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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤOY ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ∆ΙΩΩΤΙΚOY Δ∆ΙΚΑΙOY ΠΡOΣΩΩΠΙΚOY
ΤΩΩΝ OΤΑ (ΕΡΓΑΖOΜΕΝOΙ ΣΩΩΜΑΤΕΙΩΩΝ ΤΗΣ Π.O.Π. - O.Τ.Α.)

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

1. Η από 28.4.1977 ΣΣΕ

2. Η από 17.5.1978 ΣΣΕ

3. Η από 9.6.1979 ΣΣΕ

4. Η α πό 27.3.1980 ΣΣΕ

5. Η α πό 8.4.1981 ΣΣΕ

6. Η α πό 17.5.1982 ΣΣΕ

7. Η α πό 21.6.1984 ΣΣΕ

8. Η α πό 29.8.1985 ΣΣΕ

9. Η α πό 21.4.1988 ΣΣΕ

10. Η α πό 17.4.1989 ΣΣΕ

11. Η α πο 25.6.1990 ΣΣΕ

12. Η α πό 16.5.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 22/20.5.1991)

13. Η α πό 16.7.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 60/16.7.1993)

14. Η α πό 9.2.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 11/9.2.1995)

15. Η α πο 15.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 80/16.7.1996)

16. Η α πό 4.11.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 104/4.11.1997)

17. Η α πό 13.7.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 57/13.7.1998)

18. Η α πό 5.1.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/19.1.2000)

19. Η α πό 21.12.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 152/22.12.2000)

20. Η α πό 24.12.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 93/24.12.2001)

21. H α πό 23.8.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 105/26.8.2002)

22. H α πό 10.7.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 49/10.7.2003)

23. H α πό 12.8.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 106/18.8.2004)

24. H α πό 1.9.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 95/1.9.2005)

25. H α πό 6.10.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 128/6.10.2006)

26. H α πό 20.11.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 91/29.11.2007)

27. H α πό 3.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 54/4.7.2008)

28. H α πό 12.12.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 160/16.12.2008)

29. H α πό 27.1.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. 5/4.2.2009)

30. H α πό 7.2.2011 ΣΣΕ (Π.Κ. 11/7.2.2011)
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31. H α πό 1.8.2014 ΣΣΕ (Π.Κ. 9/1.8.2014)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Yπουργείo Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.)
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δ∆ιακυβέρνησης
Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:
1. Η Πανελλήνια O µο σπον δία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΠΟΠ-ΟΤΑ) (ΣΣΕ 1.8.2014).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
1. Στις διατάξεις της παρούσης υπάγεται το προσωπικό µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους
Δ∆ήµους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσµους, στα Ιδρύµατα και στα Νοµικά
Πρόσωπα Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου των Δ∆ήµων και Κοινοτήτων και σε Oργανισµούς  που
εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δ∆ήµους ή τις Κοινότητες, µε συµβάσεις
εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου και εφαρµόζεται αποκλειστικά στα
µέλη των σωµατείων που ανήκουν µόνο στην δύναµη της Πανελλήνιας
Oµοσπονδίας Προσωπικού Oργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ),
όπως αυτό προκύπτει από τα µητρώα των αντιστοίχων Συνδικαλιστικών
Oργανώσεων. Για την εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης απαιτείται ονοµαστική
βεβαίωση του σωµατείου, ότι οι εργαζόµενοι είναι µέλη του καθώς και βεβαίωση
της ΠΟΠ-ΟΤΑ, ότι το σωµατείο είναι µέλος της
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης από
άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/90 (ΣΣΕ 1.8.2014).

Δ∆.  ΒΑΣΙΚOΙ ΜΙΣΘOΙ - ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙΑ
Οι εργαζόµενοι στους ΟΤΑ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ειδικοτήτων
των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου Δ∆Ε2 εποπτών
καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων Δ∆Ε4, Δ∆Ε11, Δ∆Ε24, Δ∆Ε25, Δ∆Ε26,
Δ∆Ε27, Δ∆Ε28, Δ∆Ε29, Δ∆Ε30, Δ∆Ε32, Δ∆Ε35, των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του ΠΔ∆
22/90, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και οι πτυχιούχοι Μουσικοί ανωτέρων και
ανωτάτων Σχολών µε πτυχία Παν/κής ή Τεχνολογικής Εκ/σης καθώς και το λοιπό
καλλιτεχνικό προσωπικό, οι οποίοι εµισθοδοτούντο µε τις διατάξεις των εδαφ. γ’ και
δ’ της παραγρ. 7 του άρθρου 3 της από 23.10.97 ΣΣΕ της ΠΟΠ-ΟΤΑ µισθοδοτούνται
ως κατωτέρω :
1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,15,16,17,18, 20, 23, 24, 25,

