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Σχέδιο πρότασης για κλαδική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας 
Εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Πεδίο ισχύος και εφαρμογής 
 

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι υποχρεωτικά εκτελεστοί για κάθε εργοδότη 

στον κλάδο του εμπορίου είτε ανήκει είτε όχι σε εργοδοτική οργάνωση σε όλη την 
ελληνική επικράτεια. 

Τα κατώτερα όρια μισθών και ημερομισθίων αποτελούν κατώτατα όρια αμοιβής 
μισθωτών στους συγκεκριμένους κλάδους της χώρας που απασχολούνται με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αμείβονται με μισθό, ημερομίσθιο, κατά 
μονάδα ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. 

Οι διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ δεν εφαρμόζονται καθ' ολοκληρίαν στους 

διεπόμενους ήδη υπό Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας διαιτητικές αποφάσεις, 
Υπουργικές Αποφάσεις ή άλλες σχετικές πράξεις που προβλέπουν ευνοϊκότερες 

ρυθμίσεις στους όρους αμοιβής και εργασίας.  

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει, και στους μισθολογικούς και στους θεσμικούς 

όρους, το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο όποιος και αν είναι ο τύπος της 
εργασιακής τους σχέσης και όπως και αν αυτή χαρακτηρίζεται από την εργοδοτική 

πλευρά (ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: εργαζόμενοι με παροχή υπηρεσιών, 
εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι, προγράμματα μαθητείας, επιδοτούμενα κοκ). 

 



[2] 
 

Β. Η παρούσα  κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους 
εργαζόμενους που εργάζονται στις πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις 

όλης της χώρας και πιο συγκεκριμένα σε: 

 Εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής & λιανικής πώλησης. 

 Σουπερ μάρκετ  & καταστήματα τροφίμων (φυσικά ή ηλεκτρονικά 

 Καταστήματα ζαχαροπλαστείων & συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών 

δραστηριοτήτων. 

 Καταστήματα λιανικής & χονδρικής πώλησης τσιγάρων. 

 Ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικών επιχειρήσεων (e-shop). 

 
Ειδικότητες: 

 Προσωπικό πώλησης (Εμποροϋπάλληλοι, πωλητές, εξωτερικοί πωλητές, 

ταμίες) 

 Αποθηκάριοι (ταξινομητές, καταμετρητές, αποστολές – παραλαβές κα) 

 Pickers, διανομείς, εργαζόμενοι στην δρομολόγηση και εξυπηρέτηση πελατών 

ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Καθαριστές- Καθαρίστριες 

 Προσωπικό Γραφείου: Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, 

Κλητήρες. 

 Γραμματείς. 

 Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές. 

 Φύλακες – Νυχτοφύλακες- Θυρωροί. 

 Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και Αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού. 

 Προσωπικό Η/Υ  (Προγραμματιστές, Αναλυτές, Χειριστές). 

 Διακοσμητές- Διακοσμήτριες 

 Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί Δικτύων (Μέσων σχολών ή Αναγνωρισμένων 

δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ). 
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ΑΡΘΡΟ 2  

ΜΙΣΘΟΙ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

 
Α. Με την υπογραφή της παρούσας  κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας οι 

μισθοί  και τα ημερομίσθια διαμορφώνονται παρακάτω ως εξής:  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ (€) 

Προσωπικό πώλησης (εμποροϋπάλληλοι, εξωτερικοί, ταμίες) 920 € 

Προσωπικό γραφείου, γραμματείς 920 € 

Εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες, pickers, διανομείς 920 € 

Λογιστές 

Βοηθοί Λογιστές, σύμβουλοί, ελεγκτές 

1006 € 

920 € 

Διακοσμητές/τριες 920 € 

Ειδικότητες Η/Υ 

4ετούς ΠΕ πληροφορικής (αναλυτές) 

4ετούς φοίτησης ΤΕΙ τεχνικοί 

4ετούς φοίτησης ΤΕΙ αναλυτές (πληροφορική) 

Μεταλυκειακή: Ηλεκτρονικοί τεχνικοί hardware μέσων σχολών 

 

1235 € 

1190 € 

1020 € 

925 € 

Οδηγοί 955, 55 € 

Καθαριστές/τριες (ημερομίσθιο) 37 € (ημερ/σθιο) 

Εργατοτεχνίτες/τριες (ημερομίσθιο) 37 € (ημερ/σθιο) 

 

Για όλους τους οδηγούς ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας προβλέπονται τα 
παρακάτω επιδόματα: 
 

