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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΤΡΙ ΩΩΝ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ 

ΠΛΕ ΚΤOY ΕΝ Δ∆Y ΜΑ ΤOΣ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1.  Η α πό 16.10.1991 ΣΣΕ
2.  Η α πό 7.5.1992 ΣΣΕ*
3.  Η α πό 23.7.1993 ΣΣΕ
4.  Η Δ∆.A. 27/1994
5.  Η α πό 10.4.1995 ΣΣΕ
6.  Η Δ∆.A. 38/1996 
7.  Η Δ∆.A. 27/1997
8.  Η α πό 28.7.1998 ΣΣΕ
9.  Η α πό 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
14.  Η από 16.6.2004 ΣΣΕ
15.  Η Δ∆.Α. 41/2005
16.  Η α πό 18.7.2006 ΣΣΕ 
17.  Η α πό 9.5.2007 ΣΣΕ 
18.  Η α πό 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.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Aπό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Βι ο τε χνιών & Βι ο µη χα νιών  Πλε κτού Εν δύ µα τος
2. Σύν δε σµος Ε πι χει ρή σε ων Πλε κτι κής - Ετοίµου Ενδύµατος Ελ λά δος και

Συναφών Κλάδων Ελλάδας
Aπό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

O µο σπον δία Ερ γα τοϋ παλ λή λων Κλω στοϋ φα ντουρ γί ας-Ι µα τι σµού-Δ∆έρ µα τος
Ελ λά δος (Δ∆Α 14/2009).
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ     

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται οι ερ γα το τε χνί τες-τρι ες των ε πι χει ρή σε ων
πλε κτού εν δύ µα τος και οι α πα σχο λού µε νοι στα βα φεί α-τυ πο βα φεί α και φι νι ρι στή ρια
των ε πι χει ρή σε ων αυ τών ό λης της χώ ρας (Δ∆Α 14/2009).

Δ∆.  ΕΙ Δ∆Ι ΚOΤΗ ΤΕΣ ΕΡ ΓΑ ΖOΜΕ ΝΩΩΝ

1. α)  Γε νι κή κα τη γο ρία τε χνι τών
Στην κα τη γο ρία αυ τή ε ντάσ σο νται οι συ ντη ρη τές υ φα ντουρ γι κών ι στών, 
κλω στι κών µη χα νη µά των, πλε κτι κών µη χα νη µά των, καλ τσο µη χα νών, φα νελ λο µη -
χα νών, κουρ τι νο µη χα νών, δαν δε λο µη χα νών, τρε σο µη χα νών και κά θε µη χα νή µα -
τος κλω στο ϋ φα ντουρ γί ας, πλε κτι κής και ρα πτι κής γε νι κά, κα θώς και οι χει ρι στές
πι νά κων πο λυ µε ρι σµού συν θε τι κών ι νών. Στην κα τη γο ρία αυ τή κα τα τάσ σο νται ε -
πί σης και ό σοι α πα σχο λού νται ως συ ντη ρη τές και πα ράλ λη λα ως χει ρι στές των
πα ρα πά νω µη χα νη µά των, α νε ξάρ τη τα α πο το χρό νο α πα σχό λη σής τους στη συ -
ντή ρη ση ή στο χει ρι σµό (ΣΣΕ 16.10.1991).

β) Κα τη γο ρία βοη θών τεχνι τών
Στην κα τη γο ρία αυ τή κα τα τάσ σο νται οι λι πα ντές µη χα νη µά των και οι α πα σχο -
λού µε νοι ως βοη θοί τε χνι τών της προη γού µε νης κα τη γο ρί ας (ΣΣΕ 16.10.1991).

