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ΠΡΟΣΑΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 2018
I. πκβαιιόκελα κέξε
…..

II. Πεδίν Δθαξκνγήο
1. ηηο δηαηάμεηο ηεο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο απηήο, ππάγνληαη φινη νη εξγαδφκελνη κε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζρέζε ππνθξχπηνπζαο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηηο ινγηζηηθέο
εηαηξείεο θαη γξαθεία, ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη γξαθεία, ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο νηθνλνκηθψλ
θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηηο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο, ζηα ινγηζηήξηα εηαηξεηψλ, ζηα
ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εηαηξεηψλ αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζχκβαζήο ηνπο θαη κε
νπνηαδήπνηε κνξθή απαζρφιεζεο (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεξηθήο ή πιήξνπο
απαζρφιεζεο, κε ηε κνξθή πξαθηηθήο εμάζθεζεο, κέζσ πάζεο θχζεσο πξνγξακκάησλ
απαζρφιεζεο) θαη εθφζνλ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
2. Από ηε ξύζκηζε απηή εμαηξνύληαη:
α) Οη Σξάπεδεο,
β) Σν Γεκφζην, νη Ο.Σ.Α. θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., φηαλ ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο κηζζσηνχο είλαη ζρέζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
3. Η εμαίξεζε ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζχκβαζεο δελ ηζρχεη αλ νη εηδηθνί θαλνληζκνί πνπ
θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε εξγαζίαο, επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ή
δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη δηαηάμεηο απηήο ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη αλ
εμαζθαιίδνπλ ζχλνιν απνδνρψλ αλψηεξν απ' απηφ πνπ εμαζθαιίδεη, ζπλνιηθψο, ε εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ.

