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των βιοµηχανιών κατασκευής
Πλαισίων και Αµαξωµάτων και

Συνεργείων αυτών, καθώς και των
Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Μηχανηµάτων όλης της χώρας
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΩΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕYΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΩΜΑΤΩΩΝ

ΚΑΙ ΣYΝΕΡΓΕΙΩΩΝ ΑYΤΩΩΝ, ΚΑΘΩΩΣ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΣYΝΕΡΓΕΙΩΩΝ
ΕΠΙΣΚΕYΗΣ ΓΕΩΩΡΓΙΚΩΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ

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

1. Η Δ∆Α 98/1979 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 1133/Β/21.12.1979)
2. Η Δ∆Α 104/1980 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 1091/Β/25.10.1979)
3. Η Δ∆Α 145/1981 του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 695/Β/12.11.1981)
4. Η Δ∆Α 127/1982 του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 584/Β/10.8.1982)
5. Η α πό 11.9.1984 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 134/12.9.1984)
6. Η Δ∆Α 110/1984 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (Πρ. Κατ. Ειρην. Αθηνών 77/21.11.1984)
7. Η Δ∆Α 94/1985 του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 515/Β/3.9.1985)
8. Η Δ∆Α 76/1989 του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΦΕΚ 912/Β/22.12.1989)
9. Η από 21.12.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 100/31.12.1990)
10. Η από 20.11.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 122/3.12.1991)
11. Η από 10.11.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 103/29.11.1995)
12. Η από 11.6.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 90/24.7.1996)
13. Η από 10.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 67/22.7.1998)
14. Η από 4.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 56/7.7.2000). (Ισχύει και για το 2001)
15. Η από 11.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 79/17.7.2002). (Ισχύει και για το 2003)
16. Η από 28.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 31/1.7.2004). (Ισχύει και για το 2005)
17. Η από 14.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/16.6.2006). (Ισχύει και για το 2007)
18. Η από 23.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 65/15.7.2008). (Ισχύει και για το 2009)
19. Η από 16.10.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 40/26.11.2010)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1.  Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βι ο µη χα νιών (ΣΕΒ)
2.  Σύνδεσµος Κατασκευαστών Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων 

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πανελλήνια Oµοσπονδία Εργατών Μετάλλου “Π.O.Ε.Μ.”

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO  Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ
Στις διατάξεις της ανωτέρω ρύθµισης αυτής, υπάγεται το προσωπικό των
βιοµηχανιών κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και των
Συνεργείων αυτών καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανηµάτων
όλης της χώρας (ΣΣΕ 16.10.2010). ΣY
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Ή ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOY

Oι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα ρύθµιση, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2009, βάσει της από 23
Ιουνίου 2008 (Π.Κ. 65/15.7.2008), εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011 κατά
ειδικότητα των υπαγοµένων, ως ανωτέρω, στη ρύθµιση αυτή, ως εµφαίνονται στον
κατωτέρω πίνακα : 

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού
για το έτος 2010.
Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού
για το έτος 2011.
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.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος
άρθρου γάµου γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο
επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5) 
(ΣΣΕ 16.10.2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

Α. ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΤΩΩΝ
1. Επίδοµα τριετιών

Από 1.1.2000 και µετά από συµπλήρωση 18 ετών προϋπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη, καθιερώνεται το εκ ποσοστού 5% επίδοµα 6ης τριετίας,
ως και από 1.7.2001 και µετά τη συµπλήρωση 21 ετών προϋπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη, καθιερώνεται επίσης το εκ ποσοστού 5% επίδοµα 7ης
τριετίας (ΣΣΕ 4.7.2000). ΣY
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Α. Ειδικότητες
ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Από 1.1.2010 
Βασικό ηµεροµίσθιο

Ευρώ 

α) Τεχνίτες 39,18
β) Βοηθοί 35,12
γ) Εργάτες - Εργάτριες 35,78

Β. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Βασικός Μισθός
δ) Ηλεκτρ/τές Α’ τάξεως 1.038,49
ε) Ηλεκτρ/τές Β’ τάξεως 976,40
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2. Χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% που υπολογίζεται στα βασικά
ηµεροµίσθια, για όλους τους εργαζοµένους έγγαµους µισθωτούς ανεξαρτήτως
φύλου (παρ. 4 της Δ∆Α 76/89). Το επίδοµα γάµου υπολογίζεται στα βασικά
ηµεροµίσθια προσηυξηµένα µε το επίδοµα τριετιών.

3. Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% υπολογιζόµενο
στα βασικά ηµεριµίσθια στους οξυγονοκολλητές, βαφείς, βουρτσαδόρους,
µονταδόρους, εκ ποσοστού 12% στους σιδηρουργούς, φανοποιούς,
διακοσµητές, εφαρµοστές µηχανουργείων, εφαρµοστές αµαξωµάτων,
ξυλουργούς αµαξωµάτων, µηχανικούς συνεργείων αυτοκινήτων και
ταπετσέρηδες, εκ ποσοστού 10% στους πλύντες, λιπαντές, εργάτες και
εργάτριες αυλής (αποκοµιδής και συγκοµιδής απορριµµάτων) και καθαριστές
αφοδευτηρίων. Στους βοηθούς και µαθητευόµενους των ως άνω ειδικοτήτων
καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας.
(ΣΣΕ 28.6.2004).

4. Εις τους κατέχοντες θέσιν εργοδηγού καταβάλλεται επίδοµα εκ ποσοστού 20%
επί των ανωτέρω βασικών ηµεροµισθίων.

Όλα τα επιδόµατα τριετιών, δεκαετίας και Ανθυγιεινής Εργασίας που προβλέπονται
µέχρι σήµερα από προηγούµενες ΣΣΕ ή Δ∆Α, εξακολουθούν να ισχύουν και
υπολογίζονται στους καθοριζοµένους ανωτέρω κατά περίπτωση βασικούς µισθούς
και ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 23.6.2008).*

Β. ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΩΝ

1. Επίδοµα τριετιών
Τα ως άνω καθοριζόµενα ανώτατα όρια βασικών µισθών των περί ων πρόκειται
Ηλεκτροσυγκολλητών προσαυξάνονται δι’ επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας εκ
ποσοστού 5% ο δι’ εκάστην τριετίαν και µέχρι εξ (6) τριετιών, διανυθεισών παρά
τω αυτώ ή ετέροις εργοδόταις, αποδεικνυοµένης δια πιστοποιητικών των παρ’
οις διηνύθη αυτή εργοδοτών, προσαγοµένων εντός τριών (3) µηνών από της
προσλήψεώς των.
ΩΩς προϋπηρεσία  λαµβάνεται υπ’ όψιν η τοιαύτη ή ασκηθείσα γενικώς, µετά η
άνευ αδείας εν τω κλάδω της Ηλεκτροσυγκολλήσεως.
Επίδοµα δεκαετίας
Τα ως άνω καθοριζόµενα κατώτατα όρια βασικών µισθών των περί ων πρόκειται
Ηλεκτροσυγκολλητών, προσαυξάνονται κατά 5% πέραν του επιδόµατος
πολυετίας, εφ’ όσον εργάζονται επί δεκαετίαν εις τον αυτόν εργοδότην.
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* Σηµείωση:
!Με τη Δ∆Α 145/81 χορηγήθηκαν τρεις (3) τριετίες
!Με την από 10.11.1995 ΣΣΕ χορηγήθηκε τέταρτη τριετία και
!Με την από 11.6.1996 ΣΣΕ χορηγήθηκε πέµπτη τριετία
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2. Επίδοµα γάµου
Επί των ως άνω βασικών µηνιαίων µισθών, προσηυξηµένων µε το κατά τα
ανωτέρω επίδοµα πολυετίας και δεκαετίας (δι’ όσους συνεπλήρωσαν)
καταβάλλονται:
Επίδοµα οικογειακών βαρών εκ 10% διά τη σύζυγον.

3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% επί του βασικού µισθού, άνευ
όµως των λόγω πολυετίας προσαυξήσεων.

4. Επίδοµα εργοδηγών

Εκ των αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών, οι κατέχοντες θέσιν εργοδηγού,
λαµβάνουν και επίδοµα εκ ποσοστού 20% επί των ανωτέρω βασικών µισθών 
(Δ∆Α 145/81).

5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ 16.10.2010).

6. Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές
άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
και 13 ηµέρών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
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Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 16.10.2010).
Όλα τα επιδόµατα τριετιών, δεκαετίας και Ανθυγιεινής Εργασίας που
προβλέπονται µέχρι σήµερα από προηγούµενες ΣΣΕ ή Δ∆Α, εξακολουθούν να
ισχύουν και υπολογίζονται στους καθοριζόµενους ανωτέρω κατά περίπτωση
βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια  (ΣΣΕ 16.10.2010).
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους στον Κλάδο αυτό, που
προβλέπονται από νόµους, τυχόν εσωτερικούς κανονισµούς, την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από
την παρούσα (ΣΣΕ 16.10.2010).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Δ∆ια τον υπολογισµόν του επιδόµατος πολυετίας ή προϋπηρεσία των περί ων η
παρούσα µισθωτών, αποδεικνύεται δια προσαγωγής βεβαιώσεως των οικείων
εργοδοτών, ισχυουσών περαιτέρω των διατάξεων του νόµου.

2. Εις άπαν το εργατοτεχνικόν προσωπικόν παρέχονται ετησίως δύο φόρµαι
εργασίας (1 θερινή-1 χειµερινή), εις δε τους ηλεκτροσυγκολλητάς και εν ζεύγος
υποδηµάτων εκ βακέττας, άτινα πάντα ανήκουν εις την κυριότητα του
εργοδότου.
Οι εργοδόται υποχρεούνται, όπως θέτουν εις την διάθεσιν των
ηλεκτροσυγκολλητών κατά την εκτέλεσιν της εργασίας των, χειρόκτια,
περικνηµίδες, περιχειρίδες και ποδιά εκ δέρµατος, διά την προστασίαν των εκ
των εγκαυµάτων και των ακτινοβολιών, άτινα ανήκουν εις την κυριότητα του
εργοδότου. 

3. Εις τους ηλεκτροσυγκολλητάς, οξυγονοκολλητάς, βαφείς, βουρτσαδόρους
καθαριστάς, καθαριστάς αφοδευτηρίων, και τους απασχολουµένους εις τάς
φορτίσεις µπαταριών, χορηγείται αποκλειστικώς εις είδος 500 γραµµάρια
γάλακτος, απαγορευοµένης της καταβολής του αντιτίµου τούτου (Δ∆Α 145/81).

4. α. Oι διατάξεις των άρθρων 4,6,8,9,11,12,17,18 και 19 της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), ετών 2004-2005, που υπογράφηκε
την 24η Απριλίου 2004, ισχύουν ως έχουν και στην παρούσα ρύθµιση, για τις
ανάλογες περιπτώσεις (ΣΣΕ 28.6.2004). 
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β. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως
Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) που αναφέρονται στην αποζηµίωση λόγω καταγγελίας
της σύµβασης των Εργατοτεχνιτών/Εργατοτεχνιτριών ετών 2006-2007, που
υπογράφηκε την 12η Απριλίου 2006, ισχύουν ως έχουν και στην παρούσα, για
τις τυχόν ανάλογες περιπτώσεις (ΣΣΕ 14.6.2006).

5. Οι διατάξεις των προηγουµένων ΣΣΕ του κλάδου αµαξωµάτων, που δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα ρύθµιση, εξακολουθούν να ισχύουν 
(ΣΣΕ 28.6.2004).

6. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους στον κλάδο αυτό, που
προβλέπονται από νόµους, τυχόν εσωτερικούς κανονισµούς, την εθνική γενική
σσε ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από την παρούσα 
(ΣΣΕ 23.6.2008).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (2010-2011-2012)

Το παρόν προσαρτάται στη ΣΣΕ 2010-2012 “Για τους όρους αµοιβής και εργασίας
του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων
Αυτοκινήτων  και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών
Μηχανηµάτων όλης της χώρας” και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της

ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδοµάτων
Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται: 
α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο

ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά
µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και 

β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα
ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµαται
καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των
νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε
άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως
συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή
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επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές
αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η αµοιβή για τακτική νόµιµη
υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές
ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του 
Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και
Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991
(ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ
11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους,
το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών
στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών (ΣΣΕ 16.10.2010).
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