γ) Κα τη γο ρία ερ γα τών ει δι κευ µέ νων Α’  
Στην κα τη γο ρία αυ τή κα τα τάσ σο νται οι α πα σχο λού µε νοι στις α κό λου θες ερ γα σί -
ες: σύν θε ση χαρ µα νιού, χνου διά στρες και α νοι κτι κές µη χα νές, σκού τσερ, χάρ -
τζια, λι νά ρια ε ρί ου, (φυ τι λιέ ρες), πύρ γοι, εξ τρού ντερ, σύρ τες, σαλ φάκ, κυ κλι κά
κτε νι στι κά µη χα νή µα τα NOBLE COMBRES (λο τα ρί ες), κλώ στρι ες (πά γκοι), α νε -
µού δες, προ γνέ στρι ες, δί κλο να, κα λά µια, στι φτή ρια, πρέσ σες (πα κε τά δες), 
δι πλω τι κά µη χα νή µα τα, µη χα νές α να πι νή σε ως, µη χα νή µα τα ι νο ποιή σε ως, νη µα -
το ποιή σε ως, ε λα στι κο ποιή σε ως, τα νύ σε ως και TOW TO TOPS, µη χα νή µα τα πλα -
στι κών νη µά των και συν θε τι κών ι νών, ύ φαν ση, διά στρα, µή τω µα, µά γκω µα, 
µα ντά ρι σµα, ε πι θε ώ ρη ση α κα τέρ γα στων υ φα σµά των, στρί ψι µο, κο µπο δε τι κά µη -
χα νή µα τα, ε πι σκευ ή ε ξαρ τη µά των (µη τα ριών, σαϊ τών κλπ), τά φτες φλο κα τών, κέ -
ντη µα µε µη χα νές σε ύ φα σµα, δαν δε λο µη χα νές, φα νελ λο µη χα νές τρεσ σο µη χα -
νές, καλ τσο µη χα νές, κουρ τι νο µη χα νές, πά σης φύ σε ως πλε κτι κές µη χα νές,  ε νω -
τι κές µη χα νές (ρε µα γιάζ), κο πτο ρα πτι κές µη χα νές, µη χα νές πλα κο ρα φής, σι δέ -
ρω µα, κό ψι µο. (ΣΣΕ 16.10.1991)

δ)  Κα τη γο ρία ερ γα τών ει δι κευ µέ νων Β’ 
Στην κα τη γο ρία αυ τή κα τα τάσ σο νται οι α πα σχο λού µε νοι σε ό λες τις ερ γα σί ες
που δεν α να φέ ρο νται στην προη γού µε νη κα τη γο ρία, α νε ξάρ τη τα α πό το εί δος
της ερ γα σί ας µέ σα στους  χώ ρους των κλω στη ρί ων και κα τα σκευ ής κλω στών
α πο ο ποι α δή πο τε φυ σι κή ή τε χνη τή και συν θε τι κή ύ λη κα θώς και στους χώ ρους
των υ φα ντη ρί ων, πε ρι λαµ βα νο µέ νων και των χώ ρων µα ντα ρί σµα τος και κα θα -
ρι σµού υ φα σµά των (ΣΣΕ 16.10.1991).

ε)  Ερ γα το τε χνί τες βα φεί ων, τυ πο βα φεί ων, κολ λα ρι στη ρί ων, φι νι ρι στη ρί ων, πλυ -
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ντη ρί ων, λευ κα ντη ρί ων και σι δη ρω τη ρί ων (ΣΣΕ 16.10.1991)

Πα ρα τή ρη ση : Oι πα ρα πά νω ει δι κό τη τες α να φέ ρο νται στην α πό 16.10.1991 ΣΣΕ,
η ο ποί α α φο ρού σε τους ερ γα ζό µε νους στην κλω στο ϋ φα ντουρ γία, ε ρϊ ου φα -
ντουρ γία και πλε κτι κή ως κοι νές δι α τά ξεις και ως εκ τού του ο ρι σµέ νες ει δι κό τη -
τες δεν α φο ρούν την πλε κτι κή.

Ε.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙΟΥ

Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των υπαγοµένων στην παρούσα, ό πως αυτά εί χαν δι α µορ -
φω θεί την 30.4.2009, αυ ξά νο νται α πό 1.5.2009 κα τά πο σο στό 5,5%, όπως
εµφανίζεται στο συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας (Δ∆Α 14/2009).

ΣΤ.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

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 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.

