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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ∆.Α.)
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕΧΝΙ ΤΩΩΝ ΠY ΡΗ ΝΕ ΛΑΙOYΡ ΓΙΑΣ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. H από 22.1.1959 ΣΣΕ των ερ γα το τε χνι τών σπο ρε λαιουρ γί ας και πυ ρη νε λαιουρ -
γί ας α πά σης της χώ ρας και σα πω νο ποι ϊ ας ο λο κλή ρου της χώ ρας ε ξαι ρέ σει της
πε ριο χής Θεσ σα λο νί κης (Y.A. 10865/2241/1959)

2. Η από 29.7.1964 Σ.Σ.Ε. των Ε λαιουρ γο σα πω νο ποιών α πά σης της χώ ρας
3.  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 27/1965 πε ρί ε πι δό µα τος αν θυ γιει νής ερ γα σί ας των ερ γα το τε χνι -

τών ε λαιουρ γο σα πω νο ποιεί ων
4. Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 93/1979 (Y.A. 18754/1979)
5. Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 94/1980 (Y.A. 16980/1980)
6. ΣΣΕ της 22.4.1981 (Πρα κτ. κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 108/30.4.1981)
7. Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 142/1982 (Y.A. 19604/1982)
8. H ΣΣΕ της 8.10.1985 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 163/11.10.1985)
9. H ΣΣΕ της 7.7.1988 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 138/15.7.1988)

10. H ΣΣΕ της 13.7.1989 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 201/1.8.1989)
11. H ΣΣΕ της 18.12.1989 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 316/22.12.1989)
12. H ΣΣΕ της 10.10.1990 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 75/17.10.1990)
13. H ΣΣΕ της 18.7.1991 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 67/24.7.1991)
14. H ΣΣΕ της 26.7.1993 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 75/26.7.1993)
15. H ΣΣΕ της 16.5.1994 (Πρά ξη κα τάθ. Yπ. Ερ γα σί ας 79/26.1.1994). (Ισχύει και για

το έτος 1995)
16. H ΣΣΕ της 21.6.1996 (Πρ.Κατ. Yπ. Εργ. 69/28.6.1996). (Ισχύει και για το έτος

1997)
17. H ΣΣΕ της 15.6.1998 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 34/26.6.1998). (Ισχύει και για το έτος

1999)
18. H ΣΣΕ της 10.7.2000 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 89/19.7.2000), όπως διορθώθηκε και

τροποποιήθηκε µε την ΣΣΕ 23.10.2000 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 136/26.10.2000). 
(Ισχύει και για το έτος 2001)

19. Η ΣΣΕ της 27.6.2002 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 46/28.6.2002). (Ισχύει και για το έτος
2003)

20. Η ΣΣΕ της 21.6.2004 (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 30/28.6.2004). (Ισχύει και για το έτος
2005)

21. Η ΣΣΕ της 20.6.2006 (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 70/6.7.2006). (Ισχύει και για το έτος
2007)

22. Η ΣΣΕ της 7.7.2008 (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 85/24.7.2008). (Ισχύει και για το έτος
2009)

23. Η ΣΣΕ της 26.11.2010 (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 50/7.12.2010). (Ισχύει και για το 2011)
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Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
O Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βιο µη χα νιών

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Η O µο σπον δί α Ερ γα το ϋ παλ λή λων Χη µι κής Βιο µη χα νί ας Ελ λά δος

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δια τά ξεις αυ τής της Συλ λο γι κής ρύθµισης υ πά γε ται το ερ γα το τε χνι κό προ σω -
πι κό πυ ρη νε λαιουρ γί ας ό λης της χώ ρας (ΣΣΕ 26.11.2010).

