των εργατοτεχνιτών - τριών
στις επιχειρήσεις
Πλεκτού Ενδύµατος
όλης της χώρας
K66R09
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΤOΤΕΧΝΙΤΩΩΝ - ΤΡΙΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΛΕΚΤOY ΕΝΔ∆YΜΑΤOΣ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η από 16.10.1991 ΣΣΕ
2. Η από 7.5.1992 ΣΣΕ*
3. Η από 23.7.1993 ΣΣΕ
4. Η Δ∆.A. 27/1994
5. Η από 10.4.1995 ΣΣΕ
6. Η Δ∆.A. 38/1996
7. Η Δ∆.A. 27/1997
8. Η από 28.7.1998 ΣΣΕ
9. Η από 24.6.1999 ΣΣΕ
10. Η Δ∆.Α. 39/2000
11. Η από 1.6.2001 ΣΣΕ
12. Η από 11.7.2002 ΣΣΕ
13. Η από 23.5.2003 ΣΣΕ
15. Η Δ∆.Α. 41/2005
16. Η από 18.7.2006 ΣΣΕ
17. Η από 9.5.2007 ΣΣΕ
18. Η από 11.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 71/21.7.2008)
19. Η Δ∆.Α. 14/2009 (Π.Κ. 7/19.6.2009)
* Σηµείωση: Μέχρι το έτος 1991 ο κλάδος της πλεκτικής υπήγετο στη συλλογική
ρύθµιση της κλωστοϋφαντουργίας. Από το έτος 1992 για τους εργαζόµενους
στον κλάδο αυτό υπάρχει ξεχωριστή ρύθµιση

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Aπό την εργοδοτική πλευρά:
1. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοτεχνιών & Βιοµηχανιών Πλεκτού Ενδύµατος
2. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος και
Συναφών Κλάδων Ελλάδας
Aπό την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιµατισµού-Δ∆έρµατος
Ελλάδος (Δ∆Α 14/2009).
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14. Η από 16.6.2004 ΣΣΕ
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Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων
πλεκτού ενδύµατος και οι απασχολούµενοι στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια
των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας (Δ∆Α 14/2009).

Δ∆. ΕΙΔ∆ΙΚOΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ
1. α) Γενική κατηγορία τεχνιτών
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι συντηρητές υφαντουργικών ιστών,
κλωστικών µηχανηµάτων, πλεκτικών µηχανηµάτων, καλτσοµηχανών, φανελλοµηχανών, κουρτινοµηχανών, δανδελοµηχανών, τρεσοµηχανών και κάθε µηχανήµατος κλωστοϋφαντουργίας, πλεκτικής και ραπτικής γενικά, καθώς και οι χειριστές
πινάκων πολυµερισµού συνθετικών ινών. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται επίσης και όσοι απασχολούνται ως συντηρητές και παράλληλα ως χειριστές των
παραπάνω µηχανηµάτων, ανεξάρτητα απο το χρόνο απασχόλησής τους στη συντήρηση ή στο χειρισµό (ΣΣΕ 16.10.1991).
β) Κατηγορία βοηθών τεχνιτών
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι λιπαντές µηχανηµάτων και οι απασχολούµενοι ως βοηθοί τεχνιτών της προηγούµενης κατηγορίας (ΣΣΕ 16.10.1991).
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γ) Κατηγορία εργατών ειδικευµένων Α’
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι απασχολούµενοι στις ακόλουθες εργασίες: σύνθεση χαρµανιού, χνουδιάστρες και ανοικτικές µηχανές, σκούτσερ, χάρτζια, λινάρια ερίου, (φυτιλιέρες), πύργοι, εξτρούντερ, σύρτες, σαλφάκ, κυκλικά
κτενιστικά µηχανήµατα NOBLE COMBRES (λοταρίες), κλώστριες (πάγκοι), ανεµούδες, προγνέστριες, δίκλονα, καλάµια, στιφτήρια, πρέσσες (πακετάδες),
διπλωτικά µηχανήµατα, µηχανές αναπινήσεως, µηχανήµατα ινοποιήσεως, νηµατοποιήσεως, ελαστικοποιήσεως, τανύσεως και TOW TO TOPS, µηχανήµατα πλαστικών νηµάτων και συνθετικών ινών, ύφανση, διάστρα, µήτωµα, µάγκωµα,
µαντάρισµα, επιθεώρηση ακατέργαστων υφασµάτων, στρίψιµο, κοµποδετικά µηχανήµατα, επισκευή εξαρτηµάτων (µηταριών, σαϊτών κλπ), τάφτες φλοκατών, κέντηµα µε µηχανές σε ύφασµα, δανδελοµηχανές, φανελλοµηχανές τρεσσοµηχανές, καλτσοµηχανές, κουρτινοµηχανές, πάσης φύσεως πλεκτικές µηχανές, ενωτικές µηχανές (ρεµαγιάζ), κοπτοραπτικές µηχανές, µηχανές πλακοραφής, σιδέρωµα, κόψιµο. (ΣΣΕ 16.10.1991)
δ) Κατηγορία εργατών ειδικευµένων Β’
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι απασχολούµενοι σε όλες τις εργασίες
που δεν αναφέρονται στην προηγούµενη κατηγορία, ανεξάρτητα από το είδος
της εργασίας µέσα στους χώρους των κλωστηρίων και κατασκευής κλωστών
απο οποιαδήποτε φυσική ή τεχνητή και συνθετική ύλη καθώς και στους χώρους
των υφαντηρίων, περιλαµβανοµένων και των χώρων µανταρίσµατος και καθαρισµού υφασµάτων (ΣΣΕ 16.10.1991).
ε) Εργατοτεχνίτες βαφείων, τυποβαφείων, κολλαριστηρίων, φινιριστηρίων, πλυ-
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ντηρίων, λευκαντηρίων και σιδηρωτηρίων (ΣΣΕ 16.10.1991)
Παρατήρηση : Oι παραπάνω ειδικότητες αναφέρονται στην από 16.10.1991 ΣΣΕ,
η οποία αφορούσε τους εργαζόµενους στην κλωστοϋφαντουργία, ερϊουφαντουργία και πλεκτική ως κοινές διατάξεις και ως εκ τούτου ορισµένες ειδικότητες δεν αφορούν την πλεκτική.

