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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 ΠΑ ΣΗΣ ΦY ΣΕ ΩΩΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ 

ΠΕ ΤΡΕ ΛΑΙ OY ΚΑΙ Y ΓΡΑ Ε ΡΙ ΩΩΝ

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

1. Η  α πό 19.10.1950  ΣΣΕ
2. Η α πό 17.11.1950 ΣΣΕ
3. Η α πό 1.11.1951 ΣΣΕ
4. Η α πό 5.8.1955  ΣΣΕ
5. Η α πό  16.4.1957 ΣΣΕ
6. Η α πό  21.9.1960 ΣΣΕ
7. Η α πό  1.6.1963 ΣΣΕ
8. Η α πό  5.10.1964 ΣΣΕ
9. H Δ∆.Α. 53/1966 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Α θη νών

10. H Δ∆.Α. 14/1968  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
11. H Δ∆.Α. 4/1970 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
12. H Δ∆.Α. 14/1972 α πο φά σε ως Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Πει ραι ώς
13. H Δ∆.Α. 2/1974 α πο φά σε ως Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
14. Η  α πό 24.4.1975  ΣΣΕ
15. Η  α πό 31.7.1975  ΣΣΕ
16. Η α πό  10.5.1976 ΣΣΕ
17. Η α πό 6.4.1977 ΣΣΕ
18. H Δ∆.Α. 3/1976  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
19. H Δ∆.Α. 25/1978 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
20. H Δ∆.Α.107/1978  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
21. Η  α πό 30.3.1979 ΣΣΕ
22. Η  α πό 14.2.1980 ΣΣΕ
23. Η α πό 20.1.1981 ΣΣΕ
24. Η α πό 29.4.1982 ΣΣΕ
25. Η  α πό 25.10.1983 ΣΣΕ
26. Η α πό 9.7.1984  ΣΣΕ
27. Η α πό 24.4.1985 ΣΣΕ
28. Η α πό 19.5.1986 ΣΣΕ
29. Η α πό  13.5.1987 ΣΣΕ
30. Η α πό 11.5.1988 ΣΣΕ
31. Η α πό 5.6.1989 ΣΣΕ
32. Η  α πό  1.6.1990 ΣΣΕ
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33. Η α πό  13.6.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 35/13.6.1991)
34. Η α πό 7.5.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 33/8.5.1992)
35. Η α πό 25.6.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 50/30.6.1993)
36. Η α πό 10.5.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 60/25.5.1994) (Ι σχύ ει και για το 1995 )
37. H α πό 10.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 84/19.7.1996) (Ι σχύ ει και για το 1997)
38. Η α πό  24.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 98/3.8.1998) (Ι σχύ ει και για το 1999)
39. H α πό 27.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 112/4.8.2000) (Ι σχύ ει και για το 2001)
40. Η από 11.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 77/15.7.2002) (Ισχύει και για το 2003)
41. Η από 1.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 63/15.7.2004) (Ισχύει και για το 2005)
42. Η από 22.9.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 118/26.9.2006) (Ισχύει και για το 2007)
43. Η από 11.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 114/18.9.2008) (Ισχύει και για το 2009)
44. Η α πό 17.12.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 65/29.12.2010)(Ισχύει και για το 2011)

Β.    ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: 
Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Εργαζοµένων στα Πε τρε λαι ο ει δή - Δ∆ιϋ λι στή ρια  και
Χηµική Βιοµηχανία

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ)
Σύν δε σµος Α νω νύ µων Ε ται ρειών και  Ε.Π.Ε.

Γ.    ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις αυτής της ρύθµισης υπάγεται το πάσης φύσεως εργατ/κό, βοηθητικό
και υπαλληλικό προσωπικό, που εργάζεται στην Ελλάδα, σε όλες τις εγκαταστάσεις,
αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των κατά κύριο λόγο
µε την εισαγωγή και εµπορία πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και
υγραερίων, απασχολούµενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνδεόµενο µε αυτές
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δ∆εν υπάγονται στις ρυθµίσεις της
παρούσης πράκτορες, εµπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και
πρατηριούχοι, των παραπάνω επιχειρήσεων που είναι στις επαρχίες και πόλεις
καθώς και τα συνδεόµενα µε αυτούς µε σύµβαση εργασίας πρόσωπα 
(ΣΣΕ 17.12.2010). 
ΩΩς γρα φεί α νο ού νται και τα ε ντός των ε γκα τα στά σε ων ή των ε ντός των α ε ρο λι µέ -
νων σταθ µών ε φο δι α σµού α ε ρο πλά νων λει τουρ γού ντα τοι αύ τα. 
ΩΩς ε πι χει ρή σεις δε πε τρε λαι ο ει δών νο ού νται δια την ε φαρ µο γή της πα ρού σης πά -
σαι αι ε πι χει ρή σεις αι αυ το τε λώς ή ως πα ραρ τή µα τα ε ταί ρων ε πι χει ρή σε ων α σχο -
λού µε ναι κα τά  κύ ρι ον λό γον µε την ει σα γω γήν ή ε µπο ρί αν ή Βι ο µη χα νι κή κα τερ γα -
σία πε τρε λαι ο ει δών προϊ ό ντων εν Ελ λά δι (ΣΣΕ 17.11.1950).
Κα τά τα ξη προ σω πι κού σε κα τη γο ρί ες
Το ερ γα το τε χνι κό προ σω πι κό κα τα τάσ σε ται σε πέ ντε (5) κα τη γο ρίες ως 
εξής:
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α) Εις την Α' Κα τη γο ρί αν

β) Εις την Β' κα τη γο ρί αν

γ) Στην Γ’ κα τη γο ρί α υ πά γο νται:
1.  Εργάτες γενικά.
2.  Μα θη τευ ό µε νοι τεχνίτες, µέχρι να συµπληρώσουν 300 ηµέρες εργασίας από

την ηµεροµηνία πρόσληψης ως µαθητευµόµενοι τεχνίτες. 

δ) Στη Δ∆’ κα τη γο ρί αν υ πά γο νται:
1. Oι  ει δι κευ µέ νοι ερ γά τες δηλαδή εκείνοι που έχουν εργασθεί από την

ηµεροµηνία πρόσληψής τους 100 τουλάχιστον ηµέρες σε µία από τις
ακόλουθες ειδικότητες (ως πετρελαιοεργάτες):
• Συ νερ γεί ο συν δέ σε ως δε ξα µε νο πλοί ων
• Εργατοτεχνίτης δε ξα µε νών
• Γε µι στής - Ζυ γι στής
• Συ νο δός ε µπο ρευ µά των µε τα φε ρο µέ νων δι' αυ το κι νή των
• Α νε φο δι α στής α ε ρο σκα φών
• Πυ ρο σβέ στης
• Φορ το εκ φορ τω ταί φι α λών υ γρα ε ρί ου
• Γε µι σταί φι α λών υ γρα ε ρί ων
• Σφρα γι στής
Οι εργάτες που δεν έχουν συµπληρώσει 100 ηµέρας εργασίας σε µία από τις
παραπάνω ειδικότητες θα υπάγονται στην προηγούµενη τρίτη κατηγορία.

2. Βοη θοί τεχνίτες µετά τη συµπλήρωση 300 ηµερών εργασίας ως
µαθητευόµενοι τεχνίτες και µέχρι συµπληρώσεως 600 ηµερών εργασίας από
την αρχική ηµεροµηνία πρόσληψής τους ή εφόσον προσλαµβάνονται
απευθείας ως βοηθοί τεχνίτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα προσόντα
που απαιτούνται.

