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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO Δ∆Η ΓΩΩΝ ΣΧΕ Δ∆ΙΑ ΣΤΩΩΝ, Δ∆ΟΜΙΚΩΩΝ ΈΡΓΩΩΝ, ΤO ΠO ΓΡΑ ΦΩΩΝ,
ΜΗΧΑ ΝO ΛO ΓΩΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΩΝ, Α ΠO ΦOΙ ΤΩΩΝ ΤΕΧΝΙ ΚΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΣΗΣ, ΤΩΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΩΝ ΌΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩΩ
ΕΙΔ∆ΙΚΟΤΗΤΩΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ,

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ

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

1. Η 96/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 542/Β/1981) 
2. Η 121/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 555/Β/1982) 
3. Η 46/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 548/Β/1984)
4. Η 126/1985 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 719/Β/1985)
5. Η 47/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (πράξη κατ.26/30.12.1986)
6. Η α πό 14.8.1986 ΣΣΕ (ΦΕΚ 628/Β/1986)  
7. Η 7/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΦΕΚ 111/Β/1988)
8. Η α πό 4.7.1988 ΣΣΕ (Ειρ. Α θη νών 117/1988 ) 
9. Η α πό 1.8.1989 ΣΣΕ (Εφ. Α θη νών 189/1989)

10. Η α πό 16.7.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 84/1990)
11. Η α πό 20.12.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 6/1992)
12. Η α πό 29.7.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 103/6.9.1993)
13. Η α πό 17.6.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 105/6.7.1994)
14. Η α πό 14.2.1995 κοι νή συµ φω νί α (Π.Κ. 16/22.2.1995)
15. Η α πό 17/1996 Δ∆.Α του O.ΜΕ.Δ∆ ( Π.Κ 10/12.6.1996)
16. Η α πό 2.6.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 63/16.7.1998)
17. Η α πό 25.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 108/31.7.2000). Ι σχύ ει και για το 2001
18. Η α πό 10.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 84/23.7.2002). Ισχύει και το 2003
19. Η α πό 29.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 97/4.8.2004). Ισχύει και το 2005
20. Η α πό 28.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 116/19.9.2006)
21. Η α πό 29.10.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 89/7.11.2007)
22. Η α πό 27/2009 Δ∆Α ΣΣΕ (Π.Κ. 15/23.7.2009)
23. Η α πό 23.11.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 54/9.12.2010). Ισχύει και για τα έτη 2011 και 2012

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Επιχειρήσεων και Βιο µη χα νιών, 
2. Γε νι κή Συ νο µο σπον δί α Ε παγ γελ µα τιών, Βιο τε χνών και Ε µπό ρων Ελ λά δος 

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
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3. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Σ.Ε.)  
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: 

Σύλλογος Τεχνικών Yπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤYΕ)

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις δια τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι Ερ γο δη γοί-Σχε δια στές Δ∆ο µι κών 
Έρ γων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Ναυ πη γοί, α πό φοι τοι Τε χνι κών Σχο λών  Μέσης
Εκπαίδευσης, ή µέσων Τεχνικών σχολών απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελµατικών
Λυκεί ων, κα θώς και οι Ε µπει ρο τέ χνες όλων των πα ρα πά νω ει δι κο τή των που α πα σχο -
λού νται στις Βιο µη χα νι κές, Βιο τε χνι κές και Εµπορικές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώ ρας
(ΣΣΕ 23.11.2010).

Δ∆.  ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY 

Βασικοί µισθοί
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση µισθωτών
αναπροσαµρόζονται από 1.1.2002 µε την συµφωνηθείσα αύξηση στην οποία έχει
συµπεριληφθεί και το ποσοστό 0,9% που αποτελεί την επίσηµη υπέρβαση του
Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή Δ∆εκεµβρίου 2001 σε σχέση µε το Δ∆εκέµβριο 2000
σύµφωνα µε την παράγραφο Β’ του άρθρου 2 της από 25.7.2000 ΣΣΕ του κλάδου.
Στη συνέχεια, αυτά αυξάνονται επίσης από 1.1.2002 κατά ποσοστό 4,1% και
διαµορφώνονται ως εξής: 

Χρόνια υπηρεσίας Πτυχιούχοι 
ευρώ

Εµπειροτέχνες
ευρώ

0-2 618,27 607,45
2-4 642,99 639,39
4-6 667,72 660,38
6-8 696,05 684,73

8-10 723,36 713,06
10-12 745,02 734,18
12-14 766,11 751,69
14-16 786,75 776,45
16-18 811,48 800,66
18-20 835,70 829,00
20-22 860,42 850,11
22-24 881,54 870,73
24-26 902,66 891,85
26-28 930,48 920,18
28-30 962,41 951,67
30-32 983,53 976,33
32-34 1.007,75 1.004,15
34-35 1.036,08 1.028,91
35-40 1.061,45 1.054,27
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Α. Έτος 2003
Oι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και όπως
είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2002, αυξάνονται από 1.1.2003 κατά ποσοστό
4,1%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφ’ άπαξ στους µισθούς όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2002 και µετά από την τυχόν αναπροσαρµογή τους µε
βάση την εφαρµογή της ρήτρας της προηγούµενης παραγράφου.

