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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 ΤΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΠΑ ΡO ΧΗΣ Y ΠΗ ΡΕ ΣΙ ΩΩΝ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ ΥΠOΨΗ 

1. Η Δ∆Α 15/1992 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 19/12.7.1992)1

2. Η Δ∆Α 19/1993 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 17/30.9.1993)
3. Η α πό 23.3.1994 ΣΣΕ  (Π.Κ. 29/18.4.1994)
4. Η α πό 8.2.1995 Κοι νή Συµ φω νία (ΠΚ 28/14.3.1995)
5. Η Δ∆.Α. 30/1996 (Π.Κ. Yπ. Ερ γα σί ας 17/7.8.1996).Ι σχύ ει και για το 1997
6. Η Δ∆Α 44/1998 (Π.Κ. 31/28.8.1998)
7. Η Δ∆Α 20/1999 (Π.Κ. 15/1.6.1999)
8. Η Δ∆Α 28/2000 (Π.Κ. 16/27.7.2000). Ι σχύ ει και για το έ τος 2001
9. Η Δ∆Α 43/2002 (Π.Κ. 27/20.9.2002)
10.Η Δ∆Α 30/2003 (Π.Κ. 23/8.7.2003)
11.Η Δ∆Α 39/2004 (Π.Κ. 27/29.9.2004)
12.Η Δ∆Α 23/2005 (Π.Κ. 14/9.6.2005)
13.Η Δ∆Α 39/2006 (Π.Κ. 23/8.8.2006)
14.Η Δ∆Α 19/2007 (Π.Κ. 8/11.5.2007)
15.Η από 12.4.2007 ΣΣΕ  (Π.Κ. 34/11.5.2007)
16.Η Δ∆Α 11/2008 (Π.Κ. 6/6.6.2008). Ι σχύ ει και για το έ τος 2009
17.Η Δ∆Α 51/2010 (Π.Κ. 27/23.11.2010)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Γε νι κή Συ νο µο σπον δία Ε παγ γελ µα τιών, Βι ο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δας

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
2. Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και Ε ΠΕ
3. Σύν δε σµος Δ∆ι ε θνών Δ∆ι α µε τα φο ρέ ων Ελ λά δος και Logistics Ελλάδος
4. Πα νελ λή νια Ε νω ση Ε πι χει ρή σε ων Δ∆ι α µε τα φο ράς
5. Πανελλήνιος Σύλ λο γος Ι δι ο κτη τών Παι δι κών Σταθ µών
6. Σύν δε σµος Ε ται ρειών Πλη ρο φο ρι κής και Επικοινωνιών Ελ λά δος 
7. Έ νω ση Ε ται ρειών Δ∆ιαφήµισης - Επικοινωνίας
8. Ελ λη νι κός Σύν δε σµος Ε ται ρειών Κέ ντρων Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης

1. Για τα προ του 1992 έ τη η πρώ τη κλα δι κή συλ λο γι κή ρύθ µι ση Δ∆Α 5/1992 πα ρα πέ -
µπει στις α ντί στοι χες ο µοι ε παγ γελ µα τι κές συλ λο γι κές ρυθ µί σεις προη γού µε νων 
ε τών.
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9. Πα νελ λή νια Ε νω ση Ι δι ω τι κής Ε παγ γελ µα τι κής Εκ παί δευ σης και Κα τάρ τι σης
10. Έ νω ση Πο δο σφα ρι κών Α νω νύ µων Ε ται ρειών (Ε ΠΑΕ)
11. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισµού (ΠΟΕΚ)
12. Σύλ λο γος Ε ται ρειών Δ∆η µο σκό πη σης και Ε ρευ νας Α γο ράς (ΣΕ Δ∆ΕΑ)
13. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
14. Σύνδεσµος Ελλήνων Oργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων 
15.Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)
16.Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)
17.Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος 
18.Σύνδεσµος Ελλήνων Κτηµατοµεσιτών (ΣΕΚ)
19.Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ)
20.Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών Δ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔ∆Α)
21.Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

(ΠΑΣΕΠΠΕ) 
22.Σύνδεσµος Εταιρειών Δ∆ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔ∆ΥΚΑ)
23.Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Δ∆Α 51/2010).

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Ι δι ω τι κών Yπαλ λή λων Ελ λά δος

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

1. Στη ρύθµιση αυτή υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Δ∆ιαφηµίσεως, πληροφορικής, µεταφοράς και διαµεταφοράς, εκπαιδεύσεως,
επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων,
φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και
βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης, ποδοσφαιρικών και
καλαθοσφαιρικών εταιρειών και σωµατείων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών,
καθαρισµού κτιρίων και χώρων γενικά, δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και
οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης
απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών διαµεσολάβησης κινητών αξιών και
υπηρεσιών επιχειρηµατικών κεφαλαίων  και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
(Δ∆Α 51/2010)
α)  Γραµ µα τείς - υ πάλ λη λοι γρα φεί ου
β) Λο γι στές-βοη θοί λο γι στών
γ) Βοη θη τι κό-τε χνι κό προ σω πι κό (προ σω πι κό κα θα ριό τη τας-ει σπρά κτο ρες-

α πο θη κά ρι οι-κλη τή ρες-δι α νο µείς)
δ) Προ σω πι κό φύ λα ξης (φύ λα κες, νυ κτο φύ λα κες, θυ ρω ροί)
ε) Προ σω πι κό πληροφορικής (χει ρι στές-στρι ες, προ γραµ µα τι στές-στρι ες,
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τεχνικοί Η/Υ, ανα λυ τές-τρι ες και λοι πές ει δι κό τη τες λει τουρ γι κής υ πο στή ρι -
ξης Η/Y. ΩΩς υ πα γό µε νες στη λει τουρ γι κή υ πο στή ρι ξη νο ού νται οι ει δι κό τη τες
που έ χουν πε ρι γρα φεί στην κα τη γο ρία αυ τή, στην α πό 23.7.1998 Ε θνι κή 
O µοι ο ε παγ γελ µα τι κή ΣΣΕ που α φο ρά τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί ας του
προ σω πι κού Η λε κτρο νι κών Yπολο γι στών ό λης της χώ ρας και

στ) O δη γοί φορ τη γών, ε πι βα τη γών και λοιπών αυτοκινήτων (Δ∆Α 11/2008)
2. Η ι διό τη τα του µέ λους πρω το βάθ µι ου σω µα τεί ου, που α νή κει στην OΙYΕ 

πι στο ποι εί ται µε βε βαί ω ση που εκ δί δε ται α πό τα α ντι προ σω πευ τι κά πρω το βάθ -
µια σω µα τεί α για λο γα ρι α σµό της OΙYΕ στην οποία ανήκουν (Δ∆Α 11/2008).

3. Υπαγωγή εργαζοµένων παροχής υπηρεσιών
α. Οι εργαζόµενοι µε τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της

παρούσας (περιπτώσεις α-στ), οι οποίοι εργάζονται : α) σε καλαθοσφαιρικές
εταιρείες και σωµατεία, β) σε επιχειρήσεις κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών, 
γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεων και δ) σε επιχειρήσεις
περιβαλλοντικών υπηρεσιών, εντάσσονται µισθολογικά και για τους λοιπούς
όρους εργασίας στην από 12.4.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/11.5.2007) και
στην Δ∆Α 19/2007 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/11.5.2007) και τις προηγούµενες όµοιες
αυτών ρυθµίσεις, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν
διαµορφωθεί στις 31.12.2007 (Δ∆Α 11/2008).

β. Οι εργαζόµενοι µε τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της
παρούσας (περιπτώσεις α-στ), οι οποίοι εργάζονται: α) σε εταιρείες
διαµεσολαβητικών υπηρεσιών κινητών αξιών και β) σε εταιρείες
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, εντάσσονται µισθολογικά και για τους λοιπούς
όρους εργασίας στη Δ∆Α 11/2008 (Π.Κ. 6/6.6.2008) και των προηγούµενων
οµοίων αυτής ρυθµίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν
διαµορφωθεί στις 31.12.2009 (Δ∆Α 51/2010).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Ή ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOY
Για ό λες τις ει δι κό τη τες

1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή
όπως είχαν κατά περίπτωση διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση τις από 12
Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 34/11.5.2007) και Δ∆Α 19/2007 (Π.Κ. 8/11.5.2007),
αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%.

2. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί
την 31.8.2008, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου,
αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.

3. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί
την 31.12.2008, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου,
αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5%.

4. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί
την 31.8.2009, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου,
αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 4,0%.
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5. Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως είχαν
διαµορφωθεί την 31.12.2007 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται
στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και Δ∆Α που εξακολουθούν να
ισχύουν, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί  την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.

6. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2008, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του
άρθρου, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,5%.

7. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2009, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του
άρθρου, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 4% (Δ∆Α 11/2008).

8. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα,
όπως είχαν κατά περίπτωση διαµορφωθεί την 31.12.2009, µε βάση τη Δ∆Α 11/2008
(Π.Κ. 6/6.6.2008) εξακολουθούν να καταβάλλονται και κατά την ετήσια διάρκεια
της ρύθµισης αυτής (Δ∆Α 51/2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 
Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα
λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούµενες
όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για
κάθε ένα από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις.

Ι. Για ό λες τις ει δι κό τη τες

Στους υπαγοµένους στην παρούσα ρύθµιση µισθωτούς εξακολουθούν να
χορηγούνται τα επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις
προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις όπως διαµορφώθηκαν µε την 
Δ∆.Α. 43/2002, που θα υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα
από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις. Ειδικά το επίδοµα υπηρεσίας στον
ίδιο εργοδότη για τους υπαλλήλους γραφείων που έχουν συµπληρώσει οκτώ έτη
υπηρεσίας θα υπολογίζεται  στο εξής επί των βασικών τους µισθών όπως αυτοί
διαµορφώνονται κάθε φορά µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους.
Ήτοι : (Δ∆.Α. 30/2003)
1. Ε πί δο µα δι α χει ρι στι κών λα θών χο ρη γεί ται ε κτός α πό τους τα µί ες και σε ό σους

α σχο λού νται κα τά κύ ρια ερ γα σία µε τη δι α κί νη ση  και εί σπρα ξη χρη µά των. Το
εν λό γω ε πί δο µα  α νέρ χε ται α πό 1.7.1996  σε 3% και αυ ξά νε ται πε ραι τέ ρω  σε
5% α πό 1.7.1997.
Το ε πί δο µα δι α χει ρι στι κών λα θών  πο σού 1.000 δραχ µών µη νιαί ως που χο ρη γεί -
ται µε την α πό 4.7.1988 ΣΣΕ, σε ό σους α σχο λού νται κυ ρί ως µε τη δι α κί νη ση και
εί σπρα ξη χρη µά των, συµ ψη φί ζε ται µε το α νω τέ ρω πο σο στιαί ο ε πί δο µα.
(Δ∆Α 30/1996)

2. Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση και έ χουν συ µπλη -
ρώ σει υ πη ρε σία ή πρου πη ρε σία 35 ε τών, χο ρη γεί ται δραχ µι κό πο σό 3.150 δραχ -
µών για κά θε χρό νο πέ ρα της 35ε τούς υ πη ρε σί ας.
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3. α) Σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή για τους ο ποί -
ους δεν προ βλέ πε ται χο ρή γη ση ε πι δό µα τος παι διών, δη λα δή για τους :   
α. υ παλ λή λους γρα φεί ων, β. ει σπρά κτο ρες, α πο θη κά ρι οι, κλη τή ρες, 
γ. γραµ µα τείς δι ευ θύν σε ων ε πι χει ρή σε ων, δ. κα θα ρι στές-στρι ες, ε. α να λυ -
τές-τρι ες µη χα νο γρά φη σης, ζ. προ γραµ µα τι στές-στρι ες µη χα νο γρά φη σης
και στ. χει ρι στές-στρι ες Η/Y και τερ µα τι κών, κα θώς και δι α τρη τές-τρι ες, 
χο ρη γεί ται ε πί δο µα παι διού σε πο σο στό 5% ε πί του βα σι κού µι σθού για το
τρί το παι δί, και α πό 1.1.1999 χο ρη γεί ται το ί διο πο σο στό ε πι δό µα τος και για
το τέ ταρ το παι δί. (Δ∆.Α. 44/1998)

β) Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται σε κά θε γο νέα, α νε ξαρ τή τως του ε άν ερ γά ζε ται
ο άλ λος γο νέ ας και λαµ βά νει το ε πί δο µα αυ τό α πό τον ερ γο δό τη του µέ χρι
τη συ µπλή ρω ση του 18ου έ τους της η λι κί ας του παι διού, ε φό σον το παι δί εί -
ναι ά γα µο και δεν ερ γά ζε ται. Ε φό σον το παι δί σπου δά ζει σε α να γνω ρι σµέ νη
α πό το κρά τος σχο λή ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας, το ε πί δο µα πα ρα τεί νε ται µέ -
χρι τη συ µπλή ρω ση των σπου δών και σε κά θε πε ρί πτω ση ό χι πλέ ον της συ -
µπλη ρώ σε ως του 24ου έ τους της η λι κί ας του. Η φοί τη ση α πο δει κνύ ε ται µε
βε βαί ω ση του εκ παι δευ τι κού ι δρύ µα τος στο ο ποί ο φοι τά το παι δί. Για τα
α γό ρια που υ πη ρε τούν την στρα τι ω τι κή τους θη τεί α το ε πί δο µα αυ τό χο ρη -
γεί ται µέ χρι τη συ µπλή ρω ση της στρα τι ω τι κής θη τεί ας και για τα κο ρί τσια
συ νε χί ζε ται ε φό σον εί ναι ά γα µα και δεν έρ γά ζο νται α νε ξαρ τή τως της η λι κί ας
τους. (Δ∆Α 44/1998)

4. Σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται ε πί -
δο µα ξέ νης γλώσ σας πο σο στού 5% ε πί του βα σι κού µι σθού που α ντι στοι χεί στο
µι σθο λο γι κό κλι µά κιο που υ πά γε ται ο ερ γα ζό µε νος, ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος γνω -
ρί ζει και χρη σι µο ποι εί ξέ νη γλώσ σα κα τά την ά σκη ση των κα θη κό ντων του. 
Η ε πάρ κει α της ξέ νης γλώσ σας α πο δει κνύ ε ται εί τε µε πτυ χίο ε πι πέ δου του λά χι -
στον Lower, εί τε κα τά την κρί ση του ερ γο δό τη, ό πως σύ ντα ξη ε πι στο λών, εγ γρά -
φων, µε τα φρά σε ων, προ φο ρι κή συ νεν νόη ση µε πε λά τες, προ µη θευ τές κ.λπ.
Το ε πί δο µα ξέ νης γλώσ σας χο ρη γεί ται µία φο ρά α νε ξαρ τή τως του α ριθ µού των
ξέ νων γλωσ σών που χρη σι µο ποι εί ο ερ γα ζό µε νος. (Δ∆.Α. 44/1998)
Το επίδοµα ξένης γλώσσας που χορηγείται στους εργαζόµενους που υπάγονται
στην παρούσα βάσει της Δ∆Α 44/1998 χορηγείται και στους κατόχους Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας αντίστοιχου µε του επιπέδου Lower 
(Δ∆Α 11/2008).