ε) Στην Ε' Κα τη γο ρί α υ πά γο νται:
1. Τεχνίτες θεωρούνται οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο σε µία από τις

ακόλουθες ειδικότητες και έχουν συµπληρώσει τον καθοριζόµενο χρόνο
υπηρεσίας που αναφέρεται σαν τεχνίτες και έχουν τα προσόντα που
απαιτούνται:
• Ε φαρ µο στής
• Τορ να δό ρος
• Η λε κτρο συ γκολ λη τής
• Η λε κτρο τε χνί της
• O ξυ γο νο κολ λη τής
• Φα νο ποιός
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• Θερ µα στής
• Μά γει ρος
• Συ ντη ρη τής και βα φείς φι α λών υ γρα ε ρί ων
•  Αµ µο βο λιστής

Σε όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις ως ηµέρες εργασίας θεωρούνται µόνον
οι πραγµατοποιηθείσες ηµέρες εργασίας.
Τόσο οι ειδικευµένοι εργάτες όσοι και οι βοηθοί τεχνίτες υποχρεούνται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε εργασία στις εγκαταστάσεις και ως
απλοί εργάτες όσες φορές δεν υπάρχει ανάγκη απασχόλησης στην ειδικότητα
στην οποία συνήθως απασχολούνται. Στον χρόνο όµως αυτής της απασχόλησης
τους καµµία µείωση των αποδοχών τους, για τον προαναφερόµενο λόγο δεν
επιτρέπεται να υποστούν. 
Όλοι οι εργαζόµενοι που υπάγονται στις κατηγορίες Δ∆’ και Ε’ αυτού του άρθρου
θα αµείβονται µετά από συνεχή συµπληρωµένη πραγµατική υπηρεσία 1 έτους
στην ίδια επιχείρηση µε το 26πλάσιο του ηµεροµισθίου της κατηγορίας τους,
ενώ µετά από 4ετή υπηρεσία θα θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία Δ∆’ του
παρακάτω άρθρου 4 και µετά από 8ετή υπηρεσία στην κατηγορία Ε’ του
παρακάτω άρθρου 4 και θα απολαµβάνουν όπως αυτά που ανήκουν στην
κατηγορία αυτή πρόσωπα, και τα πλεονεκτήµατα παρά τη συνεχιζόµενη
υποχρέωση τους να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, σύµφωνα µε την
κατηγορία στην οποία πράγµατι αυτοί αντίστοιχα υπάγονται (ΣΣΕ 11.9.2008).

Δ∆.    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Τα κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων για όλες τις κατηγορίες που αµείβονται
µε ηµεροµίσθιο, καθορίζονται από 1.1.2008 ως εξής:  

Για τη Γ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας:

Δ∆ιευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόµενα κατώτατα όρια των βασικών

1.1.2008
ευρώ

1.9.2008
ευρώ

0-3 ετών 31,16 32,09
3-6 ετών 32,71 33,69
6-9 ετών 34,14 35,16

9-12 ετών 35,69 36,76
12-15 ετών 36,67 37,77
15-18 ετών 37,54 38,67
18-21 ετών 38,92 40,09
21-24 ετών 39,84 41,03
24-27 ετών 41,40 42,64
27-30 ετών 42,70 43,99
30-33 ετών 44,55 45,88
33+ ετών 45,58 46,95
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Για τη Δ∆’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας:

Για τη Ε’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας:

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 32,97 33,96
3-6 ετών 34,01 35,03
6-9 ετών 35,22 36,28

9-12 ετών 36,20 37,28
12-15 ετών 37,59 38,72
15-18 ετών 38,88 40,04
18-21 ετών 40,13 41,33
21-24 ετών 41,38 42,62
24-27 ετών 42,86 44,15
27-30 ετών 44,04 45,36
30-33 ετών 46,09 47,47
33+ ετών 47,34 48,76

1.1.2008 1.9.2008
0-3 35,08 36,13
3-6 36,04 37,12
6-9 37,32 38,44

9-12 38,54 39,69
12-15 39,90 41,10
15-18 41,08 42,31
18-21 42,21 43,47
21-24 43,38 44,68
24-27 44,93 46,28
27-30 46,16 47,54
30-33 48,27 49,72
33+ 49,57 51,06
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ηµεροµισθίων δεν µπορούν να είναι κατώτερα εκείνων που προβλέπουν οι Εθνικές
Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης εφαρµογής αποφάσεις
που καθορίζονται µέσω του ΟΜΕΔ∆.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφορών και φορτηγών αυτοκινήτων
εγκαταστάσεων και αερολιµένων για τους οποίους τα κατώτατα όρια των βασικών
µισθών καθορίζονται από 1.1.2008 ως εξής, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

Το υ παλ λη λι κό κα το βοη θη τι κό προ σω πι κό, καθώς και το εργατοτεχνικό
προσωπικό του άρθρου 4 που έχει υπαλληλική ιδιότητα κατατάσσεται σε δέκα
κατηγορίες όπως καθορίζονται παρακάτω, ανάλογα µε την κάθε παρεχόµενη
εργασία, δηλ.: 

α) Στην Α’  κα τη γο ρί α

β) Στην Β’  κα τη γο ρί α

γ) Στη Γ’  κα τη γο ρί α

δ) Στη Δ∆’ κα τη γο ρί α: ε λε γκτές-µε τρη τές και ζυ γι στές βυ τι ο φό ρων, βοη θοί α πο θη -
κάρι ων και α πο θη κά ρι οι των δευ τε ρε ου σών α πο θη κών στις ε γκα τα στά σεις.

ε) Στην Ε’ κα τη γο ρί α: φύ λα κες, νυ κτο φύ λα κες, µε τρη τές δε ξα µε νών, κα τώ τε ροι
τε χνι κοί, α δει ού χοι χει ρι στές α νυ ψω τι κών µη χα νη µά των, ει δι κοί ε λε γκτές πύ λης
στις ε γκα τα στά σεις και οι ε πι κε φα λείς της ο µά δας πα ρα γω γής και φορ τώ σε ων.

στ) Στην ΣΤ’ κα τη γο ρί α: Α πο θη κά ρι οι κυ ρί ων α πο θη κών, χει ρι στές α νυ ψω τι κών 
µη χα νη µά των και οι ε πι κε φα λείς ο µά δας πα ρα γω γής και φόρ τω σης µετά τη
συ µπλή ρω ση 4ε τούς υ πη ρε σί ας στην ίδια ε πι χεί ρη ση, καθώς και οι φύ λα κες/νυ -
κτο φύ λα κες, µε τρη τές δε ξα µε νών και ει δι κοί ε λε γκτές πύ λης µε τά την συ µπλή -
ρω σιν 8ε τούς υ πη ρε σί ας στη ίδια ε πι χεί ρη ση.

ζ) Στη ΣΤ’  (1) κα τη γο ρί α: Μη χα νι κοί γκα ράζ, µη χα νο δη γοί, πρα κτι κοί µη χα νι κοί,
τε χνί τες συ νερ γεί ου α ντ λιών, ε φό σον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο
σύµφωνα µε το νόµο. Τε χνί τες γενικά που έ χουν συ µπλη ρώ σει του λά χι στον 
8ε τή υ πη ρε σία σαν τεχνίτες στην ι δί α ε πι χεί ρη ση ή έ χουν 4ε τή υ πη ρε σία σαν
τε χνί τες στην ι δία ε πι χεί ρη ση και εί τε ά δει α ε ξα σκή σε ως ε παγ γέλ µα τος εί τε

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 893,68 920,49
3-6 ετών 928,38 956,23
6-9 ετών 693,09 991,98

9-12 ετών 997,79 1027,72
12-15 ετών 1037,55 1068,68
15-18 ετών 1074,61 1106,85
18-21 ετών 1113,00 1146,39
21-24 ετών 1152,75 1187,34
24-27 ετών 1203,44 1239,55
27-30 ετών 1246,43 1283,82
30-33 ετών 1312,49 1351,87
33+ ετών 1358,60 1399,36
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πτυ χίο Μέ σης Τε χνι κής σχο λής α να γνω ρι σµέ νης α πό το Yπουρ γεί ο Παι δεί ας,
καθώς και οι α πο θη κά ρι οι κυ ρί ων α πο θη κών, χει ρι στές α νυ ψω τι κών µη χα νη µά -
των και οι ε πι κε φα λείς ο µά δας πα ρα γω γής και φόρτωσης µε τά τη συ µπλή ρω -
ση 8ε τούς υ πη ρε σί ας στην ίδια ε πι χεί ρη ση, κα θώς και φύ λα κες/νυ κτο φύ λα κες,
µε τρη τές δε ξα µε νών και ει δι κοί ε λε γκτές πύ λης, µε τά τη συ µπλή ρω ση 12ε τούς
υ πη ρε σί ας στην ίδια  επι χεί ρη ση.

η) Στη Ζ’ κατηγορία: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως ως και
Προϊστάµενοι βάρδιας αεροδροµίου. Μηχανικοί γκαράζ, µηχανοδηγοί,
πρακτικοί µηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών εφόσον έχουν αποκτήσει
άδεια ή πτυχίο σύµφωνα µε το νόµο καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται
από το άρθρο 3 της παρούσης, µετά τη συµπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας στην
ίδια επιχείρηση. Τεχνίτες γενικά µετά τη συµπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην
ίδια επιχείρηση καθώς και αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειριστές
ανυψωτικών µηχανηµάτων και οι επικεφαλείς οµάδας παραγωγής και
φόρτωσης µετά τη συµπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται οι φύλακες/νυχτοφύλακες, µετρητές δεξαµενών
και ειδικοί ελεγκτές πύλης µετά τη συµπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια
επιχείρηση.