Β. Έτος 2004
Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και
όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2003, αυξάνονται από 1.1.2004 κατά
ποσοστό 4% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2004, αυξάνονται
περαιτέρω από 1.9.2004 σε ποσοστό 2,5%.

Γ. Έτος 2005
Oι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και όπως
είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2004, αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 3%
και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2005, αυξάνονται περαιτέρω από
1.9.2005 σε ποσοστό 3,3%.

Δ∆. Έτος 2006
Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και
όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά
ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται
περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 2,9% (ΣΣΕ 28.7.2006).

Ε. Έτος 2007
Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και
όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2006, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά
ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2007, αυξάνονται
περαιτέρω από 1-9-2007 σε ποσοστό 3% (ΣΣΕ 29.10.2007).

ΣΤ.Έτος 2009
Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή και
όπως είχαν διαµορφωθεί την 30.9.2008, µε βάση την από 29.10.2007 ΣΣΕ
αυξάνονται από 1.10.2008 κατά ποσοστό 5% και όπως αυτοί θα έχουν
διαµορφωθεί την 30.4.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά
ποσοστό 5% (Δ∆Α 27/2009).

Ζ. Έτη 2010, 2011 και 2012
Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των υπαγοµένων εργαζοµένων
στην παρούσα, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε την από 22.7.2009
Δ∆Α 27/2009 των Εργοδηγών Σχεδιαστών Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών και
Εµπορικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας,
α. αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό ης ετήσιας

µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
β. τα κατώτατα όρια των µισθών των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως θα έχουν

διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο “α” της παρούσας,
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αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της
ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. 

γ. 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 (ΣΣΕ 23.11.2010).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας
Οι βασικοί µισθοί προσαυξάνονται: 
Με επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για κάθε τριετία και µέχρι
έξι (6) τριετίες.
Σαν υπηρεσία ή προϋπηρεσία θεωρείται η διανυθείσα στον ίδιο ή σε
οποιοδήποτε εργοδότη και αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των προηγουµένων
εργοδοτών τους (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών 121/1982).

2. Επίδοµα γάµου
Χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς α νε ξάρ τη τα φύ λου ε πί δο µα 
γά µου 10%.
Ε πί σης το ί διο ε πί δο µα γά µου χο ρη γεί ται και στους χή ρους και στις χή ρες, 
δια ζευγ µέ νους-νες, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες ε φό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την 
ε πι µέ λεια παι διού ή παι διών (ΣΣΕ 29.7.1993, ΣΣΕ  28.7.2006).

3. Ε πί δο µα ξέ νης γλώσ σας
Στους ερ γα ζό µε νους της πα ρού σας, που κά νουν χρή ση των γνώ σε ών τους σε
µία ή πε ρισ σό τε ρες ξέ νες γλώσ σες κα τά την ε κτέ λε ση της ερ γα σί ας τους, χο ρη -
γεί ται για τη χρή ση της ή των γλωσ σών αυ τών ε πί δο µα σε πο σο στό 5% ε πί του
βα σι κού του κλι µα κί ου στο ο ποί ο α νή κει ο κά θε ερ γα ζό µε νος, βά σει των ε τών
υ πη ρε σί ας ή πρου πη ρε σί ας του. Η ε παρ κής γνώ ση της ξέ νης γλώσ σας α πο δει -
κνύ ε ται µε την προ σκό µι ση τίτ λου σπου δών ε πι πέ δου Lower ή α ντι στοί χου. Δ∆εν
α παι τεί ται η προ σκό µι ση τίτ λου ξέ νης γλώσ σας προ κει µέ νου για α πο φοί τους
σχο λών ε ξω τε ρι κού του λά χι στον µέ σης εκ παί δευ σης. Σε πε ρί πτω ση έλ λει ψης
τίτ λου ή τυ χόν ε παρ κής γνώ ση της ξέ νης γλώσ σας ε να πό κει ται στη κρι ση του 
ερ γο δό τη (ΣΣΕ 2.6.1998, ΣΣΕ  28.7.2006).