III. Πεξηερόκελν εηδηθνηήηωλ
1. Λνγηζηήο ζεωξείηαη:
- Οη πηπρηνχρνη ησλ Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ ΑΔΙ, πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ζπλνιηθά ζαλ βνεζνί
ινγηζηέο επί πεληαεηία (5) πξν ή κεηά ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ ή επί ηξηεηία (3) κεηά ηελ ιήςε απηνχ,
- Οη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο Α.Σ.Δ.Ι., πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ζπλνιηθά επί
εμαεηία (6) ζαλ βνεζνί ινγηζηέο πξηλ ή κεηά ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ ή επί ηξηεηία (3) κεηά ηελ ιήςε
ηνπ πηπρίνπ
- Οη πηπρηνχρνη αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ Ι.Δ.Κ. Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη
ζπλνιηθά επί πέληε (5) έηε ζαλ βνεζνί ινγηζηέο θαη
- Οη θάηνρνη πηπρίσλ ινγηζηή ηεο εηδηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Ν.Γ. 1097/42 θαη 2628/53, νη
απφθνηηνη κέζσλ εκπνξηθψλ ζρνιψλ, νηθνλνκηθψλ (εξαηαξίων) Γπκλαζίσλ ή Λπθείσλ, νηθνλνκηθνχ
θιάδνπ ησλ Σερληθψλ Λπθείσλ, ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ, πνπ ππεξέηεζαλ γηα δέθα έμη (16) ρξφληα σο
βνεζνί ινγηζηέο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο.
- Οη απφθνηηνη Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ ππεξέηεζαλ γηα επηά (7) ρξφληα σο βνεζνί ινγηζηέο
Οη εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο κε ηα σο άλσ πεξηγξαθφκελα θαζήθνληα θαη ηνπο
έρνπλ πξνζιάβεη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ γξαθείνπ, ππνρξεψλνληαη λα ηνπο αιιάμνπλ
εηδηθφηεηα αλαδξνκηθά ζε ινγηζηή.
Οη ινγηζηέο ακείβνληαη βάζεη ηνπ πίλαθα Α ηεο παξαγξάθνπ IV.
Πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο
α. Απηφο πνπ ππεχζπλα θαηεπζχλεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ φινπ ινγηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζε θάζε ηδησηηθή επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε, ίδξπκα ή ζσκαηείν, ή
β. Απηφο πνπ ελεκεξψλεη βηβιία θαη ζηνηρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
θνξνινγηθή λνκνζεζία, ην ΔΓΛ θαη ηα Διιεληθά αιιά θαη Γηεζλή Πξφηππα.
γ. πληάζζεη θαη αλαιχεη ηζνινγηζκνχο θαη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο, θαηαξηίδεη πξνυπνινγηζκνχο
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ
δ. Δθαξκφδεη αξρέο θαη κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο.
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δ. Δθαξκφδεη δηαδηθαζίεο ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζε ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, εξγαηηθά θαη εκπνξηθά
ζέκαηα
Σέηνηα βηβιία ζεσξνχληαη ηα απινγξαθηθά θαη δηπινγξαθηθά σο θαη απηά ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη
ηα αλαγξαθφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηζνινγηζκνί.
2. αλ βνεζνί ινγηζηέο ζεωξνύληαη: νη απαζρνινχκελνη κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο ησλ
ππεχζπλσλ ινγηζηψλ ζηα ινγηζηήξηα (ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ επγαζίαρ ζηο ημήμα
πιζηωηικού ελέγσος και ζε ημήμα ή σώπο άλλο, ο οποίορ έσει οπγανική ζσέζη με ηο λογιζηήπιο) γηα
ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, φπσο θαη νη απαζρνινχκελνη κε ηε ζχληαμε
θαηαζηάζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ αλάιπζε θαη ινγηζηηθή δηαηχπσζε νηθνλνκηθψλ
πξάμεσλ ζηελά ζπλδενκέλσλ κε ινγηζηηθά βηβιία, ζηα νπνία, θαηά πιήξε αληηγξαθή ή πεξηιεπηηθά
απηά θαηαρσξνχληαη θαηφπηλ, αζρέησο ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ κέζνπ (σειπόγπαθο, σπήζη Η/Υ) κε
ηηο νδεγίεο ππεχζπλνπ ινγηζηή, είηε ηεξνχληεο δηάθνξα ζηνηρεία ρξεζηκεχνληα ζην ινγηζηήξην
(ηιμολόγια, διπλόηςπα ειζππάξεων, εξωλογιζηικό ημεπολόγιο, ημεπήζιερ καηαζηάζειρ ζςναλλακηικών
ππάξεων κλπ.), είηε απαζρνινχκελνη κε ηελ ελεκέξσζε θαξηειψλ ή θαηακέηξεζε εκπνξεπκάησλ
κε απνθιεηφκελεο θαη ηεο αλάζεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε εθηέιεζεο απ’ απηνχο θαη άιισλ
ππαιιειηθψλ εξγαζηψλ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ. Η απιή θαη κφλν θαηακέηξεζε
εκπνξεπκάησλ, φπσο θαη ε απιή θαη κφλν ελεκέξσζε ησλ θαξηειψλ πεξί ησλ εηζαγνκέλσλ θαη
εμαγνκέλσλ εηδψλ, θαηά ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο απηψλ, δελ πξνζδίδεη ζηνλ εθηεινχληα ηηο
εξγαζίεο απηέο εξγαδφκελν, ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνεζνχ ινγηζηή.
Οη εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο κε ηα σο άλσ πεξηγξαθφκελα θαζήθνληα θαη ηνπο
έρνπλ πξνζιάβεη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ γξαθείνπ, ππνρξεψλνληαη λα ηνπο αιιάμνπλ
εηδηθφηεηα αλαδξνκηθά ζε βνεζφ ινγηζηή.
Οη βνεζνί ινγηζηέο ακείβνληαη βάζεη ηνπ πίλαθα Β ηεο παξαγξάθνπ IV.
Μεηά ηε ζςμπλήπωζη 7 σπόνων ςπηπεζίαρ ή πξνυπεξεζίαο βνεζνχ ινγηζηή, νη βνεζνί ινγηζηέο
εληάζζνληαη ζηα κλιμάκιο 6-8 ηνπ πίλαθα Α θαη ιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο.
Οη θάηνρνη πηπρίνπ αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ Ι.Δ.Κ. ηκεκάησλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, μεηά ηη
ζςμπλήπωζη 6 σπόνων ςπηπεζίαρ ή πξνυπεξεζίαο βνεζνχ ινγηζηή, οι βοηθοί λογιζηέρ
ενηάζζονηαι ζηο κλιμάκιο 6-8 ηνπ πίλαθα Α θαη ιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο.
3. Διεγθηέο ζεωξνύληαη
Εξωηεπικοί: ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθνί
νξγαληζκνί γηα ην αλ απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Ξεθηλνχλ κηζζνινγηθά απφ
ηνλ πίλαθα Β ηεο παξαγξάθνπ IV. Οη απφθνηηνη ΑΔΙ φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξία (3) έηε
πξνυπεξεζίαο, ζπλερίδνπλ κηζζνινγηθά ζηνλ πίλαθα Α ηεο παξαγξάθνπ IV.
Εζωηεπικοί: νξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αξρέο γηα λα γίλεη κηα ζπλαιιαγή. θνπφο ηνπ ειέγρνπ
είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε θαιχηεξε νηθνλνκηθή απφδνζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο (δηνηθεηηθφο, ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο). Οη απφθνηηνη ΑΔΙ φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξία (3) έηε
πξνυπεξεζίαο, ζπλερίδνπλ κηζζνινγηθά ζηνλ πίλαθα Α ηεο παξαγξάθνπ IV . Οη απφθνηηνη ΑΣΔΙ
φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξία (3) έηε πξνυπεξεζίαο, ζπλερίδνπλ κηζζνινγηθά ζηνλ πίλαθα Α ηεο
παξαγξάθνπ IV.
4. ύκβνπινη, δηθεγόξνη, αλαιπηέο κεραλνγξάθεζεο, πξνγξακκαηηζηέο κεραλνγξάθεζεο,
ειεθηξνληθνί ηερληθνί hardware, ζηαηηζηηθνιόγνη πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εμωηεξηθήο
αλάζεζεο θαη εξγάδνληαη ζε εηαηξία παξνρήο νηθνκηθνθνηερληθώλ ππεξεζηώλ: μεθηλνχλ
κηζζνινγηθά απφ ηνλ πίλαθα Β ηεο παξαγξάθνπ IV. Οη απφθνηηνη ΑΔΙ φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξία (3)
έηε πξνυπεξεζίαο, ζπλερίδνπλ κηζζνινγηθά ζηνλ πίλαθα Α ηεο παξαγξάθνπ IV. Οη απφθνηηνη ΑΣΔΙ
φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηξία (3) έηε πξνυπεξεζίαο, ζπλερίδνπλ κηζζνινγηθά ζηνλ πίλαθα Α ηεο
παξαγξάθνπ IV.
5. ύκβνπινη: Δθπνλνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη παξέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπκβνπιέο
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IV. Βαζηθά κηζζνιόγηα
Οη βαζηθνί κεληαίνη κηζζνί ησλ ινγηζηψλ, ειεγθηψλ, βνεζψλ ινγηζηψλ, ζπκβνχισλ, αλαιπηψλ
κεραλνγξάθεζεο, πξνγξακκαηηζηψλ κεραλνγξάθεζεο, ειεθηξνληθψλ ηερληθψλ hardware,
ζηαηηζηηθνιφγσλ αλεμάξηεηα θχιινπ, δηακνξθψλνληαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018, φπσο ζηνπο
πίλαθεο Α θαη Β:

ΠΗΝΑΚΑ Α.
Έτη
σπηρεσίας

Βασικοί
μισθοί
από
1.01.2018

0-2
2-4
4-6
6-8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18
18 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
24 - 25
25 - 26
26 - 27
27 - 28
28 - 29
29 - 30
30 - 31
31 - 32
32 - 33
33 - 34
34 - 35

1.006,74
1.060,59
1.096,58
1.147,05
1.191,42
1.217,12
1.258,74
1.295,64
1.334,85
1.373,64
1.387,69
1.397,03
1.406,82
1.421,32
1.435,32
1.448,87
1.463,36
1.479,70
1.488,11
1.499,81
1.516,16
1.533,45
1.555,38
1.578,30
1.597,91

ΠΗΝΑΚΑ Β.
Βασικοί
μισθοί
από
1.01.2018

Έτη
σπηρεσίας

0-2
2-4
4-6
6-8
8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18

912,01
937,7
962,48
996,14
1.032,11
1.068,57
1.116,21
1.155,46
1.183,02
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ΠΗΝΑΚΑ Γ. ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΓΡΑΦΔΗΩΝ
Έτη
σπηρεσίας

