των ερ γα τοϋ παλ λή λων
Σαπωνοποιϊας
όλης της χώρας
K46R11

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α )
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ ΣΑΠΩΩΝOΠOΙΙΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η 55/1975 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 833/Β/6.8.1975)
2. Η 15/1977 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 309/Β/31.3.1977)
3. Η 89/1978 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 824/Β/23.9.1978)
4. Η 92/1979 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 1115/Β/17.12.1979)
5. Η 91/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 906/Β/12.9.1980)
6. Η 22.4.1981 ΣΣΕ (ΦΕΚ 307/Β/28.5.1981)
7. Η 145/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 772/β/13.10.1982)
8. Η 10.12.1984 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 13/25.1.1985
9. Η 8.10.1985 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 115/5.11.1985
10. Η 7.7.1988 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 102/9.8.1988
11. Η 13.7.1989 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 98/28.8.1989
12. Η 18.12.1989 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 7/18.1.1990
13. Η 10.10.1990 ΣΣΕ Π.Κ. 74/17.10.1990
14. Η 18.7.1991 ΣΣΕ Π.Κ. 66/24.7.1991
15. Η 26.7.1993 ΣΣΕ Π.Κ. 74/26.7.1993
16. Η 16.5.1994 ΣΣΕ Π.Κ. 79/2.6.94/1995
17. Η 21.6.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 69/28.6.1996) για τους όρους αµοιβής και εργασίας
εργατοτεχνιτών σπορελαιουργίας-πυρηνελαιουργίας-σαπωνοποιίας όλης της
χώρας. (Ισχύει και για το έτος 1997)

19. Η 10.7.2000 ΣΣΕ (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) για τους
όρους αµοιβής και εργασίας εργατοτεχνιτών σπορελαιουργίας-πυρηνελαιουργίας-σαπωνοποιίας όλης της χώρας. (Ισχύει και για το έτος 2001)
20. Η 27.6.2002 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Εργ. 46/28.6.2002). (Ισχύει και για το έτος 2003)
21. Η 21.6.2004 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 30/28.6.2004). (Ισχύει και για το έτος
2005)
22. Η 20.6.2006 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 70/6.7.2006). (Ισχύει και για το έτος 2008)
23. Η 7.7.2008 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 85/24.7.2008). (Ισχύει και για το έτος 2009)
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18. Η 15.6.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 34/26.6.1998) για τους όρους αµοιβής και εργασίας
εργατοτεχνιτών σπορελαιουργίας-πυρηνελαιουργίας-σαπωνοποιίας όλης της
χώρας. (Ισχύει και για το έτος 1999)
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24. Η 26.11.2010 ΣΣΕ (Πρ. Κατ. Yπ. Απασχ. 50/7.12.2010) (Ισχύει και για το 2011)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
Από την εργατική πλευρά:
Η Oµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Η παρούσα ρύθµιση αφορά τους εργατοτεχνίτες των επιχειρήσεων Σαπωνοποιίας
όλης της Χώρας (ΣΣΕ 26.11.2010).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOY (ΣΣΕ 7.7.2008)

ΣΑΠΩΩΝOΠOΙΪΑΣ

Από 1.1.2008
1. Τα κατώτατα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνιτών - τριών που υπάγονται σ’ αυτή τη
ρύθµιση αυξάνονται από 1.1.2008 µε ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται ως
εξής:
α. Τεχνίτες-τριες - Ψήστες
Κατά την πρόσληψη
38,62 ευρώ
Μετά 3 έτη απασχόλησης
39,25 ευρώ
Μετά 6 έτη απασχόλησης
40,37 ευρώ
Μετά 9 έτη απασχόλησης
40,70 ευρώ
Μετά 12 έτη απασχόλησης
42,75 ευρώ
Μετά 15 έτη απασχόλησης
43,95 ευρώ
Μετά 18 έτη απασχόλησης
45,60 ευρώ
Μετά 21 έτη απασχόλησης
47,19 ευρώ
Μετά 24 έτη απασχόλησης
48,76 ευρώ
Μετά 27 έτη απασχόλησης
50,72 ευρώ
β. Κόπτες-τριες Α’
Κατά την πρόσληψη
37,39 ευρώ
Μετά 3 έτη απασχόλησης
38,12 ευρώ
Μετά 6 έτη απασχόλησης
39,24 ευρώ
Μετά 9 έτη απασχόλησης
40,00 ευρώ
Μετά 12 έτη απασχόλησης
41,44 ευρώ
Μετά 15 έτη απασχόλησης
42,65 ευρώ
Μετά 18 έτη απασχόλησης
44,20 ευρώ
Μετά 21 έτη απασχόλησης
45,82 ευρώ
Μετά 24 έτη απασχόλησης
47,85 ευρώ
Μετά 27 έτη απασχόλησης
49,78 ευρώ

