των υ παλ λή λων Α σφα λι στι κών
Ε πι χει ρή σε ων Ι δι ω τι κού Τοµέα
(πλην των θυγατρικών Τραπεζών)
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ YΠΑΛΛΗΛΩΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΩΝ ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚOY ΤOΜΕΑ
(πλην των θυγατρικών Τραπεζών)
1. Η από 3.12.1981 ΣΣΕ (ΦΕΚ 764/Β/1981)
2. Η Δ∆Α 112/1982 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 343/Β/4.6.1982)
3. Η από 1.10.1984 ΣΣΕ (ΦΕΚ 793/Β/1984)
4. Η Δ∆Α 18/1986 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 517/Β/1986)
5. Η από 12.5.1988 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 80/1988)
6. Η από 3.4.1989 ΣΣΕ (ΦΕΚ 381/Β/1989)
7. Η από 18.7.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 50/1990)
8. Η από 26.7.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 87/1991)
9. Η από 28.6.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 47/1993)
10. Η από 24.6.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 99/27.6.1994). (Ισχύει και για το 1995)
12. Η από 10.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 86/19.7.1996)
13. Η από 20.6.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 63/24.6.1997)
14. Η από 30.4.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 9/6.5.1998). (Ισχύει και για το 1999)
15. Η 29/2000 Δ∆Α (Π.Κ. 21/1.8.2000)
16. Η από 17.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 68/18.7.2001). (Ισχύει και για το 2002)
17. Η από 26.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 29/29.5.2003). (Ισχύει και για το 2004)
18. Η από 13.5.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 48/16.5.2004). (Ισχύει και για το 2006)
19. Η από 5.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 50/8.6.2007). (Ισχύει και για το 2008)1
20. Η από 29.7.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 49/3.8.2009). (Ισχύει και για το 2010)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)
2. Σύνδεσµος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)
Από την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (O.Α.Σ.Ε.) (ΣΣΕ 29.7.2009)
* Σηµείωση: Η κωδικοποίηση της παρούσας ρύθµισης αφορά τους
εργαζοµένους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα πλην των
θυγατρικών Τραπεζών για τις οποίες βλέπε Κ70.

Γ. ΠΕΔ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι εργαζόµενοι ολόκληρης της
χώρας που απασχολούνται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας στον κλάδο της
ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε σχέση
1. Η από 5.6.2007 ΣΣΕ αποτελεί κωδικοποίηση της ΣΣΕ 1998-1999, της Δ∆Α 29/2000 και των
ΣΣΕ 2001-2002, 2003-2004 και 2005-2006
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Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΙΔ∆ΙΩΩΤ. ΤOΜΕΑ (πλην των θυγατρικών τραπεζών)

εξηρτηµένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές
Τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών,
στους ασφαλιστικούς φορείς (ΕΑΕΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Δ∆ιεθνούς
Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) και στις επιχειρήσεις
µεσιτών ασφαλίσεων (ΣΣΕ 29.7.2009).

Δ∆. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
1. Από 1.1.2009 τα κλιµάκια των βασικών µισθών των εργαζοµένων στις λοιπές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (ΕΑΕΕ, ΓΔ∆Α, ΕΙΑΣ,
Επικουρικό Κεφάλαιο), ορίζονται από 1 έως 42 και για τα χρονικά διαστήµατα
από 1.1.2009 έως 31.8.2009, από 1.9.2009 έως 30.4.2010 και από 1.5.2010
διαµορφώνονται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1.1.2009
876
879
889
892
906
915
937
939
977
979
1026
1026
1046
1049
1076
1081
1102
1108
1128
1136
1149
1154
1166
1169
1188
1191
1208
1211
1224

1.9.2009
924
927
934
936
937
942
946
949
989
998
1039
1039
1057
1060
1085
1094
1108
1113
1133
1141
1154
1160
1168
1177
1189
1201
1212
1222
1225
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1.5.2010
956
959
961
964
967
970
988
991
1021
1030
1078
1078
1094
1097
1110
1113
1130
1136
1150
1158
1165
1168
1177
1180
1196
1203
1215
1223
1229

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

1.1.2009

1.9.2009

1.5.2010

30

1227

1229

1232

31

1233

1234

1236

32

1243

1244

1246

33

1253

1255

1256

34

1264

1266

1267

35

1276

1278

1279

36

1286

1288

1289

37

1296

1297

1298

38

1297

1298

1299

39

1298

1299

1300

40

1299

1300

1301

41

1300

1301

1302

42

1301

1302

1303

(ΣΣΕ 29.7.2009)
2. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο
νόµος ή η ρύθµιση αυτή - όποιο είναι µικρότερο- ή τυχόν ακόµη µικρότερο
συγκεκριµένης επιχείρησης. Για τους απασχολούµενους επί µικρότερο χρόνο, οι
βασικοί µηνιαίοι µισθοί µειώνονται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης
(ΣΣΕ 29.7.2009).
3. ΠΡOΫΠΗΡΕΣΙΑ
Χρόνος υπηρεσίας µε βάση τον οποίο υπολογίζονται οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί,
είναι ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.
α) Χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο
εργαζόµενος δεν παρέχει µεν εργασία, αλλά διατηρεί σύµφωνα µε το νόµο το
δικαίωµα στις αποδοχές του (ετήσια νόµιµη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερηµερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.)
β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε
ασφαλιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο κ.λπ. ως άρθρο 1 ΣΣΕ, σε καθήκοντα
οµότιµα ή συναφή µε αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόµενη θέση. O χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται µε την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη µέσα σε 6 µήνες από την
πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία
αναδροµικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος καταθέσει
τα πιστοποιητικά µετά τη λήξη της 6µηνης προθεσµίας αλλά σε δύο χρόνια
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από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ηµεροµηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος
καταθέσει τα πιστοποιητικά µετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η
προϋπηρεσία (ΣΣΕ 8.6.2007).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΙΔ∆ΙΩΩΤ. ΤOΜΕΑ (πλην των θυγατρικών τραπεζών)

