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ΚΩ ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & ∆Α) 
ΤΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΝ ΑΓ ΓΕΙ O ΠΛΑ ΣΤΩΝ, ΦΑ ΓΕ ΝΤΙ Α ΝΩΝ 

ΕΙ ∆ΩΝ, ΕΙ ∆ΩΝ Y ΓΙ ΕΙ ΝΗΣ, ΠΛΑ ΚΙ ∆Ι ΩΝ ΚΑΙ Η ΛΕ ΚΤΡΙ ΚΩΝ 
Ε ΞΑΡ ΤΗ ΜΑ ΤΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩ ΡΑΣ

A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 

1. Η υπ’α ριθ. 72/1980  ∆∆∆∆ Α θη νών
2. Η υπ’α ριθ. 73/1980  ∆∆∆∆ Α θη νών
3. Η υπ’α ριθ. 122/1982  ∆∆∆∆ Α θη νών
4. Η υπ’α ριθ. 48/1984 ∆∆∆∆ Πει ραι ώς
5. Η υπ’α ριθ. 82/1985 ∆∆∆∆ Α θη νών
6. Η υπ’α ριθ. 36/1986 ∆∆∆∆ Α θη νών
7. Η υπ’α ριθ. 8/1988  ∆∆∆∆ Α θη νών
8. Α πό 22.7.1988 ΣΣΕ
9. Α πό 20.9.1989 ΣΣΕ

10. Α πό 26.7.1990 ΣΣΕ
11. Α πό 10.6.1991 ΣΣΕ
12. Α πό 21.7.1993 ΣΣΕ
13. Α πό 25.4.1994 ΣΣΕ
14. Α πό 30.1.1995 Κοι νή ∆ή λω ση
15. Α πό 9.5.1996 ΣΣΕ. (Ι σχύ ει και για το έ τος 1997)
16. Α πό 7.7.1998 ΣΣΕ. (Ισχύ ει και για το έ τος 1999)
17. Α πό 10.7.2000 ΣΣΕ (Π. Κ. Yπ.Εργ. 79/9.7.2000). (Ισχύ ει και για το 2001)
18. Από 3.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 67/8.7.2002). (Ισχύει και για το 2003)
19. Από 28.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 88/30.7.2004). (Ισχύει και για το 2005)
20. Από 21.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 51/22.6.2006). (Ισχύει και για το 2007)
21. Από 27.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 61/9.7.2008). (Ισχύει και για το 2009)
22. Από 21.1.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 5/25.1.2011). (Ισχύει για τα έτη 2010, 

2011 και 2012

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Σύν δε σµος Βι ο µη χα νιών και Επιχειρήσεων (ΣΕΒ)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Ερ γα το τε χνι τών Κε ρα µι κής και Συ να φών Ε παγ γελ µά των Ελ λά δος
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Γ. ΠΕ ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι  ερ γα το τε χνί τες αγ γει ο πλά στες,
φα γε ντι α νών ει δών, ει δών υ γι ει νής, πλα κι δί ων ευ γε νούς κε ρα µι κής (φα γιάνς, ξη ράς
πορ σε λά νης) και πα ρα γω γής η λε κτρι κών ε ξαρ τη µά των που εργάζονται στις
βιοµηχανικές επιχειρήσεις ό λης της χώ ρας (ΣΣΕ 21.1.2011).

Ει δι κό τη τες
1. Χει ρι στές µη χα νη µά των µά ζης (σου ρω τές, βα κούµ πρές, κ.λπ.)
2. Ερ γά τες ζυ µω τη ρί ου.
3. Χύ ται προ τύ πων και πη λού.
4. Τε χνί τες προ τυ πο ποι οί.
5. Χει ρι στές µη χα νο κι νή των ή η λε κτρο κι νή των τόρ νων ή τρο χών κα τα σκευ ής

ό λων των ει δών αγ γει ο πλα στι κής.
6.  Χει ρι στές αυ το µά των πι α το µη χα νών, φλυ τζα νο µη χα νών.
7. Βοη θοί αυ το µά των πι α το µη χα νών (ξε φορ µα δό ροι), 
8. Ερ γά τες α πα σχο λου µέ νοι µε τη λεί αν ση (φι νί ρι σµα και κα θα ρι σµό) πα ντός

α ντι κει µέ νου αγ γει ο πλα στι κής και η λε κτρι κών ε ξαρ τη µά των α πό ο ποι α δή πο τε
ύ λη.