θ) Στη Ζ(1) κατηγορία: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως,
Προϊστάµενοι βάρδιας αεροδροµίου, µηχανικοί γκαράζ, µηχανοδηγοί,
πρακτικοί µηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών µε άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες
είτε µε άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος είτε µε πτυχίο τουλάχιστον µέσης
τεχνικής σχολής αναγνωρισµένης από αρµόδιο κρατικό φορέα υπό την
προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά µε την άδεια ή τις σπουδές τους,
καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσας, µετά
τη συµπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση καθώς και
φύλακες/νυχτοφύλακες, επικεφαλείς οµάδας παραγωγής και φόρτωσης,
αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων, µετρητές
δεξαµενών, ελεγκτές πύλης µετά τη συµπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας στην ίδια
επιχείρηση.

ι) Στη Ζ(2) κατηγορία Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως καθώς και
Προϊστάµενοι βάρδιας αεροδροµίου µετά τη συµπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας
στην ίδια επιχείρηση. Μηχανικοί γκαράζ, µηχανοδηγοί, πρακτικοί µηχανικοί,
τεχνίτες συνεργείου αντλιών µε άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε µε άδεια
εξασκήσεως επαγγέλµατος είτε µε πτυχίο τουλάχιστον µέσης τεχνικής σχολής
αναγνωρισµένης από αρµόδιο κρατικό φορέα υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν
καθήκοντα σχετικά µε την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό
που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσας, µετά τη συµπλήρωση 23ετούς
υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. 
Το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών Δ∆-ΣΤ θα αµείβεται εκτός αν
διαφορετικά κατά το ευνοϊκότερο ορίζεται, από άλλες διατάξεις αυτής της
ρύθµισης µετά τη συµπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, µε
βάση το αντίστοιχο κλιµάκιο της αµέσως επόµενης κατηγορίας από εκείνη στην
οποία πράγµατι ανήκει, µετά δε τη συµπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια
επιχείρηση µε βάση το αντίστοιχο κλιµάκιο της µεθεπόµενης κατηγορίας από
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εκείνη στην οποία πράγµατι ανήκει. Επίσης το προσωπικό του άρθρου 2 το
υπαγόµενο στην κατηγορία Δ∆ θα αµείβεται µετά από συνεχή συµπληρωµένη
πραγµατική υπηρεσία 13 ετών στην ίδια επιχείρηση σύµφωνα µε τη ΣΤ’
κατηγορία του άρθρου 4 και το προσωπικό το υπαγόµενο στην κατηγορία Ε’ θα
αµείβεται µετά από συνεχή συµπληρωµένη πραγµατική υπηρεσία 12 ετών στην
ίδια επιχείρηση σύµφωνα µε την ΣΤ’ κατηγορία του άρθρου 4 από 1.1.2004,
µετά δε τη συµπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση σύµφωνα µε
την κατηγορία ΣΤ1 του άρθρου 4 από 1.1.2005 και µετά τη συµπλήρωση
26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση σύµφωνα µε τη Ζ µισθολογική
κατηγορία του ίδιου άρθρου.

ια) Ε πί σης στη Ζ(2) κατηγορία Επικεφαλής οµάδας παραγωγής και φορτώσεων,
αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών µηχανηµάτων, µετρητές
δεξαµενών, φύλακες, νυχτοφύλακες και ελεγκτές πύλης µετά την συµπλήρωση
26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, µε την προϋπόθεση ότι κατά τη
διάρκεια του 1998 βρίσκονται στη Ζ1 κατηγορία

Τα  κα τώ τα τα ό ρια βα σι κών µι σθών του προ σω πι κού που α να φέ ρε ται στο προη γού -
µε νο άρ θρο 4 κα θο ρί ζο νται για κάθε κατηγορία από 1.1.2008 ως εξής: 
α) Για τη Δ∆’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

β) Για την Ε’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 853,68 879,29
3-6 ετώ 890,95 917,68
6-9 ετών 922,75 950,44

9-12 ετών 956,93 985,64
12-15 ετών 990,40 1020,11
15-18 ετών 1016,20 1046,69
18-21 ετών 1042,67 1073,95
21-24 ετών 1069,83 1101,92
24-27 ετών 1106,00 1139,18
27-30 ετών 1134,82 1168,86
30-33 ετών 1185,92 1221,50
33+ ετών 1216,25 1252,74
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γ) Για τη ΣΤ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

δ) Για τη ΣΤ’ (1) κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 866,57 892,57
3-6 ετών 903,72 930,83
6-9 ετών 926,23 954,02

9-12 ετών 963,60 992,50
12-15 ετών 1002,09 1032,15
15-18 ετών 1031,04 1061,98
18-21 ετών 1067,46 1099,48
21-24 ετών 1098,31 1131,26
24-27 ετών 1138,72 1172,88
27-30 ετών 1171,62 1206,77
30-33 ετών 1227,02 1263,83
33+ ετών 1261,85 1299,71

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 869,68 895,77
3-6 ετών 915,45 942,91
6-9 ετών 945,27 973,63

9-12 ετών 987,95 1017,59
12-15 ετών 1023,64 1054,35
15-18 ετών 1061,74 1093,59
18-21 ετών 1095,39 1128,25
21-24 ετών 1132,46 1166,43
24-27 ετών 1177,31 1212,63
27-30 ετών 1214,63 1251,07
30-33 ετών 1274,67 1312,91
33+ ετών 1314,39 1353,83

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 893,68 920,49
3-6 ετών 928,38 956,23
6-9 ετών 963,09 991,98

9-12 ετών 997,79 1027,72
12-15 ετών 1037,55 1068,68
15-18 ετών 1074,61 1106,85
18-21 ετών 1113,00 1146,39
21-24 ετών 1152,75 1187,34
24-27 ετών 1203,44 1239,55
27-30 ετών 1246,43 1283,82
30-33 ετών 1312,49 1351,87
33+ ετών 1358,60 1399,36
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Δ∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αναγραφόµενοι βασικοί µισθοί της κατηγορίας ΣΤ(1)
δεν µπορούν να είναι κατώτεροι του 26πλασίου του συµβαστικού ηµεροµισθίου της
κατηγορίας Ε’ του άρθρου 2 της παρούσας.

ε) Για τη Ζ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

Το προσωπικό που αµειβόταν στις 31.12.1995 µε τη Ζ’ κατηγορία αµείβεται από
1.1.1998 σύµφωνα µε τη Ζ1 κατηγορία. Παροµοίως το προσωπικό που αµειβόταν
στις 31.12.96 στη Ζ κατηγορία αµείβεται από 1.1.1999 σύµφωνα µε τη Ζ1 κατηγορία.

Σηµειώνεται ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εργαζοµένους που
προσελήφθησαν ή µετατάχθηκαν στην κατηγορία Ζ µετά τις παραπάνω
ηµεροµηνίες αντιστοίχως  (δηλαδή 1995-1996).

στ)Για τη Ζ’ (1) κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 912,04 939,40
3-6 ετών 953,86 982,48
6-9 ετών 988,81 1018,47

9-12 ετών 1026,28 1057,06
12-15 ετών 1068,10 1100,14
15-18 ετών 1107,23 1140,44
18-21 ετών 1147,79 1182,22
21-24 ετών 1189,83 1225,53
24-27 ετών 1243,24 1280,54
27-30 ετών 1288,78 1327,44
30-33 ετών 1357,52 1398,25
33+ ετών 1406,46 1448,66

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 958,20 986,94
3-6 ετών 1008,78 1039,05
6-9 ετών 1040,96 1072,18

9-12 ετών 1078,00 1110,34
12-15 ετών 1119,71 1153,30
15-18 ετών 1156,91 1191,62
18-21 ετών 1194,10 1229,93
21-24 ετών 1232,20 1269,17
24-27 ετών 1281,26 1319,70
27-30 ετών 1322,12 1361,79
30-33 ετών 1385,84 1427,41
33+ ετών 1429,36 1472,24
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ζ) Για τη Ζ’ (2) κατηγορία ως εξής και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

Δ∆ιευκρινίζεται ότι οι µεταταχθέντες και οι τυχόν µετατασσόµενοι από το άρθρο 2
της παρούσης κατηγορίας σε άλλη κατηγορία εκ των υπαγοµένων στα άρθρα 3 και
4 της παρούσης καθώς και οι θεωρούµενοι ότι ανήκουν εις την κατηγορία Δ∆’, Ε’ και
ΣΤ’ του ίδιου άρθρου 4 θα απολαµβάνουν στο εξής τις αποδοχές της κατηγορίας
εκείνης, οι οποίες στο σύνολό τους θα είναι κάθε φορά για το µισθωτό οι
ευνοϊκότερες.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω κατώτατα όρια µισθών του
αναφερόµενου άρθρου 5, δεν µπορούν να είναι κατώτερα από τα καθοριζόµενα από
τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ή όµοιας εκτάσεως
εφαρµογής, αποφάσεις που καθορίζονται µέσω του ΟΜΕΔ∆.
Τα κατώτατα όρια µηνιαίων µισθών του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού
γραφείων του άρθρου 6 που υπάγεται στην από 17.11.1950 ΣΣΕ, όπως
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα, καθορίζονται για κάθε κατηγορία
από 1.1.2008, ως εξής: 