Βασικοί
μισθοί
από
1/01/2018

0-2
2-4
4-6
6-8
8-9
9-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35

850,18
882,35
889,88
961,78
970,28
1.038,36
1.041,68
1.050,22
1.057,30
1.066,28
1.081,87
1.095,13
1.107,88
1.120,66
1.133,43
1.146,17
1.158,47
1.172,17
1.184,47
1.197,73
1.209,55
1.223,27
1.235,57
1.248,78
1.261,09
1.273,85

ΠΗΝΑΚΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
Έτη
σπηρεσίας

Βασικοί
μισθοί
από
1/01/2018

0-2
2-4
4-6
6-8
8-9
9-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35

889,88
914,04
945,69
986,35
993,90
1.057,30
1.066,28
1.073,84
1.090,37
1.114,07
1.129,65
1.143,37
1.155,65
1.168,89
1.180,71
1.194,43
1.206,71
1.219,95
1.232,72
1.245,50
1.258,24
1.270,55
1.284,29
1.296,60
1.309,77
1.322,08
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ΠΗΝΑΚΑ Δ. ΔΗΠΡΑΚΣΟΡΔ, ΑΠΟΘΖΚΑΡΗΟΗ, ΚΛΖΣΖΡΔ
Έτη
σπηρεσίας

ΒΑΙΚΟ
ΜΙΘΟ
Από 1/01/2018

0-2
2-4
4-6
6-8
8-9
9-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
29-30
30-31
31-32
32-33
33-34
34-35

842,14
874,34
882,35
954,23
961,78
1.029,85
1.034,56
1.041,68
1.050,22
1.057,30
1.066,28
1.070,07
1.073,84
1.078,08
1.081,87
1.097,97
1.114,07
1.129,65
1.138,65
1.146,17
1.162,74
1.170,78
1.177,85
1.194,43
1.202,44
1.218,54

ΠΗΝΑΚΑ Σ. ΚΑΘΑΡΗΣΔ - ΣΡΗΔ
Έτη
σπηρεσίας

ΒΑΙΚΟ

ΔΠΙΑΟΜΑ

ΔΠΙΑΟΜΑ

ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ

ΣΡΙΔΣΙΩΝ

ΑΝΘΤΓ/ΝΗ
ΔΡΓΑΙΑ

Από 1/01/2018

6%
ανά
τριετία

5%

0-3

37,32

0

1,87

3-6

37,32

2,24

1,87

6-9

37,32

4,48

1,87

9-12

37,32

6,72

1,87

12-15

37,32

8,96

1,87

15-18

37,32

11,2

1,87

18-35

37,32

13,44

1,87
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ΠΗΝΑΚΑ Ε. ΦΤΛΑΚΔ, ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΔ, ΘΤΡΩΡΟΗ
Έτη

ΒΑΙΚΟ
ΜΙΘΟ

ΔΠΙΓΟΜΑ

σπηρεσίας

ΦΤΛΑΚΑ ΥΡΗΜΑΣΑΠΟΣΟΛΩΝΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
Από
1/01/2018

0- 3
3-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-35

10%

949,95
1.044,98
1.137,22
1.227,54
1.317,84
1.407,19
1.502,21

95
104,5
113,72
122,75
131,78
140,72
150,22

Από 1/1/2018 κεηά ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 35 εηώλ, ζε όινπο ηνπο ππαγνκέλνπο ζε απηή ηε
ζύκβαζε, νη βαζηθνί κηζζνί απμάλνληαη γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο θαηά 14,51 επξώ.

V. Ωξάξην
1.Σα θαηώηαηα όξηα κηζζώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν IV απηήο ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ γηα
40ωξε βδνκαδηάηηθε εξγαζία πέληε εκεξώλ, 8 ψξεο εκεξεζίσο, εθηφο αλ εθαξκφδεηαη
κηθξφηεξε ζε ρξνληθή δηάξθεηα βδνκαδηάηηθε εξγαζία κε πην επλντθνχο φξνπο, ην δε εκεξήζην
ωξάξην είλαη ζπλερέο. Οη ππαγφκελνη ζηελ παξνχζα πιινγηθή χκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκεξήζηαο εξγαζίαο ηνπο, δηθαηνχληαη δηάιεηκκα 30 ιεπηψλ ηεο ψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εκεξήζηνπ σξαξίνπ κε απνδνρέο.
Γηα ηπρφλ απαζρφιεζε ησλ κηζζσηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε απηή, ην άββαην,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί Κπξηαθήο αξγίαο (ανάπαςζηρ) θαη άιισλ εμαηξέζηκσλ εκεξψλ.
2. Σν ωξάξην γηα όζνπο θνηηνύλ ζε ΑΔΙ, ΣΔΙ, ΙΔΚ πεξηνξίδεηαη ζε πέληε (5) ψξεο ηελ εκέξα. Οη
απνδνρέο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πιήξεηο ζχκθσλα κε ηε Δ ηεο Π.Ο.Λ.
3. ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο θ.ι.π., πνπ
ζην πξνζσπηθφ έρεη θαζηεξσζεί κε ..Δ. ή Γ.Α. ή νπνηαδήπνηε ξχζκηζε 5λζήκεξε εβδνκαδηαία
εξγαζία, ηζρχεη θαη γη' απηνχο ην πελζήκεξν κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο.
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε βηνκεραλίεο πνπ είλαη κέιε ηνπ .Δ.Β. ηζρχεη ε κε αξηζ. 25/83 απφθαζε
ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ, ζε φηη αθνξά ηελ εβδνκάδα ησλ πέληε εκεξψλ θαη ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ησλ
εκεξψλ εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο.
Οη εκέξεο εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο
επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 25/83 απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Γ.Γ. Αζελψλ.
4. Γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα Δ απαγνξεχεηαη ε λπρηεξηλή
εξγαζία.