9. Μο ντα ρι στές, µο ντα ρι στές η λε κτρι κών ε ξαρ τη µά των (ε ξαι ρέ σει των ερ γα ζο -
µέ νων στις αυ τό µα τες µη χα νές), συ σκευ α στές και φορ τω τές ε τοί µων προϊ ό -
ντων.

10. Ερ γά τες που το πο θε τούν τα α ντι κεί µε να για ψή σι µο µέ σα στα πυ ρο δο χεί α.
11. Κα µι νευ τές, εκ κα µι νευ τές κά θε εί δους κλι βά νου που το πο θε τούν τα α ντι κεί µε -

να για ψή σι µο ή ε κεί νοι που ε ξά γουν α ντι κεί µε να ε πά νω α πό τα πυ ρο δο χεί α
βα γο νί ων ή κά θε άλ λου χώ ρου.

12. Ε πι δι ορ θω τές προϊ ό ντων για ξα να ψή σι µο (Refire).  
13. Ε πι σµαλ τω τές, υ α λω τές (συ µπε ρι λαµ βά νο νται και ε κεί νοι που το πο θε τούν τα

πλα κί δια πά νω στις µη χα νές υ α λώ σε ως).
14. ∆ι α κο σµη τές.
15. Ερ γά τες χαλ κο µα νιών, ρι γού δες κλπ.
16. Χει ρι στές υ δραυ λι κών πρεσ σών κα τα σκευ ής πλα κι δί ων και η λε κτρι κών ε ξαρ -

τη µά των.
17. Με τα φο ρείς χω µά των (α’ υ λών µά ζης).
18. Λοι ποί µε τα φο ρείς πη λού, η µι κα τερ γα σµέ νου γε νι κά ε τοί µου προϊ ό ντος.
19. Ε λε γκτές ε τοί µων προϊ ό ντων, ερ γά τες δι α λο γής.
20. Σφρα γι στές προϊ ό ντων.
21. Συ ντη ρη τές βα γο νιών.
22. Κα τα σκευ α στές χρω µά των και σµάλ του.
23. Ε κτυ πω τές χαλ κο µα νιών (µε τα ξο τυ πί ες).
24. Ε πι σκευ α στές ε τοί µων προϊ ό ντων (Ε ΠOΕ).
25. O σοι α πό τους πα ρα πά νω µι σθω τούς δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος

της η λι κί ας τους δι και ού νται ως σύ νο λο α πο δο χών το ε κά στο τε ο ρι ζό µε νο συ -
νο λι κό κα τώ τα το ό ριο α πο δο χών α νει δί κευ του ερ γά τη της ΕΓ ΣΣΕ α να λό γως
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ό µως µει ω µέ νο κα τά το χρό νο της η µε ρή σι ας και ε βδο µα διαί ας α πα σχο λή σε -
ως τους σύµ φω να µε τα ο ρι ζό µε να στο άρ θρο 6 του Ν. 1837/1989.

26. Λοι ποί ερ γα ζό µε νοι που δεν κα το νο µά ζο νται στις α νω τέ ρω ει δι κό τη τες 
(ΣΣΕ 27.6.2008).

∆. ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY  Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ OΥ

α. Βασικά ηµεροµίσθια 2008

Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των πα ρα πά νω κα τά ει δι κό τη τα µι σθω τών, ό πως έ χουν
δι α µορ φω θεί την 31.12.2007 µε βά ση την α πό 21.6.2006 ΣΣΕ του κλά δου για τα 
έ τη 2006-2007, αυ ξά νο νται για το 2008 ως ε ξής:
1. Από 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,6%.
2. Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από

1.9.2008 κατά ποσοστό 3,3%.
β. Βα σι κά η µε ρο µί σθια 2009 

Τα α νω τέ ρα βα σι κά η µε ρο µί σθια, ό πως θα έ χουν δι α µορ φω θεί την 30.4.2009, 
αυ ξά νο νται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,75% (ΣΣΕ 27.6.2008).
Σε κά θε πε ρί πτω ση τα κα θο ρι ζό µε να α πό την πα ρού σα συ νο λι κά κα τώ τα τα ό ρια
α πο δο χών δεν δύ να νται να εί ναι κα τώ τα τα α πό τα συ νο λι κά κα τώ τα τα ό ρια α πο -
δο χών της ΕΓ ΣΣΕ,  που ι σχύ ουν κά θε φο ρά (ΣΣΕ 27.6.2008).