4. Ε πί δο µα συστηµατικής χρήσης H/Y
Στους ερ γα ζό µε νους, οι οποίοι για την εκτέλεση της εργασίας τους
χρησιµοποιούν συστηµατικά ηλεκτρονικό υπολογιστή (H/Y), προσωπικό
υπολογιστή ή τερµατικό, απασχολούµενοι τουλάχιστον επί 4 ώρες την ηµέρα
µπροστά σε οθόνη οπτικής απεικόνισης (VDU), χορηγείται από την 1.7.1996
επίδοµα συστηµατικής χρήσης H/Y. Tο επίδοµα αυτό ανέρχεται σε 5% επί του
βασικού µισθού που δικαιούται ο εργαζόµενος βάσει των ετών υπηρεσίας/
προϋπηρεσίας του. 
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Aπό 1.7.1997 το ανωτέρω επίδοµα (εκ) 5% επί του βασικού µισθού που
δικαιούται ο εργαζόµενος βάσει των ετών υπηρεσίας/προϋπηρεσίας του
αυξάνεται και ορίζεται σε 10% (Δ∆Α 17/1996).
Eργαζόµενοι, οι οποίοι για την εκτέλεση της εργασίας τους χρησιµοποιούν
συστηµατικά H/Y, απασχολούµενοι όµως -κατά τα ανωτέρω-  για λιγότερες ώρες
την ηµέρα, δικαιούνται αναλογικά να λάβουν το επίδοµα µόνο για όσο χρόνο
απασχολούνται πραγµατικά στον H/Y (Δ∆Α 17/1996, ΣΣΕ  28.7.2006).

4. Ε πί δο µα ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας
Στους υ πα γό µε νους σ’ αυ τή τη ρύθ µι ση χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε πι κίν δυ νης ερ γα σί -
ας ε φό σον αυ τοί α σχο λού νται α πο κλει στι κά σε χώ ρους ό που µε άλ λες ρυθ µί σεις
χο ρη γεί ται τέ τοι ο ε πί δο µα στους λοι πούς ερ γα ζό µε νους και µά λι στα στο ί διο µε
αυ τούς πο σο στό (ΣΣΕ 25.7.2000, ΣΣΕ  28.7.2006).

5. Υπολογισµός επιδοµάτων
Τα επιδόµατα που ισχύουν βάσει προηγουµένων ΣΣΕ υπολογίζονται επί των
γενικών κατωτάτων ορίων µισθών που διαµορφώθηκαν µετά την αύξηση του
προηγούµενου άρθρου της παρούσας (ΣΣΕ 23.11.2010).

6. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδοµα αδείας
Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας
καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της
από 15.7.20100 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και
του προσαρτήµατος αυτής (Π.Κ. 14/16.7.2010) ΣΣΕ 2311.2010).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑΞΕΙΣ 
1.  Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές

Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο ερ γο -
δό τη ή πρου πη 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 ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α πέ ντε ε βδο µά δων, δη λα δή τριά ντα
(30) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ο ερ γα ζό µε νος ερ γά ζε ται ε ξαή µε ρο ή εί κο σι πέ ντε
(25) ερ γα σί µων η µε ρών αν ερ γά ζε ται πεν θή µε ρο (ΣΣΕ 25.7.2000, ΣΣΕ 29.7.2004).
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές 
(ΑΝ 539/45) ισχύει όπως ειδικός Νόµος ορίζει (ΣΣΕ 29.7.2004).

2. Χρό νος ερ γα σί ας
O χρό νος ερ γα σί ας κα τά ε βδο µά δα των µι σθω τών που α φο ρά η α πό φα ση αυ τή
ο ρί ζε ται σε 40 ώ ρες.  Oι α πο δο χές των ερ γα ζο µέ νων πα ρά τον πε ριο ρι σµό των
ω ρών ερ γα σί ας δεν µειώ νο νται.  (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών 46/84). Καθιερώνεται πενθήµερη
εβδοµάδα εργασίας (ΣΣΕ 29.7.2004).

3. Ά δεια γά µου
Στους µι σθω τούς που υ πά γο νται στη ρύθµιση αυ τή χο ρη γεί ται (σε πε ρί πτω ση
γά µου) ά δεια µε τά πλή ρων α πο δο χών έ ξη (6) η µε ρών.  Η ά δεια αυ τή δεν συµ ψη -
φί ζε ται µε την προ βλε πό µε νη α πό τον Ν. 539/45 (Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών 121/1982, 
ΣΣΕ 29.7.2004).
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Η ά δει α γά µου προ σαυ ξά νε ται σε έ ξι (6) ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο -
νται ε ξαή µε ρο και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5) ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο -
νται πεν θή µε ρο (ΣΣΕ 29.7.2004).