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Το προβλεπόµενο, από το άρθρο 3 παρ. 1 της ΣΣΕ 2007-2008 ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη αντικαθίσταται
και διαµορφώνεται ως εξής:
α. Καταβάλλεται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού
µισθού του κλιµακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόµενος, Το επίδοµα αυτό
ισούται µε το γινόµενο του βασικού µισθού του κλιµακίου στο οποίο βρίσκεται
ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα
συµπληρωµένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. β
του παρόντος άρθρου και µε ανώτατο όριο τα 35 έτη.
β. ΩΩς χρόνος υπηρεσίας για την κατβολή του επιδόµατος αυτού, λογίζεται η
υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η µέχρι πέντε (5) έτη
προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.
γ. Για κάθε συµπληρωµένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω
σύµφωνα µε την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας
διαµορφώνεται ως εξής:
Από 1.1.2009: σε 1,05%
Από 1.9.2009: σε 1,15%
Από 1.5.2010: σε 1,30%
δ. Για την καταβολή του παραπάνω επιδόµατος στον εργαζόµενο, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να έχει συµπληρωµένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται
σύµφωνα µε τα παραπάνω στην παρ. β):
Από 1.1.2009: έξι (6) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας
Από 1.9.2009: τρία (3) έτης υπηρεσίας και προϋπηρεσίας (ΣΣΕ 29.7.2009).
Σηµείωση: “Το άρθρο 3 παρ. 1 της ΣΣΕ 2007-2008 ως προς το επίδοµα πολυετούς
υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη προέβλεπε τα εξής:
Από την 1.1.2007 µετά τη συµπλήρωση 6 χρόνων υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό 6%
επί του βασικού κλιµακίου για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας κλιµακούται κατά µία επί
πλέον ποσοστιαία µονάδα µέχρι συµπληρώσεως και του 34ου έτους (34%). Από 1.1.2005
ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόµατος αυτού, λαµβάνεται υπόψη και η
τυχόν µέχρι πέντε (5) έτη απασχόληση σε άλλες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου.
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Ποσοστό
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
34%
34%
34%

Η έναρξις ισχύος του ποσοστού 6% είναι η 1.1.2003 (αρ. ΣΣΕ 2003-2004).
Η έναρξις ισχύος των ποσοστών 7% και 24% είναι η 1.1.2001 (αρ. 3 ΣΣΕ 2001-2002).
Η έναρξις ισχύος των ποσοστών 8% και 22% είναι η 1.7.2000 (αρ. 3 Δ∆Α 29/2000).
Η έναρξις ισχύος του ποσοστού 25% για τα έτη 25 έως 35 είναι η 1.1.2004
(αρ. 3 ΣΣΕ 2003-2002).
Η έναρξις ισχύος των ποσοστών 26% για το έτος 26 και 27% για τα έτη από 27 έως και
35 είναι η 1.1.2005 (αρ. 3 ΣΣΕ 2005-2006).
Η έναρξις ισχύος των ποσοστών 28% και 29% για τα έτη 28 και 29 και 30% για τα έτη
από 30 έως και 35 είναι η 1.1.2006 (αρ. 3 ΣΣΕ 2005-2006).
Η έναρξις ισχύος των ποσοστών 31%, 32%, 33% και 34% για τα έτη 31, 32, 33 και 34 έως
και 37 είναι η 1.1.2007 (ΣΣΕ 8.6.2007).”

2. Επίδοµα γάµου, ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται από 1.1.1988
στους εργαζοµένους ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αµφότεροι οι σύζυγοι
υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση (ΣΣΕ 8.6.2007).
3. Επίδοµα παιδιών, ποσοστό 7,5% για κάθε παιδί. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται
µέχρι ότου το παιδί συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του και συνεχίζει να
καταβάλλεται µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του,
εφόσον φοιτά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Από 1.1.1990 το επίδοµα παιδιών καταβάλλεται σε αµφότερους τους γονείς ακόµη και σε περίπτωση κατά την οποία εργάζονται και οι δύο και υπάγονται στην
παρούσα σύµβαση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΩΝ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
Έτη
Ποσοστό
Έτη
συµπληρωµένα
συµπληρωµένα
6
6%
22
7
7%
23
8
8%
24
9
9%
25
10
10%
26
11
11%
27
12
12%
28
13
13%
29
14
14%
30
15
15%
31
16
16%
32
17
17%
33
18
18%
34
19
19%
35
20
20%
36
21
21%
37
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Το επίδοµα παιδιών καταβάλλεται από την 1.1.1988 και στις ανύπαντρες µητέρες, εφόσον δεν καταβάλλεται ήδη, σύµφωνα µε τα παραπάνω (ΣΣΕ 8.6.2007).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΙΔ∆ΙΩΩΤ. ΤOΜΕΑ (πλην των θυγατρικών τραπεζών)