γ. Βα σι κά η µε ρο µί σθια 2010,  2011 και 2012 
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των εργαζοµένων του

άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009, µε
βάση τη διετή ΣΣΕ από 27.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2011 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2010.

2. Τα κατώτατα όρια των ηµεροµισθίων των εργαζοµένων της παρούσας,
όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την
παράγραφο “Α” της παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της 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 προηγούµενο έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη
Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της
Ευρωζώνης, όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat (ΣΣΕ 21.1.2011).

Ε.  Ε ΠΙ ∆OΜΑ ΤΑ 

Τα προ βλε πό µε να α πό τις προη γού µε νες ΣΣΕ του κλά δου ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται
ε πί των κά θε φο ρά βα σι κών η µε ρο µι σθί ων ή τοι:
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1. Πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας εκ πο σο στού 10% για την πρώ τη και δεύ τε ρη τρι ε τία και
εκ πο σο στού 5% για τις υ πό λοι πες πέντε τριετίες (σύνολο 7 τριετίες)
Η προ ΰ πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται µε βε βαι ώ σεις των προη γού µε νων ερ γο δο τών
στους ο ποί ους α πα σχο λή θη καν οι ερ γα ζό µε νοι (ΣΣΕ 27.6.2008).

2. Γά µου εκ πο σο στού 10% στους έγ γα µους άν δρες και γυ ναί κες ερ γα ζό µε νους.
Το πα ρα πά νω ε πί δο µα χο ρη γεί ται και στους χή ρους-χή ρες, δι α ζευγ µέ νους-νες
κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες, ε φό σον ό µως ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α
των παι διών (ΣΣΕ 27.6.2008).

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
Το προβλεπόµενο από τις υπ’ αρίθµ. 72/80 και 73/80 αποφάσεις του ∆.∆.∆.∆.
Αθηνών και την υπ’ αρίθµ. 48/84 απόφαση του ∆.∆.∆.∆. Πειραιώς επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας και όπως κατά περίπτωση αυτό έχει διαµορφωθεί µε την
από 3.7.2002 ΣΣΕ του κλάδου, θα υπολογίζεται επί των διαµορφούµενων κάθε
φορά βασικών ηµεροµισθίων σε ποσοστό 15% (ΣΣΕ 27.6.2008).
Η διάταξη για το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας από το 1980-2002 είχε ως εξής: 
α) Εις τους πε ρί ων η πα ρού σα ερ γα το τε χνί τας τους α πα σχο λου µέ νους εις τµή µα τα α πο θη κεύ σε ως

πρώ των υ λών,  (χώ µα τα), δι α κι νή σε ως πρώ των υ λών, προ ερ γα σί ας,  α να µί ξε ως, κα τερ γα σί ας µέ χρι
και της πτώ σε ως αυ τών εις τα τρι βεί α, χο ρη γεί ται α πό της ι σχύ ος της πα ρού σης, ε πί δο µα αν θυ γι -
ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 15%.
Ω σαύ τως α πό της ι σχύ ος της πα ρού σης χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού
10% εις τους ερ γα ζό µε νους ως ε πι σµαλ τω τάς (υ α λω τάς).
Το χο ρη γού µε νον ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εις τους α νω τέ ρω δι και ού χους, υ πο λο γί ζε ται ε πί
του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος κα τω τά του ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου αυ τών και προ στί θε ται στο κα τα βαλ λό µε -
νον η µε ρο µί σθιόν των, α πα γο ρευ ο µέ νου του συµ ψη φι σµού τού του εις την υ φι στα µέ νην δι α φο ράν
µε τα ξύ κα τω τά του ο ρί ου και του κα τα βαλ λο µέ νου η µε ρο µι σθί ου. (72/1980 ∆∆∆∆ Α θη νών)