4. Άδεια φροντίδας παιδιών
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
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.

β. 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.

γ. 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.

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.

ε. 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 10.7.2002 και 29.7.2004).

5. Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του
παιδιού
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 (ΣΣΕ 29.7.2004).

6. Ά δει α µη τρό τη τος
Χο ρη γεί ται µία ε πί 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 άδειας 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.
(ΣΣΕ 25.7.2000).
“Η συ νο λι κή διάρ κεια της ά δειας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δες.  O κτώ
(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 νί α 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
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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 δια τά ξεις.”

7. Γονική άδεια
Γο νέ ας  ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση  που α πα σχο λεί του λά χι -
στον πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν: 
• έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο ερ γο δό τη και 
• ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κί α τουςδι καιού ται να λά βει 

γο νι κή ά δεια α να τρο φής του παι διού, µε τά τη λή ξη της ά δειας µη τρό τη τας
µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κί α τριών (3) ε τών.

Η ά δεια αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως (3,5)
τρι σή µι συ µή νες για κά θε γο νέ α και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη 
σει ρά προ τε ραιό τη τας  των αι τή σε ων των εν δια φε ρό µε νων δι καιού χων, µέ χρι
να κα λυ φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη ση
για κά θε η µε ρο λο για κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δια τά ξεις των πα ρα γρά -
φων 2 έ ως 5 του άρ θρου 5 του Ν.1483/1984 (ΣΣΕ 29.7.1993).

8. Άδεια Γάµου και  Γέννησης τέκνου
Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5)
για όσους εργάζονται πενθήµερο, και 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.

9. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στοη άγαµο (η) γονέα, που
έχουν 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.
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. 

10.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 29.7.2004).
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11.Άδεια γονέα µε 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 άδεια δέκα εργασίµων ηµερών
ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς
επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 29.7.2004).

12.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 29.7.2004).
Ερµηνευτική διάταξη
Το δικαίωµα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της
ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι µόνο στους εξ’ αίµατος, αλλά
και στους εξ’ αγχιστείας στην ίδια γραµµή και στον ίδιο βαθµό (ΣΣΕ 23.11.2010).

13.Παροχή σε είδος
Στους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση και ειδικότερα στους εργαζοµένους
που απασχολούνται καθηµερινά στους χώρους παραγωγής, χορηγούνται δύο
ενδυµασίες εργασίας (1 χειµερινή και 1 καλοκαιρινή) και ένα ζευγάρι
υποδήµατα, τα οποία παραµένουν στην κυριότητα του εργοδότη και
αντικαθίστανται κάθε χρόνο εφ’  όσον φθαρούν (ΣΣΕ 29.7.2004).

14.Αργία
Συµφωνείται η χορήγηση  της ηµέρας του Αγίου Πνεύµατος, ως ηµέρας αργίας
στον κλάδο, η οποία σε περίπτωση απασχόλησης του µισθωτού, αµείβεται όπως
και οι υποχρεωτικές από το νόµο αργίες. Η επιλογή της απασχόλησης των
µισθωτών κατά την ηµέρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση 
(ΣΣΕ 10.7.2002).

15.Ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις για την προ ώ θη ση της δια βί ου εκ παί δευ σης
Η ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρο 2 του Ν.1346/83,
ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12.4.1996 χο ρη γεί ται και
στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο έ τος της
η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ βλε πό µε νη διάρ κει α σπου δών, που κά θε φο ρά πα -
ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος, προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ τη τα αν οι
σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή δι α κε κοµ µέ να (ΣΣΕ 2.6.1998, ΣΣΕ 29.7.2004).

16.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη 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 επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ 29.7.2004).
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17.Υγιεινή και Ασφάλεια
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο πρόληψης.
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 (ΣΣΕ 29.7.2004).

18.Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
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 το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 έ χουν και οι θε τοί γο νείς
παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών. (ΣΣΕ 25.7.2000)

19.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. 1483/1984 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τω µέ νων
παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες 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 (ΣΣΕ 29.7.2004).

20.Όροι προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, δηλαδή συλλογικών συµβάσεων
εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν κα ταρ γού νται ή δεν τρο πο ποι ού -
νται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Αποδοχές α νώ τε ρες α πό αυτές που καθορίζονται µε την πα ρού σα ρύθµιση ή
τυχόν ευ νοϊ κό τε ρες ρυθµίσεις, που προ βλέ πο νται από Νό µους, Δ∆ιατάγµατα, 
Υ πουρ γι κές Α πο φά σεις, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, έθιµα
ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας δε θί γο νται α πό τις
ρυθ µί σεις και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 23.11.2010).
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