5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
α. Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

β. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
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αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.

γ. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012 
(Π.Κ. 14/16.7.2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (Δ∆Α 51/2010).

6. Επίδοµα αδείας
α. Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή

σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι
αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.

β. Το επίδοµα αδείας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
κα 13 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής  ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. 

γ. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

δ. Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (Δ∆Α 51/2010).

ΙΙ. ΠΡOΣΘΕΤΑ ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔ∆ΙΚOΤΗΤΑ

YΠΑΛΛΗΛOΙ ΓΡΑΦΕΙOY
1. O υ πο λο γι σµός των ε πι δο µά των για ό λες τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες 3α των 

ερ γα ζο µέ νων, που πε ρι λαµ βά νο νται σ’ αυ τή τη κα τη γο ρία προ σω πι κού και 
συ γκε κρι µέ να, γά µου σε πο σο στό 10%, πτυ χί ου ΚΑ ΤΕΕ-ΤΕΙ σε πο σο στό 13%,
πτυ χιού χου Α ΕΙ σε πο σο στό 18%, γί νε ται ε πί του βα σι κού µι σθού κά θε κα τη γο ρί -
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ας, α να λό γως των ε τών υ πη ρε σί ας, ό πως ι σχύ ει αυ τός κά θε φο ρά
(ΣΣΕ 23.3.1994)
Επίσης το ίδιο επί δο µα γά µου χο ρη γεί ται στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νους-ες,
κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες, εφ’ ό σον όλοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι -
διών. (ΣΣΕ 1.8.1989)

2. Για τις ειδικότητες των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και για τις
οποίες προβλέπονται από παλαιότερες ΣΣΕ ή Δ∆Α, κλαδικές ή
οµοιοεπαγγελµατικές, επιστηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αυτά ορίζονται
ενιαία σε 18% και 13% αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, οι
όροι και οι προϋποθέσεις, χορήγησης των επιδοµάτων αυτών. (Δ∆Α 43/2002)

3. Επίδοµα ταµειακών λαθών
Εις τους ταµίας τους έχοντας ως αποκλειστικήν και µόνην απασχόλησιν την
είσπραξιν και πληρωµήν ως και την τήρησιν των απαραιτήτων βιβλίων του
ταµείου είτε µεµονωµένως είτε από κοινού µετ’ άλλων ταµιών παρέχεται επίδοµα
λαθών εκ ποσοστού 5% επί του βασικού µηνιαίου µισθού (Δ∆Α 35/1981).

4. Εις ε κεί νους εκ των α νω τέ ρω, οι ο ποί οι α πα σχο λού νται ε ντός των νο σο κο µεί ων,
νο ση λευ τι κών ι δρυ µά των και ι δι ω τι κών κλι νι κών εν γέ νει, χο ρη γεί ται ει δι κό
νο σο κο µει α κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 20%, υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των ως ά νω βα σι -
κών µι σθών. (ΣΣΕ 23.3.1994)

5. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίς
Στους υπαλλήλους γραφείου οι οποίοι χρησιµοποιούν δίκυκλο µε εντολή του
εργοδότη για µέρος της παροχής υπηρεσιών τους, χορηγείται επίδοµα
επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού (Δ∆Α 39/2004).

6. Επίδοµα προϋπηρεσίας 
Στους υπαλλήλους γραφείου που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση και οι οποίοι
έχουν συµπληρώσει 8 έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται
επίδοµα ευδόκιµης υπηρεσίας το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% επί του
εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου (0-2 έτη προϋπηρεσίας)  (ΣΣΕ 12.4.2007 και
Δ∆Α 19/2007).

ΙΙΙ. Λοι ποί ό ροι προ σω πι κού γρα φεί ων, γραµ µα τέ ων κ.λπ.

1. Προϋπηρεσία
O κατά τ’  ανωτέρω έτη καθορισµός του βασικού µισθού των περί ων η παρούσα
µισθωτών, γίνεται βάσει της υπηρεσίας και πραγµατικής εργασίας παρά τη εις ην
υπηρετούν επιχειρήσει, προσαυξανόµενος και κατά την παρ’ άλλη ιδιωτική
επιχειρήσει, δηµοσίω, Ν.Π.Δ∆.Δ∆., πραγµατικήν υπηρεσίαν εις οµότιµα καθήκοντα.
Δ∆ε λαµβάνεται υπ’  όψιν η προϋπηρεσία συνταξιούχου, ήτις προσµετρηθή διά
την χορήγησιν συντάξεως.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών αποδεικνύεται
δι’  υπευθύνου δηλώσεως αυτών, κατατιθέµενης άµα τη προσλήψει των εις τον
εργοδότην, συνοδευοµένης εντός τριµήνου προθεσµίας από της προσλήψεως
υπό των απαραιτήτων πιστοποιητικών. Εάν διά των πιστοποιητικών τούτων
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αποδεικνύεται προϋπηρεσία µείζων της εν τη δηλώσει αναφεροµένης ή
υποβληθώσι πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχη κατατεθή σχετική
δήλωσις κατά την πρόσληψιν, το δικαίωµα διά την απόληψιν του βάσει της
προϋπηρεσίας ταύτης υψηλοτέρου µισθού γεννάται από της καταθέσεως των
πιστοποιητικών τούτων.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων µισθωτών, εφ’  όσον µέχρι σήµερον εν
έχουσιν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται οµοίως διά δηλώσεως
συνοδευοµένης, εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως της παρούσης υπό των
απαραιτήτων πιστοποιητικών, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των
ανωτέρω διατάξεων.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυοµένης της εργασιακής σχέσεως,
επιστρέφονται υπό του εργοδότου εις τον µισθωτόν.

2. ΩΩς ι διαί τε ροι γραµ µα τείς προι στα µέ νων δι ευ θύν σε ων ε πι χει ρή σε ων θε ω ρού νται
ό σοι κα τέ χουν πτυ χίο γραµ µα τέ ως α νω τέ ρας ή µέ σης ει δι κής σχο λής γραµ µα τέ -
ων ή ι σό τι µης σχο λής αλ λο δα πής, του λά χι στον µο νο ε τούς φοί τη σης, νο µί µως
λει τουρ γού σης ε φό σον γνω ρί ζουν δα κτυ λο γρά φη ση, αλ λη λο γρα φία, χει ρι σµό

α) Με την 107/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ε) Με την 38/88 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών θ) Με τις από 9.4.1992 ΣΣΕ και
λοιπές ΣΣΕ-Δ∆Α

!από 1.9.1982    2% !από 1.9.1988   4,3% !από 1.1.1992   5%
!από 1.1/1.5.1983   8%

(4%+4%)
!από 1.1.1988   4% !από 1.7.1992   5%

!από 1.9.1983 10,2% !από 1.1.1988    3% !από 1.1.1993   5%
!από 1.1.1984 8,9% !από 1.5.1988    1,5% !από 1.7.1993   6%
!από 1.9.1984 2,2% !από 1.9.1988    6,5% !από 1.1.1994   5%
!από 1.1.1985 8,2% στ) Με την 26/89 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών !από 1.7.1994   6,5%
β) Με την 40/85 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών !από 1.1.1989  1,4% !από 1.1.1995   4%
!από 1.5.1985 6,6% !από 1.1.1989  4% !από 1.7.1995   4%
!από 1.9.1985 2,1% !από 1.5.1989  1% !από 2.4.1996   3,5%
γ) Με την 45/86 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών !από 1.9.1989  9,2% !από 1.7.1996   4,5%
!από 1.1.1986  4,5% ζ) Με την 24/90 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών !από 1.1.1997   3,5%
!από 1.5.1986  1,3% !από 27.2.1990  5,8% !από 1.7.1997   3,5%
!από 1.9.1986  4,7% !από 27.2.1990  2,5% !από 1.1.1998   2,5%
!από 1.1.1987  4,1% !από 1.5.1990   1,4% !από 1.7.1998   2,5%
δ) Με την 48/87 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών !από 1.9.1990   7,1% !από 1.1.1999   1,5%
!από 1.5.1987  1% η) Με την 25/91 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών !από 1.7.1999   1,5%
!από 1.9.1987  4,5% !από 8.3.1991  6,3% !από 1.1.2000   2%

!από 1.7.1991  5,6% !από 1.7.2000   1,7%
!από 1.1.2001   1,8%
!από 1.7.2001   1,7
!από 1.7.2002   3,4%
!από 1.7.2002   2,4%
!από 1.1.2003   4,8%
!από 1.1.2004   4%
!από 1.9.2004   2,5%
!από 1.1.2005   2,2%
!από 1.7.2005   3,5%
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τέ λεξ και λοι πών τη λε πι κοι νω νι α κών µέ σων και α πα σχο λού νται κα τά κύ ριο λό γο
µε κα θή κο ντα ι δι αι τέ ρας γραµ µα τέ ως Προι στα µέ νων Δ∆ι ευ θύν σε ων Ε πι χει ρή σε ων
Ι δι ω τι κού Δ∆ι καί ου και συ γκε κρι µέ να µε την ορ γά νω ση και συ ντο νι σµό της
Yπηρε σί ας των γρα φεί ων των Προι στα µέ νων Δ∆ι ευ θύν σε ων της ε πι χει ρή σε ως, µε
τις δη µό σι ες σχέ σεις του προϊστα µέ νου, µε την τή ρη ση του γρα φεί ου του προï -
στα µέ νου (δα κτυ λο γρά φη ση, τέ λεξ, τη λε φω νι κή ε πι κοι νω νία κ.λπ.) και γε νι κώς
έ χουν την ευ θύ νη για την ο µα λή λει τουρ γία της γρα φι κής ερ γα σί ας και την ε πι -
κοι νω νία του γρα φεί ου του προϊ στα µέ νου.

3. O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών, που α φο ρά η ρύθ µι ση αυ τή,
µειώ νε ται α πό 41 σε 40 ώ ρες. Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων, πα ρά τον πε ρι ο ρι -
σµό των ω ρών ερ γα σί ας τους δεν µειώ νο νται.
Α πό 1.1.1984 η 41η ώ ρα α µεί βε ται σαν υ πε ρερ γα σία µε το α ντί στοι χο ω ρο µί σθιο
προ σαυ ξη µέ νο κα τά πο σο στό 25% (Δ∆Α 4/1984 και Δ∆Α 15/1992).

4. Σε πε ρί πτω ση µε τα τά ξε ως του υ πη ρε τι κού προ σω πι κού εις το υ παλ λη λι κό προ -
σω πι κό, ο χρό νος υ πη ρε σί ας ως υ παλ λή λου υ πο λο γί ζε ται α πό της η µέ ρας α να -
λή ψε ως της υ παλ λη λι κής υ πη ρε σί ας. Κατ’ ε ξαί ρε ση ο ερ γο δό της υ πό του ο ποί -
ου ε γέ νε το η µε τά τα ξις υ πο χρε ού ται ό πως προ σµε τρή σει την παρ’ αυ τόν δι α νυ -
θεί σα πρου πη ρε σία εις την κα τη γο ρία του υ πη ρε τι κού προ σω πι κού του µε τα τα -
γέ ντος, εις το υ παλ λη λι κό τοι ού τον, µι σθω τού διά τον προσ δι ο ρι σµόν της µι σθο -
δο σί ας αυ τού (Δ∆Α 35/1981 και Δ∆Α 15/1992).

5. Εις το ε πί πο σο στοίς µό νο ή διά µι κτού συ στή µα τος α µει βό µε νον προ σω πι κόν, ο
ερ γο δό της υ πο χρε ού ται ό πως ε ξα σφα λί ζει κα τά µή να, κατ’ ε λά χι στον ό ρι ον,
τους υ πό της πα ρού σης προ βλε πο µέ νους βα σι κούς µι σθούς, µε τά του ε πι δό µα -
τος οι κο γε νει α κών βα ρών. (Δ∆.Α. 35/1981 και Δ∆.Α. 15/1992)

6. Στο προ σω πι κό γρα φεί ων  κ.λπ.  χο ρη γεί ται εν πε ρι πτώ σει γά µου ά δει α µετ’ α πο -
δο χών έ ξι (6) η µε ρών. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη φί ζε ται εις την
προ βλε πό µε νη υ πό του Α.Ν. 539/45 (Δ∆Α 35/1981 και Δ∆Α 15/1992).

7. Oι εν λό γω µι σθω τοί (υ πάλ λη λοι, ει σπρά κτο ρες, α πο θη κά ρι οι και υ πη ρε τι κό προ -
σω πι κό, πλην κα θα ρι στριών, των γρα φεί ων ι δι ω τι κών εν γέ νει ε πι χει ρή σε ων) τα -
ξι δεύ ο ντες ε κτός έ δρας για ερ γα σία του γρα φεί ου τους λαµ βά νουν, πλην των
ο δοι πο ρι κών ε ξό δων και α πο ζη µί ω ση ί ση µε το 1/30 του µι σθού τους αυ ξη µέ νο
κα τά 25%, ε φό σον α πο µα κρύ νο νται πε ρισ σό τε ρο των 40 χι λι ο µέ τρων α πό την
έ δρα τους.