ΕΠΙΔΟΜΑ  

Ειδικών συνθηκών 57,08 € 

Ρυμουλκών 57,08 € 

Επικ. Εργασίας 63,41 € 

Ειδικών συνθηκών άνω 13 τόνων 59,70 € 

 
 

B. Οι μισθοί, τα επιδόματα και οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή δίνονται 

αποκλειστικά σε χρηματική μορφή. 
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ΑΡΘΡΟ 3  

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Σαν υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης νοείται ο χρόνος 
εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και ο 

χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αλλάξουν ειδικότητα. 
Η προϋπηρεσία που έχει ένας εργαζόμενος αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές 

του καταβολές. 
Εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δεν υπάγονται σε άλλη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαιτητική απόφαση, δικαιούνται για κάθε τριετή 
υπηρεσία ή προϋπηρεσία, προσαύξηση σε ποσοστό 5%, επί του ως άνω κατωτάτου 
ορίου βασικού ημερομισθίου και μέχρι να συμπληρωθούν έξι τριετίες και 

προσαύξηση σε ποσοστό 10%, επί του ως άνω κατωτάτου ορίου βασικού μισθού 
και μέχρι να συμπληρωθούν τρεις τριετίες. 

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού σε όλους τους εργαζόμενους που 
έχουν συμπληρώσει 10ετη εργασία στον ίδιο εργοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 4   

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

4.1 Στους εργαζόμενους εγγάμους, χορηγείται προσαύξηση γάμου σε ποσοστό 
10% στους πιο πάνω βασικούς μισθούς και ημερομίσθια, ανεξάρτητα αν ο 
σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης αυτή 

η προσαύξηση χορηγείται σε α) άγαμους γονείς, (γονείς οι οποίοι απέκτησαν ή 
αναγνώρισαν το τέκνο τους) β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, γ) 

διαζευγμένους. 
4.2 Σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, που είναι διαζευγμένοι ή άγαμοι και 

ασκούν την επιμέλεια του τέκνου ή των τέκνων τους, δίνεται επίδομα 
μονογονεϊκής οικογένειας σε ποσοστό 10%. Το επίδομα υπολογίζεται στο 

κατώτατο όριο του βασικού μισθού ή ημερομισθίου της παρούσας συλλογικής 
σύμβασης εργασίας. 
4.3 Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται επίδομα 3ου παιδιού που ορίζεται με 

προσαύξηση 5% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου. 
4.4 Χορηγείται μηνιαίως επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%, το 

οποίο υπολογίζεται στο βασικό μηνιαίο μισθό στους εργαζόμενους που εργάζονται 
σε Βαριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 

4.5 Σε όλους τους εργαζόμενους που χειρίζονται ταμείο χορηγείται επίδομα 
ταμειακών λαθών 5%, που ορίζεται με προσαύξηση 5% επί του βασικού 

μισθού ή ημερομισθίου. 
4.6 Στους εργαζόμενους, κατόχους πτυχίου χορηγείται επίδομα πτυχίου 15% 
και επίδομα ξένης γλώσσας 5% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ως υπερωρία ορίζεται κάθε ώρα πλέον των 7 ημερησίως και 35 εβδομαδιαίως και 
αμείβεται με προσαύξηση 60%. 

Απαγορεύεται η αμοιβή της υπερωρίας καθ' οιονδήποτε τρόπο, πέραν της 

χρηματικής. 
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ΑΡΘΡΟ 6  

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στους μισθωτούς χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
στα καταβαλλόμενα λόγω νυχτερινής απασχόλησης και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 

6.00π.μ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΑΣΧΑ 

α. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές 

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε 
καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών 

Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου, για δε την περίπτωση του 
επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Είναι αποκλειστικά χρηματικές απολαβές. 
β. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους 

αμειβόμενους µε μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους µε 
ημερομίσθιο. 
γ. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους 

αμειβόμενους µε μισθό και 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους µε ημερομίσθιο.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ - ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε 
εμπορική επιχείρηση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας 

καθορίζεται με βάση την 7ωρη ημερήσια εργασία για όλους. 

Β. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε 

οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας 
ορίζεται το ανώτερο σε 35 ώρες, δηλαδή 5 μέρες επί 7 ώρες ημερησίως. 

Απαγορεύεται η 6ημερη εργασία. 