VI. Δπηδόκαηα
1. ηνπο ππαγφκελνπο ζ' απηή ηε ζχκβαζε έγγακνπο κηζζσηνχο, αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη ρσξίο
θακηά άιιε πξνυπφζεζε, ρνξεγείηαη επίδνκα γάκνπ ζε πνζνζηφ 10%. Σν επίδνκα απηφ
ρνξεγείηαη θαη ζηνπο άγακνπο γνλείο, θαζψο θαη ζηνπο ρήξνπο - ρήξεο θαη δηαδεπγκέλνπο - εο.
2. Υνξεγείηαη επίδνκα ηέθλωλ εθ πνζνζηνύ 5% γηα θάζε παηδί θαη κέρξη ηεζζάξσλ παηδηψλ.
Σν επίδνκα ηέθλσλ ρνξεγείηαη θαη ζηηο ελ δηαδεχμεη ή ελ ρεξεία ηεινχζεο γπλαίθεο εξγαδφκελεο.
Σν επίδνκα ηέθλσλ ρνξεγείηαη θαη ζηηο έγγακεο κεηέξεο, έζησ θαη αλ ν ζχδπγνο εξγάδεηαη ή
ζπληαμηνδνηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ε γπλαίθα εξγαδφκελε, γηα ηνλ πην πάλσ ιφγν, δελ ιακβάλεη ην επίδνκα ηέθλσλ
απφ ηνλ εξγνδφηε, ζα ιακβάλεη απηφ απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ., ζεσξνχκελε φηη ε ξχζκηζε απηή δελ
θαιχπηεη ην επίδνκα ηέθλσλ γηα ηελ πην πάλσ θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ.
Παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο ζπδχγνπο (άνδπερ και γςναίκερ) πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε,
λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ επηρείξεζε ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ηέθλσλ θαη ζηνπο δχν
απφ απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ελδηαθεξφκελνο (ζηον οποίο δεν καηαβαλλόηαν επίδομα
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ηέκνων από ηον επγοδόηη ηος), ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. βεβαίσζε δηαθνπήο
ηνπ επηδφκαηνο ηέθλσλ, ψζηε λα θαηαβιεζεί ηνχην απφ ηνλ εξγνδφηε.
Σν επίδνκα ηέθλσλ ρνξεγείηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο εθφζνλ απηά είλαη άγακα θαη
δελ εξγάδνληαη. Δάλ ηα ηέθλα ζπνπδάδνπλ ζε ΑΔΙ, ΑΣΔΙ, ΙΔΚ ε επηδφηεζε παξαηείλεηαη κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Παξέρεηαη ζηνλ εξγαδφκελν δηθαίσκα, κέζα ζε 15
εκέξεο απφ ηελ πξφζιεςε ή επέιεπζε ηνπ γεγνλφηνο (γελλήζεσο παηδηνχ) λα γλσζηνπνηήζεη
έγγξαθα ζηνλ εξγνδφηε φηη επηιέγεη γηα ηελ θαηαβνιή ζ’ απηφλ ηνπ επηδφκαηνο παηδηψλ δηαδεπθηηθά
ή απφ ηνλ εξγνδφηε ή απφ ηνλ ΟΑΕΔ.