Το ε πί δο µα τού το δεν µπο ρεί να εί ναι α νώ τε ρο των 200 δραχ µών η µε ρη σί ως.
(ΣΣΕ α πό 16.9.1937) και (Δ∆Α 15/1992)

O Δ∆Η ΓOΙ ΦOΡ ΤΗ ΓΩΩΝ κ.λπ. ΑY ΤO ΚΙ ΝΗ ΤΩΩΝ

Βα σι κός µι σθός - Α ΤΑ ο δη γών

1. Το κα τώ τα το ό ριο του βα σι κού µη νιαί ου µι σθού των ο δη γών φορ τη γών αυ το κι -
νή των πά σης φύ σε ως, των αυ το κι νή των των εκ παι δευ τη ρί ων για την µε τα φο ρά 
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µα θη τών, των αυ το κι νή των Νο σο κο µεί ων και Κλι νι κών για την µε τα φο ρά α σθε -
νών και των αυ το κι νή των των Ε πι χει ρή σε ων γε νι κά και ερ γα σιών ό λης της χώ ρας
που προ βλέ πε ται α πό την α ριθ.92/81 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών κα θο ρί ζε ται σε
δραχ µές 18.400 (Δ∆Α 40/1985 και ΣΣΕ 23.3.1994).

2. Oι βα σι κοί µι σθοί που προ βλέ πο νται α πό την 40/85 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
αυ ξά νο νται α πό την ι σχύ της α πό φα σης 26/89 Δ∆Α κα τά δραχ µές 10.000.
Το πο σό αυ τό αυ ξή σε ως των βα σι κών µι σθών α φαι ρεί ται α πό το πο σό της συ νο -
λι κής Α ΤΑ ό πως αυ τό έ χει δι α µορ φω θεί την 31.12.1988.

3. Ε πί του συ νό λου του βα σι κού µι σθού, του ε πι δό µα τος πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας,
των τρι ε τιών, του δι ορ θω τι κού πο σού και των οι κο γε νει α κών ε πι δό µα των χο ρη -
γή θη καν οι πα ρα κά τω Α ΤΑ και λοι πές αυ ξή σεις.

Ε πι δό µα τα O δη γών Φορ τη γών Αυ το κι νή των

1. Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας στον ί διο ερ γο δό τη 
O α νω τέ ρω βα σι κός µη νιαί ος µι σθός προ σαυ ξά νε ται µε ε πί δο µα πο λυ ε τούς
υ πη ρε σί ας για πραγ µα τι κή υ πη ρε σία που δι α νύ θη κε στον ί διο ερ γο δό τη α πό
1.3.1982 και ε ντεύ θεν, ως κά τω θι (40/1985) :
α) Με τά τη συ µπλή ρω ση 2 ε τών υ πη ρε σί ας, πο σο στό 2%
β)  Με τά τη συ µπλή ρω ση 5 ε τών υ πη ρε σί ας, πο σο στό 9%
γ)  Με τά τη συ µπλή ρω ση 10 ε τών υ πη ρε σί ας, πο σο στό 15%
δ)  Με τά τη συ µπλή ρω ση 10 ε τών υ πη ρε σί ας, πο σο στό 22%
ε)  Με τά τη συ µπλή ρω ση 20 ε τών υ πη ρε σί ας, πο σο στό 27%

στ)  Με τά τη συ µπλή ρω ση 25 ε τών υ πη ρε σί ας, πο σο στό 32%
2. Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας σε δι α φο ρε τι κό ερ γο δό τη 

O α νω τέ ρω βα σι κός µη νιαί ος µι σθός προ σαυ ξά νε ται δι’ ε πι δό µα τος τρι ε τιών εκ
πο σο στού 5% δι’ ε κά στην τρι ε τί αν και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως δέ κα τρι ε τιών.  Α πό
1.10.1981 χο ρη γεί ται ε πι πλέ ον των ως ά νω τρι ε τιών προ σαύ ξη ση εκ πο σο στού
6% ά µα τη συ µπλη ρώ σει ε νός έ τους υ πη ρε σί ας. Η τοι συ νο λι κή προ σαύ ξη ση
προς 56%.
Το α νω τέ ρω ε πί δο µα προ κει µέ νου πε ρί πρου πη ρε σί ας δι α νυ θεί σης παρ’ άλ λοις
ερ γο δό ταις, άρ χε ται α πό της υ πο βο λής των σχε τι κών πι στο ποι η τι κών ερ γα σί ας
εις τον εις όν υ πη ρε τεί ο µι σθω τός ερ γο δό την. (Δ∆.Α. 92/1981)

3. Ε πί δο µα συ ζύ γου 
O α νω τέ ρω βα σι κός µι σθός των ο δη γών προ σαυ ξά νε ται ε πί σης, δι’ ε πι δό µα τος
συ ζύ γου  εκ πο σο στού 10%, α νε ξαρ τή τως του αν αύ τη α σκεί βι ο πο ρι στι κόν ε πάγ -
γελ µα ή του ε άν συ ντα ξι ο δο τεί ται. (Δ∆.Α. 92/1981)

4. Ε πί δο µα τέ κνων
O α νω τέ ρω βα σι κός µι σθός προ σαυ ξά νε ται εξ ε πι δό µα τος 5% δι’ έ κα στον και 
µέ χρι τριών τέ κνων, των µεν αρ ρέ νων και µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 18ου έ τους
της η λι κί ας των, των δε θη λέ ων α νε ξαρ τή τως η λι κί ας ε φό σον τυγ χά νουν ά γα µα.
Εις πε ρί πτω σιν σπου δών των αρ ρέ νων η ε πι δό τη σις πα ρα τεί νε ται τό σα έ τη, ό σο
εί ναι τα κα τά νό µον α παι τού µε να κα τά σχο λήν προς πε ρά τω σιν των σπου δών.
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O α παι τού µε νος χρό νος προς α πο πε ρά τω σιν των σπου δών  εν ε κά στη σχο λή θα
α πο δει κνύ ε ται διά βε βαι ώ σε ως χο ρη γου µέ νης υ πό ταύ της. Το ως ά νω ε πί δο µα
τέ κνων δεν δύ να ται να εί ναι κα τώ τε ρον του υ πό του Λο γα ρι α σµού Oι κο γε νει α κών
Ε πι δο µά των του O Α ΕΔ∆ πα ρε χο µέ νου διά την αυ τήν αι τί αν και διά τον αυ τόν 
α ριθ µόν τέ κνων, α νε ξαρ τή τως ε άν εξ’ άλ λης αι τί ας δι και ού ται ή ό χι τού του ε πι -
δό µα τος υ πό του O Α ΕΔ∆ έ κα στος µι σθω τός. (Δ∆.Α. 92/1981)

5. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 
Εις τους ο δη γούς αυ το κι νή των, τους α πα σχο λού µε νους εις ε πι χει ρή σεις τσι µε -
ντο ποιί ας, χα λυ βουρ γί ας, υ γρα ε ρί ων, µε ταλ λεί ων, λα το µεί ων, α σβε στο ποιί ας και
µε τα φο ράς πολ τού α σβέ στου, ως και τους α πα σχο λού µε νους εις αυ το κί νη τα 
ει δι κής κα τα σκευ ής, εφ’  ών υ φί στα ται και λει τουρ γεί α να δευ τήρ ή µα λα κτήρ
σκυ ρο δέ µα τος, χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 10%, 
υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί του ως ά νω βα σι κού µη νιαί ου µι σθού. (Δ∆.Α. 92/1981)

6. Ε πί δο µα Ει δι κών Συν θη κών
Εις τους ο δη γούς, τους α πα σχο λού µε νους εις :
α) βα ρέα αυ το κί νη τα ω φε λί µου φορ τί ου ά νω των έ ξι (6) τόν νων, 
β) βυ τι ο φό ρα αυ το κί νη τα εκ κε νώ σε ως βό θρων και α πο κο µι δής α πορ ρι µά των

α νε ξαρ τή τως ω φε λί µου φορ τί ου και 
γ) αυ το κί νη τα ει δι κής κα τα σκευ ής, εφ’ ών υ φί στα ται και λει τουρ γεί α να δευ τήρ ή

µα λα κτήρ σκυ ρο δέ µα τος, χο ρη γεί ται ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών ερ γα σί ας εκ
πο σο στού 17% ε πί του ως ά νω βα σι κού µη νιαί ου µι σθού.

δ) εις τους ο δη γούς βα ρέ ων ρυ µουλ κών µε τά ρυ µουλ κου µέ νων αυ το κι νή των χο -
ρη γεί ται ε πί δο µα ει δι κών συν θη κών ερ γα σί ας  εκ πο σο στού 18% ε πί του ως
ά νω βα σι κού µη νιαί ου µι σθού. Μι σθω τοί ε µπί πτο ντες εις αµ φο τέ ρας τας 
πε ρι πτώ σεις 5 και 6 της πα ρού σης θα λαµ βά νουν το ευ νοϊ κώ τε ρον εκ των
προ βλε πο µέ νων υ πό τού των, ε πι δο µά των.

7. Ε πί δο µα ε πι κιν δύ νου ερ γα σί ας
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε πι κιν δύ νου ερ γα σί ας εκ 20% ε πί του ως ά νω βα σι κού µη -
νιαί ου µι σθού των εις τους ο δη γούς αυ το κι νή των τους α πα σχο λου µέ νους δια την
µε τα φο ράν πο λε µο φο δί ων, ρα δι ε νερ γών ε ξαρ τη µά των ή ε κρη τι κών µη χα νι σµών,
βοµ βών-πυ ραύ λων πά σης φύ σε ως, φυ σιγ γί ων πά σης φύ σε ως και πυ ρο µα χι κών
γε νι κών. (92/1981)

8. Σε πε ρί πτω ση α πό το νό µο ε πι τρε πτής υ πε ρω ρι α κής α πα σχό λη σης των πα ρα -
πά νω µι σθω τών, η σχε τι κή α πο ζη µί ω ση θα υ πο λο γί ζε ται ε πί του συ νό λου των ως
ά νω κα θο ρι ζο µέ νων α πο δο χών. (92/1981)

9. Τα δι ορ θω τι κά πο σά που χο ρη γή θη καν στους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα ο δη -
γούς µε την αρ. 107/82 Δ∆.Α., πα ρα µέ νουν στο ί διο ύ ψος που εί χαν δι α µορ φω θεί
την 31.12.1993  πα ρά την δι α φο ρο ποί η ση των α πο δο χών τους µε την πα ρού σα
(ΣΣΕ 23.3.1994).

10.Στους ο δη γούς αυ το κι νή των µε τα φο ράς σκυ ρο δέ µα τος ε πί των ο ποί ων λει τουρ -
γεί µα λα κτή ρας (βα ρέλ λα) χο ρη γεί ται α πό της ε νάρ ξε ως της ι σχύ ος της πα ρού -
σης, ει δι κό ε πί δο µα δραχ µών 7.500. (ΣΣΕ 23.3.1994)
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Στο πα ρα πά νω ε πί δο µα συµ ψη φί ζε ται το α πό την παρ.4 της Δ∆Α 92/1981 προ βλε -
πό µε νο για την ί δια πε ρί πτω ση ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας, σε πο σο στό 10%
ε πί του βα σι κού τους µι σθού.

11.Στους ο δη γούς αυ το κι νή των µε τα φο ράς χρη µά των που α νή κουν σε ε πι χει ρή -
σεις πα ρο χής υ πη ρε σί ας α σφα λεί ας, ε φό σον ε κτε λούν χρη µα τα πο στο λές, χο ρη -
γεί ται α πό 1ης Ι ου λί ου 1994 ει δι κό ε πί δο µα α πό δραχ µές 8.000 µη νιαί ως.
(ΣΣΕ 23.3.1994).

Λοι ποί ό ροι O δη γών Φορ τη γών κ.λπ. Αυ το κι νή των
1. α) Σε πε ρί πτω ση γά µου του µι σθω τού πα ρέ χε ται ά δει α έ ξι η µε ρο λο γι α κών 

η µερών µε πλή ρεις α πο δο χές χω ρίς αυ τή να συµ ψη φί ζε ται στην κα νο νι κή 
του ά δει α.

β) Σε πε ρί πτω ση το κε τού της συ ζύ γου του µι σθω τού πα ρέ χε ται στο  σύ ζυ γο
ά δει α δύο ερ γα σί µων η µε ρών,  χω ρίς να συµ ψη φί ζε ται στην κα νο νική του
άδει α. (ΣΣΕ 9.4.1992)

2. Κα θι ε ρώ νε ται ε βδο µά δα πέ ντε ερ γα σί µων η µε ρών στους ερ γα ζό µε νους που
υ πά γο ναι στη ρύθ µι ση αυ τή. Oι η µέ ρες α να παύ σε ως εί ναι συ νε χό µε νες. Ει δι κά
για τους ερ γα ζό µε νους σε βι ο µη χα νί ες ι σχύ ει η µε αρ. 25/83 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Α θη νών µε τις α να φε ρό µε νες σ’ αυ τή δι α κρί σεις και προϋ πο θέ σεις.

3. Ερ γο δό τες που α πα σχο λούν ο δη γούς που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση
υ πο χρε ού νται ό πως εις το τέ λος κά θε µη νός ε φο διά ζουν αυ τούς διά ε νη µε ρω τι -
κών ση µει ω µά των, στα ο ποί α θα κα τα χω ρού νται πλή ρη και α να λυ τι κά στοι χεί α
των α πο δο χών των, κα τά κα τη γο ρία ως και αι επ’ αυ τών κρα τή σεις. (Δ∆Α 92/1981)

4. Εις έ κα στον των πε ρί ων η πα ρού σα ο δη γών χο ρη γεί ται κατ’ έ τος φόρ µα ερ γα -
σί ας α νή κου σα κα τά κυ ριό τη τα εις τον ερ γο δό τη. (Δ∆Α 92/1981)

5. ΩΩς η µέ ρες αρ γί ας των α νω τέ ρω ο δη γών ο ρί ζο νται αι υ πό των κει µέ νων δι α τά ξε -
ων ο ρι ζό µε ναι ως η µέ ραι υ πο χρε ω τι κής αρ γί ας. 

