωτίστως ότι η
κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την πολιτικής στην ΥΑΕ, µε στρατηγι-
κούς στόχους, άξονες προτεραιότητας, επιµέρους και συγκεκριµένες δράσεις και
χρονοδιαγράµµατα, αποτελεί µια πρωτοβουλία που αφενός απαιτεί την απαραίτηση
πολιτική βούληση για την περαιτέρω προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, αφετέρου την ετοιµότητα και ωριµότητα της Δ∆ιοίκησης να οργανώσει, να
συντονίσει και να παρακολουθήσει αυτήν την προσπάθεια µε πιο συστηµατικό και
αποτελεσµατικό τρόπο.

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΕ 2016-2020

Η ανάγκη ικανοποίησης των στόχων που τέθηκαν στην προηγούµενη στρατηγική
που παρουσίασαν αποκλίσεις αλλά και ανταπόκρισης στη νέα σύνθετη εργασιακή
πραγµατικότητα που έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στους όρους και τις συνθήκες
εργασίας σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάπτυξη νέων και
µεταβαλλόµενων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλειας, απαιτούν τη χάραξη
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µιας νέας και συστηµατικής στρατηγικής προσέγγισης της Υγείας και της
Ασφάλειας στην εργασία.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασµός για την περίοδο 2016-2020 λαµβάνει υπόψη του τα
παραπάνω δεδοµένα και την πλούσια εµπειρία που αποκτήθηκε, αξιοποιώντας
παράλληλα και µε ουσιαστικό τρόπο τον κοινωνικό διάλογο και θέτοντας ρεαλιστι-
κούς και επιτεύξιµους στόχους µε κυρίαρχο γνώµονα τις σύγχρονες εθνικές ανά-
γκες και προτεραιότητες, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιό-
τητα της χώρας ως κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κατοχυ-
ρωµένα δικαιώµατα στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ στον τοµέα της Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία (OSH acquis).

Όραµα της ΕΣΥΑΕ

“Δημιουργία περισσότερο ασφαλών, υγιών και παραγωγικών χώρων εργα-
σίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα που θα διασφαλίζουν την υγεία
και θα προάγουν την ευεξία/ευημερία των εργαζομένων και παράλληλα θα
συμβάλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα στηρίζουν την ανά-
πτυξη της οικονομίας”.

Στρατηγικοί στόχοι

1. Βελτίωση και ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία
2. Υποστήριξη και καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην
εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της ενημέρωσης.
3. Συστηματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών διάγνωσης, αναγγελίας
και καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών. Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των
εργατικών ατυχημάτων και των σχετιζόμενων με την εργασία ασθενειών
(επαγγελματικών ασθενειών), για όλους τους εργαζόμενους.
4. Αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία και ασφά-
λεια στην εργασία.

Άξονες προτεραιοτήτων
Ο Στρατηγικός σχεδιασμός συνίσταται σε 10 άξονες προτεραιότητας οι
οποίοι εξειδικεύονται με συγκεκριμένες δράσεις/χρονοδιάγραμμα/φορείς
υλοποίησης.
1. Βελτίωση θεσµών και υποδοµών του Εθνικού Συστήµατος Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία (Εθνικό Σύστηµα ΥΑΕ)

α. Ανασυγκρότηση του Κέντρου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΚΥΑΕ)

β.Δ∆ιασύνδεση του Εθνικού Συστήµατος Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
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(ΕΣυστΥΑΕ) µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ),

γ. Βελτίωση για οργάνωση του συστήµατος καταγραφής της επαγγελµατικής νοση-
ρότητας, µέσω του Συστήµατος Ασφάλισης µε λειτουργικό επανασχεδιασµό των
µεθόδων και διαδικασιών αναγγελίας, αναγνώρισης και καταγραφής των εργατικών
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα

δ. Δ∆ηµιουργία µελετητικής οµάδας, µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, για
τη διερεύνηση των προϋποθέσεων λειτουργίας “Φορέα Ασφάλισης Επαγγελµατικού
Κινδύνου” στα πρότυπα των χωρώ της ΕΕ.

ε. Δ∆ιοικητική και ποιοτική αναβάθµιση της επιτελικής υπηρεσίας για την ΥΑΕ του
Υπουργείου Εργασίας.