3.ηνπο πηπρηνχρνπο νπνηνπδήπνηε ΑΕΙ ή άιιεο ηζόηηκεο Σρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ
ρνξεγείηαη επηζηεκνληθό επίδνκα εθ πνζνζηνύ 18% ζηνλ βαζηθφ κεληαίν κηζζφ.
Σν ίδην επίδνκα, αιιά ζε πνζνζηό 13% ρνξεγείηαη θαη ζηνπο πηπρηνχρνπο ζρνιώλ Α.Τ.Ε.Ι.
4. Δξγαδφκελνη πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην θξάηνο ΙΔΚ Σκήκαηνο
Οηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο εληάζζνληαη ζην ακέζσο επφκελν κηζζνινγηθφ θιηκάθην απφ εθείλν πνπ ζα
εληάζζνληαλ κε βάζε ηα έηε ππεξεζίαο ή πξνυπεξεζίαο ηνπο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο θιίκαθαο
ησλ εηψλ ππεξεζίαο ηνπο.
5.Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππεξεηνχλ ήδε ζε εξγνδφηε θαη ιακβάλνπλ πηπρίν ησλ
παξαπάλσ ζρνιψλ, εληάζζνληαη ζην επφκελν κηζζνινγηθφ θιηκάθην απφ ηεο θαηαζέζεσο ηνπ
πηπρίνπ ηνπο ζηελ επηρείξεζε.
6. ηνπο Λνγηζηέο θαη Βνεζνχο Λνγηζηέο, ηνπο απαζρνινχκελνπο επζέσο θαη ακέζσο κε ηελ
ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνύ, ρνξεγείηαη κία θνξά ηνλ ρξφλν θαη κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ πεξάησζε
ηεο ζχληαμεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ επίδνκα ίζν κε ην 80% ηνπ ζπλόινπ ηωλ λνκίκωλ απνδνρώλ.
Δηδηθφηεξα ζε επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο θ.ι.π., ζηηο νπνίεο α) ν αξηζκφο ησλ ινγηζηψλ θαη
βνεζψλ ινγηζηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην θεληξηθφ ινγηζηήξην ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) άηνκα, είηε
β) ν αξηζκφο ησλ ινγηζηψλ θαη βνεζψλ ινγηζηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα ρσξηζηά ηκήκαηα απηνχ,
ζην θεληξηθφ ινγηζηήξην, ππνθαηαζηήκαηα, πξαηήξηα θ.ι.π., ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) άηνκα, ην
επίδνκα Ιζνινγηζκνύ θαηαβάιιεηαη ζην ζύλνιν ηωλ ινγηζηώλ θαη βνεζώλ ινγηζηώλ.
7. ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη απαζρνινχληαη κε ηνλ ηαθηηθό
ή ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν, ρνξεγείηαη κία θνξά ην ρξφλν θαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ πεξάησζε
ησλ εξγαζηψλ επίδνκα ίζν κε ην 80% ηνπ ζπλόινπ ηωλ λνκίκωλ απνδνρώλ.
8. Λνγηζηέο, βνεζνί ινγηζηέο, ειεγθηέο, αζθνχκελνη ειεγθηέο, ζχκβνπινη, δηθεγφξνη, αλαιπηέο
κεραλνγξάθεζεο, πξνγξακκαηηζηέο κεραλνγξάθεζεο, ειεθηξνληθνί ηερληθνί hardware,
ζηαηηζηηθνιφγνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 6 σπόνια ςπηπεζίαρ ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε θαη είλαη:
α. Κάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ επηπέδνπ ΜΑΣΔΡ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ, εληάζζνληαη
ζην ακέζωο επόκελν κηζζνινγηθό θιηκάθην απφ ηεο ζπκπιεξψζεσο ηνπ 6νπ έηνπο ππεξεζίαο,
απφ εθείλν ζην νπνίν ζα εληάζζνληαλ, κε βάζε ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο θαη
β. Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απφ ηεο ζπκπιεξψζεσο επίζεο ηνπ 6νπ έηνπο ππεξεζίαο,
εληάζζνληαη ζην κεζεπόκελν κηζζνινγηθό θιηκάθην, απφ εθείλν ζην νπνίν ζα εληάζζνληαλ κε
βάζε ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο.
9. Όζνη απφ ηνπο κηζζσηνχο πνπ ππάγνληαη ζ' απηή ηε ζχκβαζε απαζρνινχληαη θαη κε εηζπξάμεηο
θαη πιεξσκέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, δηθαηνχληαη επίδνκα δηαρεηξηζηηθώλ ιαζώλ ζε πνζνζηό 8%
επί ηωλ βαζηθώλ κεληαίωλ κηζζώλ.
10. Υνξεγείηαη επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο εθ πνζνζηνύ 15% ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ
ππάγνληαη ζηελ απφθαζε απηή θαη ρεηξίδνληαη Η/Τ.
11. Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ επηρεηξήζεσο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ απαζρνιεί ηξεηο ινγηζηέο ή βνεζνχο ινγηζηέο θαη πάλσ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξντζηακέλνπ, δηθαηνχηαη πξνζαύμεζε εθ πνζνζηνύ 10%
ππνινγηδφκελε επί ησλ βαζηθψλ κεληαίσλ κηζζψλ.
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12. Οη εξγαδφκελνη πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε πξέπεη λα δηεπθνιχλνληαη γηα ηε
κεηαθνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θάιπςε επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Η ρηιηνκεηξηθή
απνδεκίσζε νξίδεηαη 0,35€ αλά ρηιηφκεηξν θαη αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο
βελδίλεο. Σν 0,35€ αλά ρηιηφκεηξν αληηζηνηρεί ζε ηηκή βελδίλεο 1,70€ αλά ιίηξν.
13. Πξόζζεηεο απνδνρέο ελόο δεθαπελζήκεξνπ, θαηαβάιινληαη ζηνπο ινγηζηέο θαη βνεζνχο
ινγηζηέο γηα ηελ εληαηηθή εξγαζία ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο θαλνληθήο ρξνληάηηθεο άδεηαο. Σηο ίδηεο
πξφζζεηεο απνδνρέο δηθαηνχληαη θαη φζνη απνπζηάδνπλ γηα ιφγνπο αζζέλεηαο πέξαλ ησλ
εηθνζηπέληε (25) εκεξψλ θαη ζην δηάζηεκα απηφ ν εξγνδφηεο δελ πήξε κέηξα γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ.
14. ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζ' απηήλ ηελ απφθαζε θαη απαζρνινχληαη ζε ρψξνπο
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, φπσο δηπιηζηήξηα, εξγνζηάζηα ρεκηθήο βηνκεραλίαο, λνζνθνκεία,
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη, θιηληθέο ελ γέλεη θαη ηλζηηηνχηα ή ηκήκαηα απηψλ, ρνξεγείηαη εηδηθό
επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο εθ πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδφκελν επί ησλ βαζηθψλ κηζζψλ.
15. ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ απφθαζε απηή θαη πνπ απαζρνινχληαη ζε
Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα, Κιηληθέο θαη Ννζνθνκεία ρνξεγείηαη ηξνθή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ρνξεγείηαη απηή θαη ζην ππφινηπν δηνηθεηηθφ. πξνζσπηθφ. Δηδηθά γηα ηνπο ινγηζηέο θαη βνεζνχο πνπ
απαζρνινχληαη ζε θιηληθέο, ρνξεγείηαη απφ 1.01.2017 επίδνκα ηξνθήο 1,00 επξώ γηα θάζε
εξγάζηκε εκέξα, εθφζνλ δελ παξέρεηαη ηξνθή
16. Όζνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο παξνχζαο, θάλνπλ ρξήζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε νπνηαδήπνηε
μέλε γιώζζα, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ρνξεγείηαη επίδνκα ζε πνζνζηό 5%.
17. Δθηόο έδξαο ακνηβή: Η απαζρφιεζε θαη ε δηαλπθηέξεπζε ησλ κηζζσηψλ ζε άιιν ηφπν καθξηά
απφ ηελ έδξα ηνπο, δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζηνλ εξγνδφηε λα ηνπο θαηαβάιιεη, πέξα απφ ην κηζζφ
ηνπο φια ηα έμνδα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη επί πιένλ εηδηθή εκεξήζηα απνδεκίσζε. Η ακνηβή γηα ηελ
εξγαζία είλαη αθξηβψο ίζε κε ηελ ακνηβή πνπ ζα έπαηξλε ν κηζζσηφο αλ εξγαδφηαλ ζηελ έδξα ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηφο θαηά ηελ παξακνλή εθηφο έδξαο απαζρνιείηαη ππεξσξηαθψο ή θαηά
ηελ Κπξηαθή, γηνξηή ή λχθηα , ε ακνηβή πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο. Η απνδεκίσζε γηα ηελ εθηφο
έδξαο κεηαθίλεζε είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ κηζζσηνχ, ζπζρεηίδεηαη κφλν κε
ηηο δηαλπθηεξεχζεηο απηνχ εθηφο έδξαο θαη έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη ηα έμνδα ηεο εθηφο έδξαο
δηακνλήο ηνπ. Η απνδεκίσζε απηή είλαη ίζε πξνο έλα (1) εκεξνκίζζην ή πξνο ην 1/25 ηνπ λφκηκνπ
κηζζνχ γηα φζνπο ακείβνληαη κε κηζζφ. Δπίζεο, ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαηξνθήο θαη
δηαλπθηέξεπζεο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
18. Δπηδόκαηα ή άιιεο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη από άιιεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θαη αθνξνχλ εηδηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, θαηαβάιινληαη θαη
ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο παξνχζαο πνπ απαζρνινχληαη θάησ απ' ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.