Γ. Στα καταστήματα που ακολουθούν συνεχές ωράριο λειτουργίας το ωράριο 
εργασίας των εργαζόμενων είναι υποχρεωτικά συνεχές. Απαγορεύεται το 

διακεκομμένο ωράριο εργασίας. 
Δ. Ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο και 

βασικό πυλώνα των εργασιακών σχέσεων. Απαγορεύεται ρητά η διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας και η ελαστικοποίηση του, με οποιοδήποτε μελλοντικό 

αντιστάθμισμα. 
Ε. Για εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές το ανώτατο ημερήσιο ωράριο 

είναι 5 ώρες με πλήρεις αποδοχές. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Απαγορεύεται αυστηρά η απασχόληση εργαζόμενου χωρίς ασφάλιση, η οποία 
πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ένσημο ανά ημέρα εργασίας. Εργαζόμενος-η που 

συμπληρώνει 3,5 ώρες εργασίας του ημερήσιου χρόνου δικαιούται ολόκληρο το 
ένσημο. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται διάλειμμα μισής ώρας (30’), το οποίο δεν 

παρατείνει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας τους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά 
στο ωράριο και δεν μπορεί να δοθεί στην πρώτη και στην τελευταία ώρα δουλειάς. 

Εξασφαλίζεται με ευθύνη της επιχείρησης κατάλληλος χώρος διαλείμματος με τον 
ανάλογο εξοπλισμό (ψυγείο, ψύκτη κα).  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΔΕΙΕΣ 

1. Ετήσια κανονική άδεια   

α. Προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι όποιος και να είναι ο τύπος της εργασιακής 
σχέσης δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της 

απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.  

β. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το 

χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτόν.  

γ. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάση ετήσιας άδειας 20 

εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 
12 μήνες συνεχή απασχόληση. 

δ. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται μη διακεκομμένη άδεια τουλάχιστον 2 εβδομάδων 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και με σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. 
Απαγορεύεται η κατάτμηση της άδειας έκτος αν το αιτηθεί ο εργαζόμενος.    

ε. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όποιος και να είναι ο τύπος 
της εργασιακής σχέσης χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε 

περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων(και πεθερικών) και αδελφών. 
στ.  Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει  υπηρεσία ή προϋπηρεσία: α) δέκα (10) 

ετών στον κλάδο ή β) δώδεκα (12) ετών γενικά, δικαιούνται αδείας τριών (3) 
εργασίμων ημερών με αποδοχές, επιπλέον της νόμιμης, σύνολο 25 εργασίμων 
ημερών 5νθημέρου. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της άδειας αυτής, 

θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και  με οποιαδήποτε 
σχέση εξαρτημένης  εργασίας. 

ζ. Μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούται μία (1) 
επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες. 

η. Για όλους τους εργαζομένους της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
(μισθωτοί - Ημερομίσθιοι) το επίδομα αδείας είναι δέκα επτά (17) καταβαλλόμενα 

ημερομίσθια. 
 
2. Άδεια Γάμου 

Καθιερώνεται άδεια έξη (6) εργάσιμων ημερών λόγω γάμου με αποδοχές, για 
όλους τους εργαζόμενους, η οποία δεν θα συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. 
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3. Γονικές Άδειες 

Α) Άδεια Τοκετού – Θηλασμού και φροντίδας Παιδιού 

α.  Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. 
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαέξι (16) εβδομάδες. 

Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή 
ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ (8) 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 δεκαέξι (16) εβδομάδων. 

Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται ως κανονικός εργάσιμος χρόνος 
ανεξαρτήτως σύμβασης και εργασιακής σχέσης. Χορηγείται επιπλέον εβδομάδα 

άδειας στις εργαζόμενες μητέρες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). 

β. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών 

από τη λήξη της αδείας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να 
αποχωρούν νωρίτερα  κατά μία (1)  ώρα κάθε ημέρα. 

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων 
μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους  (12) 

μήνες  και σε μία (1 ) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 
εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας  στον 

εργοδότη του τη σχετική  βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. 

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 ιδίους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

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

του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να 
προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση  και στις εργασιακές σχέσεις. 

Β) Άδεια Πατρότητας 

α. Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) 

εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση 

του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται είτε:  

α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού 

οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω 

της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

γέννησης, είτε  

β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη 

ημέρα τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως 

γνώση. 
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β. Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν 

εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή 

οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου. 

γ. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής ανήλικου τέκνου η άδεια πατρότητας 

χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. 