στ. Ενίσχυση/στελέχωση/τεχνολογική αναβάθµιση των υπηρεσιών Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας του Σ.Ε.Π.Ε.

ζ. Αναβάθµιση και ενδυνάµωση του ρόλου του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ), µε στόχο να συµµετέχει ενεργά στη χάραξη, παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την ΥΑΕ, συνδυάζοντας τις θέσεις των
κοινωνικών εταίρων, καθώς και τις απόψεις των επιστηµονικών και κοινωνικών φορέ-
ων. Θεσµική ένταξη του ΕΛΙ.ΝΥ.Α.Ε. στο ΣΥΑΕ ως ισότιµο µέλος.

2. Απλούστευση και βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ

α. Ενσωµάτωση των νέων Οδηγιών της ΕΕ σε εθνικό δίκαιο.

β. Επανεξέταση του νοµοθετικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση των θεσµών παροχής υπηρεσιών προστασίας
και πρόληψης, στη θέσπιση νοµοθετικών προβλέψεων για την προστασία από νέους
και αναδυόµενους κινδύνους (π.χ. ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου, γήρανση
του εργατικού δυναµικού και µεγάλης ηλικίας εργαζόµενοι κ.α.)

γ. Κύρωση Δ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας για την ΥΑΕ.

3. Ενίσχυση εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ΥΑΕ

α. Ενίσχυση εφαρµογής νοµοθεσίας στο Δ∆ηµόσιο:  Δ∆ηµιουργία σε κάθε Υπουργείο
και σε κάθε ΝΠΔ∆Δ∆ και ΟΤΑ, οργανωµένης δοµής για την παροχή υπηρεσιών προ-
στασίας και πρόληψης όσον αφορά στη ΥΑΕ, µε σχετική απόφαση του αρµόδιου για
όλο το δηµόσιο τοµέα Υπουργείου Εσωτερικών.

β. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κυρώσεων της Επιθεώρησης Εργασίας
κατά των παραβατικών συµπεριφορών και αναζήτηση κινήτρων.

γ. Ενεργοποίηση Εθνικού Σηµείου Επαφής του “Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Δ∆ιαχείρισης της Πληροφόρησης για τα θέµατα ΥΑΕ” (European OSH Information
System). Ανάπτυξη βάσης πληροφόρησης µε άντληση στοιχείων για έκθεση σε
παράγοντες από ΣΕΠΕ, ΕΛΙΝΥΑΕ και άλλες πηγές.

δ. Αξιολόγηση, εκσυγχρονισµός και βελτίωση εφαρµογής της νοµοθεσίας για τους
θεσµούς ΥΑΕ (ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ, ΕΥΑΕ).
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4. Στήριξη µικροµεσαίων και πολύ µικρών επιχειρήσεων

α. Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών, διαδραστικών, κλαδικών εργαλείων OiRA (online
risk assesment tools). Υλοποίηση από Υπουργείο Εργασίας & ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

β. Δ∆ιάδοση εργαλείων Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΕΚ)- συνεργασίες.

γ. Οργάνωση ηµερίδων και επιµορφωτικών σεµιναρίων, παραγωγή εκδόσεων σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, λειτουργία σηµείων πληροφόρησης (infopoints) σε
χώρους µε ευρύ κοινό. Εγκατάσταση info points για ΜΜΕ σε συνεργασία µε φορείς
κοινωνικών εταίρων.

5. Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης

α. Δ∆ράσεις ενηµέρωσης µέσω του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και
Τεκµηρίωσης (Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες π.χ. δεύτερη πανευρωπαϊκή εκστρατεία
για την περίοδο 2017-2018 µε κεντρικό θέµα την “Προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης
όσον αφορά στις επικίνδυνες χηµικές ουσίες, µε έµφαση σε συγκεκριµένες οµάδες
εργαζοµένων”).
β. Συνεργασίες Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης µε το
Δ∆ίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas (ΕΕΝ), το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και άλλους φορείς
των κοινωνικών εταίρων για τη διάδοση της πληροφόρησης για την ΥΑΕ σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αλλά και τη διεξαγωγή κοινών δράσεων στο πεδίο
της ΥΑΕ και ειδικότερα για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, συµβουλευτικής και
καθοδήγησης προς τις µικροµεσαίες και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις καθώς και για
την καλλιέργεια και προαγωγή της νοοτροπίας πρόληψης σε εργοδότες και εργα-
ζόµενους στον τοµέα αυτό.