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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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 ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 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. Χο ρη γεί ται  ε πί δο µα γά µου 10%  α νε ξαρ τή τως φύ λου. Ε πί σης ι σχύ ουν τα ό σα
α να φέ ρο νται στο Ν.1849/89, άρ θρο 20 παρ. 2 (ΣΣΕ 16.10.1991).

7. Ό λα τα ε πι δό µα τα που ι σχύ ουν µε βά ση προη γού µε νες ΣΣΕ ή Δ∆Α για ό σους
υ πά γο νται στην πα ρού σα, υ πο λο γί ζο νται στα βα σι κά η µε ρο µί σθια, ό πως δι α µορ -
φώ νο νται µε τά τον υ πο λο γι σµό των αυ ξή σε ων που α να φέ ρο νται στο άρ θρο για
τα βα σι κά η µε ρο µί σθια της πα ρού σας (ΣΣΕ 11.7.2002).

Ζ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Α πο ζη µιώ σεις ερ γα το τε χνι τών
Oι α πο ζη µιώ σεις του ΒΔ∆ 16/18 Ιουλίου 1920, βελ τιώ νο νται και καθορίζονται ως
εξής ανάλογα µε το χρό νο υ πη ρε σί ας του εργατοτεχνίτη-τριας :
• Α πό 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
• 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           : 140 η µε ρο µί σθια
• Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω        : 160 η µε ρο µί σθια1

(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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(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).

3.  Ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις 
Για τους σπου δα στές-µα θη τές πέ ρα α πό την προ βλε πό µε νη α πό το Νό µο
1346/83 (ΦΕΚ 40Α/14.4.1983) ά δει α χο ρη γού νται τέσ σε ρις (4) η µέ ρες ε πι πλέ ον
χω ρίς α πο δο χές (ΣΣΕ 16.10.1991).
Αυ ξά νε ται σε τριά ντα (30) η µέ ρες 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 Δ∆η 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 ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά (Δ∆Α 38/1996).

4. 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).

5. Άδεια γάµου
Εις τους υ πα γό µε νους στην πα ρού σα  µι σθω τούς χο ρη γεί ται ά δει α γά µου εν νά
(9) ερ γα σί µων η µε ρών µετ’ α πο δο χών. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δεν συµ ψη -
φί ζε ται µε την προς την προ βλε πό µε νη α πό τον ΑΝ 539/45 ως ι σχύ ει µε τά τις
τρο πο ποιή σεις και συµπλη ρώ σεις αυ τού. Ει δι κά για τις ε πι χει ρή σεις πλε κτι κής, η 
κα τα βο λή των 3 η µε ρών πα ρα µέ νει στην δι α κρι τι κή ευ χέ ρει α των ε πι χει ρή σε ων
(ΣΣΕ 16.10.1991).

6. Άδεια χωρίς αποδοχές
Στους µι σθω τούς που υ πά γο νται στις δι α τά ξεις της πα ρού σας χο ρη γεί ται ά δει α
α που σί ας χω ρίς α πο δο χές µέ χρι 10 η µέ ρες το χρό νο µε τά α πό αί τη ση του 
ερ γα ζό µε νου  για σο βα ρούς οι κο γε νει α κούς ή προ σω πι κούς λό γους (θά να τος,
α σθέ νει α  προ σώ που του ά µε σου οι κο γε νει α κού πε ρι βάλ λο ντος  και αλ λα γή 
κα τοι κί ας) (ΣΣΕ 16.10.1991).

7. Ά δει α µη τρό τη τας
Χο ρη γεί ται µία ε πι 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 α δεί 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 ε ξα κο λου -
θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 (Δ∆Α 39/2000).
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“Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δες.  Oκτώ
(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 νία το κε τού και
οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό.  

Σε πε ρί πτω ση που ο 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 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 έ ξι (16) 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 γαι το θέ µα αυ τό δι α τά -
ξεις.”

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.Ά δει α γέν νη σης τέ κνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε 
α πο δο χές (Δ∆Α 39/2000).

11.Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τω µέ νων µε λών
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 παι -
διών κα θο ρί ζε ται σε 12 η µέ ρες κατ’ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία 
παι διά και πά νω (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).

