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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΒΙO ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΩΝ-ΒΙO ΤΕΧΝΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΗ ΣΕΩΩΝ 
ΚΑ ΘΩΩΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΩΩΝ ΖΑΧΑ ΡΩΩ Δ∆ΩΩΝ ΠΡOΙO ΝΤΩΩΝ

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Y ΠO ΨΗ
1. Η υπ’ α ριθ. 10/75 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
2. Η υπ’ α ριθ. 69/75 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
3. Η υπ’ α ριθ. 78/78 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4. Η υπ’ α ριθ. 79/79 α πό φα ση του  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5.  Η υπ’ α ριθ. 89/80 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6. Η υπ’ α ριθ. 13/81 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η υπ’ α ριθ. 40/81 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
8. Η υπ’ α ριθ. 65/82 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
9. Η υπ’ α ριθ. 27/84 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραιώς

10. Η υπ’ α ριθ. 52/85 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
11. Η υπ’ α ριθ. 3/87 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
12. Η υπ’ α ριθ. 16/87 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
13. Η α πό 14.3.88 ΣΣΕ
14. Η α πό 29.6.88 ΣΣΕ
15. Η α πό 28.7.88 ΣΣΕ
16. Η υπ’ α ριθ. 19/90 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
17. Η α πό 8.11.1991 ΣΣΕ
18. Η α πό 14.7.1992 ΣΣΕ
19. Η α πό 3.8.1993 ΣΣΕ
20. Η α πό 9.5.1994 ΣΣΕ. (Ισχύει και για το έτος 1995)
21. Η από 20.5.1996 ΣΣΕ. (Ισχύει και για το έτος 1997)
22. Η από 15.6.1998 ΣΣΕ. (Ισχύει και για το έτος 1999)
23. Η από 10.7.2000 ΣΣΕ. (Ισχύει και για το έτος 2001)
24. Η από 30.5.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. 65/8.7.2002). Ισχύει και για το έτος 2003
25. Η από 14.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 61/15.7.2004). Ισχύει και για το έτος 2005
26. Η από 29.5.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 49/21.6.2006). Ισχύει και για το έτος 2007
27. Η από 29.5.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 59/9.7.2008). Ισχύει και για το έτος 2009
28. Η από 29.7.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. και Κοιν. Ασφ. 20/6.8.2010)
29. Η από 10.8.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. και Πρόνοιας 17/20.8.2012)*

*Σηµείωση: Η από 10.8.2012 ΣΣΕ υπεγράφη µεταξύ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών
Επισιτισµού και υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων (εργατική πλευρά) και α. της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και β. της
Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (Ο.Ε.Ζ.Ε.) 
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Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γατική πλευ ρά:
1. Πα νελ λή νια O µο σπον δί α Ερ γα το τε χνι τών Ε πι σι τι σµού και Y παλ λή λων Του ρι -

στι κών Ε παγ γελ µά των
2. Σω µα τεί ο Ζα χα ρο πλα στών Α θή νας (ΣΣΕ 29.7.2010).

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βιο µη χα νιών (ΣΕΒ)
2. Γενική Συ νο µο σπον δί α Ε παγ γελ µα τιών, Βιο τε χνών και Εµπόρων Ελ λά δος
3. Ένωση Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΖΕ) (ΣΣΕ 29.7.2010)
4. O µο σπον δί α Ε παγ γελ µα το βιο τε χνών Ζα χα ρο πλα στών Ελ λά δος (ΟΕΖΕ)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δια τά ξεις της πα ρού σας ρύθ µι σης υ πά γε ται  το ερ γα το τε χνι κό προ σω πι κό των:
α) πά σης φύ σε ως βιο µη χα νι κών και βιο τε χνι κών ε πι χει ρή σε ων ζα χα ρω δών 

προ ϊ όντων.
β) πά σης φύ σε ως ερ γα στη ρί ων ζα χα ρω δών προ ϊ ό ντων λει τουρ γού ντων ε ντός 

κα τα στη µά των ζα χα ρο πλα στι κής, Ξε νο δο χεί ων, Αρ το ποι ί ας κ.λπ. σ’ ό λη τη χώ ρα,
κα τά τις πα ρα κά τω δια κρί σεις πα ρα γο µέ νων ει δών και κα τη γο ρί ας κα τα στη µά -
των (ΣΣΕ 29.7.2010).

Κε φά λαιο Α
Βιο µη χα νι κές - Βιο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις
Στις δια τά ξεις του πα ρό ντος κε φα λαί ου υ πά γε ται το ερ γα το τε χνι κό προ σω πι κό που
α πα σχο λεί ται σε κά θε εί δος βιο µη χα νι κές και βιο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις: α) ζα χα ρω -
δών προ ϊ ό ντων και β) φύλ λου κρού στας, σφο λιά τας και κα τα ϊ φιού ό λης της χώ ρας.

