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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ∆ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. H Δ∆Α 117/1980 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 1295/Β/22.12.1980

2. H Δ∆Α 3/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 182/Β/22.4.1982

3. H Δ∆Α 176/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 1057/Β/23.12.1982 

4. H Δ∆Α 47/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 548/Β/9.8.1984 

5. H Δ∆Α 125/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 905/Β/28.12.1984 

6. H Δ∆Α 4/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 105/Β/28.2.1985

7. H Δ∆Α 142/1985 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 694/Β/19.11.1985

8. H 16.9.1988 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθ. 153/24.10.1988) 

9. H 21.11.1989 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Αθ. 10/1.2.1990) 

10. H 14.9.1990 ΣΣΕ (Π.Κ. 82/31.10.1990) 

11. H 27.11.1991 ΣΣΕ (Π.Κ.121/2.12.1991) 

12. H 30.9.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 87/3.11.1992) 

13. H 12.7.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 69/26.7.1993)

14. H 9.9.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 140/25.11.1994)

15. H 21.7.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 91/7.9.1995)

16. H 24.7.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 110/2.10.1996). Ι σχύ ει και για το 1997

17. H 28.9.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 129/10.11.1998). Ι σχύ ει και για το 1999

18. H 5.12.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 9/23.1.2001). Ι σχύ ει και για το 2001

19. H 27.9.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 121/9.10.2002). Ισχύει και για το 2003

20. H 27.7.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 121/9.10.2002). Ισχύει και για το 2004 και το 2005

21. H Δ∆Α 1/2007 (Π.Κ. 2/19.1.2007). Ισχύει για το 2006

22. H 14.1.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 8/26.2.2008). Ισχύει για το 2007

23. H 17.11.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 1/12.1.2009). Ισχύει για το 2009

24. H 29.11.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 53/9.12.2010). Ισχύει για το 2011
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Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πο την ερ γο δο τι κή πλευ ρα:

1. Σύνδεσµος Eπιχειρήσεων και Bιοµηχανιών

2. Ε θνι κή Συ νο µο σπον δία Ελ λη νι κού Ε µπο ρί ου

3. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Α πο την ερ γα τι κή πλευ ρά*:

Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΣΕ 29.11.2010).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθ µι σης υπάγονται οι πε ρι ο δεύ ο ντες πω λη τές όλης
της χώρας που α πα σχο λού νται µε σύµ βα ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας σε ο ποι α δή πο -
τε ε πι χεί ρη ση ει σα γω γής, πα ρα γω γής και ε µπο ρί ας ο ποι ου δή πο τε προϊό ντος 
(ΣΣΕ 29.11.2010).

Επίσης στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται :

1. Οι µισθωτοί που αµείβοντα µόνο µε µισθό στους οποίους οι εργοδότες
υποχρεούνται να χορηγούν κάθε µήνα τους πιο κάτω βασικούς µισθούς.

2. Οι µισθωτοί που αµείβονται µε µικτό σύστηµα (µισθός και ποσοστά) ή µε
ποσοστά µόνον, των οποίων το προϊόν της αµοιβής, από την εφαρµογή των πιο
πάνω συστηµάτων, δε δύναται να είναι για κάθε µήνα, κατώτερο από τις
αποδοχές που καθορίζονται µε την παρούσα (βασικός µισθός και επιδόµατα)
(47/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).

Δ∆. ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση
διαµορφώνονται: 

α) από την 1.1.2006 έως και 31.8.2006 ως εξής: 

* Η από 17.11.2008 ΣΣΕ από εργατικής πλευράς είχε υπογραφεί από τις : α) Πανελλήνια
Ένωση Περιοδευόντων πωλητών “Ο Ερµής” και β) Ένωση Περιοδευόντων Πωλητών 
Β. Ελλάδος

3



ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Π
Ε Ρ

Ι O
Δ∆

EY
O

 Ν
ΤΩΩ

Ν
 Π

ΩΩ
 Λ

Η
 ΤΩΩ

Ν
β) από την 1.9.2006 ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΒΜ 1/1/2006
0-2 660,25
2-4 673,63
4-6 692,91
6-8 729,94