και 28 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003) “Μισθολογικές ρυθµίσεις
λειτουργών και υπαλλήλων του Δ∆ηµοσίου, ΝΠΔ∆Δ∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των
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Ενόπλων Δ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις”, και της
παραγρ. 1, περ. ιη της παραγρ. 2 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20.4.2005)
“Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2003/96/ΕΚ του
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις”, και του άρθρου 11 περ. ιη’ του Ν. 3453/2006
(ΦΕΚ Τ.Α’ 74/2006) “ρυθµίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεµένων
εταιρειών και άλλες διατάξεις” του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. ιη’ του Ν. 3554/2007
(ΦΕΚ τ. Α’ 80/2007) “Εισοδηµατική Πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες
διατάξεις”  του άρθρου 88 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ τ. Α’ 195/2007)  του άρθρου 8
παρ. 1 του Ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α/20.6.2008) κ αι των άρθρων 5,6 και 8 παρ.
2 και 3 του κεφ. Β “Εισοδηµατική πολιτική έτους 2008” του 
Ν. 3670/2008 “Αύξηση συντάξεων του Δ∆ηµοσίου Εισοδηµατική Πολιτική έτους
2008 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 117/Α’/20.6.2008) επεκτείνονται και έχουν
ανάλογη εφαρµογή στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισµένου χρόνου, των παραπάνω κλάδων, της ρύθµισης αυτής
(ΣΣΕ 7.2.2011).

2. Η κατάταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 3205/2003, θα γίνει µε βάση τα
τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων
αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα
και όχι µε άλλα αυξηµένα πρόσθετα  προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο
της εργασίας τους.

3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τοµείς εκτός Δ∆ηµοσίου, ΝΠΔ∆Δ∆ και ΟΤΑ
(δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα) δεν αναγνωρίζονται για τη
µισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδοµα) των παραπάνω υπαλλήλων.

4. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας, καθώς και
η ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 16  του Ν. 3205/2003 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας (ΣΣΕ 7.2.2011).

5. Καθορισµός αποδοχών ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
Ο βασικός µισθός του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνεται
στους Ο.Τ.Α. ορίζεται ως κατωτέρω : 
Με 0 έτη έως 5 έτη υπηρεσίας      από 1.1.2008 1.429        από 1.10.2008 1.457
Με 5 έτη έως 10 έτη υπηρεσίας    από 1.1.2008 1.439  από 1.10.2008 1.467
Με 10 έτη έως 15 έτη υπηρεσίας  από 1.1.2008 1.449 από 1.10.2008 1.478
Με 15 έτη έως 20 έτη υπηρεσίας  από 1.1.2008 1.461 από 1.10.2008 1.489
Με 20 έτη έως 25 έτη υπηρεσίας  από 1.1.2008 1.471 από 1.10.2008 1.500
Με 25 έτη έως 30 έτη υπηρεσίας  από 1.1.2008 1.482 από 1.10.2008 1.511 
Με 30 έτη έως 35 έτη υπηρεσίας  από 1.1.2008 1.492 από 1.10.2008 1.522
Στο προσωπικό χορηγούνται  επίσης : 
α) Το επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών και το επίδοµα

ειδικής απασχόλησης των παραγρ. 4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003
(ΣΣΕ 7.2.2011).
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β) Στο Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του παρόντος άρθρου χορηγείται η
οικογενειακή παροχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν. 3205/2003, όπως ισχύει (ΣΣΕ 7.2.2011).

γ) Τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για τους λοιπούς
υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις αρίθµ. 2/50025/0022/3.10.2006 και µε
αρίθµ. πρωτ. 2/95080/0022/29.12.2008  Κ.Υ.Α (ΣΣΕ 7.2.2011).

Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις της ανωτέρω διάταξης προκύπτουν
συνολικές µηνιαίες αποδοχές µικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι
κατά την 31.12.2004, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική µέχρι την
κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισµό
της τυχόν προσωπικής διαφοράς δε λαµβάνονται υπ’ όψη τα ποσά του
επιδόµατος γάµου και τέκνων. 
δ) Για την κατάταξη στα ανωτέρω κλιµάκια λαµβάνεται υπόψη η υπηρεσία που

αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει (ΣΣΕ 7.2.2011).
6. Καθορισµός ηµεροµισθίων λοιπού προσωπικού

Τα ηµεροµίσθια του κατωτέρω προσωπικού, από 1.1.2008 και από 1.10.2008
διαµορφώνονται ως εξής: 

Α. Συνολικά ηµεροµίσθια εργατών-βοηθητικού προσωπικού ειδικοτήτων µη
κατονοµαζοµένων
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Χρόνια υπηρεσίας Ηµεροµίσθιο από
1.1.2008

Ηµεροµίσθιο από
1.10.2008

0 30,16 30,72
1 31,32 31,88
3 32,44 33,04
5 33,60 34,20
7 34,76 35,40
9 35,92 36,56

11 37,04 37,72
13 38,20 38,92
15 39,36 40,08
17 40,48 41,24
19 41,64 42,40
21 42,80 43,60
23 43,92 44,72
25 45,48 46,32
27 46,64 47,48
29 47,80 48,68

31 48,92 49,84

33 50,08 51,00
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Β. Ηµεροµίσθια τεχνικού προσωπικού

7. Οι σχολικοί φύλακες (Δ∆.Ε.) αµείβονται µε τα ηµεροµίσθια της περίπτωσης Β
λόγω της φύσεως της εργασίας τους (βάρδιες) (ΣΣΕ 7.2.2011).

8. Οι µουσικοί που δεν κατέχουν πτυχία Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής
εκπαίδευσης αµείβονται µε τα ηµεροµίσθια της περίπτωσης Β (ΣΣΕ 7.2.2011).

9. Οι µουσικοί, καλλιτεχνικό προσωπικό, µέλη ορχηστρικών µουσικών συνόλων
κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες:  Αρχιµουσικός, Κορυφαίος Α’,
Κορυφαίος Β’, Μουσικός, βάσει των προσόντων που κατέχουν και των οριζοµέ-
νων στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας υπηρεσίας 
(ΣΣΕ 1.8.2014).

10.Στις παρακάτω ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού χορηγούνται στις
συνολικές αποδοχές τους τα εξής ποσά κατά µήνα λόγω των αυξηµένων
καθηκόντων τους:
Δ∆ιευθυντής Φιλαρµονικής 40,00 ευρώ
Δ∆ιευθυντής Χορωδίας 30,00 ευρώ
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Χρόνια υπηρεσίας Ηµεροµίσθιο 
από 1.1.2008

Ηµεροµίσθιο από
1.10.2008

0 35,12 35,76

1 36,44 37,12

3 37,76 38,44

5 39,12 39,84

7 40,48 41,24

9 41,80 42,56

11 43,16 43,96

13 44,52 45,32

15 45,84 46,68

17 47,20 48,08

19 48,52 49,40

21 49,88 50,80

23 51,24 52,20

25 53,00 53,96

27 54,28 55,28

29 55,64 56,68

31 57,00 58,04

33 58,36 59,44
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Αρχιµουσικός 20,00 ευρώ
Κορυφαίος Μουσικός 10,00 ευρώ (ΣΣΕ 7.2.2011).

Γ. Βοηθητικό προσωπικό που λαµβάνει τεχνικό ηµεροµίσθιο:

α. Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το
προσωπικό των ειδικοτήτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει
τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα τεχνικά ηµεροµίσθια της παραπάνω
περίπτωσης Β’ µε µηδέν έτη υπηρεσίας µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών
απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Η δε περαιτέρω µισθολογική του
εξέλιξη στα τεχνικά ηµεροµίσθια θα υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
χορήγησης του τεχνικού ηµεροµισθίου.

Η παραπάνω παράγραφος ισχύει µέχρι 31.12.2011 (ΣΣΕ 7.2.2011).

β. Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το
προσωπικό των ειδικοτήτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει
τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα τεχνικά ηµεροµίσθια της περ. Β µετά τη
συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Για την
κατάταξη στα τεχνικά ηµεροµίσθια θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που έχουν
προσφέρει τεχνικές εργασίες. Η παράγραφος ισχύει από 1.1.2012 
(ΣΣΕ 7.2.2011).

