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KΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΒΙ ΒΛΙO Δ∆Ε ΤΕΙΑ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 
1. Η 29/74 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
2. Η 8/77 α πό φα η του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
3. Η 74/81 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
4. Η 66/83 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
5. Η 55/84 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
6. Η α πό 28.7.1988 ΣΣE
7. Η υπ' α ριθ µ. 18/91 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών
8. Η α πό 17.7.1992 ΣΣE (Π.Κ. Υπ. Εργ. 65/20.7.1992)
9. Η α πό 10.5.1993 ΣΣE (Π.Κ. Υπ. Εργ. 21/11.5.1993)

10. Η α πό 23.5.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 72/30.5.1994)
11. Η α πό 12.5.995 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 74/16.6.1995)
12. Η από 15.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 87/23.7.1996)
13. Η από 14.5.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 44/30.5.1997)
14. Η από 19.5.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 20/2.6.1998)
15. Η από 16.6.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 57/30.6.1999)
16. Η από 22.5.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 45/14.6.2000)
17. Η από 1.3.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 39/16.5.2001). Ισχύει και για το 2002
18. Η υπ’  αριθµ. 16/2001 Δ∆Α  (Π.Κ. Yπ. Εργ. 10/14.6.2001). Ισχύει και για το 2002
19. Η υπ’  αριθµ. 17/2003 Δ∆Α  (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/16.5.2003)
20. Η από 15.9.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 114/23.9.2004)
21. Η από 19.5.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 59/30.5.2005)
22. Η από 16.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 35/1.6.2006)
23. Η από 24.5.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 53/25.6.2007)
24. Η από 3.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 46/26.6.2008)
25. Η από 28.5.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 31/24.6.2009)
26. Η από 7.7.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 31/11.8.2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 
Aπό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. H Bιο τε χνι κή Έ νω ση Kλά δων Bι βλιο δε σί ας Aττι κής και 
2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών & Εµπόρων Ελλάδας 1

1. Στην υπ’ αριθµ. 16/2001 Δ∆Α, από εργοδοτικής πλευράς είναι η ΓΣΕΒΕΕ, ενώ στην από
1.3.2001 ΣΣΕ συµµετέχει η Βιοτεχνική Ένωση Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής.
Oι διατάξεις και των δύο ρυθµίσεων είναι όµοιες.
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Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
1. Η Πα νελ λα δι κή Έ νω ση Λι θο γρά φων Mι σθω τών Γρα φι κών Tε χνών Tύ που και 

Συ να φών Eπαγ γελ µά των.
2. Η Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου (ΣΣΕ 7.7.2011)

Γ.  ΠΕ Δ∆Ι O Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

1.  Η πα ρού σα κλαδική ρύθ µι ση ορίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των
εργαζοµένων στα Βιβλιοδετεία όλης της χώρας: (ΣΣΕ 7.7.2011)
α) Ερ γά της βι βλιο δε τεί ου: Στην κα τη γο ρί α αυ τή υ πά γο νται οι ερ γα ζό µε νοι, οι

α πα σχο λού µε νοι στην α πο πε ρά τω ση και διεκ πε ραί ω ση βι βλιο δε τι κών ερ γα σιών,
τρο φο δο σί α µη χα νών, ε φο δια σµού υ λι κού, γε νι κά βο η θη τι κές ερ γα σί ες και χρή -
ση ελαφρών βι βλιο δε τι κών µη χα νών.
Γε νι κό τε ρα ερ γά τες βι βλιο δε τεί ου εί ναι ό λοι οι ερ γα ζό µε νοι και οι α πα σχο λού µε -
νοι σε ο ποια δή πο τε βι βλιο δε τι κή ερ γα σί α, εφ' ό σον η ερ γα σί α αυ τή δεν υ πά γε ται
σε κά ποια α πό τις ε πό µε νες πε ρι πτώ σεις (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

β) Tε χνί της: Στην κα τη γο ρί α αυ τή τε χνί τες βι βλιο δέ τες χα ρα κτη ρί ζο νται οι ερ γα ζό -
µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει του λά χι στον 3 έ τη υ πη ρε σί ας ως βο η θοί τε χνί τη
και οι ο ποίοι ε κτε λούν εν ό λω κα θή κο ντα που α να φέ ρο νται στη ρύθ µι ση και χει ρι -
σµό µί ας ή και πε ρισ σό τε ρων βι βλι ο δε τι κών µη χα νών οι ο ποί ες έ χουν σχέ ση µε
την κύ ρια πα ρα γω γή της βι βλι ο δε σί ας, κα τα σκευ ή καλ λι τε χνι κών καλυµ µά των δια
χει ρός, δια χει ρός καλ λι τε χνι κών ε κτυ πώ σε ων του τίτ λου και δι α κο σµη τι κών σχε -
δί ων εγ χρώ µων, χρυ σών ή αρ γυ ρών (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