8-10 787,03
10-12 795,28
12-14 800,39
14-16 803,96
16-18 807,49
18-20 814,18
20-21 832,68
21-22 857,89
22-23 883,09
23-24 906,71
24-25 917,36
25-26 938,99
26-27 960,25
27-28 984,65
28-29 1.000,01
29-30 1.008,66
30-31 1.024,04
31-32 1.044,51
32-33 1.062,62
33-34 1.079,55
34-35 1.089,00
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Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3,1% και
όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2007 αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2007
κατά ποσοστό 3,3% (ΣΣΕ 14.1.2008) 

δ) από 1.1.2008 και 1.1.2009: 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και από
1.9.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και από
1.9.2009  αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 4,1% (ΣΣΕ 17.11.2008).

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΒΜ 1/9/2006
0-2 683,36
2-4 697,21
4-6 717,16
6-8 755,49

8-10 814,58
10-12 823,11
12-14 828,40
14-16 832,10
16-18 835,75
18-20 842,68
20-21 861,82
21-22 887,92
22-23 914,00
23-24 938,44
24-25 949,47
25-26 971,85
26-27 993,86
27-28 1.019,11
28-29 1.035,01
29-30 1.043,96
30-31 1.059,88
31-32 1.081,07
32-33 1.099,81
33-34 1.117,33
34-35 1.127,12
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ε) από 1.1.2010: 
Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε βάση την από 17.11.2008 ΣΣΕ των ετών 2008-2009,
αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής
του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
ΩΩς “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, όπως
αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat (ΣΣΕ 29.11.2010).

Ε. Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ
1. Δ∆ιευθυντικό επίδοµα

Στους χα ρα κτη ρι ζο µέ νους α πό τον ερ γο δό τη, ως προι στα µέ νους πω λή σε ων 
χο ρη γεί ται προ σαύ ξη ση στους πιο πά νω βα σι κούς µι σθούς σε πο σο στό 10% 
(4/85 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών, ΣΣΕ 21.7.1995).
Το διευθυντικό επίδοµα όπως χορηγήθηκε µε την υπ’ αρίθµ. 4/85 (Δ∆ΕΝ 1985 
σελ. 243) απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, στους χαρακτηριζόµενους από τον
εργοδότη, ως προϊστάµενους πωλήσεων, εξακολουθεί να χορηγείται σε
ποσοστό 10% και υπολογίζεται για ολόκληρο το έτος 1995 και για όλα τα
κλιµάκια επί του ποσού 130.000 δρχ. (Δ∆Α 1/2007).

2. Ε πί δο µα δι α χει ρι στι κών λα θών
Το επίδοµα διαχειριστικών λαθών, καταβάλλεται σε ποσό 40 ευρώ το µήνα σε
όσους διαχειρίζονται χρήµατα και εφόσον κάνουν εισπράξεις - πληρωµές 
(ΣΣΕ 14.1.2008). Το επίδοµα αυτό αυξάνεται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%
και από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Όπως θα έχει διαµορφωθεί την 31.12.2008
αυξάνεται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και από 1.9.2009 αυξάνεται περαιτέρω
κατά ποσοστό 4,1% (ΣΣΕ 17.11.2008).

3. Χο ρη γεί ται σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς, ε πί δο µα γά µου 10%. Το
επίδοµα αυτό χο ρη γεί ται και  στους χή ρους και στις χή ρες, δι α ζευγ µέ νους-ες,
κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες εφ’ ό σον ό λοι αυ τοί έ χουν την ε πι µέ λει α τέ κνου
(ΣΣΕ 4.9.1990, ΣΣΕ 14.1.2008).

4. Τα ε πι δό µα τα, που προ βλέ πο νται α πό προη γού µε νες ΣΣΕ ή ο µοί ας έ κτα σης 
δι αι τη τι κές α πο φά σεις, υ πο λο γί ζο νται ε πί των γε νι κών κα τω τά των ο ρί ων µι σθών
όπως διαµορφώνονται µε τις αυξήσεις της παρούσας ρύθµισης (ΣΣΕ 14.1.2008).