4. Αποζηµίωση εξόδων βρεφονηπιακού σταθµού
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Το άρθρο 3 παρ. 4 της ΣΣΕ 2007-2008 των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει
των οποίων ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζηµίωσης
στους εργαζόµενους για τα έξοδα βρεφονηπιακού σταθµού, αντικαθίστανται και
διαµορφώνονται ως εξής:
Οι υπαγόµενες στην παρούσα ρύθµιση επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί φορείς που
δε διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθµούς, χορηγούν για κάθε παιδί
προσχολικής ηλικίας, αποζηµίωση ίση µε τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς
σταθµούς. Η αποζηµίωση αυτή χορηγείται επί 12 µήνες για κάθε χρόνο και µε
την προσκόµιση της σχετικής απόδειξης µηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό
σταθµό. Τα καταβαλλόµενα ποσά δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόµενα
από την παρούσα ρύθµιση όρια. Σε πόλεις που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί
σταθµοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθµίσεις για εξακριβωµένη αντίστοιχη παροχή
υπηρεσιών, µε την προσκόµιση του σχετικού νόµιµου παραστατικού για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις ανά επιχείρηση δε
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθµού που προβλέπεται από το άρθρο 3
του 5ου κεφαλαίου της παρούσας ρύθµισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει:
Από 1.9.2009 : τα 120 ευρώ
Από 1.9.2010 : τα 150 ευρώ (ΣΣΕ 29.7.2009).
5. Επίδοµα τέκνων µε ειδικές ανάγκες
Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση, εργαζόµενους που έχουν τέκνα µε
πνευµατική ή σωµατική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν.1483/84 χορηγείται από 1.1.2009 επίδοµα
12% µε ελάχιστη βάση υπολογισµού, το 25ο κλιµάκιο του µισθολογίου. Οµοίως
χορηγείται το ανωτέρω επίδοµα και στους εργαζόµενους που έχουν
προστατευόµενα µέλη µε ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόµενα µέλη
στερούνται εισοδήµατος, ή το τυχόν εισόδηµα τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της
κατώτατης χορηγούµενης σύνταξης τους ΙΚΑ. Το επίδοµα αυτό, καθώς και το
επίδοµα τέκνου και παιδικής µέριµνας, ειδικά για τα τέκνα που εµπίπτουν στην
κατηγορία του παρόντος άρθρου, δε διακόπτεται µε την ενηλικίωση του τέκνου
ή του προστατευοµένου µέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται
ή έχουν εισόδηµα σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα (ΣΣΣ 29.7.2009).
2. Το άρθρο 3 παρ. 4 της ΣΣΕ 2007-2008 ΣΣΕ είχε ως εξής :
“Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δε διαθέτουν βρεφονηπιακούς σταθµούς, χορηγούν
από 1.1.2001 µηνιαίο βρεφονηπιακό επίδοµα το οποίο αναπροσαρµόζεται από 1.1.2007 σε
100 ευρώ για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Το επίδοµα αυτό χορηγείται επί 12 µήνες
κατ’ ανώτατο όριο για κάθε χρόνο και µε την προσκόµιση της σχετικής απόδειξης
µηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθµό. Εάν καταβάλλεται µικρότερο ποσό
µηνίαως, το χορηγούµενο επίδοµα περιορίζεται στο ποσό αυτό (ΣΣΕ 8.6.2007).
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6. Επιστηµονικά επιδόµατα
Τα προβλεπόµενα, από το άρθρο 3 παρ. 6 της ΣΣΕ 2007-2008 ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, επιδόµατα πτυχίων αντικαθίστανται και διαµορφώνονται ως εξής:
Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων εσωτερικού και
ισοτίµων εξωτερικού, αναγνωρισµένων από τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα της
ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1.1.2009 επίδοµα πτυχίου ίσο µε
ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού µισθού του εργαζόµενου
(ΣΣΕ 29.7.2009).
β. Επίδοµα ΤΕΙ
Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ)
καταβάλλεται από 1.1.2009 επίδοµα πτυχίου ίσο µε ποσοστό 12% επί του
εκάστοτε βασικού µισθού του εργαζόµενου.
Το επίδοµα ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται στους αποφοίτους των σχολών για τις
οποίες µέχρι σήµερα καταβαλλόταν καθώς και στους αποφοίτους των σχολών
ΤΕΙ που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήµατος 1 της παρούσας
(ΣΣΕ 29.7.2009).
γ. Επίδοµα Δ∆ιδακτορικού
Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
εσωτερικού ή ισοτίµων εξωτερικού, αναγνωρισµένων από τον εκάστοτε αρµόδιο
φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1.1.2009 επίδοµα πτυχίου ίσο
µε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε βασικού µισθού του εργαζόµενου
(ΣΣΕ 29.7.2009).
δ. Επίδοµα Μaster
Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master,
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εσωτερικού ή ισοτίµων εξωτερικού, αναγνωρισµένων
από τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από
1.1.2009 επίδοµα πτυχίου ίσο µε ποσοστό 30% επί του εκάστοτε βασικού µισθού
του εργαζόµενου (ΣΣΕ 29.7.2009).
Για τα παραπάνω περιγραφόµενα επιδόµατα 1, 2, 3, 4 ισχύουν τα εξής :
Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% καταβάλλονται εφόσον ο
µεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόµενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ
ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιµες εξωτερικού αναγνωριζόµενες από τον
εκάστοτε αρµόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.
Στους κατόχους πτυχίου Δ∆ιδακτορικού, Μaster’ s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ,
καταβάλλεται µόνο το επίδοµα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών
συµψηφιζοµένου του τυχόν κατωτέρου επιδόµατος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθµίδας
καταβάλλεται µία φορά το επίδοµα που αναλογεί στη βαθµίδα του πτυχίου τους
(ΣΣΕ 29.7.2009).
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α. Επίδοµα ΑΕΙ
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Σηµείωση: “Τα προβλεπόµενα από το άρθρο 3 παρ. 6 της ΣΣΕ 2007-2008 επίδοµατα
πτυχίου είχαν ως εξής:
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Ποσοστό 35% για τους κατόχους διδακτορικού, 30% για τους κατόχους master, 22% για
τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εσωτερικού και ισοτίµων
εξωτερικού.
Επίσης, ποσοστό 8% για τους αποφοίτους του ετήσιου εκπαιδευτικού κύκλου σπουδών
του ΕΙΑΣ του ΕΠΙ Θεσσαλονίκης καθώς και 10% για τους απόφοιτους των ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) των
σχολών: Δ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Εµπορίας και Δ∆ιαφήµισης (Marketing), Δ∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας, Ασφαλιστικών σπουδών, Χρηµατοοικονοµικής και
Ασφαλιστικής χρηµατοοικονοµικής και ελεγκτικής, Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών,
Λογιστικής, Ξένων Γλωσσών, Ξένων Γλωσσών στη Δ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο, Εµπορίας και
Δ∆ιαφήµιση, Πληροφορικής, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, Εφαρµογών Πληροφορικής και Δ∆ιοίκησης
και στην Οικονοµία, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και
Δ∆ιοίκησης, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστηµάτων, Επιχειρηµατικού
Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Για τους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχόµενων από ΤΕΙ, τα ανωτέρω
ποσοστά 35% και 30% ισχύουν µόνο για τις ανωτέρω αναφερόµενες σχολές.
Στους κατόχους πτυχίου διδακτορικού Master ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται µόνο το
επίδοµα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συµψηφιζόµενου του τυχόν
κατωτέρου επιδόµατος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθµίδας
καταβάλλεται µία φορά το επίδοµα που αναλογεί στη βαθµίδα του πτυχίου τους.
Το επίδοµα σπουδών ΕΙΑΣ και ΕΠΙ καταβάλλεται σωρρευτικά εάν συντρέχει µε επίδοµα
διδακτορικού, Master, ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ΣΣΕ 13.5.2005).
Στους κατόχους Proficiency του Cambridge καταβάλλεται επίδοµα 5% (ΣΣΕ 8.6.2007)”.