Δ∆.  ΒΑ ΣΙ ΚOΙ ΜΙ ΣΘOΙ ΚΑΙ Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙΑ

Βιο µη χα νι κές και Βιο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις
1. Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ’  αυτή τη

ρύθµιση αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται ως
εξής: 

Από 1.1.2008 
ευρώ

Α. ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΟΙ-ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΟΙ (απασχολούµενοι στις
βιοµηχανίες Μπισκοτοποιίας και Σοκολατοποιίας)
Κατά την πρόσληψη και µέχρι 3 ετών υπηρεσία

31,67

Από 3 ετών υπηρεσία µέχρι 6 ετών 31,70
Β. ΦΡΟΥΤΙΕΡΗΔ∆ΕΣ
α) Τεχνίτες-τριες καθώς και απασχολούµενοι µε την επεξεργασία

φρούτων

32,15

β) Βοηθοί 31,70
γ) Εργάτες-τριες 31,61
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Έτη 2008-2011

Από 1.1.2008
ευρώ

Γ. ΒΑΛΤΑΔ∆ΟΠΟΙΟΙ
α) Τεχνίτες-τριες βαλτάδων 31,67
β) Βοηθοί 31,70
γ) Εργάτες-τριες 32,15

Δ∆. ΧΑΛΒΑΔ∆ΟΠΟΙΟΙ

α) Ψήστες-τριες χαλβάδων, ζυµωτές-τριες χαλβάδων 32,15

β) Βοηθοί 31,70

γ) Εργάτες-τριες 31,61

Ε. ΤΑΧΙΝΟΠΟΙΟΙ

α) Ταχινοποιοί (πετράδες), ψήστες και ξαφριστές 32,15

Ζ. ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΟΙ

α) Τεχνίτες-τριες κουφέτων 32,15

β) Βοηθοί 31,70

γ) Εργάτες-τριες 31,61

Η. ΜΑΣΤΙΧΟΠΟΙΟΙ

α) Τεχνίτες-τριες 32,15

β) Βοηθοί 31,70

γ) Εργάτες-τριες 31,61

Θ. ΚΑΡΑΜΕΛΑΔ∆ΕΣ

α) Τεχνίτες-τριες 32,15

β) Βοηθοί 31,70

γ) Εργάτες-τριες 31,61

Ι. ΛΟΥΚΟΥΜΟΠΟΙΟΙ

α) Ψήστες-τριες, 32,15

β) Κόπτες-τριες 31,80

γ) Βοηθοί 31,70

δ) Εργάτες-τριες 31,61

ΙΑ.Προσωπικό επιχειρήσεων φύλλου κρούστας-σφολιάτας,
καταϊφιού

α) Τεχνίτες-τριες 32,15

β) Βοηθοί 31,70

γ) Εργάτες-τριες 31,61
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(ΣΣΕ 29.5.2008).
2. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και των ηµεροµισθίων των

εργαζοµένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί την
31.12.2009 µε βάση τη διετή ΣΣΕ από 29.5.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. : 59/9.7.2008)
αυξάνονται από 1.7.2011 κατά το ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας
µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός
ανακοινώνεται από τη Eurostat (ΣΣΕ 29.7.2010).

3. Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
Οι αρχιτεχνίτες θα λαµβάνουν τις δι’ εκάστη κατηγορία οριζόµενες αποδοχές
τεχνίτου προσαυξηµένες κατά ποσοστό 20% (ΣΣΕ 29.5.2008).
Όσοι από τους παραπάνω µισθωτούς δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, δικαιούνται ως σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόµενο συνολικό
κα τώ τα το ό ριο α πο δο χών α νει δι κεύ του ερ γά τη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., α να λό γως ό µως
µειω µέ νο κα τά το χρό νο της η µε ρη σί ας και ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας τους σύµ φω -
να µε τα ο ρι ζό µε να στο άρ θρο 6 του Ν. 1837/1989 (ΣΣΕ 29.5.2008).

ΚΕ ΦΑ ΛΑΙO Β’
Ερ γα στή ρια - Κα τα στή µα τα

Στο πα ρόν κε φά λαιο αυ τής της ρύθ µι σης υ πά γε ται το ερ γα το τε χνι κό προ σω πι κό
των σε ό λη τη χώ ρα λει τουρ γού ντων µε ο ποια δή πο τε µορ φή ερ γα στη ρί ων ζα χα -
ρο πλα στι κής τέ χνης, αρ το ζα χα ρο πλα στεί ων, ξε νο δο χεί ων, ερ γα στη ρί ων µπου -
γά τσας, φύλ λου κρού στας και κα τα ϊ φιού, σύµ φω να µε τις πα ρα κά τω δια κρί σεις
πα ρα γο µέ νων ει δών.
Οι κατώτατοι µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται σ’ αυτή
τη ρύθµιση αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και την 1.7.2008 οµοίως
κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται ως κατωτέρω: 

Πα στι τσε ρί α
1. Το προ σω πι κό των ε πι χει ρή σε ων αυ το τε λών και µη πα στι τσε ρί ας, ξε νο δο χεί ων,

σφολιάτας, γλυ κών τα ψιού, κου ρα µπι έ δων, βου τη µά των, φύλ λου κρού στας,
καταϊφιού κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες µε τους αντίστοιχους
µισθούς και ηµεροµίσθια.