VII. Πξνϋπεξεζία
αλ πξνϋπεξεζία ηωλ εξγαδόκελωλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε ινγίδεηαη ε ζε
νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, σο εληαία
ινγηδφκελε.
Πξνζκεηξείηαη θάζε πξνυπεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζε ζπλαθή θαη νκφηηκα θαζήθνληα.
Πξνυπεξεζία βνεζνχ ινγηζηή, θαη ππαιιήινπ γξαθείνπ, πνπ έρεη πξνζκεηξεζεί γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κηζζνχ βνεζνχ ινγηζηή, ζα πξνζκεηξάηε θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζζνχ ηνπ
ινγηζηή, φηαλ ν κηζζσηφο απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ινγηζηή.
Η πξνυπεξεζία ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ εξγαδνκέλσλ απνδεηθλχεηαη κε ππεχζπλε δήισζή
ηνπο, θαηαηηζέκελε θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ζηνλ εξγνδφηε, ζπλνδεπνκέλε δε, εληφο ηξηκήλνπ
πξνζεζκίαο απφ ηεο πξνζιήςεσο, απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ησλ εξγνδνηψλ ζηνπο
νπνίνπο εξγάζηεθαλ ή θαηά πεξίπησζε ηνπ αξκνδίνπ νηθνλνκηθνχ εθφξνπ.
ε εκπξφζεζκε, δειαδή εληφο ηξηκήλνπ, απφ ηεο πξφζιεςεο θαη δήισζεο πξνζαγσγήο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ, ε πξνυπεξεζία ινγίδεηαη απνδεηρζείζα απφ ηεο πξνζιήςεσο θαη δήισζεο.
Δάλ κε ηα πηζηνπνηεηηθά απνδεηθλχεηαη ππεξεζία κεγαιχηεξε ηεο δεισζείζαο ή ππνβιεζνχλ
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πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ρσξίο λα έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή δήισζε θαηά ηελ πξφζιεςε, ην
δηθαίσκα γηα ηελ απφιεςή ηνπ, βάζεη ηεο πξνυπεξεζίαο απηήο, πςειφηεξνπ κηζζνχ, γελλάηαη απφ
ηεο θαηάζεζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ.
Η πξνυπεξεζία ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ εξγαδνκέλσλ, εθφζνλ κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ππνβάιεη
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, απνδεηθλχεηαη κε δειψζεηο ζπλνδεπφκελεο εληφο ηξηκήλνπ απφ ηεο
δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο απηήο κε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά
αλαιφγσο ησλ πην πάλσ ξπζκίζεσλ.
Σα πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο, φηαλ ιπζεί ε εξγαζηαθή ζρέζε, επηζηξέθνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε
ζηνλ εξγαδφκελν.