Ε. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙΟΥ
Τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί την 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5%, όπως
εµφανίζεται στο συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας (Δ∆Α 14/2009).

ΣΤ. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Επίδοµα τριετιών
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των εργαζοµένων στα
βαφεία - τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων της ενότητας Γ’ ,
χορηγείται 6η τριετία εκ ποσοστού 5% που χορηγείται σε δύο δόσεις, 2,5% από
1.3.2008 και 2,5% από 1.1.2009 (ΣΣΕ 11.7.2008).

Με τη Δ∆Α 38/1996 χορηγήθηκε επίδοµα 4ης τριετίας εκ ποσοστού 2% ήτοι συνολικά 17%.
Με τη Δ∆Α 39/2000 το ποσοστό της 4ης τριετίας αυξήθηκε από 1.7.2000, κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, οπότε διαµορφώθηκε συνολικά από 17% σε 18%.
Με την από 1.6.2001 ΣΣΕ το ποσοστό της 4ης τριετίας αυξήθηκε κατά µία ποσοστιαία
µονάδα και διαµορφώθηκε από 1.1.2001 από 18% σε 19%.
Με την από 11.7.2002 ΣΣΕ το ποστοστό της 4ης τριετίας αυξήθηκε κατά µία ποσοστιαία
µονάδα ήτοι από 19% σε 20%.
Με τη Δ∆Α 39/2000 το ποσοστό της 5ης τριετίας αυξήθηκε από 1.7.2000 κατά µία
ποσοστιαία µονάδα και διαµορφώθηκε συνολικά από 20% σε 21%.
Με την από 1.6.2001 ΣΣΕ το ποσοστό της 5ης τριετίας διαµορφώνεται από 1.1.2001, από
21% σε 22% και από 1.9.2001 σε 23%.
Με την από 11.7.2002 ΣΣΕ το ποσοστό της 5ης τριετίας διαµορφώνεται σε ποσοστό 25%
από 1.11.2002.
2. Με την από 16.10.1991 ΣΣΕ, καθορίσθηκαν µισθολογικά κλιµάκια ανα διετία