6. Oι ο δη γοί που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή ε φό σον α πα σχο λη θούν κατ’ ε πι λο γή
του ερ γο δό τη τους, κα τά τις η µέ ρες αρ γί ας που έ χουν κα θι ε ρω θεί γι’ αυ τούς
α πό τις προη γού µε νες ρυθ µί σεις του ε παγ γέλ µα τος, ή τοι κα τά την 1η του έ τους,
την Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα, την η µέ ρα των Θε ο φα νεί ων και την 26η Δ∆ε κεµ βρί ου, δι και -
ού νται ε κτός της προ σαυ ξή σε ως 75% ε πί του 1/25 των συ νο λι κών νο µί µων α πο -
δο χών τους, α να πλη ρω µα τι κής η µέ ρας α να παύ σε ως σε άλ λη ερ γά σι µη η µέ ρα
της ε πό µε νης της ε ορ τής ε βδο µά δας. Σε πε ρί πτω ση που δεν θα χο ρη γη θεί η
πρό σθε τη αυ τή η µέ ρα α να παύ σε ως µε ε πι λο γή του ερ γο δό τη, θα κα τα βάλ λε ται
α πο ζη µί ω ση ί ση µε το 1/25 των συ νο λι κών α πο δο χών. (ΣΣΕ 28.4.1993)

7. O λες οι υ πα γό µε νες στην πα ρού σα ε πι χει ρή σεις εί ναι υ πο χρε ω µέ νες να πα ρα -
κρα τούν κα τά την πλη ρω µή της µι σθο δο σί ας τη συν δρο µή των µε λών των πρω -
το βαθ µί ων συν δι κα λι στι κών ορ γα νώ σε ων που α νή κουν στις συµ βαλ λό µε νες 
σ’ αυ τή τη ΣΣΕ O µο σπον δί ες και να α πο δί δουν σ’ αυ τές (πρω το βάθ µι ες ορ γα νώ -
σεις). Για να γί νει νό µι µα η πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής α παι -
τεί ται έγ γρα φη υ πεύ θυ νη δή λω ση της πρω το βαθ µι ου συν δι κα λι στι κής ορ γα νώ -
σε ως προς την ε πι χεί ρη ση µε την ο ποί α θα α να φέ ρο νται ο νο µα στι κά τα µέ λη της
που ερ γά ζο νται σ’ αυ τήν, το πο σό της συν δρο µής, η συ χνό τη τα της πα ρα κρα τή -
σε ως (π.χ. κά θε µή να, κά θε ε ξά µη νο, κλπ) και ο τρα πε ζι κός λο γα ρι α σµός στον 
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ο ποί ο θα  κα τα τί θε νται τα πα ρα κρα τού µε να πο σά. 
Η δή λω ση αυ τή πρέ πει να ε πα να λαµ βά νε ται ό ταν µε τα βάλ λο νται αυ τά τα στοι -
χεί α. Κά θε ερ γα ζό µε νος-µέ λος πρω το βαθ µί ου ορ γα νώ σε ως, µπο ρεί µε δή λω σή
του προς την ε πι χεί ρη ση και την ορ γά νω ση στην ο ποί α εί ναι µέ λος να δη λώ σει
ό τι δεν ε πι θυ µεί την πα ρα κρά τη ση αυ τή και η ε πι χεί ρη ση υ πο χρε ού ται να δι α κό -
ψει α πό τον ε πό µε νο της δη λώ σε ως µή να. (ΣΣΕ 28.4.1993)

8. Σε πε ρί πτω ση θα νά του συγ γε νούς των υ πα γο µέ νων στην πα ρού σα ο δη γών α’  ή
β’ βαθ µού, του ο ποί ου η κη δεί α γί νε ται σε δι α φο ρε τι κό τό πο α πό ε κεί νο της πα -
ρο χής της ερ γα σί ας του ερ γα ζό µε νου ο δη γού, χο ρη γεί ται ά δει α α που σί ας που
δεν συµ ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη α πό τον ΑΝ 539/45, ό πως ι σχύ ει σή µε -
ρα, κα νο νι κή ε τή σια ά δει α, µε πλή ρεις α πο δο χές κα τά τις δι α τά ξεις των άρ θρων
657 και 658 ΑΚ, ως ε ξής :
• Για α πο στά σεις µέ χρι 200 χιλ. µία (1) η µέ ρα,
• Για α πο στά σεις α πό 201 µέ χρι 500 χι λιό µε τρα δύο (2) η µέ ρες
• Για α πο στά σεις πά νω α πό 501 χι λιό µε τρα ή για µε τα κι νή σεις σε νη σιά του

Αι γαί ου και Ι ο νί ου Πε λά γους και της Κρή της, τρεις η µέ ρες. (ΣΣΕ 23.3.1994)

ΕΙΣΠΡΑΚΤOΡΕΣ - ΑΠOΘΗΚΑΡΙOΙ - ΚΛΗΤΗΡΕΣ - Δ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ

α. Αποδοχές: (βλ. συνηµµένοι πίνακες)
β. Επιδόµατα

Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας για τη χρήση δικύκλου
Στους κλητήρες και τους διανοµείς χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης εργασίας
υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού ως εξής:
α.  στους διανοµείς ποσοστό 10%
β. στους κλητήρες ποσοστό 5%, εφόσον χρησιµοποιούν δίκυκλο µε εντολή του

εργοδότη για µέρος της παροχής υπηρεσιών τους. (Δ∆Α 44/1998)
γ. O υ πο λο γι σµός των ε πι δο µά των για ό λες τις πα ρα πά νω ει δι κό τη τες των ερ γα -

ζο µέ νων, που πε ρι λαµ βά νο νται σ’ αυ τή τη κα τη γο ρία προ σω πι κού και συ γκε -
κρι µέ να, γά µου σε πο σο στό 10%, πτυ χί ου ΚΑ ΤΕΕ-ΤΕΙ σε πο σο στό 10%, πτυ -
χιού χου    Α ΕΙ σε πο σο στό 18%, τα µει α κών λα θών σε πο σο στό 5% (που δι και -
ού νται µε βά ση την υπ’ α ριθµ. 35/81 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών),  γί νε ται ε πί
του βα σι κού µι σθού κά θε κα τη γο ρί ας, α να λό γως των ε τών υ πη ρε σί ας, ό πως ι -
σχύ ει αυ τός κά θε φο ρά. (ΣΣΕ 23.3.1994)

δ. Επίδοµα γάµου
Από 1.1.1989 χορηγείται σ’ όλους τους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως
φύλου επίδοµα γάµου 10%.
Επίσης το ίδιο επί δο µα γά µου χο ρη γεί ται στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νους-ες,
κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες, εφ’ ό σον όλοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι -
διών. (ΣΣΕ 1.8.1989)

ε. Για τις ειδικότητες των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και για τις
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οποίες προβλέπονται από παλαιότερες ΣΣΕ ή Δ∆Α, κλαδικές ή
οµοιοεπαγγελµατικές, επιστηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αυτά ορίζονται
εννιαία σε 18% και 13% αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν,
οι όροι και οι προϋποθέσεις, χορήγησης των επιδοµάτων αυτών. (Δ∆Α 43/2002)

στ.Oι εν λό γω µι σθω τοί (υ πάλ λη λοι, ει σπρά κτο ρες, α πο θη κά ρι οι και υ πη ρε τι κό
προ σω πι κό, πλην κα θα ρι στριών, των γρα φεί ων ι δι ω τι κών εν γέ νει ε πι χει ρή σε -
ων) τα ξι δεύ ο ντες ε κτός έ δρας για ερ γα σία του γρα φεί ου τους λαµ βά νουν,
πλην των  ο δοι πο ρι κών ε ξό δων και α πο ζη µί ω ση ί ση µε το 1/30 του µι σθού τους
αυ ξη µέ νο κα τά 25%, ε φό σον α πο µα κρύ νο νται πε ρισ σό τε ρο των 40 χι λι ο µέ -
τρων α πό την έ δρα τους.
Το ε πί δο µα τού το δεν µπο ρεί να εί ναι α νώ τε ρο των 200 δραχ µών η µε ρη σί ως.
(ΣΣΕ α πό 16.9.1937) και (Δ∆Α 15/1992)

γ. Προϋπηρεσία
O κατά τ’  ανωτέρω έτη καθορισµός του βασικού µισθού των περί ων η παρούσα
µισθωτών, γίνεται βάσει της υπηρεσίας και πραγµατικής εργασίας παρά τη εις ην
υπηρετούν επιχειρήσει, προσαυξανόµενος και κατά την παρ’  άλλη ιδιωτική
επιχειρήσει, δηµοσίω, Ν.Π.Δ∆.Δ∆., πραγµατικήν υπηρεσίαν εις οµότιµα καθήκοντα.
Δ∆ε λαµβάνεται υπ’  όψιν η προϋπηρεσία συνταξιούχου, ήτις προσµετρηθή διά
την χορήγησιν συντάξεως.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών αποδεικνύεται 
δι’  υπευθύνου δηλώσεως αυτών, κατατιθέµενης άµα τη προσλήψει των εις τον
εργοδότην, συνοδευοµένης εντός τριµήνου προθεσµίας από της προσλήψεως
υπό των απαραιτήτων πιστοποιητικών. Εάν διά των πιστοποιητικών τούτων
αποδεικνύεται προϋπηρεσία µείζων της εν τη δηλώσει αναφεροµένης ή
υποβληθώσι πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχη κατατεθή σχετική
δήλωσις κατά την πρόσληψιν, το δικαίωµα διά την απόληψιν του βάσει της
προϋπηρεσίας ταύτης υψηλοτέρου µισθού γεννάται από της καταθέσεως των
πιστοποιητικών τούτων.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων µισθωτών, εφ’  όσον µέχρι σήµερον εν
έχουσιν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται οµοίως διά δηλώσεως
συνοδευοµένης, εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως της παρούσης υπό των
απαραιτήτων πιστοποιητικών, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των
ανωτέρω διατάξεων.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυοµένης της εργασιακής σχέσεως,
επιστρέφονται υπό του εργοδότου εις τον µισθωτόν.

ΦY ΛΑ ΚΕΣ - ΝY ΚΤO ΦY ΛΑ ΚΕΣ - ΘY ΡΩΩ ΡOΙ

Ε πι δό µα τα ΦY ΛΑ ΚΩΩΝ - ΘY ΡΩΩ ΡΩΩΝ κ.λπ.
1. Επίδοµα τριετιών

Oι  α νω τέ ρω βα σι κές  α πο δο χές (βα σι κός µι σθός + Α ΤΑ) προ σαυ ξά νο νται µε
ε πί δο µα πο λυ ε τί ας σε πο σο στό 10% για κά θε τρι ε τία  υ πη ρε σί ας και  µέ χρι 
πέ ντε  (5)  τρι ε τιών συ νο λι κά. (ΣΣΕ 12.4.1982)
Για τον προσ δι ο ρι σµό των α πο δο χών αυ τών προ σµε τρεί ται ε κτός α πο  το χρό νο
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υ πη ρε σί ας των πα ρα πά νω µι σθω τών και κά θε  προ ϋ πη ρε σία   τους  σε  ο ποι ο δή -
πο τε  ερ γο δό τη.  Η προ ϋ πη ρε σία  αυ τή  θα  α πο δει κνύ ε ται  µε  πι στο ποι η τι κό
προη γού µε νων ερ γο δο τών ή, σε πε ρί πτω ση που δεν υ πάρ χουν τέ τοι α πι στο ποι -
η τι κά, α πο τα α σφα λι στι κά βι βλιά ρια Ι ΚΑ, µα ζι µε  έ ντυ πη υ πεύ θυ νη δή λω ση του
ΝΔ∆ 105/69 των ί δι ων των µι σθω τών. Δ∆εν υ πο λο γί ζε ται σαν χρό νος 
προ ϋ πη ρε σί ας ο χρό νος που προ σµε τρή θη κε για την α πο νο µή σύ ντα ξης α πο 
ο ποι ο δή πο τε τα µεί ο. (ΣΣΕ 12.4.1982)
O κατά τ’  ανωτέρω έτη καθορισµός του βασικού µισθού των περί ων η παρούσα
µισθωτών, γίνεται βάσει της υπηρεσίας και πραγµατικής εργασίας παρά τη εις ην
υπηρετούν επιχειρήσει, προσαυξανόµενος και κατά την παρ’  άλλη ιδιωτική
επιχειρήσει, δηµοσίω, Ν.Π.Δ∆.Δ∆., πραγµατικήν υπηρεσίαν εις οµότιµα καθήκοντα.
Δ∆ε λαµβάνεται υπ’  όψιν η προϋπηρεσία συνταξιούχου, ήτις προσµετρηθή διά
την χορήγησιν συντάξεως.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων µισθωτών αποδεικνύεται 
δι’  υπευθύνου δηλώσεως αυτών, κατατιθέµενης άµα τη προσλήψει των εις τον
εργοδότην, συνοδευοµένης εντός τριµήνου προθεσµίας από της προσλήψεως
υπό των απαραιτήτων πιστοποιητικών. Εάν διά των πιστοποιητικών τούτων
αποδεικνύεται προϋπηρεσία µείζων της εν τη δηλώσει αναφεροµένης ή
υποβληθώσι πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχη κατατεθή σχετική
δήλωσις κατά την πρόσληψιν, το δικαίωµα διά την απόληψιν του βάσει της
προϋπηρεσίας ταύτης υψηλοτέρου µισθού γεννάται από της καταθέσεως των
πιστοποιητικών τούτων.
Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων µισθωτών, εφ’  όσον µέχρι σήµερον εν
έχουσιν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται οµοίως διά δηλώσεως
συνοδευοµένης, εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως της παρούσης υπό των
απαραιτήτων πιστοποιητικών, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των
ανωτέρω διατάξεων.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, λυοµένης της εργασιακής σχέσεως,
επιστρέφονται υπό του εργοδότου εις τον µισθωτόν.