2. Μα θη τευό µε νοι
Μέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 18ου έ τους της η λι κί ας τους ό τι προ βλέ πε ται σχε τι κά
α πό την ι σχύ ου σα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
O µη νιαί ος µι σθός αυ τών που έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί ας τους
δεν µπο ρεί να εί ναι κα τώ τε ρος του 26πλα σί ου του γε νι κού ι σχύ ο ντος κα τω τά του
η µε ρο µι σθί ου του ερ γα το τε χνί του .

3. Βο η θοί η λι κί ας 18 ε τών συ µπλη ρω µέ νων και έ χο ντας συ νο λι κή υ πη ρε σί α α πό 3
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ε τών και ά νω.

Έτη 2008-2011
4. Τε χνί τες-τριες

ΩΩς τε χνί της-τρια θε ω ρεί ται ε κεί νος που γνω ρί ζει κα λά την τέ χνη της ζα χα ρο πλα -
στι κής και µπο ρεί να πα ρα σκευά ζει έ να ή πε ρισ σό τε ρα εί δη του κα τα στή µα τος
και να α ντα πο κρί νε ται γε νι κά στις α παι τή σεις της τέ χνης και της κα τα νά λω σης,
ό πως και οι κλι βα νείς, οι ψή στες, οι σφο λια τέ ρη δες, οι τε χνί τες φύλ λου κρού -
στας και κα τα ϊ φιού, οι τε χνί τες κου ρα µπι έ δων κα οι πα ρα σκευα στές βου τη µά -
των.  Σε επ ιχει ρή σεις που α πα σχο λούν πε ρισ σό τε ρα α πό έ να πρό σω πα, θε ω ρεί -
ται τε χνί της-τρια ε κεί νος που συ γκε ντώ νει τα πα ρα πά νω προ σό ντα και ε πι πλέ ον
ε φό σον έ χει την ε πο πτεί α και τε χνι κή ευ θύ νη ο µά δας προ σω πι κού.

Έτη 2008-2011
5. Αρ χι τε χνί τες-τριες
O µη νιαί ος µι σθός κα θο ρί ζε ται µε ε λεύ θε ρες συµ φω νί ες και δεν µπο ρεί να  εί ναι 
κα τώ τε ρος του µη νιαί ου µι σθού του τε χνί του αυ ξη µέ νου κα τά πο σο στό 20%.

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών και των ηµεροµισθίων των
εργαζοµένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαµορφωθεί την
31.12.2009 µε βάση τη διετή ΣΣΕ από 29.5.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησσης και
Κοιν.Προστασίας 59/9.7.2008), αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε το
ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.

Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised
Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται

Από 1.1.2008
ευρώ

Από 1.7.2008
ευρώ

Σε καταστήµατα πολυτελείας 831,06 860,15

Σε καταστήµατα Α’ κατηγορίας και αυτοτελή
εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

826,56 855,49

Σε καταστήµατα Β’ και Γ’ κατηγορίας 826,56 855,49

Από 1.1.2008
ευρώ

Από 1.7.2008
ευρώ

Σε καταστήµατα πολυτελείας 882,38 913,26
Σε καταστήµατα Α’ κατηγορίας και
αυτοτελή εργαστήρια
Ζαχαροπλαστικής

877,85 908,57

Σε καταστήµατα Β’ και Γ’
κατηγορίας

865,94 896,25
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από τη Eurostat (ΣΣΕ 29.7.2010).