α) Υπάλληλοι Γραφείων και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 986,83 1016,44
3-6 ετών 1038,93 1070,10
6-9 ετών 1072,07 1104,24

9-12 ετών 1110,23 1143,53
12-15 ετών 1153,64 1188,25
15-18 ετών 1191,97 1227,73
18-21 ετών 1230,29 1267,20
21-24 ετών 1269,54 1307,62
24-27 ετών 1319,69 1359,28
27-30 ετών 1361,78 1402,64
30-33 ετών 1426,76 1469,56
33+ ετών 1471,60 1515,74

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 899,18 926,15
3-6 ετών 948,30 976,74
6-9 ετών 996,23 1026,12

9-12 ετών 1050,66 1082,18
12-15 ετών 1111,92 1145,28
15-18 ετών 1172,67 1207,85
18-21 ετών 1243,52 1280,83
21-24 ετών 1311,45 1650,79
24-27 ετών 1402,40 1444,47
27-30 ετών 1479,00 1523,37
30-33 ετών 1589,76 1637,45
33+ ετών 1675,43 1725,70
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β) Δ∆ακτυλογράφοι - Τηλεφωνητές και ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας: 

γ) Βοηθητικό προσωπικό (πλην καθαριστών και καθαριστριών) και ανάλογα µε τα
χρόνια υπηρεσίας: 

δ) Καθαριστές-καθαρίστριες (απασχολούµενοι κατά πλήρες ωράριο της
παρούσης) και
ανάλογα µε τα
χρόνια υπηρεσίας: 

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ
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1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 904,43 931,57
3-6 ετών 944,62 972,96
6-9 ετών 986,61 1016,21

9-12 ετών 1043,28 1074,58
12-15 ετών 1093,56 1126,37
15-18 ετών 1142,15 1176,41
18-21 ετών 1193,04 1228,83
21-24 ετών 1246,69 1284,09
24-27 ετών 1314,88 1354,33
27-30 ετών 1375,84 1417,12
30-33 ετών 1460,79 1504,61
33+ ετών 1528,19 1574,04

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 871,87 898,02
3-6 ετών 909,24 936,52
6-9 ετών 936,91 965,01

9-12 ετών 974,71 1003,95
12-15 ετών 1013,54 1043,95
15-18 ετών 1044,39 1075,72
18-21 ετών 1081,26 1113,70
21-24 ετών 1114,17 1147,59
24-27 ετών 1156,87 1191,58
27-30 ετών 1192,08 1227,84
30-33 ετών 1249,88 1287,38
33+ ετών 1287,26 1325,88

1.1.2008 1.9.2008
0-3 ετών 854,48 880,11
3-6 ετών 891,78 918,53
6-9 ετών 927,20 955,02

9-12 ετών 961,55 990,39
12-15 ετών 994,97 1024,82
15-18 ετών 1022,57 1053,25
18-21 ετών 1050,94 1082,47
21-24 ετών 1080,10 1112,50
24-27 ετών 1118,57 1152,13
27-30 ετών 1149,60 1184,09
30-33 ετών 1203,02 1239,11
33+ ετών 1235,80 1272,88
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Προϋπηρεσία
Για τον υπολογισµό των παραπάνω καθοριζοµένων βασικών µηνιαίων µισθών και
ηµεροµισθίων των άρθρων 2,3,4,5, και 6 της ΣΣΕ, ως προϋπηρεσία εν προκειµένω
νοείται η συνολική υπηρεσία σε οποιαδήποτε ειδικότητα, ιδιότητα ή κατηγορία σε
κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα, οργανισµό, ίδρυµα ή Ν.Π.Δ∆.Δ∆. και γενικά σε
οποιοδήποτε εργοδότη µε τον οποίο είχαν σχέση µίσθωσης εξαρτηµένης εργασίας,
για όσους απασχολούνται µέχρι και την 25.10.1983 σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών
και υγραερίων.
Η προϋπηρεσία των παραπάνω µισθωτών αποδεικνύεται από τα ασφαλιστικά τους
βιβλιάρια της κύριας ασφάλισης.
Η ισχύς των διατάξεων των δύο (2) παραπάνω αναφεροµένων παραγράφων αρχίζει
από 1.1.1983. Εξάλλου οι διατάξεις αυτές επεκτείνονται και εφαρµόζονται από
1.1.2008 και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και
υγραερίων µέχρι 31.12.1997, και από 1.1.2009 σε όσους απασχολούνται σε
επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων µέχρι 31.12.1999.
Για τους λοιπούς δε, ως προϋπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία σε οποιαδήποτε
ειδικότητα, ιδιότητα ή κατηγορία παρά την αυτή ή άλλη στην Ελλάδα ή αλλοδαπή
όµοια επιχείρηση πετρελαιοειδών και υγραερίων, καθώς και η υπηρεσία σε συναφή
ειδικότητα σε κάθε άλλη επιχείρηση, οργανισµό, ίδρυµα ή Ν.Π.Δ∆.Δ∆. και γενικά σε
οποιοδήποτε εργοδότη µε τον οποίο είχαν σχέση µίσθωσης εξαρτηµένης εργασίας.
Η προϋπηρεσία των παραπάνω µισθωτών αποδεικνύεται µε τα ασφαλιστικά τους
βιβλιάρια κύριας ασφάλισης και η ειδικότητα µε τις σχετικές βεβαιώσεις των
προηγούµενων εργοδοτών.
Εξάλλου, για όσους απασχολούνται µέχρι και την 25.10.83, και από 1.1.2008 µέχρι
και την 31.12.2008 και από 1.1.2009 µέχρι και την 31.12.2009 σε επιχειρήσεις
πετρελαιοειδών και υγραερίων, ως προϋπηρεσία νοείται και η εκτός Ελλάδος
διανυθείσα εφόσον αποδεικνύεται µε τα ασφαλιστικά βιβλιάρια της κύριας
ασφάλισής τους  (ΣΣΕ 11.9.2008).
Κατώτατα όρια αποδοχών 2008
Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 2,3,5 και 6 όπως
εµφανίζονται στους αντίστοιχους πίνακες έχουν αυξηθεί την 1.1.2008 και 1.9.2008
ως εξής:
1. την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,45%
2. την 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,0%
Εφόσον ο επίσηµος  µέσος δείκτης τιµών καταναλωτή (Δ∆ΤΚ) του έτους 2008 είναι
αυξηµένος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4%, τότε τα κατώτατα όρια των βασικών
µισθών και ηµεροµισθίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2008 θα
αναπροσαρµοσθού την 1.1.2009 κατά το υπερβάλλον του 4% ποσοστό αλλά όχι
περισσότερο από 0,5% (ΣΣΕ 11.9.2008).
Κατώτατα όρια αποδοχών 2009
Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών και ηµεροµισθίων των άρθρων 2,3,5 και 6 όπως
θα έχουν τυχόν διαµορφωθεί την 1.1.2009 σύµφωνα µε τα ως άνω προβλεπόµενα,
θα αυξηθούν περαιτέρω από την 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%.
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Εφ’ όσον ο επίσηµος µέσος δείκτης τιµών καταναλωτή (Δ∆.Τ.Κ.) του έτους 2009 είναι
αυξηµένος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4%, τότε τα κατώτατα όρια των βασικών
µισθών και ηµεροµισθίων όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 θα
αναπροσαρµοσθούν την 1.1.2010 κατά το υπερβάλλον του 4% ποσοστό αλλά όχι
περισσότερο από 0,5% (ΣΣΕ 11.9.2008).
Υπολογισµός επιδοµάτων
Τα χρηµατικά επιδόµατα που προβλέπονται από την παρούσα, αναπροσαρµόζονται
από 1.1.2008 και 1.9.2008 και από 1.5.2009, εάν δεν αναφέρεται ειδικότερη ρύθµιση
κατά περίπτωση, κατά το αυτό ποσοστό που αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα όρια
βασικών µισθών και ηµεροµισθίων (ΣΣΕ 11.9.2008).

Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2012
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2009, βάσει της από 11.9.2008 ΣΣΕ
(Π.Κ. 114/18.9.2008), εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011.
Οι βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως  θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011
κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού για το έτος 2010.
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού
για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised
index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται
από τη Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος
άρθρου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο
εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) (ΣΣΕ 17.12.2010).

ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ

1. Επίδοµα γάµου
Σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα άντρες και γυναίκες, χορηγείται επί των
ως άνω καθοριζοµένων βασικών µηνιαίων µισθών ή ηµεροµισθίων επίδοµα συζύγου
σε ποσοστό 10%.
Το παραπάνω εκ ποσοστό 10% επίδοµα συζύγου παρέχεται έστω και εάν ο/η έτερος
των συζύγων εργάζεται η συνταξιοδοτείται από το Δ∆ηµόσιο ή από οποιασδήποτε
µορφής Ασφαλιστικό Οργανισµό και δε διακόπτεται σε περίπτωση χηρείας. Το
επίδοµα συζύγου δε θα διακόπτεται επίσης, σε περίπτωση διαζεύξεως του
εργαζοµένου ή της εργαζοµένης, µε τη ρητή προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος ή
η ενδιαφερόµενη θα προσκοµίσει γραπτώς αποδεικτικά στοιχεία µε τα οποία θα

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Π
ΕΤ

Ρ
ΕΛ

Α
ΙO

ΕΙ
Δ∆

ΩΩ
Ν

15



τεκµηριώνεται ότι έχει την αποκλειστική επιµέλεια των ανηλίκων παιδιών. Με αυτά
τα αποδεικτικά στοιχεία και τις προϋποθέσεις, το επίδοµα συζύγου επεκτείνεται και
στις περιπτώσεις των ανύπαντρων µητέρων, που εργάζονται σε επιχειρήσεις
πετρελαιοειδών και υγραερίων, χωρίς να χορηγείται αθροιστικά στην περίπτωση
πραγµατοποίησης µεταγενέστερου γάµου.
Εξυπακούεται ότι το παραπάνω επίδοµα είναι άσχετο από τα µέσω του Δ∆ΛΟΕΜ
ενδεχοµένων καταβαλλόµενα οικογενειακά επιδόµατα στους δικαιούχους
εργαζόµενους γονείς (ΣΣΕ 11.9.2008).
2. Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 
Στους Ταµίες και Εισπράκτορες που έχουν ως αποκλειστική και µόνον απασχόληση
την είσπραξη και πληρωµή ως και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων του
Ταµείου, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού µαζί µε άλλους Ταµίες, χορηγείται
επίδοµα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% υπολογιζόµενο πάνω στους
βασικούς µηνιαίους µισθούς, που προβλέπονται από αυτή τη ρύθµιση 
(ΣΣΕ 24.4.1975, ΣΣΕ 11.9.2008).
3. Ειδικό επίδοµα
Στους οδηγούς των ρυµουλκούµενων ή ηµιρυµουλκούµενων ή επικαθήµενων
ρυµουλκούµενων αυτοκινήτων µε τα οποία µεταφέρονται υγρά καύσιµα σε χύµα και
ξηρό φορτίο θα καταβάλλεται ειδικό επίδοµα σε ποσοστό 20% υπολογιζόµενο επί
των βασικών µισθών της κατηγορίας των οδηγών, που προβλέπονται από την
παρούσα. Το επίδοµα αυτό θα καταβάλλεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων µικτού
βάρους πάνω από δέκα (10) τόνους παντός φορτίου. Το αυτό επίδοµα θα
καταβάλλεται και στους οδηγούς µηχανηµάτων εδάφους ανεφοδιασµού
αεροσκαφών (HYDRANT DISPENSERS)
Δ∆ιευκρινίζεται ότι το παραπάνω επίδοµα δε θα καταβάλλεται αθροιστικά σε τυχόν
περιπτώσεις οδήγησης οχηµάτων που εµπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες
και ότι το επίδοµα αυτό από της καθιέρωσής του ως τακτικού επιδόµατος µε την
από 20.1.1981 ΣΣΕ (Υ.Α. 11332/81 - ΦΕΚ Β94/22.2.81) αποτελεί τµήµα των τακτικών
αποδοχών, όπως και όλα τα άλλα πάγια επιδόµατα που προβλέπονται από την
παρούσα.
Οι εταιρείες αναλαµβάνουν για τους οδηγούς που απασχολούν, την κάλυψη όλων
των εξόδων (µετακίνησης, διαµονής, σίτισης, παράβολα, εκπαίδευση κ.λπ.), σχετικά
µε την επέκταση διπλωµάτων και ανανέωση ΑDR (ΣΣΕ 11.9.2008).
4.Επιστηµονικό επίδοµα
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστηµιακής ή άλλης ισότιµης Ανώτατης
σχολής της χώρας ή της Αλλοδαπής χορηγείται επιστηµονικό επίδοµα σε ποσοστό
20% και θα υπολογίζεται επί των βασικών µηνιαίων µισθών, που προβλέπονται από
την παρούσα. Για τους πτυχιούςχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που υπάγονται από την αρχή και
όχι από µετάταξη στις κατηγορίες Ε’ (εξαιρουµένων των φυλάκων) ΣΤ, ΣΤ1 και Ζ’
του άρθρου 4 καθώς και για τους υπαγόµενους στο άρθρο 6 χορηγείται ειδικό
επίδοµα σε ποσοστό 10% µηνιαίως, υπολογιζόµενο επί των βασικών µηνιαίων
µισθών, που προβλέπονται από την παρούσα. Παροµοίως το παραπάνω επίδοµα
επεκτείνεται και σε πτυχιούχους του Σιβιτανίδειου καθώς και των Σχολών
Εµπορικού Ναυτικού, εφ’ όσον το πτυχίο αναγνωρίζεται ως ισότιµο µε των ΤΕΙ (ΣΣΕ
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11.9.2008).
5. Επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας
Το προβλεπόµενο, µε την απόφαση 3/76 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθήνας, επίδοµα ειδικών
συνθηκών, εργασίας, όπως έχει συµφωνηθεί να επεκταθεί και στους χώρους των
αεροδροµίων των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών και στις επιχειρήσεις
υγραερίων, ανέρχεται για το προσωπικό των εγκ/σεων και σταθµών ανεφοδιασµού
αερολιµένων, πλην των εις την περιοχή Αττικής εργαζοµένων στις εγκαταστάσεις
υγραερίων, σε ποσοστό 28%.1