γ. Oι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί µε άδεια οδήγησης και σχετική άδεια
της Δ∆ιεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του YΠ.ΕΣ.Δ∆.Δ∆.Α., θα λαµβάνουν τα
αντίστοιχα ηµεροµίσθια των τεχνιτών για όσο διάστηµα θα ασκούν τα
συγκεκριµένα καθήκοντα (ΣΣΕ 7.2.2011).

Δ∆. Τα ανωτέρω ηµεροµίσθια των εδαφ. Α, Β και Γ, προσαυξάνονται :

1. Με επίδοµα γάµου 1,41 ευρώ ηµερησίως, που καταβάλλεται:

α) Στους έγγαµους µισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο σύζυγος ασκεί ή όχι
βιοποριστικό επάγγελµα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν
ή όχι και πόσα παιδιά.  

β) Στους άγαµους γονείς και στους ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας
καθώς και στους διαζευγµένους (ΣΣΕ 7.2.2011).

2. Με επίδοµα τέκνων που καταβάλλεται: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδάφ. β
της παραγρ. 1, των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003 όπως
αντικαταστάθηκε το εδάφιο β, της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003
µε την παράγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (ΣΣΕ 7.2.2011).

3. Με ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας επίδοµα:

α) Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και αφοδευτηρίων, τους
οδηγούς απορριµατοφόρων αυτοκινήτων και ανοιχτών φορτηγών, τους
χειριστές µηχανικών σαρώθρων, τους εργάτες και τους τεχνίτες
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αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, τους απασχολούµενους
στην υγειονοµική ταφή απορριµάτων και στους σταθµούς µεταφόρτωσης,
καθώς και για τους µηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, µε ποσό 6,80
ευρώ ηµερησίως (ΣΣΕ 7.2.2011).

β) Για τους απασχολουµένους στις λοιπές υπηρεσίες, µε ποσό 6,00 ευρώ
ηµερησίως (ΣΣΕ 7.2.2011).

4. Με τη δραχµική διαφορά του εδαφίου Δ∆3 του άρθρου 3 της από 6.7.98 ΣΣΕ της
ΠΟΕ-ΟΤΑ, για όσους υπηρετούσαν  κατά την 31.12.97 (ΣΣΕ 7.2.2011).*

5. Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας, τα ηµεροµίσθια του
άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,5 ευρώ (ΣΣΕ 7.2.2011).

6. Οι διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 εφαρµόζονται
αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό µε σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου
Αορίστου Χρόνου (ΣΣΕ 7.2.2011).

7. Για τους εργαζόµενους που µετατάσσονται από Υπηρεσίες του Δ∆ηµοσίου ή του
ευρύτερου Δ∆ηµόσιου Τοµέα στους ΟΤΑ έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 20 του Ν. 2515/97 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
αρίθµ. 2047159/7543/0022/8.9.97 και 2087756/12442/0022/15.12.97 
(ΣΣΕ 7.2.2011).

8. Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών
Στο προσωπικό που αµείβεται µε τις παραπάνω περιπτώσεις Α’ και Β’ και στο
οποίο δεν καταβάλλεται καµµία άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως
ισχύουν κάθε φορά (ΣΣΕ 7.2.2011).

9. Επίδοµα αδείας
Το επίδοµα αδείας του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου
Αορίστου χρόνου καταβάλλεται την 1η Ιουλίου έκαστου έτους (ΣΣΕ 7.2.2011).

10.Μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης
Το άρθρο 9 της από 12 Δ∆εκεµβρίου 2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 159/12.12.2008) για τους
όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου
Προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α’ βαθµού,
αντικαθίσταται ως εξής:
Οι αριθµ. 2/50025/0022/3.10.2006 (ΦΕΚ Β 1489/6.10.2006) και µε αριθµ. 
πρωτ. :2/95080/0022/29.12.2008 (ΦΕΚ Β 2684/31.12.2008) κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις έχουν εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος τους για τους
υπαγόµενους στην παρούσα (ΣΣΕ 27.1.2009, ΣΣΕ 7.2.2011).

11.Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως 67 του Ν. 3584/2007 
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(ΦΕΚ τ. Α’ 143/28.6.2007) “ Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων”, έχουν εφαρµογή για το προσωπικό µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 177, παρ. 1 του Κώδικα). Για δε το
προσωπικό µε σχέση εργασίας Ορισµένου Χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παρ. 1,2,3, 5 και 6 του άρθρου 57, η παρ. 6 του άρθρου 60 και του άρθρο 67
του Ν. 3584/2007 (άρθρο 177, παρ. 2) (ΣΣΕ 7.2.2011).