ε. Επίδοµα ασφαλιστικών σπουδών
Καταβάλλεται επίδοµα 8% επί του βασικού µισθού στους κατέχοντες
πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραµµα Ασφαλιστικών Σπουδών και το
Ετήσιο Χρηµατοοικονοµικό Πρόγραµµα (Diploma in Insurance/CII) του Ε.Ι.Α.Σ.,
το Ετήσιο Πρόγραµµα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους
κατέχοντες το Δ∆ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ∆.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδοµα
10% επί του βασικού µισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced
Diploma in Insurance/ACII).
Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των
προβλεποµένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδοµα
καταβάλλεται σ’ αυτόν µία µόνο φορά (το µεγαλύτερο).
Το ως άνω επίδοµα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρρευτικά και δε
συµψηφίζεται, εάν συντρέχει, µε επίδοµα διδακτορικού, Master’ s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
(ΣΣΕ 29.7.2009).
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7. Επίδοµα θέσης
Ποσοστό 10% για διευθυντές, τµηµατάρχες και προϊσταµένους ανεξαρτήτως
αριθµού κατά κλάδο ή τµήµα, όπως αυτοί καθορίζονται µε βάση κανονισµούς
εσωτερικής λειτουργίας ή µε απόφαση των Δ∆.Σ. των εταιρειών ή των νοµίµων
αντιπροσώπων τους (ΣΣΕ 8.6.2007).
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές τους απασχολούµενους ευθέως και αµέσως µε τη σύνταξη του ισολογισµού, χορηγείται µία φορά το χρόνο και µέσα
σ’ ένα µήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισµού, επίδοµα ίσο µε
το 75% ενός βασικού µηνιαίου µισθού προσαυξηµένου µε τα τυχόν καταβαλλόµενα, µε βάση τις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης, κάθε είδους επιδόµατα. ΩΩς
λογιστές και βοηθοί λογιστές νοούνται οι µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας
απασχολούµενοι σε αντικείµενα εργασίας που περιγράφονται στα άρθρα 1,2,3
της ΣΣΕ των λογιστών. Ειδικότερα σε επιχειρήσεις στις οποίες το σύνολο των
λογιστών και των βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο,
τα χωριστά τµήµατα αυτού, εντός ή εκτός κεντρικού καταστήµατος, στα
υποκαταστήµατα υπερβαίνει τα 5 άτοµα, το επίδοµα ισολογισµού καταβάλλεται
στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών (ΣΣΕ 8.6.2007).
9. Επίδοµα Δ∆ιαχειριστικών Λαθών
Ποσοστό 5% παρεχόµενο µόνο στους ταµίες που έχουν αποκλειστική τους απασχόληση την είσπραξη και πληρωµή καθώς και την τήρηση των απαραίτητων
βιβλίων ταµείου είτε µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε άλλους ταµίες
(ΣΣΕ 8.6.2007).
10.Επίδοµα χειριστών Η/Υ διατρητικών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών
κέντρων 3
Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών
επιχειρήσεων 2007-2008 αντικαθίστανται και διαµορφώνονται ως εξής:
Στους εργαζόµενους που ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική µονάδα
µηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα το
οποίο διαµορφώνεται ως εξής:
Από 1.1.2009 σε 18 ευρώ το µήνα
Από 1.5.2010 σε 20 ευρώ το µήνα
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και στους εργαζόµενους που απασχολούνται
κατά κύριο λόγο στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών ή συνεργατών
(call center) και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτά (ΣΣΕ 29.7.2009).
3. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ 2007-2008 είχαν ως εξής:
Από 1.1.2007 χορηγείται επίδοµα 16 ευρώ το µήνα και από 1.1.2008 17 ευρώ, έτσι όπως
αυτές ορίζονται στην παρούσα ρύθµιση, εφόσον ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική
µονάδα µηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο (ΣΣΕ 8.6.2007).
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8. Επίδοµα Ισολογισµού
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11.Επίδοµα ξένης γλώσσας
Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας από 1.1.2009 σε ποσοστό 8% επί του
βασικού µισθού του κλιµακίου που βρίσκεται ο εργαζόµενος, σε όσους
εργαζόµενους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε τον
κατάλογο των πτυχίων που βρίσκεται στο παράρτηµα 1 πίνακας 2 της παρούσας
ρύθµισης.
Το παραπάνω επίδοµα καταβάλλεται επίσης και σε όσους κατέχουν τίτλο
σπουδών ανώτατης σχολής ή τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών (Δ∆ιδακτορικό,
Master) για εκπαίδευση ή σπουδές σε αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυµα του
εξωτερικού, ή κατέχουν πτυχίο µεταφραστή της αγγλικής γλώσσας από ανώτατη
σχολή του εσωτερικού (ΙΟΝΙΟ Πανεπιστήµιο) ή του εξωτερικού. Για τους
παραπάνω τίτλους σπουδών εξωτερικού, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα
πτυχία, από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς του Ελληνικούς Κράτους
(ΣΣΕ 29.7.2009).
12.Υπολογισµός επιδοµάτων
Τα προβλεπόµενα από τον παρόν άρθρο ποσοστιαία επιδόµατα, όπου δεν
ορίζεται διαφορετικά από τις οικείες διατάξεις, υπολογίζονται επί του εκάστοτε
βασικού κλιµακίου αποδοχών ενός εκάστου υπαλλήλου (ΣΣΕ 8.6.2007).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. OΔ∆OΙΠOΡΙΚΑ ΕΚΤOΣ ΕΔ∆ΡΑΣ
1.1. Εισπράκτορες και άλλοι µισθωτοί που είναι υποχρεωµένοι από την εργασία
που τους έχει ανατεθεί να µετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επιπλέον του εις χρήµα µισθού τους και µηνιαία αποζηµίωση
από 1.1.2009 18 ευρώ και µηνιαία αποζηµίωση 20 ευρώ από 1.5.2010.
1.2. Μισθωτοί µετακινούµενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για
υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ηµερήσια αποζηµίωση ίση µε το 1/25 του µισθού τους προσαυξηµένο κατά 25%,
εφόσον αποµακρύνονται πάνω από 80 χιλιόµετρα από την έδρα τους
(ΣΣΕ 29.7.2009).
2. ΑΔ∆ΕΙΕΣ
2.1. Ετήσια Κανονική Άδεια
Τα συµβαλλόµενα µέρη έχοντας υπόψη όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόµων,
Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κ.λπ. ως προς τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, συµφωνούν τα
εξής:
Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση δικαιούνται για υπηρεσία ή
προϋπηρεσία ανεξαρτήτως εργοδότη:
α. Για 5 συµπληρωµένα έτη εξηρτηµένης, µε οποιαδήποτε µορφή, εργασίας 23
εργάσιµες ηµέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές.
β. Για 10 συµπληρωµένα έτη εξηρτηµένης, µε οποιαδήποτε µορφή, εργασίας 25
εργάσιµες ηµέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές.
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γ. Για 25 συµπληρωµένα έτη εξηρτηµένης, µε οποιαδήποτε µορφή, εργασίας 26
εργάσιµες ηµέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές.