Όσον αφορά στο προσωπικό των εγκαταστάσεων Υγραερίων Περιοχής Αττικής το
παραπάνω επίδοµα θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των βασικών
µηνιαίων µισθών και ηµεροµισθίων, που προβλέπονται από την παρούσα 
(ΣΣΕ 11.9.2008).
6. Ειδικό επίδοµα για τις εγκαταστάσεις και σταθµούς ανεφοδιασµού
αερολιµένων
Το προσωπικό το απασχολούµενο στις εγκαταστάσεις και σταθµούς ανεφοδιασµού
αερολιµένων των Εταιριών δικαιούνται ειδικού επιδόµατος µηνιαίως ευρώ 82,76
από 1.1.2008 και ευρώ 85,24 από 1.9.2008 για όσο χρόνο και µόνον θα εργάζεται
στις παραπάνω εγκαταστάσεις και σταθµούς και εφόσον η εκεί υπηρεσία του θα
υπερβεί τη διάρκεια του ενός µήνα. Στο παραπάνω ποσό έχουν ενσωµατωθεί όλα τα
αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από
1.5.1982 µέχρι και την 31.12.1990, καθώς και οι πρόσθετες αύξησεις του 1,2% που
χορηγήθηκε την 1.1.1988 και του 2,5% που συµφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από
1.1.1990 (ΣΣΕ 11.9.2008).
Στο προβλεπόµενο από το άρθρο 9 της από 5.8.1955 ΣΣΕ προβλεπόµενο ειδικό
επίδοµα προσωπικού του εργαζόµενου στους αερολιµένες, αναπροσαρµόζεται σε
ευρών 1,32 από 1.1.2008 και ευρώ 1µ,36 από 1.9.2008 για κάθε ηµέρα πραγµατικής
εργασίας. Στο παραπάνω ποσό έχουν ενσωµατωθεί όλα τα αντιστοιχούντα,
ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1.5.982 µέχρι
και την 31.12.1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την
1.1.1988 και του 2.5% που συµφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1.1.990 
(ΣΣΕ 11.9.2008).
7. Επίδοµα συσσιτίου
Η υπό του άρθρου 12 της από 5.8.1955 ΣΣΕ όπως συµπληρώθηκε δια του άρθρου
12 της από 31.7.1975 ΣΣΕ προβλεποµένη εισφορά των επιχειρήσεων για την
παρασκευή συσσιτίου για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας και κατά εργαζόµενο
αναπροσαρµόζεται σε ευρώ 4,13 από 1.1.2008 και ευρώ 4,25 από 1.9.2008.
Στο παραπάνω ποσό περιλαµβάνεται και το εκ µιας (1) δραχµής επίδοµα άρτου που
καταβάλλεται στους έγγαµους ηµεροµίσθιους εργάτες. Όπου από δικαιολογηµένη
αιτία δεν παρασκευάζεται συσσίτιο καθώς και όταν, για υπηρεσιακούς λόγους, οι
εργαζόµενοι αδυνατούν να πάρουν το συσσίτιο τους στους τόπους εργασίας τους,
θα λαµβάνουν από 1.1.1990 το εκάστοτε προβλεπόµενο αντίτιµο συσσιτίου σε
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χρήµα το οποίο θα είναι αυξηµένο κατά 50% για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας
τους. Το επίδοµα συσσιτίου χορηγείται σε όλους τους εργαζοµένους σε παντός
είδους εγκαταστάσεις ή αποθήκες ή σταθµούς ανεφοδιασµού της επιχείρησης. 
Στα παραπάνω ποσά έχουν ενσωµατωθεί όλα τα αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και
τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1.5.1982 µέχρι και την
31.12.1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την
1.1.1988 και του 2,5% που συµφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1.1.1990 
(ΣΣΕ 11.9.2008).
8. Ειδικό επίδοµα για ναυτικής φύσεως εργασίες
Σε όλο το προσωπικό των άρθρων 2 και 4 της ΣΣΕ, το απασχολούµενο σε καθαρά
ναυτικής φύσης εργασίες εντός των εγκαταστάσεων, θα  καταβάλλεται ειδικό
επίδοµα σε ευρώ 1,21  από 1.1.2008 και ευρώ 1,25 από 1.9.2008 την ηµέρα για κάθε
ηµέρα πραγµατικής εργασίας, εκτός αν ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε µια
επιχείρηση υψηλότερο ανάλογο επίδοµα (ΣΣΕ 11.9.2008).
9. Ειδικό επίδοµα µηχανήµατος ΦΟΡΚ ΛΙΦΤ ΤΡΑΚ
Στο προσωπικό των άρθρων 2 και 4 της ΣΣΕ, που χειρίζεται ανυψωτικά µηχανήµατα
ΦΟΡΚ ΛΙΦΤ ΤΡΑΚ, θα καταβάλλεται ειδικό επίδοµα σε ευρώ 1,93 από 1.1.2008 και
ευρώ 1,99 από 1.9.2008 την ηµέρα για κάθε ηµέρα πραγµατικής εργασίας, εκτός αν
ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε µια επιχείρηση υψηλότερο ανάλογο επίδοµα
(ΣΣΕ 11.9.2008).
10.Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Τα κατώτατα όρια βασικών µηνιαίων µισθών των χειριστών-τριών διατρητικών
µηχανών των απασχολουµένων εις τας πάσης φύσεως επιχειρήσεις πετρελαίου και
υγραερίου, προσαυξάνονται δι’ επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 5%
από 3.3.78 έως 31.10.78 και εκ ποσοστού 10% εν συνόλω από 1.11.78 και εφεξής
(107/78 απόφ. Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
11.Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
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 (31/12) κάθε
χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους
µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας. 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

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Π
ΕΤ

Ρ
ΕΛ

Α
ΙO

ΕΙ
Δ∆

ΩΩ
Ν

18



παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ 
(ΣΣΕ 17.12.2010).
12.Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε
χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές
άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας 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 και 13 ηµέρών γι’
αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και
µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής
ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
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.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 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 (ΣΣΕ 17.12.2010).

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη
Κατά τη διάρκεια αυτής της ΣΣΕ, οι εργοδότες θα εξακολουθήσουν να
συµπληρώνουν µε κάθε µέτρο το οποίο κρίνουν σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση
και κατά το µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενο από αυτούς σύστηµα την υπό του ΙΚΑ
παρεχόµενη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο προσωπικό
τους. Επιπλέον οι εργοδότες θα εφαρµόζουν σύστηµα προληπτικών εξετάσεων στα
πλαίσια των προγραµµάτων της κάθε Εταιρίας για κάθε συγκεκριµένο χώρο
εργασίας, ιδιαίτερα δε στους χώρους των εγκαταστάσεων. Υποχρεωτικά στα
προγράµµατα προληπτικών εξετάσεων κάθε εταιρίας εντάσσεται και η προληπτική
εξέταση για την ανίχνευση µολύβδου και βενζολίου των εργαζοµένων που από τη
φύση της εργασίας τους έρχονται σε επαφή µε προϊόντα που έχουν µόλυβδο και
βενζόλιο. Επίσης εξέταση ακουογράµµατος σε όλους τους εργαζοµένους στις
εγκαταστάσεις των αερολιµένων κάθε χρόνο.
Οι εργοδότες που µέχρι σήµερα δεν έχουν εφαρµόσει σύστηµα συµπληρωµατικής
της υπό του ΙΚΑ (ή οποιουδήποτε άλλου αρµοδίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης)
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είναι υποχρεωµένοι να καθιερώσουν συστήµατα
τόσο προληπτικής όσο και πρόσθετης θεραπευτικής ιατροφαρµακευτικής
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περίθαλψης, σύµφωνα µε τα ανάλογα προγράµµατα που ισχύουν στις Εταιρίες που
ήδη τα εφαρµόζουν. Δ∆ιευκρινίζεται ότι οι ρυθµίσεις του οποιουδήποτε
προγράµµµατος, είτε προλήπτικής είτε πρόσθετης θεραπευτικής
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, δε θα αντίκεται στην αρχή ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών. Οι συγκεκριµένες παροχές και όροι που προβλέπει το
παραπάνω σύστηµα της κάθε εταιρίας θα κοινοποιούνται στο προσωπικό µε ειδικό
ενηµερωτικό έντυπο. Με ευθύνη των εργοδοτών που υπάγονται στην παρούσα θα
εκδίδεται µια φορά το χρόνο εγκύκλιος για το προσωπικό τους, η οποία θα περιέχει
τα ονόµατα των συνεργαζόµενων, γιατρών µε την κάθε συγκεκριµένη επιχείρηση
(ΣΣΕ 11.9.2008).
2. Χορήγηση γάλακτος
Σε όλους τους εργαζόµενους στους χώρους των εγκαταστάσεων χορηγούνται για
κάθε ηµέρα εργασίας, αποκλειστικά σε είδος 600 γραµµάρια νωπό γάλα
ανεξάρτητα της ποσότητας συσκευασίας τους ή αντίστοιχη ποσότητα
συµπυκνωµένο ή γάλα σε σκόνη, η καταβολή της αξίας του οποίου απαγορεύεται
(ΣΣΕ 11.9.2008).
3. Στολές εργασίας
Σε όλους τους εργαζόµενους στις εγκαταστάσεις, αποθήκες, αερολιµένες και
εξωτερικές υπηρεσίες εργατοτεχνίτες, φύλακες και οδηγούς αυτοκινήτων
χορηγούνται κάθε έτος α) δύο (2) ζεύγη υποδηµάτων ασφαλείας και β) τέσσερις (4)
φόρµες εργασίας, δηλαδή: δύο (2) θερινές και δύο (2) χειµερινές, (1) µάλλινη
φανέλα κάθε χρόνο, ένα (1) τζάκετ για κάθε 2ο χρόνο και ένα δερµάτινο ηµίπαλτο
για κάθε τέταρτο χρόνο. Επιπλέον από την 1.1.2002 θα χορηγούνται στους
υπαλλήλους γραφείου των εγκαταστάσεων, µε την προϋπόθεση ότι απασχολούνται
και µε εξωτερικές εργασίες, τα δύο (2) ζεύγη υποδηµάτων ασφαλείας, οι τέσσερις
(4) φόρµες εργασίας και ένα (1) τζάκετ για κάθε 2ο χρόνο.
Από 1.1.2004 προβλέπεται χορήγηση ειδικής φόρµας αντιµετώπισης του ισχυρού
ψύχους (ισοθερµική) σε εργαζόµενους ειδικών κατηγοριών (Ναυτικές εργασίες και
Μετρητές Δ∆εξαµενών) η οποία θα παραµείνει µέσα στην εγκατάσταση. Θα
χορηγείται σε περιπτώσεις ισχυρού ψύχους και θα επιστρέφεται στην εγκατάσταση
για καθαρισµό και φύλαξη (ΣΣΕ 11.9.2008).
4. Παρακράτηση συνδροµής
Οι µισθωτοί, µέλη των Σωµατείων τα οποία ανήκουν στη δύναµη της
συµβαλλόµενης Οµοσπονδίας µε έγγραφη δήλωση τους προς τον εργοδότη τους,
µπορούν να εκχωρήσουν υπέρ του Σωµατείου τους, για παρακράτηση και απόδοση
της µηνιαίας συνδροµής τους, τµήµα του µισθού τους ίσο µε το προβλεπόµενο
ποσό, που ορίζεται από τα καταστατικά των Σωµατείων τους.
Για τη δήλωση αυτή οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν το παραπάνω
ποσό και να αποδίδουν αυτό στα Σωµατεία υπέρ των οποίων γίνεται κάθε φορά η
εκχώρηση. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης επιτρέπται σύµφωνα µε τους όρους
του Καταστατικού τους για λογαριασµό των Σωµατείων ή σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 87 και 90 του Αστικού Κώδικα (ΣΣΕ 11.9.2008).
5. Πενθήµερη εργασία
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Στο εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στην
Ελλάδα στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία των κατά κύριο
λόγο στην εισαγωγή και εµπορία Πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων ως και
υγραερίων, ασχολουµένων Επιχειρήσεων και συνδεόµενο µε αυτές, µε συµβάσεις
εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2
της Πράξεως Νοµοθετικού περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 299/30.12.80
τεύχος Α’, η εβδοµάδα πενθήµερης εργασίας µε τους παρακάτω όρους: 
α) οι συµβατικές ώρες της εβδοµαδιαίας εργασίας, θα καλύπτονται µέσα στο