VIII. Άδεηα αλάπαπζεο θαη ινηπέο άδεηεο
1. Δηήζηα άδεηα. Δξγαδφκελνη πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δηθαηνχληαη θαηά ην πξώην
εκεξνινγηαθό έηνο ηεο πξφζιεςήο ηνπο 2 εκέξεο άδεηα θάζε κήλα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο
ησλ 20 εξγάζηκωλ εκεξώλ πξνθεηκέλνπ γηα πελζήκεξε εξγαζία ή 24 εξγάζηκωλ εκεξώλ
πξνθεηκέλνπ γηα εμαήκεξε εξγαζία. Καηά ην δεύηεξν εκεξνινγηαθό έηνο απφ ηελ πξφζιεςε θαη
ζην ζεκείν πνπ ν εξγαδφκελνο ζπκπιεξψλεη 12 κήλεο εξγαζία, ε άδεηα απμάλεηαη θαηά κία (1)
εξγάζηκε εκέξα, δειαδή θζάλεη κέρξη ηηο 21 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε
πελζήκεξν, θαη ηηο 25 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε εμαήκεξν. Καηά ην ηξίην
εκεξνινγηαθό έηνο, θαζώο θαη ηα επόκελα ν κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα ιάβεη νιφθιεξε ηελ άδεηα
ηνπ ζε θάζε ρξνληθφ ζεκείν ηνπ έηνπο απηνχ. Η άδεηα απηή ζα θζάζεη ηηο 22 εξγάζηκεο εκέξεο γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο κε πελζήκεξν ή ηηο 26 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε
εμαήκεξν, εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 2 έηε απαζρφιεζεο κέζα ζην ηξίην εκεξνινγηαθφ έηνο.
Δξγαδφκελνη πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ππεξεζία 10
εηώλ ζηνλ ίδην εξγνδόηε ή πξνϋπεξεζία 12 εηώλ ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε θαη κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δηθαηνχληαη άδεηα πέληε (5) εβδνκάδωλ, δειαδή
ηξηάληα (30) εξγαζίκωλ εκεξώλ αλ εξγάδνληαη εμαήκεξν θαη είθνζη πέληε (25) εξγαζίκωλ
εκεξώλ αλ εξγάδνληαη πελζήκεξν.
Δξγαδφκελνη πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πξνυπεξεζία
15 εηώλ ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δηθαηνχληαη
επηπιένλ άδεηα κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο γηα θάζε πξόζζεηε πεληαεηία πξνϋπεξεζίαο.
2. Άδεηα γάκνπ. ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ ζχκβαζε απηή ρνξεγείηαη ζε
πεξίπησζε γάκνπ άδεηα κε απνδνρέο έμη (6) εκεξώλ.
3. ε φιεο ηηο εξγαδφκελεο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε αλεμαξηήησο θνξέα
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο, δίλεηαη άδεηα δπν κήλεο πξηλ θαη έμη κήλεο
κεηά ηνλ ηνθεηό κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα.
Η εξγαδφκελε κεηέξα ή ν εξγαδφκελνο παηέξαο, δηθαηνχληαη άδεηα ελφο ρξφλνπ κε απνδνρέο, κεηά
ηελ άδεηα ηνθεηνχ. Ο ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη ζαλ ζπληάμηκνο. Ο ρξφλνο απνρήο απφ ηελ
εξγαζία - πξν θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ - θαζψο θαη ε γνληθή άδεηα θξνληίδαο αλειίθσλ, ζεσξείηαη
ρξφλνο ππεξεζίαο θαη ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ θαη πξνζκεηξείηαη
ζηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, παξέρεηαη άδεηα κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά
δηθαηψκαηα θαηά ηηο εκέξεο πνπ ε εξγαδφκελε δηελεξγεί ηαηξηθέο εμεηάζεηο ή επεκβάζεηο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηαηξηθά ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγωγήο (ΗΤΑ), παξέρεηαη άδεηα κε πιήξεηο
απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηηο εκέξεο πνπ νη εξγαδφκελνη (άλδξαο ή γπλαίθα)
δηελεξγνχλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ή επεκβάζεηο.
Οη εξγαδόκελνη γνλείο, πνπ έρνπλ παηδηά κέρξη ειηθίαο 18 εηώλ, ηα νπνία πεγαίλνπλ ζην
λεπηαγσγείν ή παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζηνηρεηψδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο, δηθαηνχληαη λα
απνπζηάδνπλ, νξηζκέλεο ψξεο ή νιφθιεξε ηελ εκέξα, απφ ηελ εξγαζία ηνπο γηα λα επηζθεθζνχλ ην
ζρνιείν ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζήο ηνπο. Η δηάξθεηα
ηεο άδεηαο απηήο κπνξεί λα θηάζεη γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο κέρξη νθηώ (8) εξγάζηκεο εκέξεο
θαη είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
Άδεηα γνληθήο θξνληίδαο δηθαηνχληαη επίζεο νη ζεηνί γνλείο θαζψο θαη νη γνλείο πνπ απέθηεζαλ
παηδί κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο.
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4. Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο.
- Γνλέαο εξγαδφκελνο, εάλ:
α. Έρεη ζπκπιεξψζεη έλα (1) ρξφλν εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε θαη
β. Ο άιινο γνλέαο εξγάδεηαη έμσ απφ ηελ θαηνηθία ηνπο, δηθαηνχηαη λα ιάβεη γνληθή άδεηα
αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ, κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο κέρξηο φηνπ ην παηδί ζπκπιεξψζεη
ειηθία ηξηψλ (3) εηψλ.
- Η άδεηα απηή είλαη ρσξίο απνδνρέο, ε δηάξθεηα ηεο κπνξεί λα θζάζεη έσο ηξεηζήκηζη (3,5) κήλεο
γηα θάζε γνλέα θαη δίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ δηθαηνχρσλ, κέρξη λα θαιπθζεί πνζνζηφ 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ
ζηελ επηρείξεζε γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1483/1984.
5. Μεηωκέλν ωξάξην - Άδεηα ζειαζκνύ θαη θξνληίδαο παηδηώλ:
α. Οη κεηέξεο εξγαδφκελεο δηθαηνχληαη γηα ηνλ ζειαζκφ θαη ηηο απμεκέλεο θξνληίδεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ επί ρξνληθφ δηάζηεκα δύν εηώλ απφ ηελ ιήμε ηεο άδεηαο
ινρείαο είηε λα δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα δπν ώξεο θάζε κέξα, είηε λα πξνζέξρνληαη
αξγφηεξα, είηε λα απνρσξνχλ λσξίηεξα θαηά δχν ψξεο θάζε κέξα θαη θαηά κία ώξα γηα ηα
επόκελα δύν ρξόληα. Η άδεηα ρνξεγείηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά.
β. Σελ άδεηα απνπζίαο γηα ιφγνπο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, κπνξεί ελαιιαθηηθά λα δεηήζεη ν άλδξαο
εθφζνλ δελ θάλεη ρξήζε απηήο ε εξγαδφκελε κεηέξα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη ν άλδξαο
λα πξνζθνκίζεη ζηελ επηρείξεζε πνπ απαζρνιείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο ζπδχγνπ ηνπ,
φηη ε ίδηα δελ ιακβάλεη ηελ άδεηα ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο παηδηψλ.
γ. Σν κεησκέλν σξάξην γηα ηε θξνληίδα παηδηνχ ζεσξείηαη θαη ακείβεηαη σο ρξφλνο εξγαζίαο.
δ. Σν δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο ή θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ή πξφσξεο απνρψξεζεο
ηεο κεηέξαο θαη ελαιιαθηηθά ηνπ παηέξα γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, έρνπλ θαη νη ζεηνί γνλείο
παηδηψλ ειηθίαο έσο έμη εηψλ.
6. Η άδεηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1483/84 ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο εμαξησκέλσλ παηδηψλ,
θαζνξίδεηαη ζε 12 επγάζιμερ ημέπερ κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη' έηνο
εθφζνλ ν εξγαδφκελνο ή ε εξγαδφκελε έρνπλ ηξία παηδηά θαη πάλσ.
7. Άδεηα γνλέα γηα παηδί κε λόζεκα πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγώγωλ ηνπ ή
αηκνθάζαξζε.
ηνπο θπζηθνχο ή ζεηνχο γνλείο παηδηνχ ηλικίαρ ωρ δέκα έξι (16) εηών ζςμπληπωμένων, ην νπνίν
πάζρεη απφ λφζεκα πνπ απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε,