Έτος 2012
Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο
όπως έχουν διαµορφωθεί µε την από 29 Ιουλίου 2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και 
Κοιν. Ασφάλισης: 20/6.8.2010), διατηρούνται ως έχουν έως 31.8.2012 και

προσαρµόζονται από 1.9.2012 ως εξής: 

E.  EΠIΔ∆OMATA

Κε φά λαι ο Α : Βιο µη χα νι κές - βιο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις

Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα Αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από
15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών
2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής (Π.Κ.
Υπ. Εργ. :14/16.7.2010) (ΣΣΕ 29.7.2010).
1. Τα ως ά νω κα τα βαλ λό µε να η µε ρο µί σθια προ σαυ ξά νο νται µε ε πί δοµα πο λυε τούς

υ πη ρε σί ας µε πο σο στό 10% για την πρώ τη και όγδοη τριετία και 5% για τις υ πό -
λοι πες τριε τί ες.
Από 1.1.2004 χορηγείται µία ακόµη τριετία στους υπαγόµενους σ’ αυτή τη
ρύθµιση σε ποσοστό 5%. Ισχύουν δηλαδή δέκα (10) τριετίες συνολικά 
(ΣΣΕ 29.5.2008).
ΩΩς προ ϋ πη ρε σί α εν προ κει µέ νω νο εί ται η πά σης φύ σε ως πραγ µα τι κή υ πη ρε σί α
ή προ ϋ πη ρε σί α σε ο ποιο δή πο τε ερ γο δό τη  η δια νυ θεί σα µε τά την συ µπλή ρω ση
του 16ου έ τους της η λι κί ας τους σε κα θή κο ντα συ να φή ή ο µό τι µα του κλά δου 

ΠΑΣΤΙΤΣΕΡΙΑ Από 1.9.2012
Βοηθοί
- Σε καταστήµατα πολυτελείας
- Σε καταστήµατα Α’ κατηγορίας και αυτοτελή εργαστήρια

Ζαχαροπλαστικής
- Σε καταστήµατα Β’ και Γ’ κατηγορίας

788,06
783,79

783,79
Τεχνίτες-τριες
- Σε καταστήµατα πολυτελείας
- Σε καταστήµατα Α’ κατηγορίας και αυτοτελή εργαστήρια

Ζαχαροπλαστικής
- Σε καταστήµατα Β’ και Γ’ κατηγορίας

836,71
832,42

821,13
Λαντζέρης 31,93
Αρχιτεχνίτης
Ο µηνιαίος µισθός καθορίζεται από ελεύθερες συµφωνίες και
δεν µπορεί να είναι κατώτερος του µηνιαίου µισθού του
τεχνίτου αυξηµένου κατά το ποσοστό 20% (ΣΣΕ 10.8.2012)
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α πο δει κνυο µέ νη δια βε βαιώ σε ων των ερ γο δο τών ή δια του α σφα λι στι κού 
βι βλια ρί ου του Ι ΚΑ, ε φό σον εκ τού του α πο δει κνύ ε ται και το εί δος της ε πι χεί ρη -
σης, λαµ βα νο µέ νη δε υ πό ψη α πό της κα τα θέ σε ως των α πο δει κτι κών στοι χεί ων 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

2. Στους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξαρ τή τως φύ λου χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου εκ
πο σο στού 10%.  Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται ε πί των υ πό της πα ρού σης κα θο -
ρι ζο µέ νων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων.  Το ε πί δο µα αυ τό δι καιού νται ε πί σης  και οι
χή ροι-ρες, δια ζευγ µέ νοι-νες κα θώς και οι ά γα µες µη τέ ρες ε φό σον αυ τοί έ χουν
την ε πι µέ λεια των παι διών (ΣΣΕ 29.5.2008).

3. Oι µι σθω τοί των ως ά νω κα τη γο ριών α πα σχο λού µε νοι προ σκαί ρως ή ε κτά κτως
σε ει δι κό τη τα ή τµή µα τα για τα ο ποί α προ βλέ πο νται µε γα λύ τε ρες α πο δο χές κα -
τά το χρό νο αυ τής της α πα σχο λή σε ως θα λαµ βά νουν τις τυ χόν α νώ τε ρες α πο -
δο χές που α ντι στοι χούν στις ει δι κό τη τες και στα τµή µα τα.  Α ντί θε τα αν προ βλέ -
πο νται κα τώ τε ρες α πο δο χές δεν θα γί νε ται µεί ω ση των α πο δο χών τους 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

4. Στους εργαζόµενους του παρόντος κεφαλαίου Α’ των βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών επιχειρήσεων και συγκεκριµένα των τµηµάτων χαλβαδοποιίας και
ταχινοποιίας καταβάλλεται το υπό της Δ∆Α 13/81 χορηγηθέν επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 8% υπολογιζόµενου για τη διάρκεια ισχύος
της παρούσας ρύθµισης στο ποσό του ισχύοντος βασικού ηµεροµισθίου 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

5. Στους αποφοίτους τουριστικών σχολών βασικής και µετεκπαίδευσης χορηγείται
επίδοµα τουριστικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 10% και για τους αποφοίτους
των ταχυρρύθµων του ΟΑΕΔ∆ επίδοµα σε ποσοστό 5% και υπολογίζεται στους
παραπάνω βασικούς µισθούς ή ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 29.5.2008).