ΩΩς προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται τα σχετικά µε την
ετήσια κανονική άδεια οριζόµενα : στις προηγούµενες ΣΣΕ ή Δ∆Α, των εργαζοµένων
στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών, των υπαλλήλων
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Μεσιτών
ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων (ΣΣΕ 29.7.2009).
Τα συµβαλλόµενα µέρη έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 539/45, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1346/83 καθώς και το άρθρο
6 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ καθώς και το άρθρο 5 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ
καθώς και το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004, διαµορφώνουν την κανονική άδεια µετ’ αποδοχών ως εξής:
α.

Κάθε µισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και
µέχρι τη συµπλήρωση δώδεκα (12) µηνών συνεχούς απασχόλησης δικαιούται
να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές κατ’ αναλογία µε
το χρόνο εργασίας που έχει συµπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µε βάση ετήσια άδεια, είκοσι (20) εργασίµων
ηµερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ηµέρα της εβδοµάδας κατά την
οποία δεν απασχολούνται οι µισθωτοί λόγω του εφαρµοζόµενου συστήµατος
εργασίας.

β.

Ο εργοδότης υποχρεούται µέχρι τη λήξη του πρώτου ηµερολογιακού έτους,
εντός του οποίου προσελήφθη ο µισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω
αναλογία της κανονικής άδειας.
Κατά το δεύτερο ηµερολογιακό έτος, ο µισθωτός δικαιούται να λάβει την
ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο
απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’.
Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος
απασχόλησης επί πλεόν του πρώτου µέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες.
Για καθένα από τα επόµενα ηµερολογιακά έτη, ο µισθωτός δικαιούται να λάβει
από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, την κανονική έτησια άδεια µε
αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Με τη συµπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ο µισθωτός δικαιούται να λάβει
εικοσιτρεις (23) εργάσιµες ηµέρες και µε τη συµπλήρωση δέκα ετών
υπηρεσίας εικοσιπέντε (25) εργάσιµες ηµέρες.
Με τη συµπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας (ανεξαρτήτως εργοδότη), ως
προϋπηρεσία για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης θεωρείται αυτή που
διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης
εργασίας (ΣΣΕ 8.6.2007).
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δ. Για 28 συµπληρωµένα έτη εξηρτηµένης, µε οποιαδήποτε µορφή, εργασίας 27
εργάσιµες ηµέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές.
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2.2. Άδεια Γάµου
O εργαζόµενος δικαιούται, εκτός από την κανονική του άδεια και πρόσθετη
άδεια γάµου 6 ηµερών µε πλήρεις αποδοχές (ΣΣΕ 8.6.2007).
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2.3. Άδεια Τοκετού
Oρίζεται σε 4 µήνες. Οι 2 πρώτοι µήνες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από
την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιποι 2 µήνες µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο του
πιθανολογούµενου, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον
τοκετό για να συµπληρωθούν οι 4 µήνες.
Από την 1.1.2008 η άδεια αυτή προσαυξάνεται κατά µία (1) εβδοµάδα. Η
προσαύξηση αυτή θα ισχύει και για όσες εργαζόµενες θα βρίσκονται ήδη σε
άδεια τοκετού κατά την 1.1.2008, θα χορηγείται δε µετά τον τοκετό.
Oι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται ειδικά για το διάστηµα της επέκτασης της
άδειας τοκετού που προέβλεψε η ΣΣΕ έτους 2007-2008 τις αποδοχές τους και
τα ένσηµά τους, για όσο διάστηµα από την άδεια αυτή το ΙΚΑ δεν καταβάλλει
καµµία άλλη χρηµατική παροχή (επίδοµα) (ΣΣΕ 8.6.2007).
2.4. Άδεια Θηλασµού και Φροντίδας Παιδιών
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από
τη λήξη της αδείας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε µέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.
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 από τον εργοδότη της µητέρας του
παιδιού.
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 έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των
φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. Η άδεια
φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν
πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις.
Μειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας (ΣΣΕ 8.6.2007).
2.5. Άδεια προστατευοµένων µελών µε ειδικές ανάγκες
Για τη φροντίδα προστατευοµένων µελών µε ειδικές ανάγκες οι εργαζόµενοι
δικαιούνται µέχρι τρεις (3) ηµέρες άδεια µε πλήρεις αποδοχές για κάθε χρόνο.
Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις
(ΣΣΕ 8.6.2007).
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2.6. Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών
Oι µισές από τις ηµέρες αδείας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του
Ν.1483/84 χορηγούνται στους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους µε
πλήρεις αποδοχές, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκοµείο του/της συζύγου
και συγγενών
µέχρι πρώτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
(ΣΣΕ 8.6.2007).
2.7. Άδεια γονική
Η προβλεπόµενη από το άρθρο 9 του Ν. 1483/84 άδεια για τη σχολική
παρακολούθηση παιδιών, ισχύει µέχρι της συµπληρώσεως του 18ου έτους της
ηλικίας του παιδιού (ΣΣΕ 8.6.2007).
2.8. Άδεια πένθους
Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου
συζύγου ή συγγενούς µέχρι δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
(ΣΣΕ 8.6.2007).
2.9. Σπουδαστική άδεια
Αυξάνεται σε (30) τριάντα ηµέρες η άδεια της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν. 1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή
σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και
οποιασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε
οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας
τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (άρθρο 7
ΕΓΣΣΕ 96/97). Η ιδιότης του µαθητού ή σπουδαστού ή φοιτητού ως και η
συµµετοχή τούτου εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της
οικείας Σχολήςς, υποβαλλοµένης υπό του µισθωτού προς τον εργοδότη