  Γ) Γονική άδεια ανατροφής   

α. Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον 

πενήντα (50) άτομα εάν έχει συμπληρώσει δύο (2) μήνες εργασίας στον ίδιο 

εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη 

της αδείας μητρότητας μέχρι το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών. 

β. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως 

τρεισήμισι μήνες (3,5) για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη 

σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να 

καλυφθεί ποσοστό 10% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για 

κάθε ημερολογιακό έτος. 

γ. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, 

οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την 

ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. 

δ. Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης, στον έναν από τους δύο γονείς με 

παιδί ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών. Δικαιούνται  να απουσιάζουν ορισμένες ώρες 

ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων 

(4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια  είναι με αποδοχές. 

Όλες οι διατάξεις  Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων  

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 ανάδοχους γονείς. 

Δ) Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών 

α. Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούται να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, άδεια 

άνευ αποδοχών, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις που δεν 

υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες 

ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δεκατέσσερις (14) 

εργάσιμες ημέρες εάν προστατεύει περισσότερα από δύο για κάθε ημερολογιακό 

έτος σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της 

οικογένειας. 

β. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. 

γ. Στην έννοια των όρων "εξαρτώμενα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας" που 

έχουν ανάγκη για φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται: 
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 Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς 

έχουν την επιμέλειά τους. 

 Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από 

ειδική φροντίδα, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον 

οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους. 

 Ο ή η σύζυγος, εφόσον για λόγους οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή 

αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. 

 Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές που, για λόγους οξείας, βαριάς ή 

χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, 

εφόσον ο εργαζόμενος έχει τη φροντίδα τους. 

Ε) Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών 

Στους εργαζόμενους γονείς χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας, σε 

περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή 

ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, για όσο 

διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. 

ΣΤ)Μονογονεϊκές οικογένειες 

α. Στους εργαζόμενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο-η γονέα, που 

έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργάσιμων 

ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε 

τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. 

β. 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. 

Ζ)Άδεια γονέα για παιδί µε νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος 
και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση. 

α. Στους φυσικούς ή θετούς, ή ανάδοχους γονείς παιδιού ηλικίας ως δεκαέξι (16) 

ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις 

αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών ετησίως. 

β. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον 

της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 

γ. 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 
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γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται  έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες 

το χρόνο  επιπλέον άδεια, με αποδοχές. 

Η) Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης 
του παιδιού 

Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια ή φοιτεί σε Ειδικά 

Σχολεία και σε δομές ΑμΕΑ 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) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους 

δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. 

Θ) Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης      
αναπαραγωγής 

Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α΄ 17), δικαιούνται άδεια επτά (7) εργάσιμων 

ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του 

διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ). 

Ι) Άδεια προγεννητικών εξετάσεων 

Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή 

αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο 

μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον 

αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. 

4. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις 

α. Χορηγείται άδεια (30) τριάντα ημερών για συμμετοχή σε εξετάσεις των 

εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων 

οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων 

από το Δημόσιο µε οποιονδήποτε τρόπο.  

β. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. 

γ. Η ιδιότητα του μαθητή ή σπουδαστή ή φοιτητή ως και η συμμετοχή του στις 

εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Σχολής που υποβάλλει ο 

εργαζόμενος στον εργοδότη. 

5. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

α. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών. 

β. 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. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ 

α. Τις Κυριακές απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, 

καθώς και κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Κατοχυρώνεται η Κυριακή αργία 

για όλους τους εργαζόμενους στις πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις. 

β. Η Κυριακή αρχίζει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και λήγει τα 

μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. 

γ. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρέσεων και εκτέλεσης εργασιών το ημερομίσθιο 

καταβάλλεται προσαυξάνεται κατά 100%. Παράλληλα παραχωρείται ένα επιπλέον 

ρεπό την επόμενη ακριβώς εβδομάδα. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΑΡΔΙΕΣ – ΠΟΣΤΑ 

α. Καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση μηνιαίου προγράμματος εργασίας ώστε οι 

εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι για τις βάρδιες εργασίας.  

β. Απαγορεύεται η εναλλαγή βαρδιών (από απογευματινή σε πρωινή) στα πλαίσια 

της ίδιας βδομάδας. Εξασφαλίζεται χρόνος ανάπαυσης τουλάχιστον 12 ωρών 

ανάμεσα στις βάρδιες. 

γ. Τα ρεπό ορίζονται με τρόπο κυλιόμενο.  