Κε φά λαι ο Β: Ερ γα στή ρια - Κα τα στή µα τα

1. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόµα αδείας
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επίδοµα Αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της
από 15.7.2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου
και του προσαρτήµατος αυτής (Π.Κ. Υπ. Απ. και Κοιν. Προστασίας 14/16.7.2010).

2. Τα πα ρα πά νω κα τώ τα τα ό ρια µι σθών και η µε ρο µι σθί ων προ σαυ ξά νο νται µε ε πί -
δο µα πο λυε τούς υ πη ρε σί ας µε πο σο στό 10% για την πρώ τη και όγδοη τριε τί α
και 5% τις υ πό λοι πες εννέα (9) τριε τί ες. Ει δι κό τε ρα οι τε χνί τες των ερ γα στη ρί ων
και κα τα στη µά των λαµ βά νουν το ε πί δο µα πο λυε τούς υ πη ρε σί ας στην έ βδο µη
τριε τί α σε πο σο στό 10% (ΣΣΕ 29.5.2008). 
ΩΩς προ ϋ πη ρε σί α θε ω ρεί ται η πά σης φύ σε ως πραγ µα τι κή υ πη ρε σί α ή προ ϋ πη ρε -
σί α σ’ ο ποιο δή πο τε ερ γο δό τη που δια νύ θη κε µε τά την συ µπλή ρω ση του 16ου 
έ τους της η λι κί ας σε κα θή κο ντα συ να φή ή ο µό τι µα του κλά δου και α πο δει κνύ ε -
ται δια βε βαιώ σε ων των ερ γο δο τών που α πα σχο λή θη καν οι µι σθω τοί ή α πό το 
α σφα λι στι κό βι βλιά ριο του Ι ΚΑ υ πο λο γί ζε ται δε µε τά την κα τά θε ση των α πο δει -
κτι κών στοι χεί ων.  Στην έν νοια του χρό νου πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας υ πο λο γί ζε ται

8



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ζ
Α

 Χ
Α

 Ρ
ΩΩ

 Δ∆
ΩΩ

Ν
 Π

Ρ
O

ΪO
Ν

ΤΩΩ
Ν

και ο χρό νος στρα τεύ σε ως του µι σθω τού ε φό σον αυ τός πριν τη στρά τευ σή του
α πα σχο λεί το στην ε πι χεί ρη ση και µε τά την α πο στρά τευ ση του α νέ λα βε υ πη ρε σί -
α στην ί δια ε πι χεί ρη ση (ΣΣΕ 29.5.2008).

3. Στα πα ρα πά νω κα τώ τα τα ό ρια µι σθών και η µε ρο µι σθί ων ό λων των µι σθω τών 
χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10%. Το πα ρα πά νω ε πί δο µα χο ρη γεί ται και στους 
χή ρους-ρες, δια ζευγ µέ νους-νες κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες ε φό σον ό λοι 
αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λεια παι διού (ΣΣΕ 29.5.2008).

4. Στους α πο φοί τους του ρι στι κών σχο λών βα σι κής και µε τεκ παί δευ σης χο ρη γεί ται
ε πί δο µα του ρι στι κής εκ παί δευ σης σε πο σο στό 10% και για τους α πο φοί τους
των τα χυρ ρύθ µων του O Α ΕΔ∆ ε πί δο µα σε πο σο στό 5%  και υ πο λο γί ζε ται στους
πα ρα πά νω βα σι κούς µι σθούς ή η µε ρο µί σθια (ΣΣΕ 29.5.2008).

5. Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στο Κε φά λαι ο Β της πα ρού σας σύµ βα σης
χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 8% υ πο λο γι ζό µε νο στα
κα τώ τα τα ό ρια µι σθών και η µε ρο µι σθί ων αυ τού του κε φα λαί ου (ΣΣΕ 29.5.2008).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆ΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο Α : Βιο µη χα νι κές - βιο τε χνι κές ε πι χει ρή σεις 

1. Για τους ερ γα ζό µε νους σε βι ο µη χα νί ες που εί ναι µέ λη του ΣΕΒ ι σχύ ει η µε αριθµ.
25/83 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, σε ότι αφορά την εβδοµάδα των πέντε
ηµερών και τη ρύθµιση των ηµερών της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (Δ∆Α 27/84).  

2. Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πεντε (5)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο, και δε συµψηφίζεται µε την
ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539 (ΣΣΕ 29.5.2008).

3. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου ο πα τέ ρας δι καιού ται δύο η µέ ρες ά δεια µε
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 29.5.2008).

