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                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 379/2018 ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΣΧΕΔΙΟ Επιχειρηςιακήσ Συλλογικήσ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ςτην εταιρία Cosmote-EValue 2019 

Πλαίςιο ςφμβαςθσ 

Τπογραφι επιχειρθςιακισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ Εργαςίασ για ΟΛΟΤ τουσ εργαηόμενουσ 

ςτθ Cosmote-EValue ανεξαρτιτου μορφισ απαςχόλθςθσ και αντικειμζνου ζχοντασ υπόψθ 

τα εξισ: 

1. Σθν αποκατάςταςθ των κατϊτερων μιςκϊν που είχαμε τα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ 

και τθν κατάργθςθ όλου του αντεργατικοφ πλαιςίου για τισ Ε. Η ςφμβαςθ να ζχει 

κακολικι ιςχφ τθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ, εφαρμογι τθσ μετενζργειασ τθσ Ε μζχρι τθν 

υπογραφι νζασ Ε, κατάργθςθ θλικιακισ διάκριςθσ, κατάργθςθ διαχωριςμοφ ςε 

εργαηόμενουσ με ςτακερι απαςχόλθςθ και ελαςτικζσ μορφζσ 

2. Σο ςχζδιο ςυλλογικισ ςφμβαςθσ του ΕΣΗΠ κακϊσ και τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ που 

υπογράφθκαν για τουσ εργαηόμενουσ του ΟΣΕ και τθσ Cosmote μζχρι το 2009. Σα 

μιςκολογικά κλιμάκια προκφπτουν από τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ του ΟΣΕ που υπογράφθκε 6-

8-2008 και ίςχυε ωσ και το 2011 πριν υπογραφοφν οι μειϊςεισ. Κατϊτατοσ ελάχιςτοσ 

μιςκόσ τουλάχιςτον 1149 για εργαηόμενο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ(ΣΕ), ςτα 1337 για 

εργαηόμενο τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ (ΣΕ) και πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 1400. 

3. Ωσ προχπθρεςία για τθν ζνταξθ ςτα αντίςτοιχα κλιμάκια λογίηεται θ απαςχόλθςθ ςε 

οποιαδιποτε προθγοφμενθ επιχείρθςθ. H βακμίδα εκπαίδευςθσ ςχετίηεται με τθν 

εκπαίδευςθ του εργαηόμενου και όχι με το αν κρίνεται απαραίτθτο για τθ κζςθ. 

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

τθ ρφκμιςθ αυτι υπάγονται οι εργαηόμενοι όλων των ειδικοτιτων ςτθ Cosmote-EValue 

ανεξαρτιτου μορφισ απαςχόλθςθσ (ενδεικτικά: μόνιμοι ι ζκτακτοι, οριςμζνου ι αορίςτου, 

μερικισ ι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, διαλείπουςασ ι εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ, 

απαςχολοφμενοι με γνιςιο ι μθ γνιςιο δανειςμό, απαςχολοφμενοι με τθλεργαςία κτλ) και 

αντικειμζνου, αλλά και όλοι οι εργαηόμενοι που ςυμβάλλονται με τθν επιχείρθςθ με 

ψευδεπίγραφθ ςχζςθ, θ οποία υποκρφπτει ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ανεξάρτθτα 

από το επίπεδο ςπουδϊν τουσ, τθν εξειδίκευςθ τουσ, το φφλο, τθν θλικία, τθ φυλι, το 

κριςκευμα, τθν εκνικότθτα και τθν εργαςιακι ςχζςθ. Τπάγονται επίςθσ όςοι εργαηόμενοι 

αςκοφν τθν πρακτικι τουσ εξάςκθςθ,  καταρτιηόμενοι και όςοι εργάηονται ςε προγράμματα. 
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Διευκρίνιση: 

Θεωρείται ότι υπάρχει ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ωσ εκ τοφτου υπάγεται ςτισ 

διατάξεισ τθσ παροφςασ, ο εργαηόμενοσ που αμείβεται με μιςκό, ανεξάρτθτα από τον 

τρόπο κακοριςμοφ και καταβολισ του και επιπλζον υποβάλλεται ςε νομικι εξάρτθςθ από 

τον εργοδότθ που εκδθλϊνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να αςκεί ζλεγχο και 

εποπτεία ωσ προσ τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχισ τθσ εργαςίασ και να παρζχει 

δεςμευτικζσ για τον εργαηόμενο εντολζσ και οδθγίεσ για τθν ορκι εκπλιρωςθ τθσ παροχισ 

του, άςχετα αν ο εργοδότθσ αςκεί ζμπρακτα το δικαίωμα αυτό ι αφινει περικϊρια 

πρωτοβουλιϊν ςτον εργαηόμενο, εφόςον όμωσ θ ευχζρεια αυτι δεν φκάνει μζχρι τθσ 

κατάλυςθσ τθσ υποχρζωςθσ υπακοισ ςτον εργοδότθ και δθμιουργίασ αντίςτοιχα 

δικαιϊματοσ ελεφκερθσ, από τον ζλεγχο του τελευταίου, υπθρεςιακισ δράςθσ. 