Δ∆.  ΜΙ ΣΘOΛOΓΙ ΚΕΣ ΡΥΘ ΜΙΣΕΙΣ

1.  Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ’ αυτή τη
ρύθµιση αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται ως
εξής: 

α) Τεχνίτες-τριες
Κατά την πρόσληψη 37,00 ευρώ
Μετά 3 έτη απασχόλησης 38,55 ευρώ
Μετά 6 έτη απασχόλησης 39,26 ευρώ
Μετά 9 έτη απασχόλησης 40,37 ευρώ
Μετά 12 έτη απασχόλησης 41,50 ευρώ
Μετά 15 έτη απασχόλησης 42,70 ευρώ
Μετά 18 έτη απασχόλησης 44,20 ευρώ
Μετά 21 έτη απασχόλησης 45,82 ευρώ
Μετά 24 έτη απασχόλησης 47,70 ευρώ
Μετά 27 έτη απασχόλησης 49,62 ευρώ

β) Εργάτες-τριες βάρδιας ή αυλής
Κατά την πρόσληψη 35,55 ευρώ
Μετά 2 έτη απασχόλησης 35,74 ευρώ
Μετά 3 έτη απασχόλησης 36,16 ευρώ
Μετά 6 έτη απασχόλησης 37,36 ευρώ
Μετά 9 έτη απασχόλησης 38,55 ευρώ
Μετά 12 έτη απασχόλησης 40,37 ευρώ
Μετά 15 έτη απασχόλησης 41,50 ευρώ
Μετά 18 έτη απασχόλησης 42,86 ευρώ
Μετά 21 έτη απασχόλησης 44,32 ευρώ
Μετά 24 έτη απασχόλησης 45,82 ευρώ
Μετά 27 έτη απασχόλησης 47,66 ευρώ
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2. Τα πα ρα πά νω η µε ρο µί σθια προ σαυ ξά νο νται την 1.9.2008 µε πο σο στό 3,2%.
Από 1.1.2009 
Τα ηµεροµίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6%. 
Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ηµεροµίσθια όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 30.4.2009 (ΣΣΕ 7.7.2008). 

3. Προ ϋ πη ρε σί α
Ό που υπό της πα ρού σης απαιτείται διετής προϋπηρεσία, νοείται η παρά τω
αυτώ ή ετέρω εργοδότη τοιαύτη εις ένα των εν τη συµβάσει αναφεροµένων
κλάδων. Εις ας περιπτώσεις απαιτείται ενός έτους υπηρεσία, ως τοιαύτη
λογίζεται η εις οιονδήποτε εργοδότην παρασχεθείσα (ΣΣΕ 22.1.1959).

Κατώτατα όρια ηµεροµισθίων 2010

Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε την από 7.7.2008 ΣΣΕ
εργατοτεχνιτών Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιοίας όλης της
χώρας (Π.Κ. 85/24.7.2008), αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το
ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised
index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται
από τη Eurostat (ΣΣΕ 26.11.2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Τα  ε πι δό µα τα που προ βλέ πο νται α πό προη γού µε νες ΣΣΕ ή ό µοι ας  έ κτα σης δι αι τη -
τι κές α πο φά σεις,  υ πο λο γί ζο νται ε πί των βα σι κών η µε ρο µι σθί ων αυ τής της ρύθµισης
έ τσι ό πως α να µορ φώ νο νται κά θε φο ρά (ΣΣΕ 26.11.2010).
1. Τρι ε τί ες

Στους υ πα γο µέ νους σ’ αυ τή τη ρύθµιση χο ρη γεί ται µία ε πί πλέ ον τρι ε τία σε πο -
σο στό 5%. Ισχύουν δηλαδή στον κλάδο έξι (6) τριετίες συνολικά (οι οποίες έχουν
συµπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες). (ΣΣΕ 10.7.2000, όπως διορθώθηκε µε
την ΣΣΕ 23.10.2000)
Η τέ ταρ τη και η πέ µπτη τρι ε τία θε σπί σθη καν α ντι στοί χως µε τις ΣΣΕ 7.7.1988 και
26.7.1993. (Με τη ΣΣΕ 27.6.2002 θεσπίστηκε µία ακόµη τριετία µε τη συµπλήρωση
21 ετών απασχόλησης). Τέλος µε τη ΣΣΕ του 2004 θεσπίσθηκε µία ακόµη τριετία
και µε τη συµπλήρωση 24 ετών απασχόλησης ήτοι σύνολο τριετιών (8) οκτώ. 