γ. Δ∆ράσεις ενηµέρωσης, διάδοσης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, τόσο στο
πλαίσιο του ετήσιου εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας για την Ασφάλεια και
Υγεία στη Εργασία (28η Απριλίου) και της σχετικής εκστρατείας που διοργανώνεται
σε παγκόσµια κλίµακα σε παγκόσµια κλίµακα από την Δ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας
(ILO), όσον και κατόπιν adhoc αιτηµάτων/πρωτοβουλιών φορέων, ή κλάδων οικονο-
µικής δραστηριότητας ή µεµονωµένων επιχειρήσεων που απασχολούν µεγάλο αριθ-
µό εργαζοµένων .

δ. Ενίσχυση πληροφοριακού ρόλου του ΣΕΠΕ για την έγκαιρη και έγκυρη διαµόρ-
φωση νοοτροπίας πρόληψης στο πλαίσιο των ελέγχων στους χώρους εργασίας.

6. Ενσωµάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση

α. Ενεργοποίηση του Δ∆ικτύου ένταξης των θεµάτων ΥΑΕ στην εκπαίδευση, σε
συνεργασία µε το Υπ. Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής-ΙΕΠ, το
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και τους κοινωνικούς εταίρους.

β. Δ∆ιερεύνηση κοινών πρωτοβουλιών µεταξύ του Υπουγείου Εργασίας, του
Υπουργείου Παιδείας και των φορέων και κοινωνικών εταίρων για το θεσµό των προ-
γραµµάτων µαθητείας ή άλλων σχετικών προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας-κυρίως από τον χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης-
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για την καλύτερη ένταξη στον κόσµο εργασίας.

γ. Εκπαίδευση των προϊσταµένων σχολικών µονάδων σε θέµατα ΥΑΕ, σε συνεργα-
σία µε ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Κατάρτιση και συνεχής επιµόρφωση των άµεσα εµπλεκοµένων
µε τα θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία ως προς τις εξελίξεις και µεταβο-
λές στο εργασιακό περιβάλλον και στην οργάνωση της εργασίας (νέες µορφές
εργασίας, τεχνολογικές εξελίξεις, νέοι κίνδυνοι κ.λπ.) αλλά και ως προς τις βασικές
αρχές της ΑΥΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες επιµόρφωσης που προσφέρει στους
εργαζόµενους του Δ∆ηµόσιου τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Ινστιτούτο
Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δ∆ηµόσιας Δ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

7. Προαγωγή της υγείας στην εργασία και αντιµετώπιση της δηµογραφικής αλλα-
γής

α. Ευρωπαϊκή εκστρατεία “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις
ηλικίες” (“Healthy and safe workplace for a sustainable working life”) 2016-2017.

β. Συλλογή και διάδοση καλών πρακτικών από επιχειρήσεις.

8. Ενθάρρυνση της επιστηµονικής προόδου και της έρευνας-Νέοι και αναδυό-
µενοι κίνδυνοι

α. Έρευνα µε έµφαση στις επιπτώσεις στη ΥΑΕ από την εφαρµογή νέων τεχνολο-
γιών και καινοτοµιών στην οργάνωση εργασίας ή ευέλικτων µορφών, έκθεση σε
χηµικούς παράγοντες.

β. Υλοποίηση ερευνών στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της παρούσας Εθνικής
Στρατηγικής από ερευνητικά ινστιτούτα όπως το ΕΛΙ.ΝΥ.Α.Ε., καθώς και από
Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα.

9. Ενδυνάµωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της συµµετοχής των
εργαζοµένων

α. Αναβάθµιση και ενίσχυση του ρόλου του Συµβολίου Υγείας και Ασφάλειας των
Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ), µε στόχο να συµµετέχει ενεργά στη χάραξη, παρακολούθηση
και αξιολόγηση πολιτικών για την ΥΑΕ, συνδυάζοντας τις απόψεις των επιστηµονι-
κών και των κοινωνικών φορέων. Θεσµική ένταξη του ΕΛΙ.ΝΥ.Α.Ε. στο ΣΥΑΕ ως ισό-
τιµο µέλος.