β) Εις τους εκ των ερ γα το τε χνι τών Αγ γει ο πλα στών, Φα γε ντι α νών, ει δών υ γι ει νής, πλα κι δί ων ευ γε νούς
κε ρα µι κής (φα γιάνς, γκρά, πορ σε λά νης) και πα ρα γω γής η λε κτρι κών ε ξαρ τη µά των, τους α πα σχο -
λου µέ νους εις ερ γα σί ας α) α πο θη κεύ σε ως, δι α κι νή σε ως, προ ε τοι µα σί ας πρώ των υ λών (ζύ γι σιν
κλπ) δια την πα ρα γω γή της κυ ρί ας µά ζης του προϊ ό ντος, του υ α λώ δους ε πι χρί σµα τος ή του χρώ -
µα τος του, β) α να µί ξε ως και α λέ σε ως των πρώ των υ λών δια την πα ρα σκευ ήν του πολ τού πα ρα γω -
γής της κυ ρί ας µά ζης του προϊ ό ντος, του σµάλ του, ή των χρω µά των, ρευ στο ποιή σε ως του σµάλ -
του εις ει δι κούς κλι βά νους, γ) ξη ράν σε ως του πολ τού, προ ε τοι µα σί ας της µά ζης δια µορ φο ποί η -
σιν εις τας πρέσ σας, δ) φι νι ρί σµα τος µορ φο ποι ου µέ νων προϊ ό ντων, ε) ε πι στρώ σε ως των τύ πων
µορ φο ποιή σε ως ει δών υ γι ει νής δια κό νε ως τάλκ προς α πο φυ γήν ε πι κολ λή σε ως του πη λού 
επ’ αυ τών, προ ξη ράν σε ως ε ντός ει δι κώς κλι µα τι ζο µέ νων αι θου σών ερ γα σί ας των ει δών υ γι ει νής,
µε τά την ε ξα γω γήν των εκ των τύ πων χυ τεύ σε ως, στ) ε πι σµαλ τώ σε ως ή ε πι χρω µα τι σµού, χει ρω να -
κτι κώς, δια της χρή σε ως ει δι κών ε κτο ξευ τή ρων στα γο νι δί ων (α ε ρο πι στο λέ των), και ζ) ε λέγ χου των 
ε τοί µων πλα κι δί ων προς δι α πί στω σιν της υ πάρ ξε ως ρα γι σµά των, εφ’ό σον χρη σι µο ποι εί ται διά λυ -
µα α νι λί νης, χο ρη γεί ται α πό 25.5.1978 ώς 31.12.1979, ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού
2,5% και α πό 1.1.1980 και ε φε ξής εκ 10%, εν συ νό λω.
Το ως ά νω ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας υ πο λο γί ζε ται ε πί των κα τω τά των   ο ρί ων βα σι κών η µε -
ρο µι σθί ων και προ στί θε ται εις τα πράγ µα τι κα τα βαλ λό µε να τοι αύ τα, α πα γο ρευ µέ νου του συµ ψη -
φι σµού τού του εις την υ φι στα µέ νην δι α φο ράν µε τα ξύ των κα τω τά των ο ρί ων και των κα τα βαλ λο µέ -
νων η µε ρο µι σθί ων. (73/1980 ∆∆∆∆ Α θη νών)
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γ) Το προ βλε πό µε νο α πό τις α ριθ. 72/1980 και 73/1980 α πο φά σεις του ∆∆∆∆ 
Α θη νών ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας δι α µορ φώ νε ται σε πο σο στό 15% για      ό λους τους ερ γα -
ζό µε νους και ό λες τις κα τη γο ρί ες και ει δι κό τη τες που α φο ρά η πα ρού σα α πό φα ση 
(∆Α 48/1984).

δ) Το προ βλε πό µε νο υ πό  των  υπ’α ριθ. 72/80 και 73/80  α πο φά σων του ∆∆∆∆ Α θη νών και της 
υπ’α ριθµ. 48/1984  α πο φά σε ως του ∆∆∆∆ Πει ραι ώς,  ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό
15%, ε ξα κο λου θεί να κα τα βάλ λε ται  υ πο λο γι ζό µε νο στα βα σι κά η µε ρο µί σθια  που ο ρί ζο νται στην 
υπ’ α ριθµ. 122/1982 α πό φα ση του ∆∆∆∆ Α θη νών, ό πως δι α µορ φώ θη κε µε την α πό 26.7.1990 ΣΣΕ
µέ χρι 30.9.1991.  
Α πό την 1.10.1991 και για την διάρ κει α ι σχύ ος αυ τής της ΣΣΕ χο ρη γεί ται δραχ µι κή αύ ξη ση 30 δρχ.
την η µέ ρα και την 1.10.1992 χο ρη γεί ται ε πί πλέ ον δραχ µι κή αύ ξη ση 30 δρχ. την η µέ ρα.