γ) Βοη θός τε χνί τη: Xα ρα κτη ρί ζε ται ως βο η θός τε χνί τη αυ τός που υ πό τις ο δη γί ες
του τε χνί τη βι βλιο δέ τη, α πα σχο λεί ται σε κά ποια α πό τις ερ γα σί ες της περίπτωσης
β), µε σκο πό να γί νει τε χνί της µε τά την πά ρο δο τριών ε τών (ΣΣΕ 10.5.1993, 
ΣΣΕ 7.7.2011).

δ) Στην πα ρού σα κλα δι κή ρύθµιση υ πά γο νται πέ ρα των α νω τέ ρω που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α), β) και γ) και οι ερ γα το τε χνί τες αµφότερων των φύλων, οι 
α πα σχο λούµενοι σε βι βλιο δε τι κές ερ γα σί ες, δη λα δή οι α πασχο λού µε νοι µε το 
δί πλω µα φύλ λων δια χειρός, α πο πε ρά τω ση και δέ σι µο µπλοκ, ντο σιέ, κλα σέρ,
σπι ράλ, φα κέ λων, ε ντύ πων κ.λπ. (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

2. Δ∆ιευ κρι νί ζε ται ό τι η α λη θής έν νοια των πα ρα πά νω διατάξεων β’  και γ’ εί ναι ό τι ο 
βο η θός τε χνί τη γί νε ται,  µε τά την πά ρο δο τριε τούς υπηρεσίας µε την ι διό τη τα αυ τή
(του βο η θού τε χνί τη), τεχνίτης, χω ρίς να α παι τεί ται πέ ραν της συ µπλη ρώ σε ως της
τριε τί ας κα µί α άλ λη δια τύ πω ση ή δια δι κα σί α (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

Δ∆.   ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOΥ Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙOΥ
1. Βασικά ηµεροµίσθια

Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων στον κλάδο, όπως είχαν διαµορφωθεί την
31.12.2009 αυξάνονται από την 1.7.2011 κατά ποσοστό 1,8% και διαµορφώνονται
ως εξής :
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(ΣΣΕ 7.7.2011)
2. Μετατροπή ηµεροµισθίου σε µισθό

Σε ό σους ερ γα ζο µέ νους α µεί βο νται µε µη νιαί ο µι σθό αυ τός δεν µπο ρεί να εί ναι 
κα τώ τε ρος α πό το ει κο σιε ξα πλά σιο (26) του νο µί µου η µε ρο µι σθί ου της α ντί στοι χης
ει δι κό τη τας, ό πως τού το κα θο ρί ζε ται α πό την πα ρού σα ρύθµιση (ΣΣΕ 15.9.2004,
ΣΣΕ 7.7.2011).
Kα νέ νας ερ γα ζό µε νος δεν πρέ πει να α µεί βε ται µε πο σά κα τώ τε ρα α πό αυ τά της
E.Γ.Σ.Σ.E. (βα σι κός συν ε πι δό µα τα γά µου, τριε τιών) (ΣΣΕ 17.7.1992).

Ε.  EΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ
1. Ε πί δο µα τριε τιών1 

Τα πα ρα πά νω βασικά η µε ρο µί σθια αυξάνονται µε ε πί δο µα τριε τιών  σε ποσοστό 5%
για κάθε τριετία και µέχρι έξι (6) τριετίες (ΣΣΕ 7.7.2011).

2. Προσαύξηση γραµµογράφων
Στους χρυσωτές µηχανής και χειρός και στους γραµµογράφους, χορηγείται
προσαύξηση 25% στα ανωτέρω αναγραφόµενα ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 10.5.1993, 
ΣΣΕ 7.7.2011). 