2. Χο ρη γεί ται σ’ ό λους τους έγ γα µους φύ λα κες α νε ξαρ τή τως φύ λου ε πί δο µα
γά µου 10%. Ε πί σης το ί διο ε πί δο µα χο ρη γεί ται στους χή ρους και στις χή ρες, 
δι α ζευγ µέ νους-νες κα θώς και στις α γα µες µη τέ ρες, ε φό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την
ε πι µέ λει α των παι διών. (ΣΣΕ 1.8.1989)

3. Χο ρη γεί ται  ε πί δο µα τέ κνων σε πο σο στό  5%  ε πι  των βα σι κών  α πο δο χών   της
παρ.1   της   ΣΣΕ   12.4.1982, συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νων των  τρι ε τιών, για  κά θε παι -
δί  και µέ χρι τριών  (3) παι διών, η λι κί ας των µεν αρ ρέ νων µέ χρι 18 ε τών,  των δε
θη λέ ων α νε ξάρ τη τα α πο την η λι κία, εφ' ό σον εί ναι  ά γα µα  και  στις  δύο  πε ρι -
πτώ σεις  µε  την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν ερ γά ζο νται (ΣΣΕ 12.4.1982).   Η χο ρή γη ση
του ε πι δό µα τος  πα ρα τεί νε ται  εφ'  ό σον  τα τέ κνα σπου δά ζουν  σε α νώ τε ρες  ή
α νώ τα τες  σχο λές  της χώ ρας ή  του ε ξω τε ρι κού  για τό σα  χρό νια σπου δών,
ό σα προ βλέ πο νται α πο τον ορ γα νι σµό κά θε σχο λής. Η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται
α νε ξάρ τη τα  α πο  την  η λι κία  των  τέ κνων ε φό σον αυ τά  εί ναι σω µα τι κά  ή πνευ -
µα τι κά α νί κα να, η δε α νι κα νό τη τά τους βε βαι ώ νε ται µε ε πί ση µη γνω µο δό τη ση
της οι κεί ας Y γει ο νο µι κής Ε πι τρο πής. (ΣΣΕ 12.4.1982)

4. Σε  ό σους χα ρα κτη ρί ζο νται  α πο τις  ε πι χει ρή σεις σαν αρ χι φύ λα κες ή ε πό πτες
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χο ρη γεί ται προ σαύ ξη ση 10% ε πι των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών τους.
(ΣΣΕ 12.4.1982)

5. Στους φύ λα κες οι ο ποί οι υ πά γο νται στην πα ρού σα και εί ναι συ στη µα τι κά ε ντε -
ταλ µέ νοι στη φύ λα ξη χρη µα τα πο στο λών ή ο πλο φο ρούν νο µί µως κα τά την ε κτέ -
λε ση της ερ γα σί ας τους χο ρη γεί ται α πό 1.1.1994 ε πί δο µα ε πι κίν δυ νης 
ερ γα σί ας. Το ε πί δο µα αυ τό α νέρ χε ται σε πο σο στό 10% του µη νιαί ου βα σι κού µι -
σθού που δι και ού ται ο ερ γα ζό µε νος, α νά λο γα µε τα έ τη υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε -
σί ας του. (ΣΣΕ 23.3.1994)

Λοι ποί ό ροι ΦΥ ΛΑΚΩΩΝ - ΘYΡΩΩΡΩΩΝ
1. Γο νι κή  ά δει α α να τρο φής  ά νευ  α πο δο χών. Χο ρη γεί ται σύµ φω να µε το άρ θρο

8 τη ΕΓ ΣΣΕ 1993.
2. Στους φύ λα κες - νυ κτο φύ λα κες - θυ ρω ρούς χο ρη γεί ται ά δει α γά µου µι ας ε βδο -

µά δας,  µε  πλή ρεις  α πο δο χές.  Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη φί ζε -
ται µε την του ΑΝ 539/45  ή µε τα γε νε στέ ρου  Νό µου που προ βλέ πει τέ τοι α
ά δει α. (ΣΣΕ 12.4.1982)

3. Στους α νω τέ ρω χο ρη γού νται κά θε χρό νο δύο (2) στο λές, µια  χει µε ρι νή   και  µια
θε ρι νή,  (4.7.88)  και  έ να α διά βρο χο ε πι λο γής  του ερ γο δό τη (123/1985  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Α θηνών). Χο ρη γεί ται ε πί σης έ να (1) ζευ γά ρι υ πο δή µα τα κά θε χρό νο. Τα εί δη 
αυ τά α νή κουν κα τα κυ ριό τη τα στον ερ γο δό τη. (ΣΣΕ 12.4.1982)

ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΤΡΙ ΕΣ 
Ε πι δό µα τα κα θα ρι στριών
Το βα σι κό η µε ρο µί σθιο, ό πως δι α µορ φώ νε ται κά θε φο ρά, προ σαυ ξά νε ται µε τα πα -
ρα κά τω ε πι δό µα τα:
1. Τρι ε τιών, σε πο σο στό 6% για κά θε τρι ε τία πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας σ`ο ποι ο δή πο -

τε ερ γο δό τη και µέ χρι 6 τρι ε τί ες (Δ∆Α 39/2006).
2. Γά µου, σε πο σο στό 10% για ό λους τους ερ γα ζό µε νους, που υ πά γο νται στην πα -

ρού σα Δ∆ι αι τη τι κή Α πό φα ση, α νε ξαρ τή τως φύ λου.  Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται
και στους χή ρους-ρες, δι α 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 λει α παι διών.

3. Τέ κνων : (βλ. α νω τέ ρω στην ε νό τη τα Ε: “Ε πι δό µα τα για ό λες τις ει δι κό τη τες”,
παρ.4)

4. Aνθυ γιει νής ερ γα σί ας σε πο σο στό 5% ε πί του βα σι κού η µε ρο µι σθί ου.
Λοι ποί ό ροι Καθαριστριών
1. Στους κα θα ρι στές-στρι ες χο ρη γεί ται ά δει α γά µου µι ας ε βδο µά δος, αρ χο µέ νη

α πό Δ∆ευ τέ ρα και λή γου σα Κυ ρι α κή.  (ΣΣΕ 4.7.1988) 
2. Σε κά θε κα θα ρί στρια-στή που κα λύ πτε ται α πό την ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γού νται

δύο (2) φόρ µες ερ γα σί ας, δύο (2) ζεύ γη πα που τσιών (θε ρι νά - χει µε ρι νά) και δύο
(2) ζεύ γη γα ντιών ερ γα σί ας το χρό νο, ε φό σον οι ερ γα ζό µε νοι αυ τοί πα ρέ χουν τις
σχε τι κές υ πη ρε σί ες τους για τέσ σε ρις (4) του λά χι στον ώ ρες η µε ρη σί ως στον
ί διο ερ γο δό τη.  (Δ∆Α 15/1992)

ΛO ΓΙ ΣΤΕΣ
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Λο γι στής θε ω ρεί ται: 
α) αυ τός που υ πεύ θυ να κα τευ θύ νει και πα ρα κο λου θεί την ε φαρ µο γή του ό λου 

λο γι στι κού συ στή µα τος σε κά θε ι δι ω τι κή ε πι χεί ρη ση, εκ µε τάλ λευ ση, Ί δρυ µα ή 
Σω µα τεί ο, ή 

β) αυ τός που τη ρεί τα α πό τον Ε µπο ρι κό Νό µο και τον Κώ δι κα Φο ρο λο γι κών 
Στοι χεί ων προ βλε πό µε να λο γι στι κά βι βλία και αν αυ τά τη ρού νται σε κι νη τά 
φύλ λα.  Τέ τοι α βι βλία θε ω ρού νται αυ τά που πα ρι στά νουν α πό µέ ρα σε µέ ρα τις
λαµ βά νου σες χώ ρα οι κο νο µι κές εν γέ νει πρά ξεις σε κά θε ε πι χεί ρη ση, εκ µε τάλ -
λευ ση,    Ί δρυ µα έ στω και κα τά κα τη γο ρί ες τέ τοι ων βι βλί ων (Τα µει α κών, δη λα δή
η µε ρο λό γιο δι α φό ρων πρά ξε ων, η µε ρο λό γιο ε µπο ρευ µά των, η µε ρο λό γιο α ξιών,
κ.λπ.), ως και αυ τά στα ο ποί α κα τα χω ρού νται τα α να γρα φό µε να πε ρι ου σι α κά
στοι χεί α και Ι σο λο γι σµοί.  Τή ρη ση δε αυ τών των λο γι στι κών βι βλί ων δεν α πο τε -
λεί η α πλή κατ’α ντι γρα φή κα τα χώ ρη ση των εγ γρα φών, αλ λά η α νά λυ ση της 
οι κο νο µι κής πρά ξης, η λο γι στι κή δι α τύ πω ση αυ τής και η κα τα χώ ρη ση στο α νά -
λο γο η µε ρο λό γιο ή και µία α πό τις ε νέρ γει ες αυ τές ό που υ πάρ χει κα τα νο µή της
ερ γα σί ας.

Σαν λο γι στές ε πί σης θε ω ρού νται και: 
α) κο στο λό γοι, 
β) οι προϊ στά µε νοι προ µη θειών και δι α χει ρί σε ων των Νο ση λευ τι κών Ι δρυ µά των

(ΝΠΙΔ∆),  
γ) οι πτυ χιού χοι των Σχο λών Α ΣO ΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑ ΣΠΕ,  ΠOΕ, O ΠΕ, που έ χουν υ πη ρε -

τή σει συ νο λι κά σαν βοη θοί λο γι στές ε πί πε ντα ε τία προ ή µε τά την κτή ση του πτυ -
χί ου ή ε πί τρι ε τία µε τά την λή ψη του πτυ χί ου αυ τού και 

δ) οι πτυ χιού χοι του Τµή µα τος Λο γι στών και Α νω τέ ρων Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει ρή -
σε ων ΚΑ ΤΕΕ  - ΤΕΙ, που έ χουν υ πη ρε τή σει συ νο λι κά  ε πί ο κτα ε τία σαν βοη θοί
λο γι στές πριν ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί ε ξα ε τία µε τά την λή ψη του
πτυ χί ου. 
Στις πιο πά νω πε ρι πτώ σεις  (γ) και (δ) πα ρέ χε ται στον ερ γο δό τη η δι α κρι τι κή 
ευ χέ ρει α  να α να θέ τει στους θε ω ρού µε νους σαν λο γι στές πα ράλ λη λα και ερ γα -
σία βοη θού λο γι στού.  (146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

ΩΩς Λο γι στές πέ ραν των ι σχυό ντων α πό προη γού µε νες ρυθ µί σεις θε ω ρού νται και:
1. Oι πτυ χιού χοι του Τµή µα τος Λο γι στών των Α νω τέ ρω Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει -

ρή σε ων ΚΑ ΤΕΕ-ΤΕΙ, που έ χουν υ πη ρε τή σει συ νο λι κά ε πί ε ξα ε τία σαν βοη θοί
λο γι στές πριν ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί πε ντα ε τία µε τά την λή ψη του
πτυ χί ου.

2. Oι κά το χοι πτυ χί ων λο γι στού της ει δι κής ε ξε τα στι κής ε πι τρο πής του 
Ν.Δ∆. 1097/42 και 2628/53, οι α πό φοι τοι µέ σων ε µπο ρι κών σχο λών, οι κο νο µι κών
(ε ξα τα ξί ων) Γυ µνα σί ων ή Λυ κεί ων, οι κο νο µι κού Κλά δου των Τε χνι κών Λυ κεί ων,
που   υ πη ρέ τη σαν για δέ κα ε πτά χρό νια ως βοη θοί λο γι στές µε τά την α πο φοί τη -
ση τους.  (3.6.1992  ΣΣΕ άρ θρο 3).

Σαν βοη θοί λο γι στές θε ω ρού νται οι α πα σχο λού µε νοι µε τις κα τευ θύν σεις και ο δη -
γί ες των υ πευ θύ νων λο γι στών στα λο γι στή ρια (συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νης και της ερ γα -
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σί ας σε τµή µα ή σε χώ ρο άλ λο, ο ο ποί ος έ χει ορ γα νι κή σχέ ση µε το λο γι στή ριο) για
την τή ρη ση και ε νη µέ ρω ση των λο γι στι κών βι βλί ων, ό πως και οι α πα σχο λού µε νοι µε
την σύ ντα ξη κα τα στά σε ων ή άλ λων εγ γρά φων που έ χουν α νά λυ ση και λο γι στι κή 
δι α τύ πω ση οι κο νο µι κών πρά ξε ων στε νά συν δε ο µέ νων µε λο γι στι κά βι βλία, στα ο ποί -
α, κα τά πλή ρη α ντι γρα φή ή πε ρι λη πτι κά, αυ τά κα τα χω ρού νται κα τό πιν, α σχέ τως του
χρη σι µο ποι ου µέ νου µέ σου ( χει ρό γρα φο, χρή ση η λε κτρι κής µη χα νής) µε τις ο δη γί -
ες υ πευ θύ νου λο γι στού, εί τε τη ρού νται διά φο ρα στοι χεί α χρη σι µεύ ο ντα στο λο γι -
στή ριο (τι µο λό για, δι πλό τυ πα ει σπρά ξε ων, ε ξω λο γι στι κό η µε ρο λό γιο, η µε ρή σι ες 
κα τα στά σεις συ ναλ λα κτι κών πρά ξε ων, κ.λπ.) εί τε α πα σχο λού µε νοι µε την ε νη µέ ρω -
ση καρ τελ λών ή κα τα µέ τρη ση ε µπο ρευ µά των µη α πο κλει ο µέ νης και της  α νά θε σης
α πό τον ερ γο δό τη ε κτέ λε σης απ’αυ τούς και άλ λων υ παλ λη λι κών ερ γα σιών για 
συ µπλή ρω ση του νο µί µου ω ρα ρί ου.
Η α πλή και µό νο κα τα µέ τρη ση ε µπο ρευ µά των, ό πως και η α πλή και µό νο ε νη µέ ρω -
ση των καρ τελ λών πε ρί των ει σα γο µέ νων και ε ξα γο µέ νων ει δών, κα τά την πο σό τη -
τα και το εί δος αυ τών δεν προσ δί δει στον ε κτε λού ντα τις ερ γα σί ες αυ τές ερ γα ζό µε -
νο την ι διό τη τα του βοη θού λο γι στού.
Βα σι κοί Μι σθοί  (βλέ πε συ νηµ µέ νο πί να κα)
Με τη συ µπλή ρω ση 35 ε τών πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας, χο ρη γεί ται δραχ µι κή αύ ξη ση
2000 δρχ.  για κά θε χρό νο µέ χρι τη συ µπλή ρω ση και του 38ου έ τους.
(ΣΣΕ 5.7.1993)
O λα χω ρίς ε ξαί ρε ση, τα ε πι δό µα τα που προ βλέ πο νται α πό την α πό φα ση ε φαρ µό ζο -
νται πά νω στους βα σι κούς µι σθούς ό πως α να προ σαρ µό ζο νται κά θε χρό νο.
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).
Μι σθο λο γι κή προ α γω γή των βοη θών λο γι στών. Oι βοη θοί λο γι στές που έ χουν 
συ µπλη ρώ σει 17 έ τη υ πη ρε σί ας, ε ντάσ σο νται στην µι σθο λο γι κή κα τη γο ρία των λο -
γι στών µε 16 έ τη πρου πη ρε σί ας. (Δ∆Α 44/1998)