πενθήµερο. 
β) Για την κάλυψη όµως έκτακτων λειτουργικών αναγκών των παραπάνω

επιχειρήσεων, υποχρεώσεων τους σε πελάτες, εξυπηρέτηση του κοινού 
(π.χ. διανοµή καυσίµων κ.λπ.), θα είναι υποχρεωτική για το παραπάνω
προσωπικό η εκ περιτροπής εργασία και την έκτη ηµέρα της εβδοµάδας κατά
την έκταση που καθίσταται αυτό αναγκαίο κατά την κρίση του εργοδότη. Σε
περίπτωση αυτής της απασχόλησης και την έκτη ηµέρα δε θα στοιχειοθετείται
δικαίωµα αντικατάστασης µε άλλη ηµέρα ανάπαυσης. Οι ώρες απασχόλησης
κατά την 6ην ηµέρα και όποτε συµβαίνει αυτό, δεν µπορούν να συµψηφίζονται µε
τις ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας που διανύθηκαν µέσο στο 5θήµερο. Επίσης για
λόγους κάλυψης των παραπάνω λειτουργικών αναγκών αν και οι εργάσιµες
ηµέρες θα είναι κατ’ αρχή συνεχόµενες, όπου τούτο είναι δυνατό εν τούτοις είναι
δυνατόν οι δύο ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης να µην είναι απαραίτητα
συνεχόµενες.

γ) Για το προσωπικό εφοδιασµού των Αεροδροµίων το οποίο απασχολείται µε βάση
πρόγραµµα “βάρδιας” περισσότερων εβδοµάδων, οι δύο ηµέρες ανάπαυσης της
εβδοµάδας είναι δυνατό αντί να συµπίπτουν στην ίδια εβδοµάδα, να χορηγούνται
µε επιλογήν των επιχειρήσεων χωρισµένες και σε άλλη εβδοµάδα, µέσα όµως
στη χρονική περίοδο και του πλήρους προγράµµατος βάρδιας 8 εβδοµάδων.

δ) Η παρεχόµενη πρόσθετη παραπάνω ηµέρα ανάπαυσης (Σάββατο ή οποιαδήποτε
άλλη ηµέρα της εβδοµάδας) θεωρείται εργάσιµη ηµέρα για τον υπολογισµό των
κανονικών αδειών και των ασφαλιστικών εισφορών. Σχετικά µε τις επιχειρήσεις
εµπορίας υγραερίου θα εξακολουθούν να ισχύουν ως προς την εβδοµάδα
πενθήµερης εργασίας τα συµφωνηθέντα και τα ισχύοντα σήµερα, όπως στο
υπογραφέν στις 13.12.1977 Συµφωνητικό µεταξύ των Εταιριών Υγραερίου και
της Οµοσπονδίας Προσωπικού Εταιριών Εµπορίας Πετρελαιοειδών και
Δ∆ιυλιστηρίων Ορυκτελαίων- Πετρελαίων Υγραερίου (ΣΣΕ 11.9.2008).

6. Ετήσια άδεια 
Ο τρόπος χορήγησης και οι προϋποθέσεις της ετήσιας άδειας των εργαζοµένων
ορίζεται και ακολουθεί τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 όπως αυτός ισχύει
σήµερα και µετά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί µε το άρθρο 6 του 
Ν. 3144/2003 και το άρθρο Ι του Ν. 3302/2004 (ΣΣΕ 11.9.2008).

7. Άδεια γάµου
Σε περίπτωση γάµου, χορηγείται άδεια  µε πλήρεις αποδοχές 7 (επτά) συνεχών
ηµερολογιακών ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δε συµψηφίζεται µε την
προβλεπόµενη από τον Α.Ν. 539/1945 ετήσια κανονική άδεια (ΣΣΕ 11.9.2008).

8. Άδεια µητρότητας
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Σε περίπτωση τοκετού, χορηγείται άδεια µητρότητας 17 συνολικά εβδοµάδων
(ΣΣΕ 11.9.2008).

9. Μειωµένο ωράριο λόγω γέννησης τέκνου
Το µειωµένο ωράριο που ισχύει για τις µητέρες για θηλασµό και αποτελεί
συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων - µελών των εργοδοτικών οργανώσεων και
της Οµοσπονδίας των εργαζοµένων που υπογράφουν αυτή τη ΣΣΕ, η οποία
εφαρµόζεται ήδη µε ιδιωτικά συµφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών, έχει ως
εξής:
Όλες οι εργαζόµενες που αποκτούν παιδί µπορούν να απουσιάζουν για µία ώρα
την ηµέρα στην αρχή ή στο τέλος της ηµερήσιας εργασίας για θηλασµό για το
δεύτερο χρόνο µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 11.9.2008).

10.Ηµέρες αργίας
Η µέ ραι ε ορ τά σι µοι, καθ’ ας αρ γούν αι ε γκα τα στά σεις πε τρε λαί ων λο γί ζο νται αι
κα τω θι  ε ορ ταί:
1.   Η 1η του έ τους,
2.   Των Θε ο φα νείων.
3.   Η Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα,
4.   Η 25η Μαρ τί ου,
5.   Η Με γά λη Πα ρα σκευ ή,
6.   Η Δ∆ευ τέ ρα του Πά σχα,
7.   Η 1η Μαΐου,
8.   Του Α γί ου Πνέ υ µα τος,
9. Πέ τρου και Παύ λου,
10. Της Κοι µή σε ως της Θε ο τό κου,
11. Η 28η O κτω βρί ου,
12. Των Χρι στου γέν νων, 
13. Η Δ∆εύ τε ρη η µέ ρα των Χρι στου γέν νων,
Ε πί προ σθέ τως εν τη πε ρι ο χή Πει ραι ώς και η του Α γί ου Σπυ ρί δω νος εν τη πε ρι -
ο χή  Θεσ σα λο νί κης του Α γί ου Δ∆η µη τρί ου.
Δ∆ια τας ε ορ τάς της 25ης Μαρ τί ου, της Με γά λης Πα ρα σκευ ής, της Δ∆ευ τέ ρας του
Πά σχα, της 1ης Μαί ου, της 28ης O κτω βρί ου και του Α γί ου Πνεύ µα τος ε ορ τής κα -
θι ε ρω θεί σης  υ πο των ω δε συµ βε βλη µέ νων Σω µα τεί ων ως ε τή σι ας ε ορ τής αυ -
τών, εφ’ό σον αυ ταί δεν συ µπί πτουν µε Κυ ρι α κήν θα  κα τα βάλ λε ται εις τους ε πι
η µε ρο µι σθίω α µει βό µε νους  και µη ερ γα σθέ ντας λό γω της ε ορ τής το κα νο νι κόν
αυ τών η µε ρο µί σθι ον (ΣΣΕ 5.8.1955 )            
Η µέ ραι ε ορ τά σι µοι, καθ’ ας αρ γούν αι ε γκα τα στά σεις υ γρα ε ρί ων λο γί ζο νται αι
κά τω θι ε ορ ταί:
1. Η 1η του έ τους
2. Των Θε ο φα νεί ων
3. Η Κα θα ρά Δ∆ευ τέ ρα
4. Η 25η Μαρ τί ου
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5. Η Με γά λη Πα ρα σκευ ή
6. Η Δ∆ευ τέ ρα του Πά σχα
7. Η 1η Μαΐου
8. Πέ τρου και Παύ λου
9. Της Α γί ας Μα ρί νης