4. Όλες οι ε πι χει ρή σεις που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση υ πο χρε ού νται να
πα ρέ χουν στους ερ γα ζο µέ νους των ά νω κα τη γο ριών τον α πα ραί τη το ρου χι σµό
(πε τσέ τες, µπλού ζες, σκού φιες, ε µπρο σθέ λες κ.λπ.). Στους υ πα γο µέ νους στον
κλά δο χαλ βα δο ποί ας και φρού των, πα ρέ χο νται και ε λα στι κά υ πο δή µα τα.  Oλα τα
ως ά νω χο ρη γού µε να εί δη θα χρη σι µο ποιού νται υ πό των ερ γα ζο µέ νων µό νον κα -
τά την ε κτέ λε ση της ερ γα σί ας τους θα α νή κουν δε εις την κυ ριό τη τα του ερ γο -
δό του α ντι κα θι στά µε να υ πό τού του ό ταν φθα ρούν (ΣΣΕ 29.5.2008).

5. Η συ νο λι κή διάρ κεια της ά δειας µη τρό τη τας ανέρχεται σε δε καεπτά (17) ε βδο -
µά δες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της
ΕΓΣΣΕ του 1993 (ΣΣΕ 29.5.2008).

6. Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες
φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα
30 µηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε µέρα ύστερα από συµφωνία των µερώ η µείωση του
χρόνου εργασίας µποροεί  να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τον
τοκετό και σε 1 ώρα για 6 επιπλέον µήνες. 

9



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ζ
Α

 Χ
Α

 Ρ
ΩΩ

 Δ∆
ΩΩ

Ν
 Π

Ρ
O

ΪO
Ν

ΤΩΩ
Ν

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιού 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 (ΣΣΕ 29.5.2008).
Την ά δεια α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι δού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να ζη -
τή σει ο άν δρας, ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα.  Στις πε -
ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που α πα -
σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου  του ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει
την ά δεια θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών (ΣΣΕ 29.5.2008).
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και
χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 29.5.2008).
Το µειω µέ νο ω ρά ριο για την φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως
χρό νος ερ γα σί ας (ΣΣΕ 29.5.2008).
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 (ΣΣΕ 29.5.2008).
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς (ΣΣΕ 29.5.2008).
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 29.5.2006).

7. 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 ηµερολογιακώς
έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη
σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 29.5.2008).

8. Η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των 
ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων 
ο ποιου δή πο τε τύ που και ο ποιασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή
εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι ο ποί οι δεν έ χουν 
συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους, έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και 
χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά.
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους
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 σύµφωνα µε την από 18.5.1998 ΕΓΣΣΕ
(ΣΣΕ 29.5.2008).
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 
(ΣΣΕ 29.5.2008).
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9. Ερ γα ζο µέ νοι που φοι τούν κα νο νι κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε νι -
κή ή τε χνι κή ή ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, σε δη µό σιες ή ι διω τι κές σχο λές α να -
γνω ρι σµέ νες α πό το Κρά τος και δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί -
ας τους, δεν α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ρο α πό 6 ώ ρες την η µέ ρα 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

10.Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ
του έτους 1989 (άρθρο 7), των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6),
1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005
(άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής,
ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας: 
• Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                            : 5 η µε ρο µί σθια
• Aπό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη        : 7 η µε ρο µί σθια
• Από 2 έτη συ µπλη ρωµένα έ ως 5 έ τη       : 15 η µε ρο µί σθια
• Από 5 έτη συ µπλη ρωµένα έ ως 10 έ τη     :  30 η µε ρο µί σθια
• Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη   :  60 η µε ρο µί σθια
• Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη   : 100 η µε ρο µί σθια
• Α πό 20 έ τη  συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη  : 120 η µε ρο µί σθια
• Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη        : 145 η µε ρο µί σθια
• Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω        : 165 η µε ρο µί σθια 
(ΣΣΕ 29.5.2008)

11.α. Eργα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο
εργο δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε
ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α πέ ντε (5)
ε βδο µά δων, δη λα δή τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος 
ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ερ γά ζε ται πεν -
θή µε ρο (ΣΣΕ 29.5.2008).
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται 1 επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες
ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 29.5.2008).

β. Από 1.1.2002 η διάρκεια σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται
για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας
µε αποδοχές (ΑΝ 539/45) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους. 

12.Άδεια ασθενείας εξαρτωµένων παιδιών. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά 2 ηµέρες
η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση
ασθένειας εξαρτωµενων µελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε
ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η προστατεύει τρία παιδιά και
πάνω (ΣΣΕ 29.5.2008).

13.Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται ό τι, ό που γί νε ται µνεί α των ό ρων βοη θός ερ γά της ή ερ γά τρια,
νο εί ται ο συ µπλη ρώ σας ή η συ µπλη ρώ σα σα το 18ον έ τος της η λι κί ας, α νε ξαρ τή -
τως υ πη ρε σί ας (ΣΣΕ 29.5.2008).