δ. Στην αναγγελία πρόσληψης ορίζονται με σαφήνεια το πόστο, η ειδικότητα και οι 

εργασίες που απορρέουν για κάθε εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος δύναται να δηλώσει 

αδυναμία εκτέλεσης εργασιών που δεν απορρέουν από την ειδικότητα του και από 

τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση του.  

ΑΡΘΡΟ 14 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

α. Απαγορεύεται η μετακίνηση των εργαζομένων ανεξαρτήτως χιλιομετρικής 

απόστασης από τον χώρο εργασίας τους σε άλλον, παρά μόνο εφόσον υπάρχει 
συμφωνία του εργαζόμενου. 

β. Στις επιχειρήσεις με ευρύ δίκτυο καταστημάτων ο εργαζόμενος δικαιούται τη 
μετακίνηση του στο πληρέστερο κατάστημα της οικίας του. Σε διαδημοτικές και 
υπεραστικές μετακινήσεις άνω των 10 χιλιομέτρων να καλύπτονται τα έξοδα 

μετακίνησης.  

γ. Η μεταφορά των εργαζομένων πρέπει να εξασφαλίζεται από την κάθε εργοδοσία 

με έξοδα της ή με θέσπιση δρομολογίων πούλμαν ή με την χορήγηση ετήσιας 
κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα. 

δ.  Στους εξωτερικούς πωλητές ο εργοδότης οφείλει να παρέχει οχήματα, 
ιδιόκτητα ή χρονομισθωμένα, συντηρημένα σωστά και με βιβλίο service. Σε 

περίπτωση ταξιδιών εκτός έδρας, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αντίστοιχες 
προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο, διατροφή, διαμονή (όπου αυτή 
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απαιτείται). Επιπλέον οφείλει να παρέχει χρηματικό ποσό αντίστοιχο των 
προϋπολογισμένων εξόδων που θα προκύψουν για το ταξίδι. Σε καμία περίπτωση 

(εντός ή εκτός έδρας) ο εργαζόμενος, δεν θα δαπανεί από ιδία χρήματα και στη 
συνέχεια να συντάσσει «εξοδολόγιο». 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗ 
 

α. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενου που υπέστη 
εργατικό ατύχημα στην επιχείρηση που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας. 

 
β. Απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενης τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

της όσο και επί δύο (2) έτη μετά τον τοκετό. 
 

γ. Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας των εκλεγμένων μελών 
Διοικητικών Συμβουλίων συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Για όσο διάστημα προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία η τηλεργασία: 

α.  Επιτρέπεται η τηλεργασία μόνο εάν την αιτηθεί ο εργαζόμενος πλήρους 

απασχόλησης, αορίστου χρόνου, που έχει συμπληρώσει πλέον του 1 έτους 

εργασίας στον ίδιο εργοδότη και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν 

μπορεί να ξεπερνά την διάρκεια 6 μηνών,  για την οποία διατηρεί ο ίδιος το 

δικαίωμα της άμεσης ανάκλησης ανά πάσα στιγμή.  

β.  Κανείς εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να είναι εξ ολοκλήρου τηλεργαζόμενος 

μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα.  

γ.  Δεν επιτρέπεται  η αλλαγή ειδικότητας ή η μετατόπιση του για οποιονδήποτε 

λόγο. 

δ.  Δεν επιτρέπεται κανενός είδους διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο 

καθεστώς της τηλεργασίας. 

ε.  Απαγορεύεται η τηλεργασία κατά την διάρκεια της μαθητείας, της πρακτικής 

άσκησης και της κατάρτισης. 

στ.  Είναι υποχρέωση του εργοδότη να αποσυνδέει την πρόσβαση του 

εργαζόμενου στα αρχεία, στις πλατφόρμες, στις εφαρμογές, με φραγές στο 

λογισμικό, στα ηλεκτρονικά μηνύματα της επιχείρησης μετά την λήξη του 

ωραρίου.  

ζ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε όχληση του εργοδότριας εταιρείας πριν και μετά τη 

λήξη του ωραρίου, κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών και κατά τη διάρκεια των 



[13] 
 

ρεπό του εργαζόμενου. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση του ωραρίου είναι 

η εργοδότρια επιχείρηση. 

