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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΧΑΡ ΤO ΠOΙ Ι ΑΣ, 

ΧΑΡ ΤO ΝO ΠOΙ ΪΑΣ, ΧΑΡΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η α πό 26.3.1981 ΣΣΕ
2. Η 71/1982 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 
3. Η 59/1983 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4. Η 66/1985 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
5. Η 58/1986 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6. Η α πό 21.10.1988 ΣΣΕ
7. Η α πό 10.11.1989 ΣΣΕ
8. Η α πό 18.12.1990 ΣΣΕ
9. Η α πό 2.10.1991 ΣΣΕ

10. H α πό 27.7.1992 ΣΣΕ
11. Η α πό 13.9.1993 ΣΣΕ
12. Η α πό 18.5.1994 ΣΣΕ
13. Η α πό 24.5.1995 ΣΣΕ
14. Η α πό 24.7.1996 ΣΣΕ
15. Η α πό 27.6.1997 ΣΣΕ
16. Η 62/1998 Δ∆Α
17. Η 47/1999 Δ∆Α
18. Η α πό 13.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 100/18.7.2000)
19. Η 31/2001 Δ∆Α (Π.Κ. 24/20.7.2001)
20. Η 45/2002 Δ∆Α (Π.Κ. 32/9.10.2002)
21. Η 21/2003 Δ∆Α (Π.Κ. 15/30.5.2003)
22. Η α πό 8.10.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 118/12.10.2004)
23. Η α πό 23.6.2005 ΣΣΕ1 (Π.Κ. 71/7.7.2005 και Π.Κ. 81/2.7.2005)
24. Η α πό 19.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 104/3.8.2006)
25. Η Δ∆Α 40/2007 (Π.Κ. 24/3.10.2007)
26. Η από 13.6.2008 (Π.Κ. 55/4.7.2008)

1. Με την ίδια ηµεροµηνία υπεγράφησαν δύο ΣΣΕ. Η µία ΣΣΕ αφορά στους εργαζόµενους
στη βιοµηχανία και έχει Πρ. Κατάθεσης στο Υπουργείο Απασχ. και Κοιν. Προστασίας
7/7.7.2005 και η δεύτερη ΣΣΕ αφορά στους εργαζόµενους στη βιοτεχνία και έχει 
Πρ. Κατάθεσης στο Υπουργείο Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 81/22.7.2005
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27. Η από 7.7.2009 (Π.Κ. 48/30.7.2009)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Σύν δε σµος Βι ο µη χα νιών και Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Β.)

2. Σύν δε σµος Ελ λη νι κών Βι ο µη χα νιών Χάρ του (Σ.Ε.Β.Χ.)

3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

O µο σπον δία Μι σθω τών Τύ που και Βι ο µη χα νί ας Χάρ του

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις αυ τής της ρύθ µι σης υ πά γο νται α) οι ερ γα το τε χνί τες-τρι ες των
χαρτοβιοµηχανικών επιχειρήσεων χαρτοποιϊας, χαρτονοποιίας και πολτού χάρτου
όλης της χώρας και β) εργατοτεχνίτες-τριες των χαρτοβιοτεχνικών επιχειρήσεων
επεξεργασίας και διαµόρφωσης χάρτου όλης της χώρας (ΣΣΕ 7.7.2009).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΜΙΣΘΩΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙ ΩΩΝ
Αναπροσαρµογή βασικών µισθών και ηµεροµισθίων - Μισθολογικά

κλιµάκια

1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα
εργαζοµένων, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2008, σύµφωνα µε την από
13.6.2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 2% και όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.8.2009 αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2009 κατά ποσοστό
3,2%. Από 1.5.2009 διαµορφώνεται νέο µισθολογικό κλιµάκιο στους
εργαζόµενους που έχουν 27 έως 30 έτη υπηρεσίας-προϋπηρεσίας και
χορηγείται ένα επιπλέον κλιµάκιο στους εργαζόµενους που έχουν 30 έως 35 έτη
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5%.* Οι συνηµµένοι πίνακες, αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Στους µισθολογικούς πίνακες της ΣΣΕ 2008
και στα κλιµάκια 0-3 έως και τα 15-18 χρόνια προϋπηρεσίας γίνεται µια µικρή
στρογγυλοποίηση από 1.5.2009 (ΣΣΕ 7.7.2009).