Σζλοσ για όςουσ εργαηόμενουσ δουλεφουν με ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ, ι μζςω 

ενοικιάςεωσ εργαηόμενων και μζχρι να κατακτιςουμε μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για 

όλουσ, κα υπάρχει ριτρα ςτον εργοδότθ ϊςτε να αμείβονται με προςαυξθμζνουσ μιςκοφσ 

ςε ςχζςθ με αυτά που προβλζπει θ κάκε ςυλλογικι ςφμβαςθ, ϊςτε να αποτελεί 

αντικίνθτρο θ πρόςλθψθ με τζτοιεσ μορφζσ εργαςίασ. 

 

τθ ρφκμιςθ αυτι δεν υπάγονται:  

α) Σα μζλθ του Δ.. τθσ Εταιρίασ, που παρζχουν ς’ αυτιν υπθρεςίεσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 

εργαςίασ ι άλλθ διαρκι ςχζςθ, οι  Γενικοί Διευκυντζσ, οι Διευκυντζσ και οι Τποδιευκυντζσ 

τθσ Εταιρίασ. 

β) Οι νομικοί ςφμβουλοι και οι δικθγόροι τθσ Εταιρίασ. 

Β. ΕΡΓΑΙΜΟ ΧΡΟΝΟ 

1.Απαρζγκλιτθ εφαρμογι του 8ωρου, 5κθμερου, 40ωρου με δυο ςυνεχόμενεσ θμζρεσ 

εβδομαδιαίασ ανάπαυςθσ για όλουσ, ωσ βάςθ για τθ διεκδίκθςθ μαηί με όλο το εργατικό 

κίνθμα μείωςθσ του εργάςιμου χρόνου ςε 7ωρο, 35ωρο. 

 Σο ωράριο υπολογίηεται ςε πενκιμερθ εβδομάδα, με άββατο και Κυριακι αργία 

και με ζξι (6) θμερομίςκια. 

 Σο ωράριο είναι ςυνεχζσ. (πχ. Εμπορικά καταςτιματα καμιά διευκζτθςθ χρόνου 

εργαςίασ) 

 Βάρδιεσ με 2 μζρεσ ανάπαυςθσ ςε 7 εργάςιμεσ. Ανάμεςα ςτισ βάρδιεσ πρζπει 

οπωςδιποτε να μεςολαβοφν 12 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ ανάπαυςθσ. 
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 ε όςουσ εργάηονται με κακεςτϊσ ετοιμότθτασ και μζχρι να καταργθκεί το 

κακεςτϊσ ετοιμότθτασ και να λειτουργιςουν βάρδιεσ ςτα αντίςτοιχα τμιματα, 

προβλζπεται επίδομα ετοιμότθτασ.  

2.Η υπερωρία είναι προαιρετικι 

ε περίπτωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ του εργαηόμενου πζραν του νόμιμου ωραρίου 6 

θμζρεσ 40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, δικαιοφται για κάκε πρϊτθ θμερθςίωσ ϊρα υπερεργαςίασ 

του και μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ 5 ωρϊν ςυνολικά εβδομαδιαίωσ, αμοιβι ίςθ με το 

καταβαλλόμενο ωρομίςκιο προςαυξθμζνο κατά 50%. Για υπερωριακι απαςχόλθςθ πζραν 

των 5 ωρϊν εβδομαδιαίωσ ι τθσ 1 ϊρασ θμερθςίωσ, ο εργαηόμενοσ δικαιοφται για κάκε 

ϊρα υπερωριακισ απαςχόλθςισ του, αμοιβι ίςθ με το καταβαλλόμενο ωρομίςκιο 

προςαυξθμζνο κατά 100%. ε κάκε περίπτωςθ θ θμεριςια υπερωριακι απαςχόλθςθ δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τισ 2,5 ϊρεσ. Για τθν απαςχόλθςι του κατά τθ διάρκεια του αββάτου 

και τθσ Κυριακισ, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των επίςθμων αργιϊν, ανεξάρτθτα από τισ 

διακρίςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ο εργαηόμενοσ δικαιοφται αμοιβι για κάκε 

ϊρα υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ίςθ με το καταβαλλόμενο θμερομίςκιο προςαυξθμζνο 

κατά 175%. 

3.Αργίεσ  

Α. Ημζρεσ αργίασ υποχρεωτικζσ: 1) Η 25θ Μαρτίου, 2) θ Δευτζρα του Πάςχα, 3) θ 1θ Μαΐου, 

4) θ 15θ Αυγοφςτου, 5) θ 28θ Οκτωβρίου, και 6) θ 25θ Δεκεμβρίου. Οι μθ απαςχολθκζντεσ 

ςτισ πιο πάνω επτά (6) εορτζσ, δικαιοφνται το θμερομίςκιο. 