3. Προϋπηρεσία
ΩΩς υ πη ρε σί α ή προ ϋ πη ρε σί α για την ε φαρ µο γή αυ τής της ρύθµισης νο εί ται ο χρό νος
ερ γα σί ας σε ο ποια δή πο τε βι βλιο δε τι κή ει δι κό τη τα και σε ο ποια δή πο τε βι βλιο δε τι κή
ε πι χεί ρη ση, α πο δει κνύ ε ται δε µε, υ πευ θύ νη δήλωση του ερ γα ζό µε νου κα τά την πρό -
σλη ψη και µε τα ε πι κολ λη θέ ντα εν σή µα του I.K.A. (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

4. Ε πί δο µα γά µου 
Xο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου σε πο σο στό 10%  ε πί των α νω τέ ρω βα σι κών η µε ρο µι σθί -
ων σε ό λους τους έγ γα µους ερ γα ζο µέ νους, α νε ξάρ τη τα αν ο άλ λος σύ ζυ γος ερ γά -
ζε ται. Eπί σης το ε πί δο µα χο ρη γεί ται σε δι α ζευγ µέ νους ή ευ ρι σκο µέ νους σε κα τά -
στα ση χη ρεί ας, και σε ά γα µους γο νείς οι ο ποί οι α να γνώ ρι σαν τα τέ κνα τους.
(ΣΣΕ 23.5.1994, ΣΣΕ 7.7.2011).

Από
1.7.2011

ευρώ

α. Εργάτης βιβλιοδετείου 37,23

β. Βοηθός τεχνίτη 38,64
γ. Τεχνίτης βιβλιοδέτης 43,42
δ. Αρχιεργάτης 44,97

1. Με την από 10.5.1993 ΣΣΕ το εκ ποσοστού 5% επίδοµα τριετιών χορηγείτο µέχρι τέσσερις
τριετίες.
Με την από 16.6.1999 ΣΣΕ χορηγήθηκε η 5η τριετία και µε την από 22.5.2000 ΣΣΕ
χορηγήθηκε η 6η τριετία.
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ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Eφ' ό σον οι ερ γα ζό µε νοι α πα σχο λού νται κα τά πλή ρες ω ρά ριο σε µί α ε πι χεί ρη ση 

α πα γο ρεύ ε ται η α πα σχό λη σή τους σε άλ λη ε πι χεί ρη ση µε ο ποιον δή πο τε τρό πο
(ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

2. Α πα γο ρεύ ε ται η πρό σλη ψη και α πα σχό λη ση αλ λο δα πών ερ γα ζο µέ νων χω ρίς ά δεια
εργα σί ας (ΣΣΕ 23.5.1994, ΣΣΕ 7.7.2011).

3. Ώρες εργασίας
Oι ώ ρες ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ο ρί ζο νται σε σα ρά ντα (40) κα τα νε µό µε νες σε πέ ντε
η µέ ρες ερ γα σί ας την ε βδο µά δα  (ΣΣΕ 10.5.1993 και ΣΣΕ 7.7.2011).

4. Για τους ερ γα ζο µέ νους σε βιο µη χα νί ες που εί ναι µέ λη του Σ.E.B. ι σχύ ει η 
υπ' α ριθ µ. 25/83 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Aθη νών σε ό,τι α φο ρά την ε βδο µά δα των πέ ντε
η µε ρών και τον τρό πο ρύθ µι σης των η µε ρών της ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης
(66/83 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

5. Πέµπτη εβδοµάδα αδείας-Επίδοµα αδείας. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει
υπηρεσία πέντε (5) χρόνων στον κλάδο της βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) χρόνων σε
οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται πρόσθετη άδεια ανάπαυσης τριών (3)
εργασίµων ηµερών κάθε χρόνο µε αποδοχές, δηλαδή συνολικά άδεια ανάπαυσης
είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, και επίδοµα αδείας δεκαπέντε
(15) ηµεροµίσθια.
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία επτά (7) χρόνων στον κλάδο της
βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται επίδοµα αδείας
ίσο µε δεκαεπτά (17) ηµεροµίσθια.
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούται
µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή συνολικά είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες
(ΣΣΕ 7.7.2011).

6.  Άδεια γάµου
Ερ γα ζό µε νοι 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 (ΣΣΕ 14.5.1997, ΣΣΕ 7.7.2011).

7. Άδεια γέννησης τέκνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε 
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 22.5.2000, ΣΣΕ 7.7.2011).

8. Άδεια θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους  µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων 
(και πεθερικών) και αδελφών (ΣΣΕ 3.6.2008, ΣΣΕ 7.7.2011).

9. Άδεια τοκετού - θηλασµού και φροντίδας παιδιού
α) Η συνολική άδεια της µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδοµάδες 

(ΣΣΕ 22.5.2000, ΣΣΕ 7.7.2011).
β) Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών,

από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία (1) ώρα κάθε ηµέρα.
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Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται  µειωµένο κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως για τους πρώτους (12)
µήνες και σε µία (1) ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες.