12.Οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ τ. Α’
79/14.3.1989) όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 22 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ τ. Α’ 270/24.12.1997)  ισχύουν και για το
προσωπικό των ΟΤΑ (ΣΣΕ 20.11.2007, ΣΣΕ 7.2.2011).

13. Οι διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 και του
άρθρου 30, παρ. 8 του Ν. 3731/2008  (ΦΕΚ τ. Α’ αρ. φύλλου 263/23.12.2008)
ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας (ΣΣΕ 7.2.2011).

............................................................................................................
1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του Ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28.6.2007) “Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως ισχύουν, καθώς και οι
διατάξεις του άρθρου πρώτου παραγράφος Γ’ υποπαράγραφος Γ1 εδ. 11 του 
Ν. 4093/2012 σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.
4111/2013 έχουν εφαρµογή για το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 177, παρ. 1 του Κώδικα όπως ισχύει). Για δε
το προσωπικό µε σχέση εργασίας Ορισµένου Χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παρ. 1,2,3 και 5 του άρθρου 57, η παρ. 6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του
Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν (άρθρο 177, παρ. 2 όπως ισχύει).

2. Οι διατάξεις των παρ. 1,3,4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997  και του
άρθρου 30, παρ. 8 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Α’ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
263/23.12.2008) ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας. 

3. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών σε περίπτωση γέννη-
σης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το
υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του. 

4. α. Στους εργαζόµενους αποκλειστικά στις χωµατερές (Υγειονοµική Ταφή-
Σταθµούς Μεταµόρφωσης Απορριµάτων κ.λπ.) µετά τη συµπλήρωση ενός (1)
έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ηµέρες επί πλέον κανονική άδεια το
χρόνο.
β. Στους εργαζόµενους αποκλειστικά: 

α. στην αποκοµιδή απορριµάτων,
β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
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ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συτνήρησης αυτοκινήτων απορριµάτων, 
ζ. σε οικοδοµικές εργασίες,
η. σε εργάτες ύδρευσης,
θ. υδραυλικοί γενικά,
ι. εργάτες κήπων, 

ια. εναερίτες ηλεκτρολόγοι,
ιβ. ψυκτικοί 

Μετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ηµερών
επιπλεόν κανονική άδεια το χρόνο.
γ. Η εβδοµαδιαία απασχόληση των εργαζοµένων των προηγούµενων περιπτώ-
σεων 4α και 4β ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς µεταβολή των αποδο-
χών και του τρόπου υπολογισµού των αποζηµιώσεών τους από την αιτία αυτή.
δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη, είτε µε µερική απα-
σχόληση, αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραµµά-
των εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρ-
δια. Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει
για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερησίας απασχόλησης.

5. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει για τη διάρκεια των
αναρρωτικών αδειών των µονίµων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. εφαρµόζεται ανάλογα
και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου των
Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού. Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνω-
µάτευση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 62, παρ. 2 έως 6 και 63 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν (Κώδικας
Κατάστασης Δ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι βραχυχρόνιες αναρρω-
τικές άδειες στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου
Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει (Κώδικας
Κατάστασης Δ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - άρθρο 174, παρ. 2).

ΣΤ.  ΛOΙΠOΙ  OΡOΙ
1. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Για το προσωπικό το οποίο κατατάσσεται στους ΟΤΑ Α’ βαθµού µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3320/2005, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας
που παρασχέθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ∆. 164/2004 και πληρεί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου των
24 ή 18 µηνών που αναφέρεται στο παραπάνω Π.Δ∆. Ο χρόνος υπηρεσίας που
παρασχέθηκε µετά τη δηµοσίευση του Π.Δ∆. 164/2004 αναγνωρίζεται για
µισθολογική εξέλιξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003.
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαγόµενους στις διατάξεις του άρθρου 16
του Ν. 3491/2006 καθώς και στις όµοιες της παρ. 2 του άρθρου 27 του 
Ν. 3613/2007 (ΣΣΕ 7.2.2011).

2. Αποζηµίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/07
Στην αποζηµίωση που καταβάλλεται µε τις διατάξεις του άρθρου 204 του 
Ν. 3584/07 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων”, στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται και τα επιδόµατα εορτών
και αδείας και προσαυξάνουν την αποζηµίωση κατά το 1/6 όπως έχει κρίνει ο
Άρειος Πάγος 1139/1974 (ΣΣΕ 7.2.2011).

3. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ∆’, Ε’, Η’ και Θ’ του µέρους Γ’ του Ν. 2683/99, έχουν
εφαρµογή και για το προσωπικό της παρούσας (ΣΣΕ 3.1.2000, ΣΣΕ 7.2.2011).

4. Άδεια γέννησης τέκνου
Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών σε περίπτωση γέννησης
τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το
υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του (ΣΣΕ 7.2.2011).

5. 1.  Στους εργαζόµενους αποκλειστικά:
Στις χωµατερές (υγιεινοµική ταφή-σταθµούς µεταφόρτωσης αποριµµάτων
κ.λπ.) µετά τη συµπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε
(5) ηµέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο (ΣΣΕ 7.2.2011).

5. 2.  Στους εργαζόµενους αποκλειστικά:
α. Στην αποκοµιδή αποριµµάτων.
β. Στην ταφή και εκταφή νεκρών.
γ. Στην ασφαλτότρωση.
δ. Στην αποχέτευση.
ε. Στα αφοδευτήρια.
στ.Στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριµάτων.
ζ. Σε οικοδοµικές εργασίες
η. Εργάτες ύδρευσης
θ. Υδραυλικοί γενικά
ι. Εργάτες κήπων
κ. Εναερίτες ηλεκτρολόγοι*

µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3)
µόνο ηµερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο (ΣΣΕ 7.2.2011).

* Οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι προστέθηκαν στις ειδικότητες για τη λήψη άδειας πέντε
ηµερών επί πλέον της κανονικής µε την από 27.1.2009 ΣΣΕ
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5.3. Η εβδοµαδιαία απασχόληση των εργαζοµένων των προηγουµένων
περιπτώσεων α’ και β’ ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς µεταβολή των
αποδοχών και του τρόπου υπολογισµού των αποζηµιώσεων τους από την αιτία
αυτή (ΣΣΕ 7.2.2011).

5.4. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη, είτε µε µερική
απασχόληση, αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των
προγραµµάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε
νυκτερινή βάρδια.
Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης, και εφ’ όσον η έγκυος το ζητήσει για
λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας απασχόλησης 
(ΣΣΕ 7.2.2011).

6. Μετάταξη µε εµπειρία
α. Το προσωπικό των ΟΤΑ που υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου

αορίστου χρόνου σε ειδικότητες βοηθητικού προσωπικού µπορεί να
µετατάσσεται ύστερα από αίτησή του και γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δ∆ικαίου
Αορίστου Χρόνου, που συνιστώνται µε την απόφαση της µετάταξης που
εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο, στις κατωτέρω ειδικότητες:
Ηλεκτρολόγου, Χειριστού Μηχανήµατος Έργου, Οδηγού Αυτοκινήτου,
Τεχνίτες Γενικά, Δ∆ενδροανθοκηπουρού-Δ∆ενδροκόµου-Κηπουρού-Ανθοκόµου,
Επόπτου Καθαριότητας και Μαγείρου.
Για τη µετάταξη αυτή θα πρέπει να κατέχει απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης
ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη
εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

β. Για τις µετατάξεις αυτές ως χρόνος για την κατάταξη στα τεχνικά
ηµεροµίσθια των ειδικοτήτων που µετατάσσονται θα λαµβάνεται υπ’ όψη
µόνο ο χρόνος της εµπειρίας (ΣΣΕ 7.2.2011).

7. Αναρρωτικές άδειες
α) Η διάταξη του άρθου 61 του Ν. 3584/2007 για την διάρκεια των αναρρωτικών

αδειών των µονίµων υπαλλήλων του Δ∆ηµοσίου και των ΝΠΔ∆Δ∆ εφαρµόζεται
ανάλογα και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου
Χρόνου των ΟΤΑ Α’ Βαθµού. 
Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωµάτευση της
οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 62
παρ. 2 έως 6 και 63 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δ∆ηµοτικών  και
Κοινοτικών Υπαλλήλων) (ΣΣΕ 7.2.2011).

β) Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες: Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες
στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου των
ΟΤΑ Α’ βαθµού χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των
παραγρ. 2,3 άρθρου 62 του Ν. 3584/07 (Άρθρο 174) παρ. 2 του Κώδικα
Κατάστασης Δ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΣΣΕ 7.2.2011).
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8. Κατασκηνώσεις
Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει
παιδιά ηλικίας από 6 ετών και µέχρι 14 ετών, ο οικείος ΟΤΑ, εφ’ όσον δε διαθέτει
κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε
κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και
τον Κανονισµό Παροχών του Τ.Υ.Δ∆.Κ.Υ.
Τα ανωτέρω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον
οικείο ΟΤΑ και κατά 50% τον εργαζόµενο (ΣΣΕ 20.11.2007, ΣΣΕ 7.2.2011).

9. Συνδικαλιστικές άδειες
Στην παρούσα ρύθµιση προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής το
συνηµµένο παράρτηµα που αφορά τις “συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους
των ΟΤΑ Α’ βαθµού”.
Ευνοϊκότερες µε νόµο ρυθµίσεις παραµένουν σε ισχύ (ΣΣΕ 7.2.2011).

10.Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών
Στην παρούσα ρύθµιση προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής το
συνηµµένο παράρτηµα (Π) που αφορά την παρακράτηση των συνδικαλιστικών
εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού (ΣΣΕ 7.2.2011).

11.Ατοµικά Μέσα Προστασίας
α. Οι µε αριθµ. πρωτ: 53361/2.10.2006, 36586/10.7.2007 και αριθµ. 31119/2008

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος
της και για το προσωπικό που υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δ∆ικαίου
και για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σ’ αυτή 
(ΣΣΕ 7.2.2011).

β. Ο εργαζόµενος υποχρεωτικά φέρει τα µέσα ατοµικής προστασίας κατά το
χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατοµικής όσο και της
δηµόσιας υγείας.

γ. Στις ειδικότητες πληροφορικής χορηγούνται τα προβλεπόµενα από την Κ.Υ.Α.
µε αριθµ. : 130558/12.6.1989 (ΦΕΚ - τεύχος Β’ αρ. φύλλου 471/16.6.1989),
όπως ισχύει κάθε φορά (ΣΣΕ 7.2.2011).

12.Αποτίµηση σε χρήµα των Ειδών Ατοµικής Προστασίας
Σε όσους εργαζόµενους δεν έχουν χορηγηθεί µέχρι 31.12.2006 τα είδη ατοµικής
προστασίας παρελθόντων ετών (σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση του
2003) η αξία τους αποτιµάται σε χρήµα καθ’ όσον έχουν παρέλθει οι προθεσµίες
για τη χορήγησή τους (ΣΣΕ 7.2.2011).

13.Πλασµατικά Μισθολογικά Κλιµάκια
Στο προσωπικό Ιδιωτικού Δ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου που σύµφωνα µε τον
Κανονισµό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του Ι.Κ.Α. υπάγεται στα
Βαρέα και Ανθυγιεινά µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά θα αµείβεται µε το επόµενο από το δικαιούµενο ηµεροµίσθιο, µε
τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών θα αµείβεται µε το επόµενο ηµεροµίσθιο από το
δικαιούµενο και µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών θα αµείβεται µε το
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επόµενο από το δικαιούµενο ηµεροµίσθιο, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
ΣΣΕ (ΣΣΕ 7.2.2011).

14.Τα προβλεπόµενα από τις προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων της
παρούσας ρύθµισης ποσά, προερχόµενα από πάσης φύσεως επιδόµατα,
αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία
οριζόµενα και από οποιαδήποτε διάταξη,γενική ή ειδική, προβλεπόµενα,
καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία
υπογραφής της παρούσας ρύθµισης σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική
νοµοθεσία (ΣΣΕ 7.2.2011).

15.Τελικές διατάξεις
Κάθε προηγούµενη ΣΣΕ καταργείται (ΣΣΕ 7.2.2011).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  (ΣΣΕ 7.2.2011)

ΣΥΝΔ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΆΔ∆ΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΛΟΥΣ ΤΩΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

1. Δ∆ιευκολύνσεις Συνδικαλιστών 
Ο εργοδότης (ΟΤΑ) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα µέλη των Δ∆ιοικητικών
Συµβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι µέλη της ΠΟΠ-ΟΤΑ, στη δευτεροβάθµια
συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση έχει για τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, Ελεγκτικής
Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους της
δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΠ-ΟΤΑ) στην τριτοβάθµια
συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ∆.Ε.Δ∆.Υ.).