3

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

γ. Κόπτες-τριες Β’
Κατά την πρόσληψη
36,17 ευρώ
Μετά 3 έτη απασχόλησης
37,18 ευρώ
Μετά 6 έτη απασχόλησης
38,12 ευρώ
Μετά 9 έτη απασχόλησης
39,25 ευρώ
Μετά 12 έτη απασχόλησης
40,72 ευρώ
Μετά 15 έτη απασχόλησης
41,72 ευρώ
Μετά 18 έτη απασχόλησης
43,52 ευρώ
Μετά 21 έτη απασχόλησης
45,27 ευρώ
Μετά 24 έτη απασχόλησης
47,08 ευρώ
Μετά 27 έτη απασχόλησης
48,97 ευρώ
δ. Εργάτες-τριες
Κατά την πρόσληψη
Μετά 2 έτη απασχόλησης
Μετά 3 έτη απασχόλησης
Μετά 6 έτη απασχόλησης
Μετά 9 έτη απασχόλησης
Μετά 12 έτη απασχόλησης
Μετά 15 έτη απασχόλησης
Μετά 18 έτη απασχόλησης
Μετά 21 έτη απασχόλησης
Μετά 24 έτη απασχόλησης
Μετά 27 έτη απασχόλησης

35,55
35,74
36,16
38,12
39,26
40,70
41,81
43,51
45,27
47,08
48,97

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

2. Τα παραπάνω ηµεροµίσθια προσαυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 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. Προϋπηρεσία
Όπου υπό της παρούσης 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)
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

4

ΣΑΠΩΩΝOΠOΙΪΑΣ

Κατώτατα όρια ηµεροµισθίων 2010
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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. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή όµοιας έκτασης Δ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων αυτής της ρύθµισης
έτσι όπως αναµορφώνονται κάθε φορά (ΣΣΕ 26.11.2010).
1. Επίδοµα τριετιών
Στους υπαγοµένους σ’ αυτή τη ρύθµιση χορηγείται µία επί πλέον τριετία σε
ποσοστό 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 4η και 5η τριετία θεσπίσθηκαν αντιστοίχως µε τη ΣΣΕ 7.7.1988 και 26.7.1993.
Με την 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. Ανθυγιεινό επίδοµα
Εις τους απασχολούµενους εις τους χώρους των σαπωνοποιείων εάν οι σαπωνολέβητες, ως και εις χώρους σαπωνοποιείων χρησιµοποιούντων θειϊκόν οξύ προς
διάσπασιν των λιπαρών σωµάτων εν θερµώ, εφ’ όσον δεν τηρούνται οι όροι του
Δ∆/τος, ως και του δια της υπ’αριθµ. 50603/3715/31.1.59 αποφάσεων του Yπουργού Εργασίας εγκριθέντος κανονισµού, περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις
εργοστάσια ελαιουργίας, σαπωνοποιίας κ.λπ., χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής
εργασίας εις ποσοστόν 10%.
3. Εις τους εργαζόµενους εις την εµπορικήν συσκευασίαν κόνεως σάπωνος
εφ’ όσον αύτη δεν γίνεται διά µηχανηµάτων και δεν λαµβάνονται τα υπό του
άρθρου 35 του ρηθέντος Δ∆/τος µέτρα συλλογικής του κονιορτού, ποσοστόν 15%
(27/65 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
Το προβλεπόµενο από την υπ’αριθ. 27/65 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών επίδοµα
ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 10% ή 15% για την Σαπωνοποιία για όσους
εργαζοµένους το δικαιούνται, υπολογίζεται από 1.1.96 επί των βασικών ηµεροµισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως αναµορφώνονται κάθε φορά (ΣΣΕ 21.6.1996).