ρνξεγείηαη πξφζζεηε άδεηα δέθα (10) εξγάζηκωλ εκεξώλ εηεζίωο. Η άδεηα απηή είλαη κε
απνδνρέο θαη ρνξεγείηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο επηπιένλ ηεο άδεηαο πνπ δηθαηνχληαη απφ άιιεο
δηαηάμεηο.
8. Άδεηα ιόγω AIDS.
Δξγαδφκελνη (-εο) κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ έρνπλ ππεξεζία κέρξη ηεζζάξσλ (4) εηψλ
ζηνλ ίδην εξγνδφηε, νη νπνίνη (-εο) είλαη θνξείο ή πάζρνπλ απφ AIDS, θαη έρνπλ θξηζεί ηθαλνί πξνο
εξγαζία, δηθαηνχληαη απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ εξγνδφηε, έωο έλα (1) κήλα γηα θάζε
εκεξνινγηαθό έηνο επηπιένλ άδεηα κε απνδνρέο.
9. Μεξηθή απαζρόιεζε.
ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ζρέζε εξγαζίαο κε κεξηθή απαζρφιεζε παξέρνληαη:
• Γπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ εθαξκφδεη ε
επηρείξεζε θάησ απφ ζπλζήθεο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο πιήξνπο
απαζρφιεζεο θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ.
• Οη ίδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε.
• Ίζε (αλαινγηθή) κεηαρείξηζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε θαη ζχκβαζε ανξίζηνπ
ρξφλνπ, σο πξνο ηελ εηήζηα άδεηα, ηηο απνδεκηψζεηο, ηα επηδφκαηα, ηα πξνγξάκκαηα πξφζζεηεο
θνηλσληθήο αζθάιεηαο.
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10. Άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο.
α) Απμάλεηαη ζε 30 εκέξεο, ε άδεηα ηεο παξ. 1 άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1346/1983 γηα ζπκκεηνρή ζε
εμεηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ καζεηψλ ή ζπνπδαζηψλ ή θνηηεηψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο ηνπ Γεκνζίνπ ή επνπηεπνκέλσλ απφ ην Γεκφζην
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, έζησ θαη αλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 28ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, γηα φιε ηελ
πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, πνπ θάζε θνξά παξαθνινπζεί ν εξγαδφκελνο,
πξνζαπμεκέλε θαηά δχν έηε, αλεμάξηεηα αλ νη ζπνπδέο δηαλχζεθαλ ζπλερψο ή δηαθεθνκκέλα.
Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζε ζπλερείο εκέξεο ή ηκεκαηηθά, είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
β) Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα γηα κεηαπηπρηαθό δίπιωκα εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή
δηδαθηνξηθφ δίπισκα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, δηθαηνύληαη άδεηα 10
εξγάζηκωλ εκεξώλ γηα θάζε εκεξνινγηαθό έηνο. Η άδεηα απηή είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ρνξεγείηαη ζε ζπλερείο εκέξεο ή ηκεκαηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία
ηνπ/ηεο δηθαηνχρνπ. Δηδηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα
επηκόξθωζεο πηζηνπνίεζεο δηά βίνπ κάζεζεο πρ. ACCA ε άδεηα απηή δηαξθεί γηα 3 εκέξεο αλά
εμεηαδόκελν κάζεκα.
11. Η απνπζία από ηελ εξγαζία γηα ιόγνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο είλαη κε πιήξεηο απνδνρέο θαη
αζθάιηζε, θαιππηφκελε απφ ηνλ εξγνδφηε θαη θαζνξίδεηαη σο εμήο:
 Ο Πξφεδξνο ηεο ΠΟΛ κπνξεί λα απνπζηάδεη γηα φζν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπ.
 Ο Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο ηεο ΠΟΛ κπνξνχλ λα απνπζηάδνπλ 15
εκέξεο θάζε κήλα.
 Σα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ ηεο ΠΟΛ κπνξνχλ λα απνπζηάδνπλ 9 εκέξεο ην κήλα.
 Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ ζσκαηείσλ – κειψλ ηεο ΠΟΛ
κπνξνχλ λα απνπζηάδνπλ 5 εκέξεο θάζε κήλα.
12. ε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, πνπ απνρσξνχλ απφ ηελ
εξγαζία ηνπο ιόγω ζπληαμηνδόηεζεο (γήπαηορ, αναπηπίαρ ή με ανήλικο ηέκνο), ην πνζνζηφ ηεο
απνδεκίωζεο είλαη ίζν κε ην 50% ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
λ. 2112/20. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δεθαπέληε (15) έηε ππεξεζίαο
ζηνλ ίδην εξγνδφηε, δηθαηνχληαη ην 60% ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ
ηνλ λ. 2112/20.
13. Ζ επηκόξθωζε ηνλ ινγηζηψλ, ειεγθηψλ θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα
ζηνλ εξγάζηκν ρξφλν θαη εάλ φρη, λα πιεξψλεηαη σο ππεξσξία.
IX. Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα φιεο νη επηρεηξήζεηο λα νινθιεξψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πξφιεςεο.
Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επηηείλνληαη νη πξνζπάζεηεο θαη λα εμαληινχληαη νη ππάξρνπζεο
δπλαηφηεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ γηα ηε λνκνζεζία,
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε πιεπξάο.
Υ. Πξαθηηθή άζθεζε – Κξαηηθά Πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο ή θαηάξηηζεο
Οη εξγαδφκελνη κέζσ πξαθηηθήο άζθεζεο θαη θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο
ππάγνληαη ζηελ παξνχζα Δ βάζεη θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Ο εξγνδφηεο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα ηνπο απαζρνιεί κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο, αληίζηνηρεο απνδνρέο θαη πιήξε
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.
XI. Λνηπέο δηαηάμεηο
1.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ άλσ ησλ εθαηφ (100) εξγαδφκελνπο ππνρξεψλνληαη λα
παξέρνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ππεξεζίεο παηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ηα παηδηά ειηθηψλ 0-4 εηψλ ρσξίο
θακία επηβάξπλζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
2.
Η κηζζνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εξγαδφκελσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα
Δ βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο Δ θαη φρη ζε νπνηνδήπνηε εζσηεξηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ή
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εζσηεξηθφ θαλνληζκφ επηρείξεζεο – εξγνδφηε.
3.
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα Δ, απηή έρεη θαζνιηθή ηζρχ θαη
ππνρξεσηηθφηεηα, ππεξηζρχεη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ, εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο,
αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
4.
Σπρφλ επλνϊθόηεξεο ξπζκίζεηο, ή θαηαβαιιφκελεο αλψηεξεο απνδνρέο, ή ηζρχνληεο
επλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ απηνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
λφκνπο, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ή αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, δελ ζίγνληαη απφ απηήλ ηελ
..Δ. θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ.
5.
Με ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο Δ, παύεη λα ηζρύεη ν ειηθηαθόο δηαρωξηζκόο άλσ θαη θάησ
ησλ 25 εηψλ θαη ν αληίζηνηρνο δηαρσξηζκφο ζηηο ακνηβέο 586€ θαη 511€ κηθηά. Καλέλαο
εξγαδφκελνο δελ επηηξέπεηαη λα ακείβεηαη κε ιηγφηεξα απφ 751€ κηθηά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΛ
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