13.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 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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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 συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν ό τι πρέ πει να κα τα βάλ λε ται κά θε δυ να τή
προ σπά θει α, ώ στε να γί νε ται έ µπρα κτα σε βα στή η φυ λε κτι κή, ε θνι κή, θρη σκευ τι -
κή ή πο λι τι σµι κή ι δι αι τε ρό τη τα κά θε ερ γα ζό µε νου και να δι ευ κο λύ νε ται η 
προ σαρ µο γή του στο ερ γα σι α κό πε ρι βάλ λον (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.
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 µι σθω τούς της πα ρού σας χο ρη γού νται δύο (2) φόρ µες κατ’ έ τος, εις
δε τους α πα σχο λού µε νους εις χώ ρους πλύ σε ως, βα φεί ων, κολ λα ρί σµα τος και
λευ κάν σε ως α νε ξαρ τή τως ει δι κό τη τας και φύ λου χο ρη γεί ται µε µέ ρι µνα της
ε πι χεί ρη σης ζεύ γος α ντι δι α βρο χι κών υ πο δη µά των (γα λό τσες) α ντι κα θι στά µε νο
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 πά σης ε κά στο τε ε φαρ µο γής συ στή µα τος α µοι βής κα τά πα ρα γω γήν, ο 
ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να α ναρ τή σει πί να κα εµ φαί νο τα την ε λά χι στη α πό δο ση
του ερ γά τη στην ο ποί α α ντι στοι χεί το κα τώ τα ταο ό ριο βα σι κού η µε ρο µι σθί ου,
την α µοι βή για την ε πι πλέ ον αυ τής πα ρα γω γήν και τη χρο νι κή διάρ κει α της
ε φαρ µο γής του συ στή µα τος (ΣΣΕ 16.10.1991).

22.Η ε φαρ µο γή της πεν θή µε ρης ερ γα σί ας των 40 ω ρών γί νε ται ό πως κα θο ρί ζει η
25/83 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών. (ΣΣΕ 16.10.1991)

23.Oι υ πα γό µε νοι στις δι α τά ξεις της πα ρού σας ερ γο δό τες χο ρη γούν υ πο χρε ω τι κά
κα τά την η µέ ρα της ε ξο φλή σε ως των α πο δο χών της υ πό αυ τών κα θο ρι ζο µέ νης
µι σθο λο γι κής πε ριό δου, (ε βδο µά δα, δε κα πεν θή µε ρο, µή νας) στο προ σω πι κό της
ε πι χει ρή σε ώς του έ ντυ πο α πο δει κτι κό ε ξό φλη σης µε α νά λυ ση εί δους α πο δο χών
και µε πλή ρη στοι χεί α βά σει των ο ποί ων θα γί νε ται η εκ κα θά ρι ση και η 
ε ξό φλη ση (ΣΣΕ 16.10.1991).

24.Ό λες οι ε πι χει ρή σεις που δε σµεύ ο νται α πό την πα ρού σα ρύθ µι ση εί ναι υ πο χρε -
ω µέ νες, µε τά α πό σύµ φω νη γνώ µη των ερ γα ζο µέ νων διά εγ γρά φου δη λώ σε ώς
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τους ή δη λώ σε ως τη συν δι κα λι στι κής τους ορ γά νω σης, να πα ρα κρα τούν ά παξ
του µη νός α πό τις α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων τη συν δρο µή της συν δι κα λι στι κής
τους ορ γά νω σης και να την α πο δί δουν σ’ αυ τήν. 
Με τον ί διο τρό πο εί ναι δυ να τή η α νά κλη ση της δη λώ σε ως των ερ γα ζο µέ νων ή
της συν δι κα λι στι κής τους ορ γα νώ σε ως (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).

26.Εφαρµογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
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.Α πο δο χές α νώ τε ρες α πό αυ τές που κα θο ρί ζει η πα ρού σα ή τυχόν 
ευ νοϊκό τε ρες ρυθµίσεις που προ βλέ πο νται α πό Νό µους, Δ∆ι α τάγ µα τα, ή Υπουρ γι -
κές Α πο φά σεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓ ΣΣΕ δε θί γο νται 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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