(6/79 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών και άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 1994).
1. Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 2
του Ν. 1346/83, όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της
12.4.96 χορηγείται και στους εργαζοµένους και τις εργαζόµενες που
έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη
διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος,
προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν
συνεχώς ή διακεκοµµένα (ΕΓΣΣΕ 1998, άρθρο 6).
2. Οι αποδοχές για τις ηµέρες αδείας για συµµετοχή στις εξετάσεις
καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ∆ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
(ΣΣΕ 8.6.2007).
2.10. Συνδικαλιστικές άδειες-διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης
α) Συνολικά έξι (6) µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου ή του Γενικού
Συµβουλίου της OΑΣΕ απαλλάσσονται µε υπόδειξή της για τη διεκπεραίωση
των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων από την υπηρεσία των εταιρειών
στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισµό ή ανώτερο
όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστηµα που κατέχουν το
αξίωµα αυτό µε πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών
τους δικαιωµάτων. Δ∆εν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν µε οποιονδήποτε
τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωµατεία δύναµης OΑΣΕ.
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β) Στα 9 µέλη του Δ∆.Σ. του Συλλόγου Yπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιρειών
(ΣYΑΕ) χορηγείται συνολική µηνιαία απαλλαγή 120 ωρών µετ’ αποδοχών,
επιµεριζόµενη κάθε µήνα µεταξύ των µελών του Δ∆.Σ. ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες και λειτουργίες του ΣYΑΕ. Η απαλλαγή
αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις 30 ώρες συνολικά το µήνα για κάθε έκαστο µέλος και χορηγείται κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του ΣYΑΕ
προς την Εταιρεία η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ (ΣΣΕ 29.7.2009).
3. ΧΡOΝOΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. Καθιερώνεται εβδοµάδα 5 ηµερών εργασίας. Oι εβδοµαδιαίες ώρες εργασίας
είναι 39. Το ωράριο είναι συνεχές µε εξαίρεση τους εργαζόµενους στα υποκαταστήµατα και περιφερειακά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπου
µπορεί να υπάρχει και απογευµατινή εργασία (ΣΣΕ 8.6.2007).
3.2.Μειωµένο ωράριο σε εργαζοµένους µε αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε
παραπληγικούς-τετραπληγικούς
Οι εργαζόµενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω ή πάσχουν από
παραπληγία ή τετραπληγία έχουν µειωµένο ωράριο µιας ώρας την ηµέρα, είτε
κατά την προσέλευση, είτε κατά την αποχώρηση (ΣΣΕ 29.7.2009).
4. Δ∆ΙΑΦOΡΑ ΘΕΣΜΙΚΑ
4.1. Μετά την συµπλήρωση 35 χρόνων πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας και
προϋπηρεσίας από το ΙΚΑ ή άλλο Oργανισµό κύριας ασφάλισης, ο εργαζόµενος αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία εφόσον πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη και δεν πρόκειται για διευθυντικό στέλεχος.
(ΣΣΕ 8.6.2007).
4.2. Απαγορεύεται η πρόσληψη µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας συνταξιούχων
που παίρνουν πλήρη σύνταξη από οργανισµούς κύριας ασφάλισης.
(ΣΣΕ 8.6.2007).
4.3. Στα πλαίσια της προστασίας της απασχόλησης τα δύο µέρη αναλαµβάνουν την
υποχρέωση της αµοιβαίας ενηµέρωσης για τους υπάρχοντες ανέργους του
κλάδου και τις ανάγκες προσλήψεων των εταιριών (ΣΣΕ 8.6.2007).
4.4. Σε περίπτωση που η εγκυµοσύνη εργαζόµενης έχει γίνει γνωστή στον εργοδότη µε οποιονδήποτε τρόπο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος. Πάντως δεν µπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η µείωση της αποδοτικότητας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυµοσύνη. (άρθρο 25 παρ.
1Ν 1082/80) (ΣΣΕ 8.6.2007).
4.5. O Σύλλογος Yπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣYΑΕ), δικαιούται να
έχει πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του στους τόπους εργασίας.
O χώρος ανάρτησης των πινάκων, καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ εργοδότη
και της διοίκησης του Συλλόγου (άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1264/82) (ΣΣΕ 8.6.2007).
4.6. Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της
µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών Πρωτοβαθµίων Συνδικαλιστικών Oργανώσεων και να την αποδίδουν σ’αυτές.
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Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει
να γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον λογαριασµό, στον οποίο
θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθµίων οργανώσεων,
στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου δηλώνουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου
(ΣΣΕ 8.6.2007).
4.7. Συνίσταται επιτροπή από αντιπροσωπείες της ΕΑΕΕ και της OΑΣΕ, η οποία θα
συνέρχεται κάθε τρεις µήνες ή έκτακτα, όποτε κρίνεται σκόπιµο και από τα δύο
µέρη, για την ανταλλαγή απόψεων και την διατύπωση εισηγήσεων σε θέµατα
που αφορούν σχέσεις εργοδοτών και εργαζοµένων (αµοιβές-εργασιακές σχέσεις-ασφαλιστικό).
Η παραπάνω επιτροπή συζητά επίσης θέµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της παρούσης ρύθµισης και από τις διατάξεις της Εργατικής
Νοµοθεσίας.
Ακόµη θα προετοιµάζει το περιεχόµενο των ΣΣΕ όποτε αυτές συνάπτονται.
(ΣΣΕ 8.6.2007).
4.8. Η χρήση οπτικοακουστικών µέσων ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών
συστηµάτων ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της επιχείρησης θα αφορά
ΑΠOΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜOΝO την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα
των εργαζοµένων κλήσης υπεραστικών συνδιαλέξεων έγκειται στη διακριτική
ευχέρεια της επιχείρησης (ΣΣΕ 8.6.2007).
4.9. Η εργοδοτική πλευρά οφείλει να εγκαθιστά φίλτρα σε όλες οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τερµατικών (ΣΣΕ 8.6.2007).
4.10.Προσλήψεις ανέργων
Η προβλεπόµενη από το άρθρο 8 κεφάλαιο Β της ΣΣΕ Τ/Α επιχειρήσεων 1999
ρύθµιση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα µε τις
εξής δύο διαφοροποιήσεις µόνο για τις εταιρείες που επεκτείνεται η ισχύς του
άρθρου:
α.