2.  Ε πί δο µα  αν θυ γιει νής ερ γα σί ας
Α πό της ι σχύ ος της πα ρού σης πα ρέ χε ται ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας ως
εξής: Εις τους πλη ρω τάς και εκ κε νω τάς των εκ χυ λι στή ρων ως και των στους
εκ χυ λι στάς (πα ρα κο λου θού ντας την εκ χύ λη σιν ερ γά τας), πλην της πε ρι πτώ -
σε ως χρη σι µο ποιή σε ως βεν ζί νης ως εκ χυ λι στι κού µέ σου, πο σο στόν 20%.
(Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 27/1965 πε ρί ε πι δό µα τος αν θυ γιει νής ερ γα σί ας των ερ γα το τε -
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χνι τών ε λαιουρ γο σα πω νο ποιεί ων)
Το προ βλε πό µε νο α πό την υπ’ α ριθ. 27/1965 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Α θη νών ε πί δο -
µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας του κλά δου σε πο σο στό 20% για την 
Πυ ρη νε λαιουρ γί α για ό σους ερ γα ζο µέ νους το δι καιού νται, υ πο λο γί ζε ται α πό
1.1.1996 επί των βασικών ηµεροµισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως
αναµορφώνονται κάθε φορά (ΣΣΕ 21.6.1996).

3. Ε πί δο µα γά µου
Α πό 1.1.1989 χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς 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, δια ζευγ µέ νες-ους κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες  ε φό σον ό λοι 
αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λεια των παι διών  (ΣΣΕ 13.7.1989).

4. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος
αδείας
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της
από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και
του προσαρτήµατος αυτής (Π.Κ. 14/16.7.2010) (ΣΣΕ 26.11.2010).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Σε όλους τους εργαζόµενους που καλύπτονται από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται
καθηµερινά 1/2 λίτρο γάλα µε επιλογή της επιχειρήσεως καθώς και ένα
σάντουϊτς, το οποίο µπορεί να είναι επιδοτούµενο από την επιχείρηση.
Ειδικότερα στους απασχολούµενους στο βιολογικό καθαρισµό η χορήγηση 1/2
λίτρου γάλακτος είναι υποχρεωτική (ΣΣΕ 20.7.2000).*

2. Κα νο νι κή ά δεια
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25)
εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας
εργασίας. Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή
προϋπηρεσίας δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή συνολικά
τριάντα µία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 7.7.2008).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΝ. 539/45 (ΣΣΕ 10.7.2000).
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), µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους (ΣΣΕ 27.6.2002).

*Η παράγραφος αυτή προφανώς είναι λάθος και στις προηγούµενες ρυθµίσεις είχε ως εξής: 
“σε όλους τους εργαζόµενους που καλύπτονται από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται καθηµερινά 1/2 λίτρο
γάλα ή ένα αναψυκτικό ή ένα σάντουϊτς µε επιλογή της επιχείρησης”
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3. Ά δεια γέν νη σης τέ κνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 10.7.2000).

4.  Άδεια µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κεια της ά δειας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά -
δες.  O κτώ (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 νί α το κε τού και οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό.  Σε πε ρί πτω ση
που 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 ά δειας 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 ά δειας δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά -
δων.  O χρό νος  αυ τής της ά δειας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για
το θέ µα αυ τό δια τά ξεις (ΣΣΕ 21.6.1996).
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
κατ' αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. Κα τά τα λοι πά
εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 1993
(ΣΣΕ 10.7.2000).

5. Ά δεια θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών
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 µητέρων
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 της 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.

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 (ΣΣΕ 27.6.2002).

στ.Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 21.6.2004).

ζ. Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου
9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται
ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως
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συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά
την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η
εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και
χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά (ΣΣΕ 21.6.2004).

6. Άδεια ασθενείας εξαρτωµένων µελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτωµένων
παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 10.7.2000).
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του
άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και
καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η
εργαζόµενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 7.7.2008).

7. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
Το δικαίωµα 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 ποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των
παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς
παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (ΣΣΕ 10.7.2000).