5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος
αδείας
Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας

καταβάλλονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από
15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του
προσαρτήµατος αυτής (ΣΣΕ 29.11.2010).

Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
Το Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών έ χει α πο φαν θεί ό τι η α λη θής έν νοι α της φρά σε ως "για κά θε 
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δι α νυό µε νο έ τος υ πη ρε σί ας" της παρ. 2 της Δ∆.Α αρ. 47/84 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών, η
ο ποί α λαµ βά νε ται υ πό ψη για τον υ πο λο γι σµό των α πο δο χών των ερ γα ζο µέ νων,
που α να φέ ρο νται στην α πό φα ση αυ τή, εί ναι ό τι ως υ πη ρε σία λαµ βά νε ται υ πό ψη
και η πρου πη ρε σία αυ τών, που δι α νύ θη κε στην ί δια ει δι κό τη τα σ’ ο ποι ο δή πο τε
ερ γο δό τη, κα θώς και η υ πη ρε σία που δι α νύ θη κε στον αυ τόν ερ γο δό τη, µε 
ο ποι α δή πο τε υ παλ λη λι κή ι διό τη τα. (125/84 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

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 προϋ 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 ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α τριά ντα (30) ερ γα σί µων
η µε ρών, ε άν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή εί κο σι
πέ ντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών ε άν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα -
διαί ας ερ γα σί ας (ΣΣΕ 17.11.2008).
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. συνολικά τριάντα µία (31) και
είκοσι έξι (26) εργάσιµες ηµέρες αντίστοιχα (ΣΣΕ 17.11.2008).
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 14.1.2008).

2. Γονική άδεια
Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον
(50) άτοµα, εάν: α) έχει συµπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη
και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει
γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της αδείας µητρότητας
µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει την ηλικία των τριών ετών. 
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως και
τρεισήµισυ (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη
σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων, µέχρι να
καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για
κάθε ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγρ. 2 έως
5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/84 (ΣΣΕ 14.1.2008).

3. 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.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
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,
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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 έως 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 14.1.2008).

4. 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 (ΣΣΕ 14.1.2008).

5.  Ά δει α µη τρό τη τας
Η συνολική άδεια µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Οκτώ (8)
εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία
τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. 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 δεκά επτά (17)
εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 14.1.2008).

6. Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρια), οι εργαζόµενοι
γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά
από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την
εργασία τους, µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών κάθε
ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δυο γονείς, προκειµένου να
παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού (ΣΣΕ 17.11.2008).

7. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τώ µε νων µε λών

Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η ά δει α χωρίς αποδοχές του 
άρ θρου 7 του Ν. 1483/84 σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων µελών και 
κα θο ρί ζε ται σε 14 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’  έ τος, εφ’  ό σον ο/η ερ γα ζό µε νος/η 
έ χει τρία παι διά και πά νω (ΣΣΕ 17.11.2008).
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8. 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 14.1.2008).

9. 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 14.1.2008).

10.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 14.1.2008).

11.Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των
αποδοχών που καταβάλλονται από τον OΑΕΔ∆ για τις ηµέρες αδείας για
συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει
διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 και µε το άρθρο 6 της
ΕΓΣΣΕ της 18.5.1998, στο ύψος των καταβαλλοµένων αποδοχών του
εργαζόµενου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νοµίµων (ΣΣΕ 5.12.2000).
Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για
συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών
εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του
Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι
δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έ τος της η λι κί ας τους*. Η άδεια αυτή χορηγείται
σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (ΣΣΕ 14.1.2008). 
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 
(ΣΣΕ 14.1.2008).
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* Με το άρθρο 6 της από 18.5.98 ΕΓΣΣΕ έχει ορισθή ότι η άδεια των 30 ηµερών “χορηγείται
και στους εργαζόµενους και εργαζόµενες που έχουν υπερβή το 28ο έτος της ηλικίας,
αλλά µόνον για την προβλεποµένη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί
ο εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν
συνεχώς ή διακεκοµµένα”.
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12.Ά δει α γάµου και γέννησης τέκνου

Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν
άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές εάν εργάζονται
πενθήµερο και έξι (6) εργασίµων ηµερών εάν εργάζονται εξαήµερο, η οποία δεν
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 για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 14.1.2008).