ΣΑΠΩΩΝOΠOΙΪΑΣ

4. Επίδοµα γάµου
Από 1.1.89 χορηγείται σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου,
επίδοµα γάµου 10%. Επίσης το ίδιο επίδοµα χορηγείται στους χήρους και στις
χήρες, διαζευγµένους-νες, καθώς και στις άγαµες µητέρες εφ’όσον όλοι αυτοί
έχουν την επιµέλεια των παιδιών (ΣΣΕ 13.7.1989).
5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος
αδείας
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας
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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∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σε όλους τους εργαζόµενους που καλύπτονται από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται
καθηµερινά 1/2 λίτρο γάλα µε επιλογή της επιχειρήσεως καθώς και ένα σάντουίτς, το οποίο µπορεί να είναι επιδοτούµενο από την επιχείρηση. Ειδικότερα στους
απασχολούµενους στο βιολογικό καθαρισµό η χορήγηση 1/2 λίτρου γάλακτος
είναι υποχρεωτική (ΣΣΕ 10.7.2000).*
2. Κανονική άδεια
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, 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).
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές
(ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους (ΣΣΕ 27.6.2002).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 10.7.2000).
3. Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 10.7.2000).
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαέξι (16) εβδοµάδες.
Oκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που
ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά
πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον
τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δεκαέξι εβδοµάδων.
O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το
θέµα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 26.7.1993).
Χορηγείται µία επί πλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό
*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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4. Άδεια µητρότητας
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(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται
κατ' αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 1993.
(ΣΣΕ 10.7.2000)
5. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών
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 άδειας 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
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 δέκα τέσσερις (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 διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόω-
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ρης αποχώρησης 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. Άδεια συµµετοχής σε εξετάσεις
Η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συµµετοχή σε
εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών
µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή
εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν
συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.
Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζοµένους
και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για
την προβλεπόµενη διάρκεια 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 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. Άδεια γάµου
Στους καλυπτόµενους από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται άδεια γάµου µιας εβδοµάδος η οποία είναι άσχετη µε την κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.
539/1945 και δεν συµψηφίζεται µε αυτήν (ΣΣΕ 7.7.1988).
Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο (ΣΣΕ 10.7.2000).
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 (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
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10.Μονογονεϊκές οικογένειες
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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 µε 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 πάσχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
του 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
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

ΣΑΠΩΩΝOΠOΙΪΑΣ

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.
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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 20.6.2002).
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.Αποζηµιώσεις εργατοτεχνιτών
Oι αποζηµιώσεις 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 µήνες έως 1 έτος

: 5 ηµεροµίσθια

•Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη

: 7 ηµεροµίσθια

•Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη

: 15 ηµεροµίσθια

•Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη

: 30 ηµεροµίσθια

•Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη

: 60 ηµεροµίσθια

•Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη

: 100 ηµεροµίσθια

•Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη

: 120 ηµεροµίσθια

•Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη

: 145 ηµεροµίσθια

•Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω

: 165 ηµεροµίσθια

(ΣΣΕ 21.5.2002 µε παραποµπή στα θεσµικά της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ,
ΣΣΕ 21.6.2004, ΣΣΕ 20.6.2006)
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).
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19.Απασχόληση αλλοδαπών
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Ζ. TΕΛΙΚΕΣ ΡYΘΜΙΣΕΙΣ
Δ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡOΪΣΧYOΝΤΩΩΝ OΡΩΩΝ
Όσες διατάξεις των προηγουµένων ΣΣΕ του κλάδου δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 26.11.2010).

ΣΑΠΩΩΝOΠOΙΪΑΣ

ΑΡΧΗ ΕYΝOΪΚOTΕΡΗΣ ΡYΘΜΙΣΗΣ
Καταβαλλόµενες αποδοχές µεγαλύτερες από τα παραπάνω, άλλες παροχές σε
είδος ή σε χρήµα και άλλες ευνοικότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους του
κλάδο εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 26.11.2010).
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