10.Της Κοι µή σε ως της Θε ο τό κου
11. Η 28η O κτω βρί ου
12.Των Χρι στου γέν νων
13. Η Δ∆ευ τέ ρα η µέ ρα των Χρι στου γέν νων    

Ε πι προ σθέ τως εν τη πε ρι ο χή Πει ραι ώς και η  του Α γί ου Σπυ ρί δω νος εν τη πε ρι -
ο χή Θεσ σα λο νί κης του Α γί ου Δ∆η µη τρί ου.
Δ∆ια τας ε ορ τάς της 25ης Μαρ τί ου, της Με γά λης Πα ρα σκευ ής, της Δ∆ευ τέ ρας του
Πά σχα, της 1ης Μαί ου, της 28ης O κτω βρί ου ως και της ε ορ τής της Α γί ας Μα ρί -
νης (17 Ι ου λί ου ε κά στου έ τους ) κα θι ε ρού µε νης δια της πα ρού σης ως ε τή σι ας
ε ορ τής των Σω µα τεί ων, εφ’ ό σον αυ ταί δεν συ µπί πτουν µε Κυ ρι α κήν θα κα τα βάλ -
λε ται εις τους ε πί η µε ρο µι σθίω α µει βο µέ νους και µη ερ γα σθέ ντας λό γω της ε ορ -
τής το κα νο νι κόν αυ τών η µε ρο µί σθι ον. Δ∆ια την πε ρι ο χήν της Θεσ σα λο νί κης ως
ε τή σια ε ορ τή  των  Σω µα τεί ων, καθ’  ην θα κα τα βάλ λε ται το η µε ρο µί σθι ον κατά
τ’ α νω τε ρω, ο ρί ζε ται η των Τα ξι αρ χών. (ΣΣE 31.7.1975)    
Εκτός των προβλεπόµενων στο άρθρο 10 της από 5.8.55 ΣΣΕ προβλεπόµενων
εορτάσιµων ηµερών, ισχύουν και οι παρακάτω τοπικές εορτές ως ηµέρες
αργίας: 
α) του Αγίου Ανδρέα εν τη περιοχή Ρίου και Πατρών
β) του Αγίου Σπυρίδωνος εν τη περιοχή Ελληνικού Αττικής και Ελευσίνας 
γ) του Αγίου Νικολάου εν τη περιοχή Βόλου
Από τις παραπάνω αναφερόµενες ή προβλεπόµενες εορτές, η εορτή των
Αποστολών Πέτρου και Παύλου, καθώς και η γιορτή του Αγ. Σπυρίδωνος, όπου
ισχύουν, µπορούν να µετατεθούν σε άλλη εργάσιµη ηµέρα, µετά από κοινή
συµφωνία των εργοδοτριών εταιριών και της Οµοσπονδίας, µε τη ρητή
προϋπόθεση ότι δε συµπίπτουν προ της µεταθέσεώς των, µε µη εργάσιµη ηµέρα
(Σάββατο, Κυριακή ή άλλη αργία) (ΣΣΕ 11.9.2008).

11. Καταγγελία σύµβασης εργασίας
Όλοι οι καλυπτόµενοι, από την παρούσα, και µετά 6µηνη συνεχή πραγµατική
υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας
τους θα απολαµβάνουν ως προς αυτήν όσων δικαιωµάτων και οι µισθωτοί της
κατηγορίας α) του άρθρου 6 της παρούσης (ΣΣΕ 11.9.2008).
12. Ώρες εργασίας
Οι ώρες εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που καλύπτεται από την παρούσα
ρύθµιση και εργάζεται εντός των Εγκαταστάσεων, Αποθηκών  κα Ανεφοδιαστικών
Κέντρων Αερολιµένων λειτουργούντων Γραφείων, καθορίζονται σε 39 εβδοµαδιαία
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όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της από 17.11.1950 ΣΣΕ για τους εργαζόµενους
στα κεντρικά γραφεία των Εταιριών (ΣΣΕ 11.9.2008).

13. Ενσωµάτωση διορθωτικών ποσοστών
Δ∆ιευκρινίζεται ότι για το παντός είδους προσωπικό Εγκαταστάσεων Υγραερίων
περιοχής Αττικής το διορθωτικό ποσό της 1.1.1982, το διορθωτικό ποσοστό 4,3%
της 1.1.88, το διορθωτικό ποσοστό 1,4% της 1.1.89, το διορθωτικό ποσοστό 0,1%
της 1.1.90, οι από 1.1.88, 1.1.89 και 1.1.90 συµφωνηθείσες πρόσθετες αυξήσεις
καθώς και τα συσσωρευµένα ποσοστά της ΑΤΑ, που χορηγήθηκαν συνολικά από
1.5.1982 µέχρι και την 31.12.1990, έχουν ενσωµατωθεί στα βασικά ηµεροµίσθια και
βασικού µισθούς της από 25.10.1983 ΣΣΕ (στήλη ΙΙ), δεδοµένου ότι εις το
προσωπικό αυτό µε συµφωνίες (πρακτικών) µεταξύ των Επιχειρήσεων Υγραερίων
και του Σωµατείου “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ” χορηγήθηκαν αυξήσεις συνολικά
ευνοϊκότερες από εκείνες που προβλέπονται για το υπόλοιπο προσωπικό µε βάση
την από 9.7.1984 συνοµολογηθείσα ΣΣΕ (ΣΣΕ 11.9.2008).
14. Οικονοµική ενίσχυση για βρεφονηπιακούς σταθµούς
Στους υπαγόµενους στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ή έχουν συµπληρώσει διετή τουλάχιστον
συνεχή υπηρεσία στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται οικονοµική ενίσχυση για την
κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθµών που αφορά παιδιά µέχρι τη
συµπλήρωση του 6ου έτους ηλικίας ή µέχρι την έναρξη φοίτησης σε δηµοτικό
σχολείο, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο. Η αναφερόµενη οικονοµική ενίσχυση
αποτελεί συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων - µελών των εργοδοτικών
οργανώσεων και της Οµοσπονδίας των εργαζοµένων που υπογράφουν αυτή τη
ρύθµιση, η οποία εφαρµόζεται µε ιδιωτικά συµφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών.
Αναπροσαρµόζεται σε ευρώ 1400 από 1.1.2008 και ευρώ 1442 από 1.9.2008.
Η καταβολή της οικονοµική ενίσχυσης θα γίνεται µε βάση τα θεωρηµένα τιµολόγια
παροχής υπηρεσιών (ΣΣΕ 11.9.2008).
15. Επιτροπή Δ∆ιαλόγου
Αναφορικά µε το άρθρο 8 “Μόνιµη Επιτροπή Δ∆ιαλόγου : Βήµα Δ∆ιαλόγου” της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 2008-2009, οι συµβαλλόµενοι
στην παρούσα δεσµεύονται να συµβάλλουν, όπως και όποτε τους ζητηθεί, για
θέµατα που αφορούν στον κλάδο (ΣΣΕ 11.9.2008).
16. Ισχύς προηγουµένων διατάξεων συλλογικών ρυθµίσεων 
Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα αποδοχές µε βάση Νόµους,
Υπουργικές Αποφάσεις, Δ∆ιοικητικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Δ∆Α, ή άλλης φύσεως
συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή πρακτική ή
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να καταβάλλονται.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 11.9.2008 κλαδικής ΣΣΕ
(Π.Κ. 114/18.9.2008) καθώς και των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων,
επιχειρησιακής συνήθειας και ιδιωτικών συµφωνητικών, εφόσον δεν καταργούνται ή
δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα (ΣΣΕ 17.12.2010).
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στη ΣΣΕ 2010-2012 για τους όρους αµοιβής και εργασίας
του πάσης φύσεως εργατ/κού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού που
εργάζεται στην Ελλάδα, σε όλες τις εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς
και στις εξωτερικές υπηρεσίες των κατά κύριο λόγο µε την εισαγωγή και εµπορία
πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων, απασχολούµενων
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνδεόµενο µε αυτές µε συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου. Δ∆εν υπάγονται στις ρυθµίσεις της ΣΣΕ πράκτορες, εµπορικοί
αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι των παραπάνω
επιχειρήσεων που είναι στις επαρχίες και πόλεις καθώς και στα συνδεόµενα µε
αυτούς σύµβαση εργασίας πρόσωπα.

ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων
επιδοµάτων  Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται: 
α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο

ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά
µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και 

β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα
ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµατι
καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των
νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε
άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως
συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή
επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές
αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η αµοιβή για τακτική
νόµιµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε
νυχτερινές ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε
τακτά χρονικά διαστήµατα, κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του 
Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και
Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991
(ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ
11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους,
το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών
στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών (ΣΣΕ 17.12.2010).
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