ε) Το προ βλε πό µε νο α πό τις υπ’ α ριθ. 72/1980 και 73/1980 α πο φά σεις του ∆∆∆∆ Α θη νών και την 
υπ’ α ριθ. 48/1984 α πό φα ση του ∆∆∆∆ Πει ραι ώς, ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 15%,
και ό πως κα τά πε ρί πτω ση έ χει δι α µορ φω θεί µε την α πό 10.6.1991 ΣΣΕ του κλά δου, αυ ξά νε ται 
α πό 1.7.1994 κα τά 30 δραχ µές η µε ρη σί ως και την 1.7.1995 κα τά 30 δραχ µές η µε ρη σί ως. 
(ΣΣΕ 25.4.1994)

στ) Το προ βλε πό µε νο α πό τις υπ’ α ριθµ. 72/1980 και 73/1980 α πο φά σεις του ∆∆∆∆ Α θη νών και την 
υπ’ α ριθ µόν 48/1984 α πό φα ση του ∆∆∆∆ Πει ραι ώς, ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό
15% και ό πως κα τά πε ρί πτω ση    έ χει δι α µορ φω θεί  µε την α πό 9.5.1996 ΣΣΕ του κλά δου αυ ξά νε -
ται α πό 1.7.1998 κα τά 120 δραχ µές η µε ρη σί ως, την 1.1.1999 κα τά 85 δραχ µές η µε ρη σί ως και την
1.7.1999 κα τά 95 δραχ µές. (ΣΣΕ 7.7.1998)

ζ) Το προ βλε πό µε νο α πό τις υπ’ α ριθµ. 72/1980 και 73/1980 α πο φά σεις του ∆∆∆∆ Α θη νών και την
υπ’ α ριθ µόν 48/1984 α πό φα ση του ∆∆∆∆ Πει ραι ώς, ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό
15% και ό πως κα τά πε ρί πτω ση  έ χει δι α µορ φω θεί  µε την α πό  7.7.1998 ΣΣΕ του κλά δου 
αυ ξά νε ται α πό 1.7.2000 κα τά 70 δραχ µές η µε ρη σί ως την 1.1.2001 κα τά 70 δραχ µές η µε ρη σί ως
και την 1.7.2001 κα τά 70 δραχ µές (ΣΣΕ 10.7.2000).

η) Το προβλεπόµενο από τις υπ’  αριθµ. 72/80 και 73/80 αποφάσεις του ∆∆∆∆ Αθηνών και την 
υπ’  αριθµ. 48/84 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%
και όπως κατά περίπτωση αυτό έχει διαµορφωθεί µε την από 10.7.2000 ΣΣΕ του κλάδου,
αυξάνεται από 1.7.2002 κατά 0,26 ευρώ ηµερησίως και απότην 1.7.2003 θα υπολογίζεται επί των
διαµορφούµενων κάθε φορά βασικών ηµεροµισθίων.

Oι τυ χόν υ φι στά µε νες µέ χρι σή µε ρα συµ φω νί ες ή συ νή θει ες, για το ύ ψος των
απο δο χών δεν κα ταρ γού νται (ΣΣΕ 25.4.1994).

4. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από
15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του
προσαρτήµατος αυτής (ΣΣΕ 21.1.2011).

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

1. Χο ρή γη ση φόρ µας
Σ’ό λους τους ερ γα το τε χνί τες της πα ρού σας πα ρέ χε ται µία φόρ µα και έ να ζευ -
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γά ρι ει δι κά υ πο δή µα τα, τα ο ποί α πα ρα µέ νουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη και
α ντι κα θί στα νται κά θε χρό νο ε φό σον φθα ρούν. Σε πε ρί πτω ση φυ σι ο λο γι κής φθο -
ράς α πό συ νή θη χρή ση της πρώ της, χο ρη γεί ται και δεύ τε ρη φόρ µα ε ντός του 
έ τους (ΣΣΕ 27.6.2008).