γ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας
εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον
εργοδότη του τη 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 ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών
γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

στ)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 (ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).

10.Επίσης καθιερώνεται άδεια τοκετού και λοχείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων η οποία
θα κατανέµεται υποχρεωτικά πριν και µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 22.5.2000, 
ΣΣΕ 16.5.2006).

11.Φόρµα εργασίας
Σε όλους τους εργαζόµενους χορηγούνται δύο (2) φόρµες ή στολές εργασίας (1
Χειµωνιάτικη - 1 Καλοκαιρινή) και ένα (1) ζεύγος υποδήµατα ασφαλείας, τα
οποία παραµένουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, αντικαθίστανται ετησίως και
πρέπει να τα φέρουν απαραιτήτως οι εργαζόµενοι κατά τις ώρες απασχόλησής
τους (ΣΣΕ 7.7.2011).

12.Oι φορ το εκ φορ τώ σεις των αυ το κι νή των και γε νι κώς οι ε ξω τε ρι κές µε τα φο ρές δεν
εί ναι µε τα ξύ των κα θη κό ντων των τεχνιτών βι βλι ο δε τών, των βοη θών τε χνι τών και των
αρ χι ερ γα τών (ΣΣΕ 16.5.2006, ΣΣΕ 7.7.2011).

13.Εξαερισµός
Ό λες οι κολ λη τι κές-κου βερ του ρι στι κές µη χα νές (θερ µής κόλ λας) α παι τεί ται να 
έ χουν ε ξα ε ρι σµό (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

14.α. Οι εργαζόµενοι στις βιβλιοδετικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να προβαίνουν σε
καµµία ενέργεια εναντίον µέλους της Βιοτεχνικής Ένωσης Κλάδων
Βιβλιοδεσίας Αττικής για θέµατα τα οποία άπτονται της παρούσας συλλογικής
σύµβασης εργασίας ή άλλα παρεµφερή, προτού ενηµερωθεί εγγράφως η
Βιοτεχνική Ένωσις Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής από την Πανελλαδική Ένωση
Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελµάτων
και πριν εξαντληθεί η µεσολαβητική προσπάθεια των παραπάνω µερών 
(ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

β. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ), ΙΚΑ,
ΤΑΤΤΑ, µπορούν να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των εργαζοµένων από τα
τοπικά Δ∆ιοικητικά Συµβούλια των Σωµατείων, της Οµοσπονδίας Τύπου και Χάρτου
ή της ΓΣΕΕ (ΣΣΕ 28.5.2009, ΣΣΕ 7.7.2011).
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15.Χορήγηση γάλακτος
Oι χρυ σω τές µη χα νής και χει ρός και οι γραµ µο γρά φοι θα λαµ βά νουν 500 ml γά λα 
η µε ρη σί ως σε εί δος και σε κα µία πε ρί πτω ση σε χρή µα και 25% προσαύξηση στα
ανωτέρω αναγραφόµενα ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 10.5.1993, ΣΣΕ 7.7.2011).

16.Προσαύξηση νυκτερινού
Σε όλους τους εργαζόµενους χορηγείται προσαύξηση 50% λόγω νυκτερινής
απασχό λη σης (α πό ώ ρα 22.00’ έ ως 06.00’) (ΣΣΕ 2.5.2000, ΣΣΕ 7.7.2011).

17.Για ό λες τις α νω τέ ρω κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων εί ναι υ πο χρε ω τι κή η χο ρή γη ση α να -
λυ τι κού ε ξο φλη τι κού ση µειώ µα τος α νά µή να α πό τις ε πι χει ρή σεις (ΣΣΕ 2.5.2000,
ΣΣΕ 7.7.2011).