* Με τη ΣΣΕ 13.7.2008 από 1.1.2008 διαµορφώνεται νέο µισθολογικό κλιµάκιο στους
εργαζόµενους που έχουν 24 έως 27 έτη υπηρεσίας-προϋπηρεσίας και ένα επιπλέον
κλιµάκιο στους εργαζόµενους που έχουν 27 έως 35 έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε
ποσοστό 5%.
Με τη Δ∆Α 45/2002 χορηγήθηκε µισθολογικό κλιµάκιο από 21-24 και µε τη Δ∆Α 31/2001 από
18-21.
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2. Ό σοι α πό τους πα ρα πά νω µι σθω τούς δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της
η λι κί ας τους δι και ού νται ως σύ νο λο α πο δο χών το ε κά στο τε ο ρι ζό µε νο συ νο λι κό
κα τώ τα το ό ριο α πο δο χών  α νει δι κεύ του ερ γά του της ΕΓ ΣΣΕ α νά λο γα ό µως µει -
ω µέ νο κα τά το χρό νο της η µε ρή σι ας και ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σής τους σύµ -
φω να µε τα ο ρι ζό µε να στο άρ θρο 6 του Ν.1837/89. (ΣΣΕ 10.11.1989, 
ΣΣΕ 27.6.1997)

3.  Μετατροπή ηµεροµισθίου σε µισθό
Μι σθω τοί α µει βό µε νοι µέ χρι της ι σχύ ος της πα ρού σης διά µι σθού, δι α τη ρούν το
σύ στη µα τού το α µοι βής, του ο φει λο µέ νου µι σθού προσ δι ο ρι ζο µέ νου εις πο σόν
ί σον προς το 26πλά σι ον του διά της πα ρού σης κα θο ρι ζο µέ νου κα τω τά του ο ρί ου
η µε ρο µι σθί ου της ει δι κό τη τάς τους (ΣΣΕ 27.6.1997, ΣΣΕ 7.7.2009).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας
Για ό σες κα τη γο ρί ες ερ γα ζο µέ νων προ βλε πό τα νε α πό τη Δ∆Α 45/91 του ΠΔ∆Δ∆Δ∆
Α θη νών που α κυ ρώ θη κε µε την υπ’ α ριθ µόν 693/97 α πό φα ση του ΣτΕ, η χο ρή γη -
ση ε πι δό µα τος αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας κα τά τη διάρ κει α ι σχύ ος της παρούσας
και µέ χρι ε πα να προσ δι ο ρι σµού του µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, καταβάλλεται
διορθωτικό ποσό, λογιζόµενο ως δραχµικό επίδοµα, στο ίδιο ύψος που
αντιστοιχούσε το παραπάνω επίδοµα την 31.12.1997 (Δ∆Α 62/1998, ΣΣΕ 7.7.2009).

2. Ε πί δο µα γά µου 
Σε όλους τους εγγάµους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται
επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10% επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων,
όπως αυτά διαµορφώνονται στο αντίστοιχο µισθολογικό κλιµάκιο. Το επίδοµα
αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγµένους-ες, καθώς και στους ά γα -
µους γο νείς εφό σον έ χουν την ε πι µέ λει α παι διών (ΣΣΕ 10.11.1989, 
ΣΣΕ 7.7.2009).