Β.Κατ’ ζκιμο αργίεσ: 1) Η 1θ του ζτουσ, 2) τα Θεοφάνια, 3) θ Κακαρά Δευτζρα, 4) θ Μεγάλθ 

Παραςκευι, 5) θ δεφτερθ θμζρα των Χριςτουγζννων, 6) του Αγίου Πνεφματοσ. Οι μθ 

απαςχολθκζντεσ ςτισ πιο πάνω επτά (6) εορτζσ, δικαιοφνται το θμερομίςκιο. 

Ημιαργίεσ 

Η παραμονι των Χριςτουγζννων, θ παραμονι τθσ Πρωτοχρονιάσ, και θ Μεγάλθ Πζμπτθ, 

είναι θμιαργίεσ (με τετράωρθ απαςχόλθςθ και αμοιβι ζνα θμερομίςκιο) 

4.Διαλείμματα εργαςίασ 

Σα διαλείμματα εργαςίασ, είναι αμειβόμενοσ χρόνοσ εργαςίασ και πραγματοποιοφνται εντόσ 

του θμεριςιου ωραρίου εργαςίασ και δεν μπορεί να ςυμπίπτει με τθν ζναρξθ ι λιξθ τθσ 

βάρδιασ.  

Γενικό διάλειμμα:  

Όλοι οι εργαηόμενοι ανεξαρτιτωσ μιςκολογικισ κατθγορίασ δικαιοφνται διακοπι εργαςίασ 

(διάλειμμα) διάρκειασ 30 λεπτϊν. 
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Ειδικά διαλείμματα: 

Για τουσ εργαηόμενουσ ςτα κζντρα κλιςεωσ – καταχϊρθςθσ ςτοιχείων που εργάηονται 

μπροςτά ςε οκόνθ με ςτακερό ωράριο εργαςίασ ι βάρδιεσ, θ διάρκεια του διαλείμματοσ 

είναι 60 λεπτά και πραγματοποιείται τμθματικά ςε τρία εικοςάλεπτα διαλείμματα.  

Για τουσ εργαηόμενουσ ςτα εμπορικά καταςτιματα θ διάρκεια του διαλείμματοσ είναι 60 

λεπτά και πραγματοποιείται τμθματικά ςε τρία εικοςάλεπτα διαλείμματα.  

Για τουσ τεχνικοφσ πεδίου θ διάρκεια του διαλείμματοσ είναι 60 λεπτά και πραγματοποιείται 

τμθματικά ςε τρία εικοςάλεπτα διαλείμματα.  

Για τουσ εργαηομζνουσ που θ εργαςία τουσ είναι μπροςτά ςε οκόνθ εφόςον δεν είναι εφικτό 

να οργανϊνεται θ εργαςία με τζτοιο τρόπο ϊςτε φυςιολογικά να μπορεί ο εργαηόμενοσ να 

τθν εναλλάςςει με άλλεσ μορφζσ εργαςίασ, εξαςφαλίηονται ςτον εργαηόμενο διαλείμματα 

εργαςίασ ανά δίωρο. ε καμιά περίπτωςθ τα διαλείμματα αυτά δεν πρζπει να 

ςυςςωρεφονται. O χρόνοσ απομάκρυνςθσ του εργαηόμενου από τθ κζςθ εργαςίασ με οκόνεσ 

οπτικισ απεικόνιςθσ (είτε για διάλειμμα εργαςίασ είτε για αλλαγι δραςτθριότθτασ) μπορεί 

να είναι τουλάχιςτον 15 λεπτά ανά δίωρο. ε κάκε περίπτωςθ το διάλλειμα ορίηεται 

ςυνολικά ςτα 60 λεπτά.  

6.Άδειεσ 

6.1 Όλοι οι εργαηόμενοι δικαιοφνται ετιςια άδεια με αποδοχζσ 20 εργάςιμεσ θμζρεσ τον 

πρϊτο χρόνο, 21 εργάςιμεσ θμζρεσ τον δεφτερο, 22 εργάςιμεσ θμζρεσ τον τρίτο μζχρι τον 

ζνατο. Με τθν ςυμπλιρωςθ του δζκατου χρόνου 25 εργάςιμεσ θμζρεσ και μετά τα 

εικοςιπζντε χρόνια 26 εργάςιμεσ θμζρεσ. Και ςε κάκε περίπτωςθ ανεξαρτιτωσ εργοδότθ. 

6.2.Όλοι οι εργαηόμενοι δικαιοφνται επίδομα άδειασ όςο και οι θμζρεσ. 