18.Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Oι υ πα γό µε νοι στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ερ γο δό τες υ πο χρε ού νται να πα ρα κρα τούν
τη συν δι κα λι στι κή συν δρο µή των ερ γα ζο µέ νων-µε λών της συµ βαλ λό µε νης ερ γα τι κής
ορ γά νω σης. Η πα ρα κρά τη ση αυ τή γί νε ται α φού προη γου µέ νως η ερ γα τι κή 
ορ γά νω ση υποβάλλει µε ε πι στο λή της σε κά θε ε πι χεί ρη ση  ο νο µα στι κή κα τά στα ση των
µε λών της µι σθω τών της ε πι χεί ρη σης, η οποία κατάσταση επίσης περιέχει το 
ύ ψος της ε τή σι ας συν δρο µής και τον τρό πο που θα γί νε ται η πα ρα κρά τη ση και η 
α πό δο ση αυ τής, για την εί σπρα ξη της ο ποί ας ο φεί λει να µε ρι µνά η δι και ού χος ορ γά -
νω ση των ερ γα ζο µέ νων. 
Ερ γα ζό µε νοι  που δεν ε πι θυ µούν να γί νε ται η πα ρα κρά τη ση αυ τή, δι και ού νται µε δή λω -
σή τους, που α πευ θύ νε ται στην ε πι χεί ρη ση να αρ νού νται την πα ρα κρά τη ση. Η δή λω ση
αυ τή θα πρέ πει να γί νε ται στην αρ χή κά θε χρό νου (ΣΣΕ 15.7.1996, ΣΣΕ 7.7.2011).

19.Συνδικαλιστική άδεια 
Το δικαίωµα λήψεως των αποδοχών, από τις προβλεπόµενες του άρθρου 17 παράγρ.
2 εδάφιο γ’ του Ν. 1264/82 συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία µέλη των προεδρείων
(Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα) των Δ∆ιοικητικών Συµβουλίων των
πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών, κλαδικών και επιχειρησιακών σωµατείων, ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε 1,5 ηµέρες ανά ηµερολογιακό µήνα, αφού προηγουµένως τα
σωµατεία έχουν γνωστοποιήσει, εγγράφως, τη σύνθεση των Δ∆ιοικητικών Συµβουλίων
τους στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστικούς φορείς
(ΣΣΕ 3.6.2008, ΣΣΕ 7.7.2011).

20.Θεσµικές ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι θεσµικές ρυθµίσεις των ΕΓΣΣΕ, οι οποίες σήµερα όσον
αφορά ειδικά τις άδειες για ασθένεια εξαρτωµένων µελών και άδεια σπουδαστών και
σχολικής παρακολούθησης έχουν ως ακολούθως: 
α) Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και

παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
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 πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων
ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο
γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 15.9.2004,
ΣΣΕ 7.7.2011).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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β) Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη 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 επί πλέον άδεια µε αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2002+2003) (ΣΣΕ 15.9.2004, 
ΣΣΕ 7.7.2011).

γ) 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
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) (ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).

δ) Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που έχουν την
επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το
χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά
ή περισσότερα δικαιούνται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας
µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφ’ άπαξ 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) (ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).

ε) 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) 
(ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).

στ)Στους σπουδαστές και µαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήµερες άδειες άνευ
αποδοχών κατά τη διάρκεια των εξετάσεών τους (ΕΓΣΣΕ 1996-1997 άρθρο 7) 
(ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).

ζ) Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης, στον ένα από τους δύο γονείς µε
παιδί ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών. Δ∆ικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες
ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4)
εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος. Η άδεια είναι µε αποδοχές 
(Ν. 1483/84) (ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).*
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* Στην ΕΓΣΣΕ ετών 2008-2009 (άρθρο 4) ορίζεται ότι: “Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της
σχολικής επίδοσης του παιδιού. Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι  µαθητής (-τρια), οι
εργαζόµενοι γονείς δικαιούντια αν 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) εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο
γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
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η) Δ∆ιάλειµµα Εργασίας
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ΠΔ∆ 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α’ 1999), όταν ο
χρόνος ηµερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, πρέπει να χορηγείται
διάλειµµα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόµενοι
δικαιούνται να αποµακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείµµατα αυτά
δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόµενα µε την έναρξη ή τη λήξη της
ηµερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες του διαλείµµατος και ιδίως η
διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο Επιχείρησης, στα
πλαίσια της διαβούλευσης µεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των
εργαζοµένων (ΣΣΕ 15.9.2004, ΣΣΕ 7.7.2011).

21.Τυ χόν κα τα βαλ λό µε νες α νώ τε ρες α πο δο χές ή ευ νοι κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας που ι σχύ -
ουν βά σει νό µων, δι α ταγ µά των, υ πουρ γι κών α πο φά σε ων, ΣΣΕ, Δ∆Α, Κα νο νι σµών, ε πι -
χει ρη σι α κού ε θί µου και πρα κτι κής ή βά σει α το µι κών συµ βά σε ων ερ γα σί ας,
εξακολουθούν να ισχύουν και δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας 
(ΣΣΕ 7.7.2011).        
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