3. Y πο λο γι σµός ε πι δο µά των
Τα ε πι δό µα τα που ι σχύ ουν α πό προη γού µε νες ρυθ µί σεις του κλά δου υ πο λο γί ζο -
νται στα νέα βα σι κά η µε ρο µί σθια που προ βλέ πο νται α πό την πα ρού σα και συµ -
ψη φί ζο νται µε τυ χόν α νώ τε ρες κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές (ΣΣΕ 24.7.1996).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ  κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α πο ζη µί ω ση ερ γα το τε χνι τών-τριών
Σε εφαρµογή του άρθρου 4 της από 25.4.2004 ΕΓΣΣΕ, οι αποζηµιώσεις της 
παρ. 1 περ. α άρθρ. 3 του β.δ. της 16/18.7.1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις
ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 
2002-2003 (άρθρο 4) και του 2006-2007 (άρθρο 3), βε λ τιώ νο νται και κα θο ρί ζο νται
ως ε ξής 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 X
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•Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη            : 15 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη          :  30 η µε ρο µί σθια
•Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη        :  60 η µε ρο µί σθια
•Α πό 15  έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη       : 100 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη        : 120 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη                : 145 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω                 : 165 η µε ρο µί σθια
(ΣΣΕ 7.7.2009)

2. Άδει α µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας µη τρό τη τος ο ρί ζε ται σε δε κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γούνται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή
η µε ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα (9) µε τά τον το κε τό. Σε πε ρί πτω ση
που ο το κε τός  πραγ µα το ποι η θεί σε χρο νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε
αρ χι κά πι θα νο λοηγ θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά
τον το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα ε πτά (17)
ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε -
νες για το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις (Δ∆Α 40/2007, ΣΣΕ 7.7.2009).
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε τη διά τα ξη του άρ θρου 9 του ν. 1302/82 και το άρ θρο 9 της
ΕΓ ΣΣΕ του 1993, έ χουν και οι θε τοί γο νείς των παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών. 
(ΣΣΕ 13.7.2000)

3. Άδεια φροντίδας παιδιού
Σε εφαρµογή του άρθρου 6 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, 
• οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών µε

αφετηρία τη λήξη της αδείας µητρότητας, είτε να προσέρχονται αργότερα,
είε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε
συµφωνία του εργόδοτη, το ηµερήσιο ωράριο των µητερών µπορεί να
ορίζεται µειωµένο κατά δυο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12 µήνες και
σε µια ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.

• 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.

• το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι
θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους αυτούς ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και µε χρονική αφετηρία της υιοθεσία.

• την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
• η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις.
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Σε εφαρµογή του άρθρου 9 της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ, το µειωµένο ωράριο
(“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών, όπως 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 19.7.2006, ΣΣΕ 7.7.2009).

4. Μονογονεϊκές οικογένειες
Σε εφαρµογή του άρθου 7 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, 
• στους εργαζόµενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαµο - η γονέα, που

έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες
διατάξεις. Γονέας µε τρία 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 7.7.2009).

5. Ά δει α γά µου και γέν νη σης τέ κνου
Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν
γάµο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε
αποδοχές, για όσους εργάζονται πενθήµερο και έξι (6) εργασίµων ηµερών µε
αποδοχές, για όσους εργάζονται εξαήµερο, η οποία δε συµψηφίζεται µε την
ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. 
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές.
Οι άδειες αυτές δε συµψηφίζονται µε τις άδειες αναψυχής του ΑΝ 539/45 
(ΣΣΕ 7.7.2009).

6. Ά δει α ε ξε τά σε ων
Αυ ξά νε ται σε τριά ντα (30) η µέ ρες η ά δει α της παρ.1 του άρ θρου 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 ποιί -
οι δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί -
ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (ΣΣΕ 24.7.1996).
Ερ γα ζό µε νοι που φοι τούν κα νο νι κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε νι -
κή ή τε χνι κή ή ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, σε δη µό σι ες ή ι δι ω τι κές σχο λές α να -
γνω ρι σµέ νες α πό το Κρά τος και δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί -
ας τους, δεν α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ρο α πό 6 ώ ρες την η µέ ρα, µε την α νά λο -
γη α µοι βή. (ΣΣΕ 24.5.1995)

7. Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών 
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων X
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παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 η µέ ρες κατ’  έ τος, ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε νος/η έ χει
τρία παι διά και πά νω (Δ∆Α 45/2002).
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά 2 ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7
του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών, και καθορίζεται
σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η
προστατεύει 3 παιδιά και πάνω (ΣΣΕ 7.7.2009).

8. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
α) Σε εφαρµογή του άρθρου 8 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, 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 (Δ∆Α 45/2002, ΣΣΕ 7.7.2009).

β) Σε εφαρµογή του άρθρου 12 της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ, στους φυσικούς ή
θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 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 7.7.2009).

γ) Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς που
πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ες προς εργασία, δικαιούνται από
τη γνωστοποίηση στον εργοδότη έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό
έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ 7.7.2009).

9. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Σε εφαρµογή του άρθου 9 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, στους εργαζόµενους µε
εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων
και αδελφών, χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές (Δ∆Α 45/2002, 
ΣΣΕ 7.7.2009)

10. Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του
παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι  µαθητής (-τρια), οι εργαζόµενοι
γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και
µετά από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την
εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση 4 εργάσιµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό
έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη
σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 7.7.2009).

11.Χο ρή γη ση στο λής
Εις ά πα ντας του ερ γα ζό µε νους α πά ντων των τµη µά των και ει δι κο τή των, χο ρη -
γού νται ε τη σί ως εις µεν τους άν δρας α νά µία στο λή ερ γα σί ας (µπου φάν-πα ντε -
λό νι) εξ υ φά σµα τος βαµ βα κε ρού ερ ραµ µέ νη, εις δε τας γυ ναί κας µία ρό µπα εξ
υ φά σµα τος βαµ βα κε ρού ερ ραµ µέ νη.
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Ει δι κώς εις τους ερ γα ζό µε νους εις τα τµή µα τα φορ το εκ φορ τώ σε ων µε τα φο ρών
(αυ λής), φάι-χρω µο-λι πα ντάς-ρε τσι νά δες και κα ο λι νά δες θα χο ρη γού νται ε τη σί -
ως δι’ έ κα στον ερ γά την α νά µία στο λή ερ γα σί ας και εν ζεύ γος υ πο δη µά των ε λα -
στι κών (γα λό τσαι).
Ε πί σης εις τους ο δη γούς χαρ το νο ποι η τι κών και χαρ το ποι η τι κών µη χα νών και
Oλ λαν δι κών δε ξα µε νών, χο ρη γού νται ε τη σί ως εν ζεύ γος αρ βυ λών και µία
φόρ µα (ΣΣΕ 26.3.1981, ΣΣΕ 27.6.1997).

12.Η µέ ρες ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας
Σχε τι κά µε την ι σχύ των σα ρά ντα (40) ω ρών και 5νθή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα -
σί ας α πα σχό λη σης ι σχύ ουν για τους υπαγόµενους στην παρούσα, οι υπ’ α ριθµ.
25/83 και 59/83 α πο φά σεις του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΣΣΕ 8.10.2004, ΣΣΕ 7.7.2009).

13.Εν νοι α προϋ πη ρε σί ας
ΩΩς προϋπη ρε σία νο εί ται τό σον η πα ρά τω αυ τώ ερ γο δό τη ό σον και η παρ’ ε τέ -
ροις ερ γο δό ταις του κλά δου δι α νυ θεί σα τοι αύ τη (ΣΣΕ 26.3.1981, ΣΣΕ 7.7.2009).

14.Δ∆ιάλειµµα εργασίας
Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση µισθωτούς, που απασχολούνται
περισσότερες από έξι (6) ώρες την ηµέρα, χορηγείται διάλειµµα εργασίας 15’
κάθε εργάσιµη ηµέρα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 4 του Π.Δ∆. 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α’ 1999) (Δ∆Α 21/2003, ΣΣΕ 7.7.2009).

15. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Ερ γα ζό µε νοι που υ πά γο νται στην ρύθ µι ση αυ τή και έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε -
σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή προϋπη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε
ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και -
ού νται ά δει α τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε ρών ε άν ε φαρ µο ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε -
ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή ει κο σι πέ ντε(25) ερ γα σί µων η µε ρών, ε άν ε φαρ µό -
ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας.
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. 539/45), ισχύει όπως ορίζει ο νόµος.
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται 1 επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιµες
ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 7.7.2009).