Το χρονικό διάστηµα που ορίζεται ως βάση υπολογισµού των
προσλήψεων γίνεται δίµηνο (από ετήσιο που είναι για τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών).

β.

Σε περίπτωση προσλήψεων που πραγµατοποιούνται από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις της παρούσας σε διµηνιαία βάση, στους πρώτους τέσσερις
νεοπροσλαµβανόµενους εργαζοµένους, ο ένας θα προέρχεται από τον
οριζόµενο στο προαναφερθέν άρθρο 8 της ΣΣΕ 1999 κατάλογο
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απολυµένων. Από 5 έως 8 νεοπροσλαµβανόµενους οι δύο, από 9 έως 12
οι τρεις κ.ο.κ. (ΣΣΕ 29.7.2009).
4.11.Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα, χορηγούν οικονοµική
ενίσχυση στην ΟΑΣΕ για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού
54.500 ευρώ για το έτος 2009 και ποσού 57.000 ευρώ για το έτος 2010.
Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρείες που υπάγονται στην
παρούσα ρύθµιση, για µεν το έτος 2009 εντός δύο µηνών από την υπογραφή της
ΣΣΕ του 2009, για δε το έτος 2010 µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό
αυτό θα κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες ισχύει η
παρούσα ρύθµιση, µε κριτήριο τον αριθµό των εργαζοµένων µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας σε κάθε εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για
το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.
Η ΕΑΕΕ αναλαµβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία µέλος
της, µε βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανοµή αυτή έγκαιρα
στις υπόχρεες εταιρείες και στην ΟΑΣΕ (ΣΣΕ 29.7.2009).
4.12.Ενίσχυση επιµορφωτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΟΑΣΕ
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ενισχύουν µε το ποσό
των 20.000 ευρώ, για το έτος 2009 και 20.000 ευρώ για το έτος 2010, τα
ερευνητικά-επιµορφωτικά προγράµµατα της ΟΑΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας
της Ο.Α.Σ.Ε. Για το έτος 2010 και στην αρχή του, η ΟΑΣΕ θα ενηµερώσει την
ΕΑΕΕ για τον κατ’ εκτίµηση προϋπολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων του
έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά µε την
προσκόµιση, από πλευράς ΟΑΣΕ, των σχετικών παραστατικών και των ανάλογων
εγκριτικών αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων της ΟΑΣΕ και του ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.
Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρείες που υπάγονται στα
κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας, για µεν το έτςο 2009 εντός δύο µηνών από την
υπογραφή της και για το έτος 2010 µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό
αυτό θα κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες ισχύει η
παρούσα ρύθµιση, µε κριτήριο τον αριθµό των εργαζοµένων µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας σε κάθε εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για
το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.
Η ΕΑΕΕ αναλαµβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία µέλος
της, µε βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανοµή αυτή έγκαιρα
στις υπόχρεες εταιρείες και στην ΟΑΣΕ (ΣΣΕ 29.7.2009).
4.13. Προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι η µονοµερής επιβολή µη
επιθυµητών σεξουαλικών απαιτήσεων που ασκούνται στα πλαίσια µίας άνισης
υπηρεσιακής σχέσης ή εξουσίας. Συνιστά θεµελιώδη διάκριση σε βάρος εργαζόµενης ή εργαζόµενου. Η διάκριση αυτή βασίζεται στο φύλο, εκδηλούµενη µε
συµπεριφορές που θίγουν την υπόσταση και την προσωπικότητά τους ως εργαζοµένων, την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, την αρχή της ισότητας, τις
ίδιες τις συνθήκες εργασίας. Δ∆ράστες συνήθως είναι πρόσωπα που έχουν τη
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δυνατότητα να αποφασίσουν για τους όρους, τη σχέση εργασίας ή για την υπηρεσιακή εξέλιξη του θιγόµενου ατόµου. Εύλογο είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση οφείλει να διακρίνεται σαφώς από τις προσωπικές προσεγγίσεις που
γίνονται αποδεκτές ως βασιζόµενες στην αµοιβαία συναίνεση.
Η επιτροπή της παρ. 7 του άρθρου 7 αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταρτίσει κώδικα συµπεριφοράς για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, σύµφωνα µε το σχετικό οδηγό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
οποίος θα αποτελέσει παράρτηµα της παρούσης ρύθµισης. Ο κώδικας της
συµπεριφοράς θα αποτελέσει παράρτηµα αυτής της ρύθµισης και θα
υπογραφεί από τους νοµίµους εκπροσώπους της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ
(ΣΣΕ 8.6.2007).
4.14.Ενοίκιο ΟΑΣΕ
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµισης
καταβάλλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της ΟΑΣΕ
αναπροσαρµοζόµενο κατά το ποσοστό της αναπροσαρµογής της σύµβασης
µισθώσεως.
Το ποσό του ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρείες που
ανήκουν στην παρούσα ρύθµιση, για µεν το έτος 2009 εντός δύο µηνών από την
υπογραφή της και για το έτος 2010 µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό
αυτό θα κατανέµεται µεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες ισχύει
η παρούσα µε κριτήριο τον αριθµό των εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας σε κάθε εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο
καταβάλλεται η ενίσχυση.
Η ΕΑΕΕ αναλαµβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρεία µέλος
της, µε βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανοµή αυτή έγκαιρα
στις υπόχρεες εταιρείες και στην ΟΑΣΕ (ΣΣΕ 29.7.2009).
4.15. Παρατηρητήριο απασχόλησης
- Συστήνεται διµερές Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Εργασιακών Εξελίξεων Ασφαλιστικού Κλάδου µε κύριο αντικείµενο την έρευνα, συλλογή,
επεξεργασία και αξιολόγηση των εργασιακών στοιχείων για την εξέλιξη
και προώθηση της απασχόλησης στον κλάδο και τη σύνταξη αναφορών
για την έγκαιρη, συστηµατική και αποτελεσµατική ενηµέρωση των µερών,
καθώς και στη σύνταξη
εντύπου κοινωνικού απολογισµού σχετικά µε
τα επιχειρησιακά δεδοµένα των εταιρειών µε τρόπο που να επιτρέπει χρήσιµες συγκρίσεις και ουσιαστική αξιοποίησή τους από όλες τις εταιρείες.