14.Σε ό λες τις α νω τέ ρω κα τη γο ρί ες µι σθω τών α πα γο ρεύ ε ται η ε φαρ µο γή του 
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συ στή µα τος της κατ’ α πο κο πήν ερ γα σί ας (ΣΣΕ 29.5.2008).

15.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) παδιά 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 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 (ΣΣΕ 29.5.2008).

16.Όλες οι διατάξεις  Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και
Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆Α) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της
οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 29.5.2008).

17.Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στο
σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς, και στους αδελφούς (ΣΣΕ 29.5.2008).

18.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, δικαιούνται
έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επί πλέον άδεια, µε αποδοχές
(ΣΣΕ 29.5.2008).

19.Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξ’  αιτίας της εξάρτησης,
εφ’  όσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις
(4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό (ΣΣΕ 29.5.2008).

20.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 (ΣΣΕ 29.5.2008).

21.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 δικαούνται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

22.Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή
της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών των Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές.
Για να γίνεται η 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
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της παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον τραπεζικό
λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του
Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ
δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΣΕ. Η
δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα 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 29.5.2008).

23.Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνονυν
διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους.
Επιπλέον επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς
εργαζόµενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να
ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην
Ελλάδα (ΣΣΕ 29.5.2008).

24.Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους
Oλυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επί πλέον αυτών
που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις

Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα
και είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και
εκπαίδευσης τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας
τις δέκα (10) ηµέρες.

O χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού
προγράµµατος, που συµµετέσχει ο εργαζόµενος και εφ’ όσον συµπίπτει µε
ηµέρες κανονικής του αδείας, χορηγείται κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη
µετά την 1η Oκτωβρίου 2004.

Oι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι
αυτές, που θα κατέβαλλε στον εργαζόµενο εάν εργαζόταν, χωρίς επί πλέον
επίδοµα αδείας (ΣΣΕ 14.6.2004).

Ερ γα στή ρια - Κα τα στή µα τα

1. Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων στα ερ γα στή ρια-κα τα στή -
µα τα που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση, ο ρί ζο νται σε πέ ντε και οι η µέ ρες 
ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης τους πρέ πει να εί ναι συ νε χό µε νες. (Δ∆Α 27/1984)

2. Ό λες οι υ πα γό µε νες στην πα ρού σα ρύθµιση ε πι χει ρή σεις υ πο χρε ού νται να πα -
ρέ χουν στους εργαζόµενους σ’ αυτές όλων των ως άνω κατηγοριών τον
απαραίτητο ρουχισµό. (πετσέτες, µπλούζες, σκούφιες, εµπροσθέλλες κ.λπ.)
Στους ερ γα ζο µέ νους του κε φα λαί ου Β χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά τρο φή που       
α πο τε λεί ται α πό πρω ϊ νό ρό φη µα και µε σηµ βρι νό γεύ µα, µπο ρούν ό µως σε 
πε ρί πτω ση α δυ να µί ας οι ερ γο δό τες να κα τα βάλ λουν σε κά θε έ να µι σθω τό το 
α ντί τι µο που ο ρί ζε ται σε 1 (ένα) ευρώ (ΣΣΕ 29.5.2008).
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3. Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο, και δεν συµψηφίζεται µε
την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 29.5.2008).

4. Η συ νο λι κή διάρ κεια της ά δειας µη τρό τη τας ανέρχεται σε δε καεπτά (17) ε βδο -
µά δες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της
ΕΓΣΣΕ του 1993 (ΣΣΕ 29.5.2008).

5. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου ο πα τέ ρας δι καιού ται δύο η µέ ρες ά δεια µε
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 29.5.2008).

6. 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 (ΣΣΕ 29.5.2008).
Την ά δεια α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι δού, δικαιούται και ο πατέρας
εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον
εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού 
(ΣΣΕ 29.5.2008).
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας του παιδιών του άρθρου
9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η
εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (ΣΣΕ 29.5.2008).
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και
χορηγείτει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 29.5.2008).

7. Καθιερώνεται µία ηµέρα αργίας (πρώτη του έτους) σε όσους κλάδους δεν έχει
καθιερωθεί (ΣΣΕ 29.6.1988).

8. Το δι καί ω µα 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 του παιδιού, έ χουν και οι θε τοί
γο νείς παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι (6) ε τών, ύπο τους ίδιους ως άνω όρους των
φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ 29.5.2008).
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 (ΣΣΕ 29.5.2008).

9. 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 ηµερολογιακώς
έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη
σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 29.5.2008).

10.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, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
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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 (ΣΣΕ 29.5.2008).

11.Όλες οι διατάξεις  Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και
Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆Α) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της
οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 29.5.2008).

12.Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στο
σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς, και στους αδελφούς (ΣΣΕ 29.5.2008).