β. Συνεργασία µε ινστιτούτα και ερευνητικούς φορείς των κοινωνικών εταίρων.

10. Δ∆ικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για την ΥΑΕ

α. Ενσωµάτωση της ΥΑΕ σε άλλες πολιτικές (Παιδεία, Περιβάλλον, Υγεία,
Βιοµηχανική πολιτική, Ισότητα των φύλων, κ.α.)

β. Συνεργασίες µε EU-OSHA, EuroFound, SLIC, ILO κ.α.

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

121

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΣΕ 28.3.2018)

ΚΟΙΝΕΣ ΟΜΑΔ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Τα συµβαλλόµενα µέρη της ΕΓΣΣΕ αναλαµβάνουν πρωτοβουλία να αναζωογονή-
σουν τον κοινωνικό διάλογο, διµερή και τριµερή, αντιµετωπίζοντας παράλληλα
σηµαντικά υπαρκτά προβλήµατα του κόσµου της παραγωγής και της εργασίας.

Στο παρόν Προσάρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κωδικοποίη-
σης περιλαµβάνονται οι κοινές δράσεις και τα έργα που αναλαµβάνουν να υλοποι-
ήσουν τα συµβαλλόµενα στην ΕΓΣΣΕ µέρη.

Ειδικότερα, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να συστήσουν κοινές τεχνικές οµά-
δες µελέτης για τα ακόλουθα θέµατα: 

-Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης

-Επανεκκίνηση επιχειρήσεων-Δ∆ιάσωση θέσεων εργασίας

-Κατευθυντήριες γραµµές για αποτελεσµατικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις

και να αναλάβουν κοινά έργα για τα ακόλουθα θέµατα :

- το Μέλλον της Εργασίας

- την Επαγγελµατική Κατάρτιση

Ειδικότερα:

1. Σύσταση οµάδων µελέτης

-Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης

Στόχος είναι να δηµιουργηθεί και στη χώρας µας ένα πρόσθετο, αξιόπιστο, δίχτυ
ασφαλείας για τους απόµαχους της εργσίας. Για το σκοπό αυτό τα συµβαλλόµενα
µέρη της ΕΓΣΣΕ θα συστήστουν τεχνική οµάδα µελέτης η οποία, αφού αποτυπώσει
την υπάρχουσα κατάσταση και µελετήσεις τις βέλτιστες πρακτικές, θα εισηγηθεί
στις Δ∆ιοικήσεις των οργανώσεών τους τα εξής:

ι. Ποια είναι τα επιθυµητά σηµεία βελτίωσης του θεσµικού πλαισίου για τα
Επαγγελµατικά Ταµεία.

ιι. Ποιο θα µπορούσε να είναι το σχήµα ενός νέου Εθνικού Επαγγελµατικού Ταµείου
µε στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων που αναµένεται να έχουν περισ-
σότερο ανάγκη πρόσθετου εισοδήµατος κατά τη συνταξιοδότηση.