η.  Το κόστος Εργασίας  βαραίνει αποκλειστικά την επιχείρηση και περιλαμβάνει: 

πάγια έξοδα (ενδεικτικά η/υ, ακουστικά και μικρόφωνα, άλλα εξαρτήματα, 

γραφεία, εργονομικές καρέκλες, κατάλληλος φωτισμός, αερισμός, θέρμανση, 

πυρόσβεση, σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων), σταθερά έξοδα (πx έξοδα δικτύων internet, ρεύματος, τηλεφωνίας 

κοκ), γραφική ύλη και αναλώσιμα. Προϋπάρχουσες παροχές που αφορούν γενικά 

τους εργαζόμενους δεν συμψηφίζονται με τα κόστη του τηλεργαζόμενου (πx 

τηλεπικοινωνιακό πακέτο.) 

θ.  Ισχύουν όσα καταρχήν προβλέπει η εργατική νομοθεσία και η παρούσα 

σύμβαση για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, 

προσθέτοντας κάθε νέα πρόβλεψη και εκτίμηση για νέους επαγγελματικούς 

κινδύνους που προκύπτουν από το καθεστώς της τηλεργασίας. Η τηλεργασία δεν 

αντικαθιστά αναρρωτικές και οποιεσδήποτε άλλες άδειες. Η τήρηση των μέτρων 

Υγείας και ασφάλειας είναι αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη. 

ι. Απαγορεύεται η χρήση των ψηφιακών καμερών, ειδικά λογισμικά 

παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών, μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση 

του εργαζόμενου.  Δεν επιτρέπεται μετακύλιση ευθυνών του εργοδότη για την 

ασφάλεια επικοινωνιών και τη διαχείριση δεδομένων στον τηλεργαζόμενο. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΡΓΙΕΣ – ΗΜΙΑΡΓΙΕΣ 

α. Ημέρες αργίας υποχρεωτικές:  

1) Η 1η του έτους 2) τα Θεοφάνια 3) Η 25η Μαρτίου 

4) η Δευτέρα του Πάσχα 5) η 1η Μαΐου 6) η 15η Αυγούστου 

7) η 28η Οκτωβρίου 8) η 25η Δεκεμβρίου 9) 26η Δεκέμβρη 

Οι μη απασχοληθέντες στις πιο πάνω εννέα (9) εορτές, δικαιούνται το 

ημερομίσθιο. 

β. Κατ’ έθιμο αργίες: 1) η Καθαρά Δευτέρα, 2) η Μεγάλη Παρασκευή, 3) του 

Αγίου Πνεύματος. 

Οι μη απασχοληθέντες στις πιο πάνω τρεις (3) εορτές, δικαιούνται το ημερομίσθιο. 

γ. Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και η Μεγάλη 

Παρασκευή είναι ημιαργίες (με αμοιβή ένα ημερομίσθιο). 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους 

δουλειάς, να στηρίζεται μέσα από το κρατικό σώμα γιατρών εργασίας και τεχνικών 

ασφάλειας. 

 

α. Επαναφορά στη λίστα των Β.Α.Ε. (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα) για τις 

ειδικότητες των καθαριστριών/ων, εργαζομένους στις αποθήκες,  στα ψυγεία 

κοπής και αποθήκευσης νωπών προϊόντων, στα ταμεία.  

 

β.  Κανένας εργαζόμενος να μην χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα και γενικότερα 

μηχανές (κοπής ξυλείας, κρέατος, πλυστικά μηχανήματα, πρέσες, παλετοφόρα κα) 

χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση και δίπλωμα που θα πιστοποιεί ότι έχει την 

ικανότητα χειρισμού τέτοιων μηχανημάτων (ελαφρού ή βαρέως τύπου). 

 

γ.  Οι εργαζόμενες γυναίκες σε σούπερ μάρκετ, αποθήκες, να μην εκτίθενται σε 

εργασία σε ψυγεία αποθήκευσης νωπών προϊόντων, σε ψυγεία άμεσης 

κατανάλωσης νωπών προϊόντων και σε καταψύξεις. 

 

δ. Για τους εργαζόμενους στη διανομή των προϊόντων, να σταματάει η εργασία 

τους σε εξωτερικούς χώρους και στο δρόμο, όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές 

συνθήκες όπως καύσωνας, παγετός κλπ., σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα 

νομοθεσία. Να εξασφαλίζονται από την εκάστοτε εργοδοσία όλα τα μέσα ατομικής 

προστασίας για τους εργαζόμενους σε δίκυκλα και αυτοκίνητα. 

 

ε.  Χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε όλους 

τους εργαζόμενους με βάση την εργασία και την ειδικότητα τους.  

 

στ. Κατά την φόρτωση-εκφόρτωση φορτηγών, απαιτείται η εργασία δύο 

τουλάχιστον εργαζομένων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τις εργασίες 

αυτές. 