µέχρι 16 έτη και άνω για τους εργαζόµενους στα βαφεία, τυποβαφεία και
φινιριστήρια.
Με τη Δ∆Α 25/1994 χορηγήθηκε, µία ακόµη διετία µετά 18έτη υπηρεσία στον
κλάδο µε προσαύξηση της τελευταίας κλίµακας κατά ποσοστό 3%.
Με την από 1.6.2001 ΣΣΕ χορηγήθηκε µία ακόµη διετία µετά από προϋπηρεσία
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Με την από 16.10.1991 ΣΣΕ χορηγήθηκε επίδοµα για κάθε τριετία υπηρεσίας ή
προϋπηρεσίας στον κλάδο, στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, εκ ποσοστού 5% µέχρι 3 τριετίες
συνολικά.
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20 ετών µε προσαύξηση της τελευταίας κλίµακας κατά ποσοστό 3%.
Από 1.1.2003 προστίθεται µία ακόµη διετία στους απασχολουµένους στα
βαφεία, τυποβαφεία, και φινιριστήρια. Η νέα διετία θα αφορά τους
εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει 22 έτη και θα έχει επιπλέον προσαύξηση
3% επί του βασικού ηµεροµισθίου της προηγούµενης κλίµακας (ΣΣΕ 23.5.2003).
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται διά πιστοποιητικών των εργοδοτών στους
οποίους εργάσθηκαν οι µισθωτοί, επαληθευοµένων υπό του ασφαλιστικού
βιβλιαρίου του ΙΚΑ ή µόνο εκ του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ
(ΣΣΕ 16.10.1991 κλωστοϋφαντουργίας).
3. Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται µε τις προϋποθέσεις της Δ∆Α 16/67
στην οποία παραπέµπει η ΣΣΕ 16.10.1991 (Κλωστοϋφαντουργίας) στην οποία
υπήγετο µέχρι το 1992 το προσωπικό πλεκτού.
Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους απασχολούµενους στα
βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια, υπολογίζεται από 1.3.2007 και εφεξής
στους εκάστοτε βασικούς µισθούς σε ποσοστό 20% (ΣΣΕ 9.5.2007).
6. Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% ανεξαρτήτως φύλου. Επίσης ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο Ν.1849/89, άρθρο 20 παρ. 2 (ΣΣΕ 16.10.1991).
7. Όλα τα επιδόµατα που ισχύουν µε βάση προηγούµενες ΣΣΕ ή Δ∆Α για όσους
υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά ηµεροµίσθια, όπως διαµορφώνονται µετά τον υπολογισµό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο για
τα βασικά ηµεροµίσθια της παρούσας (ΣΣΕ 11.7.2002).
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Ζ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αποζηµιώσεις εργατοτεχνιτών
Oι αποζηµιώσεις του ΒΔ∆ 16/18 Ιουλίου 1920, βελτιώνονται και καθορίζονται ως
εξής ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας :
• Από 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
: 140 ηµεροµίσθια
• Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω
: 160 ηµεροµίσθια1
(Δ∆Α 41/2005)
2. Ετήσια κανονική άδεια
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές
1. Βλέπε όµως και ΕΓΣΣΕ έτους 2006-2007
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3.

4.

5.

6.

7.

(ΑΝ 539/45, όπως ισχύει) µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους (ΣΣΕ 11.7.2002).
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή εικοσιπέντε
εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας
εργασίας (Δ∆Α 39/2000).
Άδεια συµµετοχής σε εξετάσεις
Για τους σπουδαστές-µαθητές πέρα από την προβλεπόµενη από το Νόµο
1346/83 (ΦΕΚ 40Α/14.4.1983) άδεια χορηγούνται τέσσερις (4) ηµέρες επιπλέον
χωρίς αποδοχές (ΣΣΕ 16.10.1991).
Αυξάνεται σε τριάντα (30) ηµέρες η άδεια της παραγράφου 1 άρθρο 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.
Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (Δ∆Α 38/1996).
Άδεια εξετάσεων σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
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
(Δ∆Α 41/2005).
Άδεια γάµου
Εις τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς χορηγείται άδεια γάµου εννά
(9) εργασίµων ηµερών µετ’ αποδοχών. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συµψηφίζεται µε την προς την προβλεπόµενη από τον ΑΝ 539/45 ως ισχύει µετά τις
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αυτού. Ειδικά για τις επιχειρήσεις πλεκτικής, η
καταβολή των 3 ηµερών παραµένει στην διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων
(ΣΣΕ 16.10.1991).
Άδεια χωρίς αποδοχές
Στους µισθωτούς που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας χορηγείται άδεια
απουσίας χωρίς αποδοχές µέχρι 10 ηµέρες το χρόνο µετά από αίτηση του
εργαζόµενου για σοβαρούς οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους (θάνατος,
ασθένεια προσώπου του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος και αλλαγή
κατοικίας) (ΣΣΕ 16.10.1991).
Άδεια µητρότητας
Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό
(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της αδείας 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 (Δ∆Α 39/2000).
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“Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα έξι (16) εβδοµάδες. Oκτώ
(8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και
οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό.
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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 χρόνος συνολικής αδείας δέκα έξι (16) εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες γαι το θέµα αυτό διατάξεις.”