Επι δό µα τα Λο γι στών
1. Το ε πί δο µα γά µου εκ πο σο στού 10%  που χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους

µι σθω τούς, α νε ξαρ τή τως φύ λου, βά σει προη γου µέ νων ρυθ µί σε ων του κλά δου,
χο ρη γεί ται και στους χή ρους και χή ρες, δι α ζευγ µέ νους-νες, κα θώς και στις ά γα -
µες µη τέ ρες, εφ’ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι διού ή παι διών.
(ΣΣΕ 10.7.1989)

2. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα τέ κνων εκ πο σο στού 5% για κά θε παι δί και µέ χρι τριών παι -
διών.  Το ε πί δο µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στις εν δι ε νέ ξει ή εν χη ρεί α.  Το ε πί δο -
µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στις έγ γα µες µη τέ ρες, έ στω και αν ο σύ ζυ γος ερ γά ζε -
ται ή συ ντα ξι ο δο τεί ται.  (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Με την πα ρού σα πα ρέ χε ται το δι καί ω µα στους συ ζύ γους (άν δρες και γυ ναί κες)
που α πα σχο λού νται στον ί διο ερ γο δό τη, να ζη τή σουν εγ γρά φως α πό την ε πι χεί -
ρη ση  τη χο ρή γη ση του ε πι δό µα τος τέ κνων και στους δύο α πό αυ τήν.  Στην 
πε ρί πτω ση αυ τή, ο εν δι α φε ρό µε νος (στον ο ποί ο δε κα τε βά λε το ε πί δο µα τέ κνων
α πό τον ερ γο δό τη του), υ πο χρε ού ται να προ σκο µί σει α πό τον O Α ΕΔ∆ βε βαί ω ση
δι α κο πής του ε πι δό µα τος τέ κνων, ώ στε να κα τα βλη θεί τού το α πό τον ερ γο δό τη.
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(ΣΣΕ 10.7.1989)
Το για τα παι διά ε πί δο µα χο ρη γεί ται µέ χρι τη συ µπλή ρω ση α πό µεν τα α γό ρια
του 18ου έ τους α πό δε τα κο ρί τσια α νε ξάρ τη τα η λι κί ας και στις δύο δε πε ρι πτώ -
σεις ε φό σον αυ τά εί ναι ά γα µα και δεν ερ γά ζο νται. Ε άν τα α γό ρια σπου δά ζουν σε
Α νώ τα τες ή Α νώ τε ρες Σχο λές η ε πι δό τη ση πα ρα τεί νε ται µέ χρι την συ µπλή ρω ση
του 25ου έ τους της η λι κί ας τους.  Με την ε πι φύ λα ξη ε φαρ µο γής των δι α τά ξε ων
πε ρί Δ∆Λ O ΕΜ πα ρέ χε ται στον ερ γα ζό µε νο δι καί ω µα ό πως µέ σα σε 15 η µέ ρες
α πό την πρό σλη ψη ή ε πέ λευ ση του γε γο νό τος (γεν νή σε ως παι διού) γνω στο ποιή -
σει έγ γρα φα στον ερ γο δό τη, ό τι ε πι λέ γει για την κα τα βο λή σ’αυ τόν του ε πι δό µα -
τος παι διών

3. Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Πα νε πι στη µι α κής ή άλ λης ι σό τι µης Σχο λής
ε σω τε ρι κού ή ε ξω τε ρι κού χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 18%
στο βα σι κό µη νιαί ο µι σθό.  Το ί διο ε πί δο µα, αλ λά σε πο σο στό 13% χο ρη γεί ται και
στους πτυ χιού χους του Τµή µα τος Λο γι στών Α νω τέ ρων Σχο λών Στε λε χών Ε πι χει -
ρή σε ων, ΚΑ ΤΕΕ - ΤΕΙ.  (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

4. Προϊ στά µε νος Λο γι στη ρί ου ε πι χει ρή σε ως, ο ο ποί ος έ χει την ευ θύ νη του 
λο γι στι κού συ στή µα τος ο λο κλή ρου της ε πι χεί ρη σης, που α πα σχο λεί τρεις λο γι -
στές ή βοη θούς λο γι στές και πά νω συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νου και του προϊ στα µέ νου,
δι και ού ται προ σαύ ξη ση εκ πο σο στού 10% υ πο λο γι ζο µέ νου ε πί των βα σι κών
µη νιαί ων µι σθών της α πό φα σης αυ τής.  (146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

5. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας εκ πο σο στού 15% στους ερ γα ζό µε -
νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα και χει ρί ζο νται λο γι στι κές µη χα νές.
(146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

6. Oι εκ των λο γι στών και βοη θών λο γι στών α πα σχο λού µε νοι και σαν τα µί ες
(ει σπρά ξεις, πλη ρω µές χρη µα τι κών πο σών) δι και ού νται ε πι δό µα τος δι α χει ρι στι -
κών λα θών εκ πο σο στού 5% εκ των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών. 
(146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

7. Στους ερ γα ζό µε νους  που υ πά γο νται στην πα ρού σα και α πα σχο λού νται σε νο σο -
κο µεί α, νο ση λευ τι κά ι δρύ µα τα και κλι νι κές εν γέ νει χο ρη γεί ται ει δι κό νο σο κο µει -
α κό ε πί δο µα εκ πο σο στού 20%, υ πο λο γι ζό µε νο ε πί των βα σι κών µι σθών.  
(146/84  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

8. Στους Λο γι στές και βοη θούς λο γι στές, τους α πο σχο λού µε νους ευ θέ ως και α µέ -
σως  µε την σύ ντα ξη του Ι σο λο γι σµού, χο ρη γεί ται µία φο ρά τον χρό νο και µέ σα
σ’έ να µή να α πό την πε ρά τω ση της σύ ντα ξης του Ι σο λο γι σµού, ε πί δο µα ί σο µε το
µι σό (1/2) ε νός βα σι κού µη νιαί ου µι σθού.
Το επίδοµα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που
απασχολούνται µε σύνταξη ισολογισµού αυξάνεται και διαµορφώνεται στο 75%
υπολογιζόµενο επί του συνόλου των νοµίµων αποδοχών και καταβάλλεται µε
τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων 
(ΣΣΕ 12.4.2007 και Δ∆Α 19/2007).
Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις από 12.4.2007 ΣΣΕ και
19/2007 Δ∆Α και προηγούµενες αυτών ρυθµίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις,
εκµεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που
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απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τµήµατα αυτού εντός ή
εκτός του κεντρικού καταστήµατος, στα υποκαταστήµατα, πρατήρια κ.λπ.
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και
βοηθών λογιστών (Δ∆Α 11/2008).   
Ει δι κό τε ρα σε ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις κ.λ.π. στις ο ποί ες το σύ νο λο των 
λο γι στών και βοη θών λο γι στών που α πα σχο λού νται στο κε ντρι κό λο γι στή ριο, τα
χω ρι στά τµή µα τα αυ τού ε ντός ή ε κτός του κε ντρι κού κα τα στή µα τος, στα υ πο κα -
τα στή µα τα, πρα τή ρια κ.λπ. υ περ βαί νει τα πέ ντε (5) ά το µα, το ε πί δο µα ι σο λο γι -
σµού, που προ βλέ πε ται α πό την παρ. 7 της Δ∆Α 3/84 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών,  κα τα βάλ -
λε ται στο σύ νο λο των λο γι στών και βοη θών λο γι στών (ΣΣΕ 23.3.1994).

9. Oι α πο δο χές ι σχύ ουν για α πα σχό λη ση για πλή ρες µό νο ω ρά ριο η µε ρή σι ας ερ γα -
σί ας.

Δ∆ιά φο ρες πα ρο χές κ.λπ. ό ροι  Λο γι στών
1. Στους ερ γα ζο µέ νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση

γά µου ά δει α µε α πο δο χές έ ξι (6) η µε ρών. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ -
ψη φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη ά πό τον Α.Ν. 539/45. (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

2. Στους λο γι στές και βοη θούς λο γι στές, που α πα σχο λού νται σε ε πι χει ρή σεις κ.λπ.
που στο προ σω πι κό έ χει κα θι ε ρω θεί µε ΣΣΕ ή Δ∆Α ή ο ποι α δή πο τε ρύθ µι ση 5νθή -
µε ρη ε βδο µα διαί α ερ γα σία ι σχύ ει και γι’αυ τούς το πεν θή µε ρο µε τις ί δι ες 
προ ϋ πο θέ σεις. (146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Συ µπλη ρώ νε ται η παρ. 21 της α ριθ. 146/84 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ως
ε ξής: ε πι χει ρή σεις, εκ µε ταλ λεύ σεις, κ.λπ. στις ο ποί ες το σύ νο λο των λο γι στών
και βοη θών λο γι στών που α πα σχο λού νται στο κε ντρι κό λο γι στή ριο τα χω ρι στά
τµή µα τα αυ τού ε ντός ή ε κτός  του κε ντρι κού κα τα στή µα τος, στα υ πο κα τα στή µα -
τα, πρα τή ρια κ.λπ. εί ναι εί κο σι (20) ή πε ρισ σό τε ρα ά το µα ι σχύ ει πεν θή µε ρη ε βδο -
µά δα ερ γα σί ας σα ρά ντα (40) ω ρών.  Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας α να παύ σε ως των 
ερ γα ζο µέ νων ρυθ µί ζο νται α νά λο γα µε το εί δος της ε πι/σε ως σύµ φω να µε την
α ριθ. 25/83 α πο φά σε ως του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών.  (3/87 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

3. Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή και που α πα σχο λού νται
σε Νο ση λευ τι κά Ι δρύ µα τα, Κλι νι κές και Νο σο κο µεί α, χο ρη γεί ται τρο φή,  µε την
προ ϋ πό θε ση ό τι χο ρη γεί ται αυ τή και στο δι οι κη τι κό προ σω πι κό. 
(146/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

4. Στους ερ γα ζό µε νους που κα λύ πτο νται α πό σχέ ση ερ γα σί ας µε µε ρι κή α πα σχό -
λη ση πα ρέ χο νται:
• δυ να τό τη τες συµ µε το χής στις δρα στη ριό τη τες της ε παγ γελ µα τι κής κα τάρ τι -

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

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

• ί ση (α να λο γι κή) µε τα χεί ρη ση µε τους ερ γα ζό µε νους µε πλή ρη α πα σχό λη ση
και σύµ βα ση α ο ρί στου χρό νου, ως προς την ε τή σια ά δει α, τις α πο ζη µιώ σεις,
τα ε πι δό µα τα, τα προ γράµ µα τα πρό σθε της κοι νω νι κής α σφά λει ας.         
(ΣΣΕ 5.7.1993)
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5. Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται για το θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί -
δες που α παι τού νται για την α να τρο φή του παι διού ε πί χρο νι κό διά στη µα δύο
ε τών α πό τον το κε τό εί τε να δι α κό πτουν την ερ γα σία τους για µία ώ ρα κά θε µέ -
ρα, εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µία ώ ρα
κά θε µέ ρα. έ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας
µπο ρεί να ο ρί ζε ται σε δύο ώ ρες ε πί έ να χρό νο µε τά τον το κε τό.
Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού, 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 ό τι η ί δια δεν λαµ βά νει την
ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.  
Το µει ω 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 5.7.1993)

6. Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον
πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν: 
• έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και 
• ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού ται να λά βει γο -

νι κή  ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της ά δει ας µη τρό τη τας µέ -
χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών (3) ε τών.

7. Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως τρι σή -
µι συ (3,5) µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη µε βά ση τη σει ρά
προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι και ού χων, µέ χρι να κα λυ -
φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη ση για κά θε
η µε ρο λο γι α κό έ τος.  Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των πα ρα γρά φων 2
έ ως 5 του άρ θρου 5 του Ν. 1483/1984.  (ΣΣΕ 5.7.1993)

8. Σαν προϋ πη ρε σία των λο γι στών ο ρί ζε ται η σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, φυ σι κό ή
νο µι κό πρό σω πο ή και σε λο γι στι κό γρα φεί ο, ά σκη ση του  ε παγ γέλ µα τος (λο γι -
στού και βοη θού λο γι στού, ως ε νιαί ο λο γι ζό µε νο). Για βοη θούς λο γι στές προ σµε -
τρεί ται κά θε προ ϋ πη ρε σία που έ χει δι α νυ θεί σε συ να φή και ο µό τι µα κα θή κο ντα.
Προ ϋ πη ρε σία βοη θού λο γι στού και υ παλ λή λου γρα φεί ου, που έ χει προ σµε τρη -
θεί για τον υ πο λο γι σµό του µι σθού του βοη θού λο γι στού, θα προ σµε τρεί ται και
για τον υ πο λο γι σµό του µι σθού του λο γι στού, ε άν ο µι σθω τός α πο κτή σει την 
ι διό τη τα του λο γι στού.  Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων ερ γα ζο µέ -
νων α πο δει κνύ ε ται µε υ πεύ θυ νη δή λω σή τους, κα τα τι θε µέ νη κα τά την πρό σλη ψή
τους στον ερ γο δό τη, συ νο δευ ο µέ νη δε ε ντός τρι µή νου προ θε σµί ας α πο της προ -
σλή ψε ως, α πό τα α πα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά των ερ γο δο τών στους ο ποί ους 
ερ γά σθη καν ή κα τά πε ρί πτω ση του αρ µο δί ου οι κο νο µι κού ε φό ρου.