16. Πα ρα κρά τη ση Συν δι κα λι στι κής Συν δρο µής
O λες οι ε πι χει ρή σεις εί ναι υ πο χρε ω µέ νες να πα ρα κρα τούν κα τά την πλη ρω µή
της µι σθο δο σί ας τη συν δρο µή των µε λών Πρω το βαθ µί ων Συν δι κα λι στι κών 
Oρ γα νώ σε ων και να τις α πο δί δουν σ’ αυ τές. Για να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της
συν δι κα λι στι κής συν δρο µής α παι τεί ται έγ γρα φη δή λω ση των ερ γα ζο µέ νων
προς την ε πι χεί ρη ση. Το σω µα τεί ο µε δή λω σή του πρέ πει να γνω στο ποιή σει το
πο σό της συν δρο µής, τη συ χνό τη τα της πα ρα κρά τη σης (π.χ. κά θε µή να, κά θε 
ε ξά µη νο) και τον τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό στον ο ποί ο θα κα τα τί θε νται  τα πα ρα -
κρα τού µε να πο σά, υ πέρ του σω µα τεί ου και εν δε χο µέ νως, κα τά ο ρι σµέ νο πο σο -
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στό ή πο σόν, υ πέρ δευ τε ρο βαθ µί ων ορ γα νώ σε ων, στις ο ποί ες αυ τό α νή κει ή και
υ πέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δή λω ση πρέ πει να ε πα να λαµ βά νε ται, ό ταν µε τα βάλ λο νται
αυ τά τα στοι χεί α. 
Η δή λω ση µε την ο ποί α οι ερ γα ζό µε νοι γνω στο ποι ούν προς την ε πι χεί ρη ση ό τι
θέ λουν να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής τους, ό πως και
η α νά κλη ση αυ τής, µπο ρεί να γί νε ται και µέ σω του σω µα τεί ου, το ο ποί ο ε ξου σι -
ο δο τεί ται για την πα ρά δο ση της δή λω σης αυ τής στον ερ γο δό τη. Η γνη σιό τη τα
της υ πο γρα φής της δή λω σης αυ τής βε βαι ώ νε ται α πό τον Πρό ε δρο ή τον Γε νι κό
Γραµ µα τέα του σω µα τεί ου (ΣΣΕ 27.6.1997)

17. Πίνακες αποδοχών
Τα κατώτατα όρια των αποδοχών των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, µη
συµπεριλαµβανοµένου του διορθωτικού ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 4,
της παρούσας, καθορίζονται όπως στους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ρύθµισης (Δ∆Α 45/2002).

18. Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης 
Σε εφαρµογή του άρθρου 10 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, δεν επιτρέπεται η
απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον
αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες
από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µια φορά (ΣΣΕ 7.7.2009).

19. Επιτροπή Οµαδοποίησης Ειδικοτήτων
Η προβλεπόµενη στο άρθρο 17 των από 23.6.2005 ΣΣΕ Επιτροπή
Οµαδοποίησης Ειδικοτήτων παρατείνει τις εργασίες που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό τις οποίες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει µέχρι τέλος του 2006
(ΣΣΕ 19.7.2006).

20. Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων
οικογενειών
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)
και Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆Α) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία
της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή
θετοί γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς 
(ΣΣΕ 7.7.2009).

21. Ισχύς προηγούµενων όρων
Κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ ή Δ∆Α για τους όρους αµοιβής και εργασίας
των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη µε αυτήν,
εξακολουθεί να ισχύει. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα
ρύθµιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους,
Δ∆ιατάγµατα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, Δ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Ατοµικές Συµβάσεις
Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισµούς ή και έθιµα, δε θίγονται µε την παρούσα
(ΣΣΕ 7.7.2009).

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

X
A

Ρ
ΤO

Π
O

ΙΪ
Α

Σ-
Χ

Α
Ρ

ΤO
Β

ΙO
Μ

Η
Χ

Α
Ν

ΙΑ
Σ

9