13.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 (ΣΣΕ 29.5.2008).

14.Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξ’  αιτίας της εξάρτησης,
εφ’ όσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις
(4) µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό (ΣΣΕ 29.5.2008).

15.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 (ΣΣΕ 29.5.2008).

16.Η άδεια της παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των 
ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων 
ο ποιου δή πο τε τύ που και ο ποιασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή
εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι ο ποί οι δεν έ χουν συ -
µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους, έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και χο ρη -
γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (ΣΣΕ 29.5.2008).
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους
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 σύµφωνα µε την από 18.5.1998 ΕΓΣΣΕ
(ΣΣΕ 29.5.2008).

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 
(ΣΣΕ 29.5.2008).
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17.Ερ γα ζό µε νοι που φοι τούν κα νο νι κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε -
νι κή ή τε χνι κή ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, σε δη µό σιες ή ι διω τι κές σχο λές α να -
γνω ρι σµέ νες α πό το Κρά τος και δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί -
ας τους, δεν α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ρο α πό 6 ώ ρες την η µέ ρα 
(ΣΣΕ 29.5.2008).
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη θα κά νουν κοι νό διά βη µα προς τον O Α ΕΔ∆, για να α να λά -
βει την κα τα βο λή στους ερ γα ζο µέ νους αυ τής της κα τη γο ρί ας δύ ο ε πι πλέ ον ω ρο -
µι σθί ων για κά θε η µέ ρα α πα σχό λη σής τους, έ τσι ώ στε να τους ε ξα σφα λί ζε ται 
α µοι βή ο κτα ώ ρου α πα σχό λη σης.

18.Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά 2 ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7
του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται
σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η
προστατεύει 3 παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 29.5.2008).

19.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 δικαούνται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 29.5.2006).

20.Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ
του έτους 1989 (άρθρο 7), των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6),
1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005
(άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής,
ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:

• Α πό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                            : 5 η µε ρο µί σθια
• Aπό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη        : 7 η µε ρο µί σθια
• Από 2 έτη συ µπλη ρωµένα έ ως 5 έ τη       : 15 η µε ρο µί σθια
• Από 5 έτη συ µπλη ρωµένα έ ως 10 έ τη     :  30 η µε ρο µί σθια
• Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη   :  60 η µε ρο µί σθια
• Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη   : 100 η µε ρο µί σθια
• Α πό 20 έ τη  συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη  : 120 η µε ρο µί σθια
• Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη        : 145 η µε ρο µί σθια
• Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω        : 165 η µε ρο µί σθια 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

21.Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδοµάδων,
δηλαδή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο
ή είκοσι πέντε (25) ηµερών, αν εργάζεται πενθήµερο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 29.5.2008).

Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται 1 επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες
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ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 29.5.2008).

22.Τυ χόν ι σχύ ου σες ευ νο ϊ κό τε ροι ό ροι ερ γα σί ας δε θί γο νται.

23.Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους
Oλυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επί πλέον αυτών
που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις.
Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα
και είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και
εκπαίδευσης τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας
τις δέκα (10) ηµέρες.
O χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού
προγράµµατος, που συµµετέχει ο εργαζόµενος και εφ’  όσον συµπίπτει µε
ηµέρες κανονική του αδείας χορηγείται κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη
µετά την 1η Oκτωβρίου του 2004.
Oι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι
αυτές που θα κατέβαλλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επί πλεόν
επίδοµα αδείας. 

24.Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή
της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών των Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές.
Για να γίνεται η 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 τραπεζικό
λογαριασµό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του
Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ
δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΣΕ. Η
δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα 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 29.5.2008).

25.Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις
που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους.
Επί πλέον επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς
εργαζόµενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να
ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην
Ελλάδα (ΣΣΕ 29.5.2008).

26.Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν για τη σύσταση Επιτροπής µε στόχο την
ανταλλαγή απόψεων για τον καθορισµό των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη 
(ΣΣΕ 29.5.2008).

27.Όλες οι διατάξεις προηγουµένων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και
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αντίστοιχων µε αυτές Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή
τροποποιηθεί, εξακουλουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο 
(ΣΣΕ 29.7.2010).
Αποδοχές ανώτερες από το σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
ρύθµιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους,
διατάγµατα, υπουργικές  αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές
αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 29.7.2010).

28.Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ, Δ∆Α) που δεν καταργούνται ή
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της,
διατηρούνται σε ισχύ.
Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική
σύµβαση, νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις,
κανονισµούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται από τις διατάξεις
της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Κατά τη διάρκεια της παρούσας ρύθµισης ισχύει αναστολή των υπηρεσιακών
ωριµάνσεων (ΣΣΕ 10.8.2012).
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