Σε ε µπρό θε σµη, δη λα δή ε ντός τρι µή νου, α πό της πρό σλη ψης και δή λω σης προ -
σα γω γή του πι στο ποι η τι κού η προ ϋ πη ρε σία λο γί ζε ται α πο δει χθεί σα α πό της
πρό σλη ψης και δή λω σης. 

Ε άν µε τα πι στο ποι η τι κά α πο δει κνύ ε ται υ πη ρε σία µε γα λύ τε ρη της δη λω θεί σης ή
υ πο βλη θούν πι στο ποι η τι κά προ ΰ πη ρε σί ας χω ρίς να έ χει κα τα τε θεί σχε τι κή δή λω -
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ση κα τά την πρό σλη ψη, το δι καί ω µα για την α πό λη ψη του βά σει της προ ϋ πη ρε -
σί ας αυ τής υ ψη λό τε ρου µι σθού γεν νά ται α πό της κα τα θέ σε ως των πι στο ποι η τι -
κών  αυ τών.
Η προ ϋ πη ρε σία των ή δη υ πη ρε τού ντων ερ γα ζο µέ νων, έφ’ ό σον µέ χρι σή µε ρα
δεν έ χουν υ πο βά λει σχε τι κά πι στο ποι η τι κα, α πο δει κνύ ε ται µε δη λώ σεις συ νο -
δευ ό µε νες ε ντός τρι µή νου α πό της δη µο σί ευ σης της α πό φα σης αυ τής µε τα 
α πα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά, ε φαρ µο ζο µέ νων κα τά τα λοι πά α να λό γως των πιο
πά νω δι α τά ξε ων.
Τα πι στο ποι η τι κά προ ϋ πη ρε σί ας, ό ταν λυ θεί η ερ γα σι α κή σχέ ση, ε πι στρέ φο νται
α πό τον ερ γο δό τη στον ερ γα ζό µε νο.

9. Αυ ξά νε ται σε 20 η µέ ρες η ά δει α της παρ. 1 άρ θρο 2 του Ν. 1346/1993 για συµ -
µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών 
εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του
Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το Δ∆η µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι
δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 25ο έ τος της η λι κί ας τους.  Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται
σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά

1
.

10.Λο γι στές και βοη θοί λο γι στών που έ χουν συ µπλη ρώ σει  6 χρό νια υ πη ρε σί ας σε
ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και εί ναι:
α) Κά το χοι τίτ λου σπου δών ε πι πέ δου MASTER ή α ντί στοι χου τίτ λου, ε ντάσ σο -

νται στο α µέ σως ε πό µε νο µι σθο λο γι κό κλι µά κιο α πό της συ µπλη ρώ σε ως του
6ου έ τους υ πη ρε σί ας α πό ε κεί νο στο ο ποί ο θα ε ντάσ σο νταν µε βά ση τα έ τη
υ πη ρε σί ας τους.

β) Κά το χοι δι δα κτο ρι κού δι πλώ µα τος α πό της συ µπλη ρώ σε ως του 6ου έ τους
υ πη ρε σί ας, ε ντάσ σο νται στο µε θε πό µε νο µι σθο λο γι κό κλι µά κιο α πό ε κεί νο
στο ο ποί ο θα ε ντάσ σο νταν µε βά ση τα έ τη υ πη ρε σί ας τους. (Δ∆Α 28/2000)

ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚO  Η/Y

Ει δι κό τη τες  - Κα θο ρι σµός

1.Α να λυ τής
(αα)   Α να λυ τής συ στή µα τος: Εί ναι υ πεύ θυ νος δια τας µε λέ τας α πο δο τι κό τη τος νέ -

ων  ε φαρ µο γών, τον σχε δι α σµόν συ στη µά των και προ τεί νει το α νά λο γον προ -
σω πι κόν, συ σκέ πτε ται µε τά των άλ λων τµη µά των και δί δει συµ βου λάς σχε τι -
κάς µε τα συ στή µα τα και τας δι α δι κα σί ας.
Σχε διά ζει, ορ γα νώ νει και ε λέγ χει τας δρα στη ριό τη τας του τµή µα τος µη χα νο -
γρα φή σε ως.  Συ νερ γά ζε ται µε τά των µη χα νι κών και λοι πών ε πι στη µό νων προς
δι ευ κρί νη σιν ε µπο ρι κών και ε πι στη µο νι κών προ βλη µά των.
Δ∆η µι ουρ γεί µε θό δους λύ σε ών τους, προ ε τοι µά ζει δι α γράµ µα τα ροής µε τας
λύ σεις και βοη θά ή ε πι βλέ πει την δη µι ουρ γί αν των α να λυ τι κών δι α γραµ µά των
εξ αυ τών των δι α γραµ µά των ροής.

1. Βλ. επίσης ΕΓΣΣΕ 2000-2001
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(ββ)  Α να λυ τής: Ε ξε τά ζει µε θο δι κά εν πρό βλη µα, το προσ δι ο ρί ζει δια του δι α χω ρι -
σµού αυ τού, εις τα ε πί µέ ρους προ βλή µα τα, ευ ρί σκει και σχε διά ζει αλ γο ρίθ -
µους και δι α δι κα σί ας δια την αυ το µα το ποί η σίν των, πα ρα κο λου θεί και ε λέγ χει
την δι α δι κα σί αν της ε πι λύ σε ως του προ βλή µα τος.  
Με λε τά τα ε πί µέ ρους δη µι ουρ γού µε να προ βλή µα τα και δί δει λύ σεις.  Με λε -
τά τα υ πάρ χο ντα συ στή µα τα και σχε διά ζει αλ γο ρίθ µους και δι α δι κα σί ας δια
την µη χα νο γρα φι κήν τους ε πέ κτα σιν ή βελ τί ω σιν τους.  Προ ε τοι µά ζει τα TEST
ορ θό τη τος των συ στη µά των, ε τοι µά ζει τας προ δι α γρα φάς της ε φαρ µο γής και
πραγ µα το ποι εί την τεκ µη ρί ω σίν της.

2.  Προ γραµ µα τι στής
Κω δι κο ποι εί και συ ντάσ σει τα προ γράµ µα τα βά σει των προ δι α γρα φών της α να -
λύ σε ως εις α ντί στοι χον γλώσ σαν, προ γραµ µα το ποι εί την τεκ µη ρί ω σιν των προ -
γραµ µά των, των TEST ορ θό τη τος αυ τών, ως και τας µε τα τρο πάς ή βελ τιώ σεις
εις τα προ γράµ µα τα βά σει προ δι α γρα φών α να λύ σε ως.  (131/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

3.  Χει ρι στής Η/Y
Εί ναι ει δι κευ µέ νος να χει ρί ζε ται υ πεύ θυ να και να ε πι κοι νω νεί µε τά του Η λε κτρο -
νι κού Yπολο γι στού (Η.Y.) κα τά την διάρ κει αν της λει τουρ γί ας του και γε νι κά µε -
τά της προ γραµ µα τι ζο µέ νης Η λε κτρο νι κής Μη χα νής.  Φρο ντί ζει δια την λει τουρ -
γί αν του προ γράµ µα τος ή των προ γραµ µά των βά σει προ δι α γρα φών εις τον συ -
γκε κρι µέ νο Η/Y και των πε ρι φε ρει α κών µο νά δων.  Πα ρα κο λου θεί τας κλι µα το λο -
γι κάς συν θή κας του χώ ρου εις τον ο ποί ον ερ γά ζε ται ο Η/Y.  Φρο ντί ζει δια τα αρ -
χεί α των προ γραµ µά των και δε δο µέ νων ως και δια την τρο φο δο σί αν της µη χα -
νής µε τα δε δο µέ να δια την ε πε ξερ γα σί αν.  Προ γραµ µα τί ζει την σχε τι κήν ροήν
των ερ γα σιών του Η/Y.

4.  Δ∆ι α τρη τής
Με τα τρέ πει µε την βοή θει αν του ει δι κού πλη κτρο λο γί ου της Η λε κτρο νι κής Μη χα -
νής τα προς ε πε ξερ γα σί αν υ πό του Η.Y. χει ρό γρα φα στοι χεί α, εις µέ σα κα τα νοη -
τά και α να γνώ σι µα υπ’αυ τών.  Φρο ντί ζει δια τον έ λεγ χον της ροής µε τα τρο πής
των στοι χεί ων και δια τα προ γράµ µµα τα της µη χα νής την ο ποί αν χει ρί ζε ται.
(72/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

Ε πι δό µα τα προ σω πι κού Η/Y
Τα ε πι δό µα τα που χο ρη γού νται βά σει προη γού µε νων ΣΣΕ και Δ∆Α στους ερ γα ζο µέ -
νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα, υ πο λο γί ζο νται ε πί των ε κά στο τε δι α µορ φου µέ -
νων α πό αυ τήν νέ ων βα σι κών η µε ρο µι σθί ων, στα κλι µά κια που α νή κει κά θε ερ γα ζό -
µε νος βά σει των ε τών υ πη ρε σί ας - προ ϋ πη ρε σί ας. (ΣΣΕ 23.3.1994)
1. Στους µι σθω τούς που εί ναι πτυ χιού χοι Α νω τά της Σχο λής χο ρη γεί ται ε πι στη µο νι -

κό ε πί δο µα σε πο σο στό 17%, υ πο λο γι ζό µε νο στους βα σι κούς µη νιαί ους µι σθούς
που δι α µορ φώ νο νται α νά λο γα µε τα χρό νια υ πη ρε σί ας και προ ϋ πη ρε σί ας. Τέ τοι -
ο ε πί δο µα σε πο σο στό 12% χο ρη γεί ται στους πτυ χιού χους ΚΑ ΤΕΕ.  
(95/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Για τις ειδικότητες των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και για τις
οποίες προβλέπονται από παλαιότερες ΣΣΕ ή Δ∆Α, κλαδικές ή
οµοιοεπαγγελµατικές, επιστηµονικά επιδόµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αυτά ορίζονται ενιαία
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σε 18% και 13% αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, οι όροι
και οι προϋποθέσεις, χορήγησης των επιδοµάτων αυτών. (Δ∆Α 43/2002)

2. Α πό 1.1.1989 χο ρη γεί ται σε ό λους τους εγ γά µους µι σθω τούς της συµ βά σε ως
αυ τής, ε πί δο µα γά µου 10% που υ πο λο γί ζε ται στους βα σι κούς µι σθούς.
Το ί διο ε πί δο µα γά µου χο ρη γεί ται στους χή ρους-ες, δι α ζευγ µέ νους-νες, κα θώς
και στις ά γα µες µη τέ ρες, εφ’ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α παι διού ή παι -
διών.  (ΣΣΕ 30.11.1989)

3. Τα κα τώ τα τα ό ρια βα σι κών µη ναί ων µι σθών χει ρι στών - τριών και δι α τρη τών -
τριών, των α πα σχο λου µέ νων εις τους η λε κτρο νι κούς υ πο λο γι στάς προ σαυ ξά νο -
νται µε ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας σε  πο σο στό 15%.  Το ε πί δο µα τού το
υ πο λο γί ζε ται ε πί των ως ά νω βα σι κών µη νιαί ων µι σθών.

4. Στους προ γραµ µα τι στές και α να λυ τές Η/Y, οι ο ποί οι για την ε κτέ λε ση της ερ -
γα σί ας τους χρη σι µο ποι ούν Η/Y, προ σω πι κό υ πο λο γι στή ή τερ µα τι κό, α πα σχο -
λού µε νοι µπρο στά σε ο θό νη ο πτι κής α πει κό νι σης (VDU) συ νο λι κά 4 ώ ρες και
πά νω την η µέ ρα, χο ρη γεί ται α πό 1.8.1993 ε πί δο µα ε ξει δι κευ µέ νης ερ γα σί ας
και αν θυ γι ει νό 5% ε πί του ι σχύ ο ντος ε κά στο τε βα σι κού µι σθού του κλι µα κί ου
τους. (Δ∆Α 19/1993)
Το προ βλε πό µε νο α πό την 19/93 Δ∆Α του O.ΜΕ.Δ∆. ε πί δο µα ε ξει δι κευ µέ νης ερ γα -
σί ας και αν θυ γι ει νό προ γραµ µα τι στών και α να λυ τών Η/Y αυ ξά νε ται α πό 1.8.1994
σε 10% ε πί του βα σι κού µι σθού τον ο ποί ο δι και ού ται ο ερ γα ζό µε νος-η βά σει των
ε τών υ πη ρε σί ας ή πρου πη ρε σί ας του. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν
οι ο ρι ζό µε νες α πό την παρ. 3.1. της 19/93 Δ∆Α του O.ΜΕ.Δ∆. πρου πο θέ σεις χο ρή -
γη σης αυ τού του ε πι δό µα τος. Τα µέ ρη δε σµεύ ο νται να ε ξε τά σουν την εν σω µά -
τω ση αυ τού του ε πι δό µα τος στο µι σθο λό γιο των α ντί στοι χων ει δι κο τή των του
προ σω πι κού Η/Y, στα πλαί σια µί ας γε νι κό τε ρης α νά γκης ε ξορ θο λο γι σµού αυ τού
του µι σθο λο γί ου, κα τά τη δι α πραγ µά τευ ση της ε πό µε νης ΣΣΕ (ΣΣΕ 23.3.1994).