8. Ά δεια συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις
Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η ά δει α της πα ρα γρά φου 1 άρ θρο 2 του Ν.1346/83 για
συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών, ή σπου δα στών, ή φοι τη τών
εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο 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 δη µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι
δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει  το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. Η άδεια αυτή χο ρη γεί ται
σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (ΣΣΕ 21.6.1996).
Η ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις χο ρη γεί ται ε πί σης και στους ερ γα ζό µε νους
και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για
την προ βλε πό µε νη διάρ κεια σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο
εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές
διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα, σύµφωνα µε την από 18.5.1998 ΕΓΣΣΕ.
(ΣΣΕ της 15.6.1998)
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ
αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και
ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 21.6.2004).

9. Ά δεια γά µου
Στους κα λυ πτό µε νους α πό αυ τή τη ΣΣΕ χο ρη γεί ται ά δεια γά µου µιας ε βδο µά δος
η ο ποί α εί ναι ά σχε τη µε την κα νο νι κή ά δεια που προ βλε πέ ται α πό τον 
Α.Ν. 539/1945 και δεν συµ ψη φί ζε ται µε αυ τήν (ΣΣΕ  7.7.1988).
Η ά δει α γά µου του άρ θρου 6 της ΕΓΣΣΕ 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)
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ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο νται πεν θή µε ρο (ΣΣΕ 10.7.2000).
10.Μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που 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 (ΣΣΕ 27.6.2002)

11.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης             

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 (ΣΣΕ 27.6.2002)
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 21.6.2004). 

12.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 27.6.2002)
Ερµηνευτική διάταξη
Το δικαίωµα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της
ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι µόνο στους εξ αίµατος αλλά
και στους εξ αγχιστείας στην ίδια γραµµή και στον ίδιο βαθµό (ΣΣΕ 26.11.2010).

13.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πασχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 21.6.2004).

14.Απόκτηση τέκνου µε παρένθετη µητρότητα
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας
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οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την
ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του
θηλασµού το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 όπως
ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα 
(ΣΣΕ 20.6.2006).

15.Άδεια για φοίτηση σε ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 
Χορηγείται άδεια εννέα (9) µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους-ες που
εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφόσον
δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από
τον ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα σε
ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον
100 εργαζόµενους.
Επίσης η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο
ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται 10ετής (ΣΣΕ 20.6.2006).

16.Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιών
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής-τρια, οι εργαζόµενοι
γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά
από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την
εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε
ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να
παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 7.7.2008).

17.Ανάδοχοι γονείς
Όλες οι διατάξεις ΕΓΣΣΕ και Δ∆Α που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία
της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 7.7.2008).

18.Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών
Oι  α πο ζη µιώ σεις του β.δ. 16/18.7.1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του
1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999
(άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005
(άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής,
ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας):
•Aπό 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
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•Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη       :  60 η µε ρο µί σθια
•Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη       : 100 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη       : 120 η µε ρο µί σθια
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη : 145 η µε ρο µίσθια 
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω : 165 η µε ρο µί σ θια
(ΣΣΕ 21.5.2002 µε παραποµπή στα θεσµικά της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, 
ΣΣΕ 21.6.2004, ΣΣΕ 20.6.2006) 

19.Απασχόληση αλλοδαπών
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις
που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επιπλέον
επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν
ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα
(ΣΣΕ 21.6.2004).

Ζ. TΕ ΛΙ ΚΕΣ ΡYΘ ΜΙ ΣΕΙΣ

Δ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡOΪΣΧYOΝΤΩΩΝ OΡΩΩΝ

Όσες διατάξεις προηγουµένων ΣΣΕ του κλάδου δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 26.11.2010).

ΑΡΧΗ ΕY ΝOΪ ΚOTΕ ΡΗΣ ΡYΘ ΜΙ ΣΗΣ
Καταβαλλόµενες α πο δο χές µε γα λύ τε ρες α πό τα πα ρα πά νω, άλ λες πα ρο χές σε 
εί δος ή σε χρή µα και άλ λες ευ νοϊ κό τερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους του
κλάδο εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 26.11.2010).
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