- Στην ανωτέρω υποχρέωση ενηµέρωσης των εταιρειών, εµπίπτει και η
κατάρτιση καταλόγου µε τα ονόµατα των εργαζοµένων που έχει καταγγελθεί η σύµβαση εργασίας τους και οι οποίοι προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρείες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, προκειµένου να επιτευχθεί η απορρόφηση αυτών από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου.
- Σε περίπτωση ανάκλησης αδείας ή πτώχευσης Ασφαλιστικής Εταιρείας, η
ΕΑΕΕ σε συνεργασία µε το ΕΙΑΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση δηµιουργίας τµηµάτων εξειδίκευσης και συνεχούς επιµόρφωσης των ανέργων προκειµένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες µεθόδους και απαιτήσεις της
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αγοράς εργασίας. Η πραγµάτωση της ειδικής αυτής µέριµνας βαρύνει
την ΕΑΕΕ (ΣΣΕ 8.6.2007).
4.16.Επιτροπή σύγκλισης
Εντός αποκλειστικής προθεσµίας 3 µηνών από την υπογραφή της παρούσας
συγκροτείται µεικτή επιτροπή από τρεις εκπροσώπους της ΟΑΣΕ, δύο
εκπροσώπους της ΕΑΕΕ και ένα εκπρόσωπο του ΣΕΜΑ (για κάθε εκπρόσωπο
ορίζεται από τις διοικήσεις των συµβαλλοµένων οργανώσεων και ο αντίστοιχος
αναπληρωτής του), µε σκοπό τη µελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων
σχετικά µε την υιοθέτηση επιπλέον ρυθµίσεων προς την κατεύθυνση της σύγκλισης
των υφιστάµενων συλλογικών ρυθµίσεων, λαµβάνοντας υπόψη της ανάγκη
διαφύλαξης της εύρυθµης λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.
Η ανωτέρω επιτροπή µετά τη συγκρότηση της σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα
συνεδριάζει κάθε τρεις µήνες ή όποτε άλλοτε κρίνουν τα µέλη της απαραίτητο
(ΣΣΕ 29.7.2009).
5. ΤΕΛΙΚΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
5.1. Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της ρύθµισης θεωρείται αδικαιολόγητη
καταγγελία της σύµβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόµιµη αποζηµίωση (ΣΣΕ 8.6.2007).
5.2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
ρύθµιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές
συµβάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα, διµερείς συµφωνίες, ατοµικές
συµβάσεις εργασίας δε θίγονται µε την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν
(ΣΣΕ 8.6.2007).
5.3. Οι ρυθµίσεις των προγενέστερων συλλογικών συµβάσεων/διαιτητικών
αποφάσεων, των υπαλλήλων των λοιπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται κατά το µέτρο που δεν
τροποποιούνται ή καταργούνται από την παρούσα (ΣΣΕ 29.7.2009).
5.4. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθµίσεις µισθολογικές και πάσης
φύσεως θεσµικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί µε διατάξεις νόµων,
µε τη ΕΓΣΣΕ, µε ατοµικές συµβάσεις, καθώς και µε διατάξεις Κανονισµών
Εργασίας, Οργανισµών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών
Συµφωνίας, αποφάσεων Δ∆.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων
Δ∆ιοικήσεων τους ή έθιµο ή µε επιχειρησιακή πρακτική, δε θίγονται από την
παρούσα, αλλα εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται
(ΣΣΕ 29.7.2009).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :Σχολές ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) δικαιούµενες επίδοµα πτυχίου
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΣΠΟΥΔ∆ΩΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΓΕΩΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ∆ΗΜΟΣΙΩΩΝ ΣΧΕΣΕΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΩΝΙΑΣ
Δ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΩΝ
Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ
Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΩΝ
ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΩΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΩΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΩΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΩΝ Δ∆ΟΜΙΚΩΩΝ ΕΡΓΩΩΝ
ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΤΙΚΩΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΩΝ ΕΡΓΩΩΝ ΥΠΟΔ∆ΟΜΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΩΝ ΞΕΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣΣΩΩΝ ΣΤΗ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΞΕΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣΣΩΩΝ
ΞΕΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣΣΩΩΝ ΣΤΗ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΩΝΙΩΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΩΝ Δ∆ΟΜΙΚΩΩΝ ΕΡΓΩΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΩΝ ΕΡΓΩΩΝ ΥΠΟΔ∆ΟΜΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΩΝΙΩΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΩΝΙΩΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΩΝ ΚΑΙ Δ∆ΙΚΤΥΩΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΩΝ ΠΟΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΙΔ∆ΙΩΩΤ. ΤOΜΕΑ (πλην των θυγατρικών τραπεζών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ ΙΔ∆ΙΩΩΤ. ΤOΜΕΑ (πλην των θυγατρικών τραπεζών)

Πίνακας 2: Άριστη γνώση (Γ2/C2 Αγγλικής γλώσσας)
1

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Proficiency

2

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου
του CAMBRIDGE

3

BULATS English Languge Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου
του CAMBRIDGE
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από
το University of Gambridge Local Examinations

4
5
6
7
8
9

10

Syndicate (UCLES)-The British Council -IDP Education Australia IELTS
Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου
MICHIGAN
LONDON TESTS 0 ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL
ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) - MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - MASTERY
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης)
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2)

11

ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of
Europe Level C2)

12

Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency
(MSU-CELP): CEF C2

13

Test of Interactive English, C2 Level
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