Λοι ποί  ό ροι  Προ σω πι κού Η/Y
1. O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η ρύθ µι ση αυ τή

µειώ νε ται α πό 41 σε 40 ώ ρες α πό 1.4.1983.  
2. Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων πα ρά τον πε ρι ο ρι σµό των ω ρών ερ γα σί ας τους

δεν µειώ νο νται.  (67/83 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

ΓΕ ΝΙ ΚΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ ΓΙΑ O ΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙ Δ∆Ι ΚO ΤΗ ΤΕΣ

1. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές. Α πό 1.1.2000 ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει
υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή προ ϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον δή πο τε
ερ γο δό τη και µε ο ποι α δη πο τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γα σί µων
η µε ρών,  αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή 25 ερ -
γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας. 

2. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών. Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή
κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ -
λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της 
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ΕΓ ΣΣΕ του 1993 έ χουν και οι θε τοί γο νείς παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών.
3. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών. Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/84

σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες
η µέ ρες κατ’  έ τος, ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω.

4. Ά δει α γά µου και γέν νη σης τέ κνου. Η ά δει α γά µου του άρ θρου 6 της ΕΓ ΣΣΕ του
1993 προ σαυ ξά νε ται σε έ ξι (6) ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται ε ξαή µε ρο
και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5) ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο. 
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές.

5. Άδεια συµµετοχής σε εξετάσεις
Σε ε φαρ µο γή του άρ θρου 6 της ΕΓ ΣΣΕ 1994-1995, αυ ξά νε ται σε 20 η µέ ρες η
ά δει α της παρ.1 άρ θρο 2 του Ν.1346/1983 για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των 
ερ γα ζο µέ νων µα θη τών ή σπου δα στών ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο νά δων 
ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ -
νων α πό το Δ∆η µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, εφ’ ό σον οι α νω τέ ρω µα θη τές-
σπου δα στές, δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 25ο έ τος της η λι κί ας τους. Η ά δει α 
αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (ΣΣΕ 23.3.1994).

6. Για τη βελ τί ω ση των συν θη κών προ στα σί ας της ερ γα ζό µε νης µη τέ ρας και τη δι -
ευ κό λυν ση των ερ γα ζο µέ νων γο νέ ων για την α να τρο φή των παι διών ε φαρ µό ζο -
νται οι σχε τι κές δι α τά ξεις των άρ θρων 7-10 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993. (Δ∆.Α. 19/93)
“ Ά δει α µη τρό τη τος (άρθρο 7)

Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τος ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δες. Oκτώ (8) ε βδο µά δες
θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή  η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε -
τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που
εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον το κε τό, ώ στε
να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας
α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις. 

Γο νι κή ά δει α α να τρο φής (άρθρο 8)

. Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον πε νή ντα (50) ά το- 

µα, ε άν : α) έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και β) ο άλ λος γο νέ ας ερ       
γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού ται να λά βει γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού, µε τά τη 
λή ξη της α δεί ας µη τρό τη τος µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών ε τών (3). 

. Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κει α της µπο ρεί να φθά σει έ ως τρι σή µι συ µή νες (3,5)για 
κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη σει ρά προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι
α φε ρο µέ νων δι και ού χων, µέ χρι να κα λυ φθεί πο σο στό 8%, του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην      
ε πι χεί ρη ση για κά θε η µε ρο λο γι α κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των πα ραγρ. 2 έ ως 5    
του άρ θρου 5, του Ν. 1483/84. 

Ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών (άρθρο 9)
Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται, για το θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί δες, που α παι τού νται
για την α να τρο φή του παι διού ε πί χρο νι κό διά στη µα δύο ε τών α πό τον το κε τό, εί τε να δι α κό πτουν την
ερ γα σί ας τους για µία ώ ρα κά θε µέ ρα, εί τε να προ σέρ χο νται αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα
κα τά µία ώ ρα κά θε η µέ ρα. Ύ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας µπο ρεί
να ο ρί ζε ται σε δύο ώ ρες ε πί έ να χρό νο µε τά τον το κε τό. 

Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να ζη τή σει ο άν δρας ε φό -
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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
δε λαµ βά νει την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών.

Το µει ω µέ νο ω ρά ριο για τη φρο ντί δα του παι διού θε ω ρεί ται και α µεί βε ται ως χρό νος ερ γα σί ας.    

Νυ κτε ρι νή ερ γα σία ε γκύ ων γυ ναι κών (άρθρο 10)

. Oι ε πι χει ρή σεις που α πα σχο λούν ερ γα ζό µε νες εί τε µε πλή ρη εί τε µε µε ρι κή α πα σχό λη ση α να λαµ βά 

νουν την υ πο χρέ ω ση κα τά την κα τάρ τι ση των προ γραµ µά των ερ γα σί ας να α πο φεύ γουν την α πα σχό     

λη ση των ε γκύ ων σε νυ κτε ρι νή βάρ δια.

. Σε ο ποι α δή πο τε στιγ µή της ε γκυ µο σύ νης, και ε φό σον η έ γκυ ος το ζη τή σει για λό γους υ γεί ας, θα 

πρέ πει να µε τα κι νεί ται σε θέ ση η µε ρή σι ας α πα σχό λη σης”. (άρθρο 10)

7. Ά δει α µη τρό τη τας. Χο ρη γεί ται µία ε πί πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε -
νες µε τά τον το κε τό. (ά δει α λο χεί ας)
Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται κατλ αυ τόν τον
τρό πο σε  δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες.
Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ
του 1993.

8. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής 
Oι ερ γο δό τες που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση θα πα ρα κρα τούν πο σο στό
2 τοις χι λί οις  α πό τις συ νο λι κές µη νιαί ες α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων, ως συν δι -
κα λι στι κή ει σφο ρά υ πέρ της O µο σπον δί ας Ι δι ω τι κών Yπαλ λή λων Ελ λά δας
(O.Ι.Y.Ε.). Το πο σό που θα προ κύ πτει α πό την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση, κά θε
η µε ρο λο γι α κό τε τρά µη νο και µέ χρι την 15η η µέ ρα του ε πό µε νου µή να µε τά το
τε τρά µη νο, θα κα τα τί θε ται στον τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό της O.Ι.Y.Ε. Oι ερ γα ζό µε -
νοι µπο ρούν µε γρα πτή δή λω σή τους προς την O.Ι.Y.Ε. και τον ερ γο δό τη τους,
να αρ νη θούν την πα ρα πά νω πα ρα κρά τη ση. (Δ∆Α 19/1993)

9. Συνδικαλιστική άδεια
α. Η προ βλε πό µε νη α πό το άρ θρο 17 παρ.2 εδ.γ του Ν.1264/82 συν δι κα λι στι κή

ά δει α για τον Πρό ε δρο, τον Α ντι πρό ε δρο και τον Γε νι κό Γραµ µα τέα του α ντι -
προ σω πευ τι κό τε ρου πρω το βάθ µι ου κλα δι κού σω µα τεί ου µέ λους της O.Ι.Y.Ε.
σε κά θε νο µό χο ρη γεί ται µε πλή ρεις α πο δο χές. (Δ∆Α 19/1993)

β. Στους Πρό ε δρο, Α ντι πρό ε δρο, Γε νι κό Γραµ µα τέα των α ντι προ σω πευ τι κό τε -
ρων Πρω το βαθ µί ων Κλα δι κών Σω µα τεί ων χο ρη γεί ται συν δι κα λι στι κή ά δει α
ά νευ α πο δο χών µέ χρι και 6 η µε ρών (ερ γα σί µων) το µή να. Κα τά τα λοι πά η
ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται µε τους ό ρους του άρ θρου 17 παρ.4 του Ν. 1264/82.
Τυ χόν υ φι στά µε νες ευ νοι κώ τε ρες ρυθ µί σεις και πρα κτι κές για το θέ µα αυ τό
δεν θί γο νται  ού τε µε τα βάλ λο νται µε την πα ρού σα ρύθ µι ση. (Δ∆Α 19/1993)

ΤΕ ΛΙ ΚΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Εβδοµάδα 5 ηµερών
Καθιερώνεται για τους εργαζόµενους που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή
εβδοµαδιαία εργασία πέντε ηµερών, 8ώρου ηµερήσιας απασχόλησης και 40
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ωρών εβδοµαδιαίως θα αµείβεται σύµφωνα µε όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι
και διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (Δ∆Α 39/2004).

2. Εφαρµογή θεσµικών ΕΓΣΣΕ
Oι θεσµικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 ΕΓΣΣΕ (άρθρα 4 έως 11) όπως ισχύει
αποτελούν µέρος της παρούσας και ισχύουν και για τους µισθωτούς που
υπάγονται σ’  αυτή.
“Α πο ζη µί ω ση καταγγελίας συµβάσεων ερ γα το τε χνι τών - τριών (άρθρο 4)

Oι α πο ζη µιώ σεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του 1989
(άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 40 και του
2000-2001 (άρθρο 5), 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

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

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

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

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

Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη          : 95 η µε ρο µί σθια

Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να  έ ως 25 έ τη         : 115 η µε ρο µί σθια

Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη           : 135 η µε ρο µί σθια

Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω               : 150 η µε ρο µί σθια 

(ΣΣΕ 19.7.2002) 

Ετήσια κανονική άδεια (άρθρο 5)

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της
αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως
ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπλήρωµένους. 

Άδεια φροντίδας παιδιού (άρθρο 6)

α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη λήξη
της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά
µία ώρα κάθε ηµέρα.

Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητερών µπορεί να
ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 12  µήνες και σε µία
ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.

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

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

ε. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν
πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές
σχέσεις. 

Μονογονεϊκές οικογένειες (άρθρο 7)

Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στοη άγαµο (η) γονέα, που έχουν την
επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το χρόνο,
πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα,
δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι
δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση
µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά
µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. 

Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοµάθαρσης (άρθρο 8)

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4)
ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη,
δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές.

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθρο 9)

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε
αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. 

Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο της
απεξάρτησης (άρθρο 10)

Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον
αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από τη
υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά.

Προστασία της απασχόλησης ηλικιωµένων εργαζοµένων - ανέργων (άρθρο 11)

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωµένους:

α. Τη συµµετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης - επανειδίκευσης.

β. Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράµµατα νέων θέσεων
εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της
µακροχρόνιας ανεργίας.

2. Δ∆ιατήρηση ρυθµίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι  όροι της 11/2008 Δ∆Α και όλων των
προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα (Δ∆Α 51/2010).

3. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες απ’  αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι
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όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λπ., δε θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 51/2010).

4. Από 1.1.2005 παύει να ισχύει η από 25.4.2005 ΣΣΕ που υπεγράφη µεταξύ της
Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και των: α) Πανελληνίου Συλλόγου
Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών και β) Πανελληνίου Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ύστερα από συµφωνία αυτών που την υπέγραψαν 
(Δ∆Α 23/2005).

5. Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να
χορηγούνται τα λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από
τις προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο
τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες
ρυθµίσεις (ΣΣΕ 12.4.2007 και Δ∆Α 19/2007).

6. Λοιπές ρυθµίσεις
Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσµικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και τις προηγούµενες
αυτής, εφ’ όσον είναι ευνοϊκότερες (ΣΣΕ 12.4.2007 και Δ∆Α 19/2007).
Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να
χορηγούνται τα λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από
τις προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο
τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες
ρυθµίσεις (Δ∆Α 11/2008).
Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα µέρη δύνανται να συστήσουν κοινή οµάδα
εργασίας µε στόχο την κωδικοποίηση σε ενιαίο και πλήρες κείµενο που θα
περιλαµβάνει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, ώστε να προωθηθεί η
διοικητική απλοποίηση και η εγκυρότερη εφαρµογή των όρων από τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα (Δ∆Α 11/2008).

Κοινές Επιτροπές και Πρωτοβουλίες ρυθµίσεων
1. Τα µέρη δύνανται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας να συστήσουν κοινές

επιτροπές και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες έναντι των αρµοδίων αρχών
για κρίσιµα ζητήµατα τα οποία ανέδειξαν στη διάρκεια των µεταξύ τους
διαπραγµατεύσεων όπως: 

2. Η τήρηση των κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων των υπαγοµένων στην
παρούσα ως προϋπόθεσης συµµετοχής (επί ποινή απαραδέκτου) σε
διαγωνισµούς δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων για την παροχή
υπηρεσιών, και την µε κάθε τρόπο καταπολέµηση της υποβολής προσφορών που
συνιστούν “πωλήσεις κάτω του κόστους” το οποίο προβλέπεται από τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε σκοπό την καταπολέµηση της αδήλωτης
εργασίας και του αθέµιτου ανταγωνισµού.

3. Η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων,
εργαζοµένων και ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα για θέµατα
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οργάνωσης της εργασίας χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανάγκη τήρησης της
νοµιµότητας, και κυρίως η ασφάλεια της εργασίας και της παρεχόµενης
υπηρεσίας, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες οργάνωσης της
εργασίας εκάστης ειδικότητας (π.χ. αναλυτική τήρηση βιβλίου δροµολογίων των
οδηγών σχολικών λεωφορείων).

4. Κάθε άλλο ζήτηµα που τα µέρη θεωρούν ότι µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση
της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επιχειρήσεων
και εργαζοµένων µε απλοποίηση διοικητικών ρυθµίσεων και εφαρµογή
ελαχίστων προδιαγραφών, και την ανάπτυξη ισχυρότερων και
αποτελεσµατικότερων εκπροσωπήσεων των µικρών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών που υπάγονται στην παρούσα σε Εθνικό Επίπεδο (Δ∆Α 11/2008).

5. Ταχύρρυθµη εκπαίδευση για την τήρηση µέτρων υγείας και ασφάλειας
Συγκροτείται µικτή επιτροπή για την εκπόνηση συµφωνητικού που θα ρυθµίζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρµογής ταχύρρυθµης εκπαίδευσης των
εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καθαρισµού και απολυµάνσεων, προκειµένουν να
εξασφαλισθεί η τήρηση των προδιαγραφών και των µέτρων υγείας και
ασφάλειας (Δ∆Α 51/2010).
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