2.  Ά δει α γά µου
Ερ γα ζό µε νοι και ερ γα ζό µε νες, που συ νά πτουν γά µο, δι και ού νται να πά ρουν
ά δει α γά µου πέ ντε (5) 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 (ΣΣΕ 25.4.1994)
Η ά δει α γά µου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 καθορίζεται σε έ ξι (6) ερ γά σι -
µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5) ερ γά σι -
µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο (ΣΣΕ 27.6.2008).

3.  Ά δει α λό γω γεν νή σε ως τέ κνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 27.6.2008).

4. Ά δει α µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ορίζεται 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 (ΣΣΕ 27.6.2008).

“Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δες.  Oκτώ
(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”.

5. Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών

Oι  α πο ζη µιώ σεις του Β∆ 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις
ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 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 συµπληρωµένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια
υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν συµπληρωµένα τριάντα
(30) έτη και άνω (ΣΣΕ 27.6.2008)

Με τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζηµιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε
το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας: 
•Aπό 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
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•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
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω : 165 η µε ρο µί σθια   (ΣΣΕ 27.6.2008)

6. Ε τή σια κανονική ά δει α
Όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι συνδέονται µε σύµβαση  ή σχέση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές
από την έναρξη της απασχόλησης τους στη συγκεκριµένη υπόχρεη επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) µε βάση το
χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε ο εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό.
Η αναλογία της χορηγούµενης άδειας υπόλογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20
εργάσιµων ηµερών, επί πενθήµερου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιµων
ηµερών, επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 µήνες συνεχή απασχόληση.
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα,
δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµέρων, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας.
Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς προϋπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 1
επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα
(ΣΣΕ 27.6.2008).

7. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών

α. 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.

β. Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου
9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποιηθεί 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.

γ. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.

δ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

ε. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
στ.Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και

8



ΚΩ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΝ

Α
ΓΓ

ΕΙ
O

Π
Λ

Α
ΣΤ

Ω
Ν

στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 27.6.2008).
8. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών

Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 έ χουν και οι θε τοί γο νείς
παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών
γονένων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ 3.7.2002).

9. Άδεια επιµέλειας παιδιού
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
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 (ΣΣΕ 27.6.2008).

10.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
α. 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.

β. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις
αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθεση άδεια δέκα
(10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και
χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από
άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 27.6.2008).

11.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 (ΣΣΕ 27.6.2008).

12.Προστασία “εξαρτηµένου” εργαζόµενου
∆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 
(ΣΣΕ ΣΣΕ 27.6.2008).

13.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
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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 (ΣΣΕ 27.6.2008).

14.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τω µέ νων µε λών
Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών, ο εργαζόµενος/η δικαιούται 14
εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος  εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει 3 παιδιά
και πάνω (ΣΣΕ 27.6.2008).

15.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 ότι: 
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητος,
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 άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει, δικαιούται η
γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα (ΣΣΕ 27.6.2008).

16.Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
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 εργαζοµένου και
επιχείρησης, εφ’ όσον δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. Οι
αποδοχές και ο 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 έως 1000
εργαζόµενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής (ΣΣΕ 27.6.2008).

17.Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρια), οι εργαζόµενοι
γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά
από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την
εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση 4 εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό
έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη
σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 27.6.2008).

18.Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων
οικογενειών
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και
∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία
της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
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γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 27.6.2008).
19.Πα ρα κρά τη ση Συν δι κα λι στι κής Συν δρο µής

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 ό τι θέ λουν να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής τους,
ό πως και 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
Γε νι κό Γραµ µα τέα του Σω µα τεί ου (ΣΣΕ 27.6.2008).

20.∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 
Α. Όλες οι διατάξεις προηγουµένων Συλλογικών συµβάσεων εργασίας και

αντιστοίχων µε αυτές ∆ιαιτητικών αποφάσεων (∆Α), εφόσον δεν καταργηθεί ή
τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από
νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις,
διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς ή έθιµα, δε θίγονται από τις
διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 21.1.2011). 

ΚΩ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΝ

Α
ΓΓ

ΕΙ
O

Π
Λ

Α
ΣΤ

Ω
Ν

11