2. Άδειες Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα των πρωτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων, µελών της ΠΟΠ-ΟΤΑ, χορηγείται άδεια απουσίας
έως πέντε (5) ηµέρες το µήνα αν τα µέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω
και ως τρεις (3) ηµέρες αν είναι λιγότερα.

3. Άδειες Μελών Γενικού Συµβουλίου
Στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου της ΠΟΠ-ΟΤΑ χορηγείται άδεια απουσίας
εννέα (9) ηµέρες το µήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Στις ηµέρες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ηµέρες συνεδρίασης του Γενικού
Συµβουλίου.

4. Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής
Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΠ-ΟΤΑ χορηγείται άδεια απουσίας
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

5. Άδειες Αντιπροσώπων
Στους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που
είναι µέλη της ΠΟΠ-ΟΤΑ χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των
συνεδρίων της ΠΟΠ-ΟΤΑ που συµµετέχουν.
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Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους αντιπροσώπους της δευτεροβάθµιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΠ-ΟΤΑ) για τη συµµετοχή τους στο συνέδριο
της τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ∆.Ε.Δ∆.Υ.).

6. Δ∆ιαδικασία Χορήγησης
Ο εργοδότης (ΟΤΑ) είναι υποχρεωµένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που
ζητείται από το συνδικαλιστή µέσα στα πλαίσια του αριθµού των ηµερών που η
παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο.
Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ’ όσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην
υπηρεσία του µια αίτηση-δήλωση µε την οποία θα την ενηµερώνει για τις
συγκεκριµένες ηµέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς
λόγους.
Η εν λόγω αίτηση - δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία µπορεί να προβεί
σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την
παρούσα αλλά έχει απλώς ενηµερωτκό χαρακτήρα.
Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα
πρέπει να ενηµερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την
απουσία του.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να
καλυφθεί εκ των υστέρων µε τη σχετική αίτηση-δήλωση.
Η Δ∆ιοίκηση - Εργοδότης (ΟΤΑ) δε δικαιούται να περικόψει τις ζητούµενες ηµέρες
άδειας εάν ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  (ΣΣΕ 7.2.2011)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΛΟΥΣ
ΤΩΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

1. Η παρούσα εφαρµόζεται στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού και των Ν.Π.Δ∆.Δ∆.
αυτών που είναι µέλη των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που
ανήκουν στη δύναµη της Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α.

2. Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α.
Α’ βαθµού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας γίνεται απ’ ευθείας από τη
µισθοδοσία τους εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του πρωτοβάθµιου
συλλόγου ή υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή µε υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 του εργαζόµενου - µέλους του συλλόγου.

3. Η µηνιαία συνδικαλιστική εισφορά είναι ενιαία και αφορά τη συνδροµή του
εργαζοµένου στο σύλλογο, την Π.Ο.Π - Ο.Τ.Α. και την Α.Δ∆.Ε.Δ∆.Υ.

4. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει από σχετική απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού του
πρωτοβάθµιου συλλόγου.

5. Το πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο προσκοµίζει στον αρµόδιο εκκαθαριστή
των αποδοχών, ονοµαστική κατάσταση των υπαλλήλων που είναι µέλη του
συλλόγου και είναι υποχρεωµένοι στην καταβολή της µηνιαίας συνδροµής.
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Στην κατάσταση αυτή θα αναφέρονται:
α. Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου
β. Ο αριθµός του µισθολογικού του µητρώου
γ. Η σχέση εργασίας του
δ. Το ποσό της µηνιαίας εισφοράς, όπως προκύπτει από την απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης ή από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού
ε. Ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού του συλλόγου και η επωνυµία της

Τράπεζας
ζ. Η κατάσταση θα είναι υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό

Γραµµατέα και θα φέρει και τη σφραγίδα του συλλόγου.
στ.Η συνδικαλιστική εισφορά θα παρακρατείτε υποχρεωτικά κάθε µήνα και τα

σχετικά ποσά θα καταθέτονται στο λογαριασµό του συλλόγου µε ευθύνη του
εκκαθαριστή. 
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