ιιι. Ποιες θα µπορούσαν να είναι οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ενός τέτοι-
ου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη τους ασφυκτικούς οικονομικούς περιορι-
σμούς της τρέχουσας συγκυρίας τόσο από την πλευρά των εργαζομένων
όσο και των εργοδοτών.
Μετά την εξαγωγή προκαταρκτικών συμπερασμάτων από τη μελέτη, τα
Προεδρεία των εθνικών κοινωνικών εταίρων θα συναντηθούν εντός εύλογου
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χρόνου για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα πουθα
πρέπει να υλοποιηθούν.
-Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων-Διάσωση Θέσεων Εργασίας
Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη θα εξετάσουν την ωρίμανση μιας πρότυ-
πης, πιλοτικής δράσης που θα κινητοποιήσει κεφάλαια, τεχνογνωσία και
ανθρώπους από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και από τον ιδιω-
τικό τομέα.
Τα μέρη θα συστήσουν κοινή τεχνική ομάδα μελέτης η οποία θα εισηγηθεί
για την ανάληψη πιλοτικής πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί να κινητο-
ποιήσει τις δυνάμεις της αγοράς, εντός και εκτός της χώρας, δημιουργώ-
ντας προϋποθέσεις “επανεκκίνησης”. Η τεχνική ομάδα μελέτης θα έχει ως
αντικείμενο:
ι. να θέσει το πλαίσιο της υποστηρικτικής υποδομής που χρειάζεται (θεσμι-
κά, λειτουργικά) και να εξειδικεύσει περαιτέρω το ακριβές αντικείμενο της
παρέμβασης,
ιι. να επιζητήσει την υποστήριξη (τεχνική και χρηματοδοτική) από φορείς
της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, ιδίως Διεθνείς Οργανισμούς
(EIB/EIF, EBRD, ILO  κ.λπ.),
ιιι. να υποδείξει πόρους χρηματοδότησης της “επανεκκίνησης” σε πιλοτική
βάση, έξω από την κρατική χρηματοδότηση,
ιν. να προτείνει αρχές, κανόνες και διαδικασίες που θα προστατεύσουν την
πρωτοβουλία αυτή και τους μιμητές της από τον ηθικό κίνδυνο και θα δια-
σφαλίσουν τη διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας.
Ο ρόλος των εθνικών κοινωνικών εταίρων δεν είναι να διαχειριστούν οι ίδιοι
χρηματοδοτικούς πόρους ή μεμονωμένες περιπτώσεις αναδιάρθρωσης.
Είναι να προκαλέσουν την ίδρυση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας με ιδιωτικά
και διεθνή κεφάλαια και με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία, να θέσουν τους
κανόνες που θα διασφαλίζουν την καλύτερη προστασία βιώσιμων θέσεων
εργασίας, την καλύτερη προστασία από στρεβλώσεις του ανταγωνισμού
και την αποφυγή κρατικού παρεμβατισμού. Επίσης οι κοινωνικοί εταίροι θα
παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων αυτών και κατά τη φάση της λει-
τουργίας, μετά δε την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας για επαρκές
διάστημα, θα επιδιώξουν να κινητοποιηθεί η αγορά ώστε να πολλαπλα-
σιαστούν οι πρωτοβουλίες αυτού του χαρακτήρα.
-Κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις
Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη θα συστήσουν τεχνική ομάδα μελέτης η
οποία θα εισηγηθεί στις Διοικήσεις των οργανώσεών τους, μέχρι το
Φθινόπωρο του 2018, τα αναγκαία βήματα ώστε να εξασφαλίζεται η δυνα-
τότητα πρόσβασης των κοινωνικών εταίρων στις αναγκαίες διαθέσιμες και
αξιόπιστες πληροφορίες και σε στοιχεία από πηγές όπως η ΕΡΓΑΝΗ, ο
ΕΦΚΑ, η ΕΛΣΤΑΤ, κ.λπ., και μέτρα με σκοπό να ενισχυθούν οι καλόπιστες
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συλλογικές διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τα κείμενα του ILO
(Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, Συστάσεις, Διακήρυξη της
Κωνσταντινούπολης 2017, μελέτη για τις παραγωγικές θέσεις εργασίας
στην Ελλάδα 2014) και την κοινή Δήλωση των Ευρωπαίων Κοινωνικών
Εταίρων στο Gothenburg.

2. Κοινά έργα
Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΕΓΣΣΕ θα αναλάβουν πρωτοβουλία, κατά τη
διάρκεια του 2018, για την από κοινού αντιμετώπιση των εξής δύο στρατη-
γικών ζητημάτων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία:
- το Μέλλον της Εργασίας
- την Επαγγελματική Κατάρτιση

Για τα θέματα του Μέλλοντος της Εργασίας, όπως έχουν προταθεί από το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, θα αναληφθεί πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή
δομημένης διμερούς διαβούλευσης.
Για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης, που είναι κρίσιμα για την
επάνοδο της παραγωγικής βάσης σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και συνα-
κόλουθη αύξηση των θέσεων εργασίας, θα εξετασθεί το ζήτημα της χρημα-
τοδότησης της επαγγελματικής ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής
κατάρτισης των εργαζομένων, και εναλλακτικές λύσεις για την αποτελε-
σματικότερη λειτουργία του ΛΑΕΚ (ΕΛΕΚΠ).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

124

Ε.
Γ.

Σ.
Σ.

Ε.