13. 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 14.1.2008).

14.Χρόνος εργασίας
O χρόνος εργασίας κατά εβδοµάδα των µισθωτών που αφορά η ρύθµιση αυτή
ορίζεται σε 40 ώρες. Για τους εργαζόµενους σε βιοµηχανίες που είναι µέλη του
ΣΕΒ ισχύει η µε αριθµ. 25/83 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών σε ότι αφορά την
εβδοµάδα των πέντε ηµερών και τη ρύθµιση των ηµερών της εβδοµαδιαίας
ανάπαυσης (ΣΣΕ 14.1.2008) 

15.Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
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 14.1.2008).

16.Συγκρότηση επιτροπής
Συγκροτείται διµερής Επιτροπή, αποτελούµενη από εκπροσώπους της
εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς, η οποία, εντός τριών µηνών από τη
συγκρότησή της, θα εξετάσει τα προβλήµατα στη διάρθρωση του µισθολογίου
(βασικοί µισθοί, επιδόµατα) των περιοδευόντων πωλητών, λαµβάνοντας µεταξύ
άλλων υπ’ όψιν τα ισχύοντα για συναφείς ειδικότητες εργαζοµένων (Δ∆Α 1/2007).

17.Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής
Οι συµβαλλόµενοι θεωρούν υποχρέωσή τους να επαναλάβουν το άρθρο 5 της
ΕΓΣΣΕ του 1991-1992 που έχει ως εξής: 
Ό λες οι ε πι χει ρή σεις εί ναι υ πο χρε ω µέ νες να πα ρα κρα τούν κα τά την πλη ρω µή
της µι σθο δο σί ας τη συν δρο µή των µε λών των Πρω το βαθ µί ων Συν δι κα λι στι κών
Oρ γα νώ σε ων και να την α πο δί δουν σ’ αυ τές.
Για να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής α παι τεί ται έγ γρα φη
δή λω ση του σω µα τεί ου προς την ε πι χεί ρη ση. Με την ί δια δή λω ση πρέ πει να γνω -
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στο ποιή σει το σω µα τεί ο το πο σό της συν δρο µής, τη συ χνό τη τα της πα ρα κρά τη -
σης (π.χ. κά θε µή να, κά θε ε ξά µη νο) και τον τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό, στον ο ποί ο
θα κα τα τί θε νται τα πα ρα κρα τού µε να πο σά υ πέρ του Σω µα τεί ου και εν δε χο µέ -
νως, κα τά ο ρι σµέ νο πο σο στό ή πο σό, υ πέρ δευ τε ρο βαθ µί ων ορ γα νώ σε ων, στις
ο ποί ες αυ τό α νή κει ή και υ πέρ της ΓΣΕΕ. Η δή λω ση πρέ πει να ε πα να λαµ βά νε ται,
ό ταν µε τα βάλ λο νται αυ τά τα στοι χεί α.
Η δή λω ση µε την ο ποί α τα µέ λη του Σω µα τεί ου θα δηλώσουν προς την ε πι χεί ρη -
ση ό τι θέ λουν να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δρο µής τους, ό πως και η α νά κλη -
ση αυ τής, µπο ρεί να γί νει και µέ σω του Σω µα τεί ου (ΣΣΕ 14.1.2008).

18.Εφαρµογή όρων της ΕΓΣΣΕ
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, εφαρµόζονται όλες οι
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας, που ρυθµίζουν θεµικά θέµατα (Δ∆Α 1/2007).

19.Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις των Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και
Δ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (Δ∆.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία
της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί
γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς (ΣΣΕ 17.11.2008).

20.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 17.11.2008 ΣΣΕ των
ετών 2008-2009, καθώς και των προηγουµένων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων
κατά το  µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα (ΣΣΕ 29.11.2010).

21.Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
ρύθµιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους,
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές
αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 29.11.2010).
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