8. Άδεια φροντίδας παιδιού
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών
από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν
νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα (ΣΣΕ 11.7.2002).
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 (Δ∆Α 41/2005).
β. Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητερών
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες (ΣΣΕ 11.7.2002).
γ. 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 (ΣΣΕ 11.7.2002).
δ. 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 εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (Δ∆Α 41/2005).
ε. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ 11.7.2002).
στ.Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς
(ΣΣΕ 11.7.2002).
ζ. 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 11.7.2002).
9. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που έχει
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.
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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 11.7.2002).
10.Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες άδεια µε
αποδοχές (Δ∆Α 39/2000).
11.Άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων µελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο εργαζόµενος/η έχει τρία
παιδιά και πάνω (Δ∆Α 39/2000).
12.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
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
(Δ∆Α 41/2005).
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 11.7.2002).
14.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 11.7.2002).
15.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
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε
αποδοχές (Δ∆Α 41/2005).
16.Αλλοδαποί εργαζόµενοι
Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειµένου να διεκπεραιώνουν
διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασία τους.
Επιπλέον πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους οποιοδήποτε
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13.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
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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 (Δ∆Α 41/2005).
17.Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να γίνεται έµπρακτα σεβαστή η φυλεκτική, εθνική, θρησκευτική ή πολιτισµική ιδιαιτερότητα κάθε εργαζόµενου και να διευκολύνεται η
προσαρµογή του στο εργασιακό περιβάλλον (Δ∆Α 39/2000).
18.Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά
(ΣΣΕ 11.7.2002).
19.Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να ολοκληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο πρόληψης
των εργατικών ατυχηµάτων και την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
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Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι
υπάρχουσες δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων, όσο και
των εργοδοτών για τη νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε
πλευράς (Δ∆Α 41/2005).
20.Εις τους µισθωτούς της παρούσας χορηγούνται δύο (2) φόρµες κατ’ έτος, εις
δε τους απασχολούµενους εις χώρους πλύσεως, βαφείων, κολλαρίσµατος και
λευκάνσεως ανεξαρτήτως ειδικότητας και φύλου χορηγείται µε µέριµνα της
επιχείρησης ζεύγος αντιδιαβροχικών υποδηµάτων (γαλότσες) αντικαθιστάµενο
µε τά τη φθο ρά του. Η κυ ριό τη τα αυ τών πα ρα µέ νει στον ερ γο δό τη
(ΣΣΕ 16.10.1991).
21.Προ πάσης εκάστοτε εφαρµογής συστήµατος αµοιβής κατά παραγωγήν, ο
εργοδότης υποχρεούται να αναρτήσει πίνακα εµφαίνοτα την ελάχιστη απόδοση
του εργάτη στην οποία αντιστοιχεί το κατώταταο όριο βασικού ηµεροµισθίου,
την αµοιβή για την επιπλέον αυτής παραγωγήν και τη χρονική διάρκεια της
εφαρµογής του συστήµατος (ΣΣΕ 16.10.1991).
22.Η εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας των 40 ωρών γίνεται όπως καθορίζει η
25/83 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών. (ΣΣΕ 16.10.1991)
23.Oι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρούσας εργοδότες χορηγούν υποχρεωτικά
κατά την ηµέρα της εξοφλήσεως των αποδοχών της υπό αυτών καθοριζοµένης
µισθολογικής περιόδου, (εβδοµάδα, δεκαπενθήµερο, µήνας) στο προσωπικό της
επιχειρήσεώς του έντυπο αποδεικτικό εξόφλησης µε ανάλυση είδους αποδοχών
και µε πλήρη στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνεται η εκκαθάριση και η
εξόφληση (ΣΣΕ 16.10.1991).
24.Όλες οι επιχειρήσεις που δεσµεύονται από την παρούσα ρύθµιση είναι υποχρεωµένες, µετά από σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων διά εγγράφου δηλώσεώς
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τους ή δηλώσεως τη συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, να παρακρατούν άπαξ
του µηνός από τις αποδοχές των εργαζοµένων τη συνδροµή της συνδικαλιστικής
τους οργάνωσης και να την αποδίδουν σ’ αυτήν.
Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η ανάκληση της δηλώσεως των εργαζοµένων ή
της συνδικαλιστικής τους οργανώσεως (ΣΣΕ 7.5.1992).
25.Σεβασµός της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής ιδιαιτερότητας των
εργαζοµένων
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να γίνεται έµπρακτα σεβαστή η φυλετική, εθνική, θρησκευτική
ή πολιτισµική ιδιαιτερότητα κάθε εργαζόµενου και να διευκολύνεται η
προσαρµογή του στο εργασιακό του περιβάλλον (Δ∆Α 39/2000).
Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι ρυθµίσεις
που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και τις προηγούµενες αυτών,
εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών
ρυθµίσεων που ειδικώς τους αφορούν (ΣΣΕ 11.7.2008).
27.Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν
ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, Δ∆ιατάγµατα, ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δε θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 14/2009).
28.Δ∆ιατάξεις προηγουµένων ρυθµίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση µε την
παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί µε νεώτερη ρύθµιση εξακολουθούν να
ισχύουν (Δ∆Α 14/2009).
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26.Εφαρµογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