6.4.Άδεια γάμου επτά (7) εργάςιμων θμερϊν με αποδοχζσ. 

6.5.Γονικι άδεια με αποδοχζσ ανά τζκνο και για τθν περίοδο τθσ προςχολικισ αγωγισ και 

για όλθ τθν διάρκεια του ςχολικοφ βίου του τζκνου (άδεια ανατροφισ, φροντίδασ, 

απουςίασ για αςκζνεια εξαρτθμζνων μελϊν) ωσ 2 θμζρεσ το μινα και μζχρι ςυνολικά 10 το 

χρόνο. 

6.6.Άδεια για διευκόλυνςθ εργαηομζνων με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ όςεσ χρειαςτοφν, 

χωρίσ αποδοχζσ. 
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6.7.Άδεια 10 εργαςίμων θμερϊν ςε όςουσ εργαηόμενουσ ζχουν χθρζψει ι ςτον διαηευγμζνο 

γονζα που ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ. 

6.8.ε περίπτωςθ γζννθςθσ παιδιοφ ο πατζρασ δικαιοφται 3 θμζρεσ επιπλζον άδεια με 

αποδοχζσ. 

6.

. 

6.10.πουδαςτικι άδεια 30 θμερϊν με αποδοχζσ, χωρίσ να ςυμψθφίηεται με τθν κανονικι 

άδεια. 

6.11.υνδικαλιςτικζσ άδειεσ με αποδοχζσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 1264/82 και 

2224/1994 όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ειδικά προβλζπεται πλιρθσ απαλλαγι με πλιρεισ 

αποδοχζσ για το προεδρείο και 7 ιμερθ απαλλαγι με πλιρεισ αποδοχζσ το μινα για τα 

υπόλοιπα μζλθ Δ.  

6.12.Οι εργαηόμενοι οι οποίοι πάςχουν από νόςθμα, που απαιτεί μεταγγίςεισ αίματοσ και 

παραγϊγων του ι αιμοκάκαρςθ, δικαιοφνται ζωσ είκοςι δφο (22) εργάςιμεσ θμζρεσ το 

χρόνο επιπλζον άδεια, με αποδοχζσ. Η γνωςτοποίθςθ του νοςιματοσ ςτθν Εταιρία κα 

γίνεται με τθν υποβολι τθσ ςχετικισ ιατρικισ γνωμάτευςθσ από δθμόςιο νοςοκομείο. 

Η άδεια αυτι χορθγείται τμθματικά κάκε φορά που γίνεται μετάγγιςθ αίματοσ και 

παραγϊγων του ι αιμοκάκαρςθ και δεν χορθγείται εφ’ άπαξ. Ο εργαηόμενοσ υποχρεοφται 

μετά από κάκε μετάγγιςθ ι  αιμοκάκαρςθ να υποβάλλει ςτθν Εταιρία ςχετικι βεβαίωςθ για 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ μετάγγιςθσ ι τθσ αιμοκάκαρςθσ όχι αργότερα από 10 θμζρεσ από 

τθν πραγματοποίθςι τουσ ι από τθν επάνοδό του ςτθν εργαςία. Η ειδικι αυτι άδεια 

εξαντλείται εντόσ του θμερολογιακοφ ζτουσ και δε μεταφζρεται. 

6.13.Άδεια Αιμοδοςίασ 

τουσ εργαηόμενουσ που ςυμμετζχουν ςε αιμοδοςία, χορθγείται άδεια αιμοδοςίασ 

δφο εργαςίμων θμερϊν με αποδοχζσ. 

7. Μειωμζνο ωράριο ςε εργαηόμενουσ με αναπθρία 

τουσ/ςτισ εργαηόμενουσ/εσ με ποςοςτό αναπθρίασ  ίςο ι μεγαλφτερο του 67%, θ Εταιρία 

παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ κατά δφο ϊρεσ τθν θμζρα, 

χωρίσ περικοπι των ςυμβατικϊν αποδοχϊν τουσ.  
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8.τουσ εργαηόμενουσ με ποςοςτό αναπθρίασ ίςο ι μεγαλφτερο του 50% χορθγείται 

άδεια με αποδοχζσ 8 (οκτϊ) εργάςιμων θμερϊν για κάκε θμερολογιακό ζτοσ 

επιπλζον τθσ κανονικισ άδειασ. Η ειδικι αυτι άδεια εξαντλείται εντόσ του 

θμερολογιακοφ ζτουσ και δε μεταφζρεται. Επιπλζον ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μετά 

από αίτθςθ εργαηόμενου να χορθγείται άδεια χωρίσ αποδοχζσ για χρονικό 

διάςτθμα 3 μθνϊν. 

 

 

9.Αποηθμιώςεισ για εργαςία εκτόσ ζδρασ 

Οι αποηθμιϊςεισ για εργαςία εκτόσ ζδρασ ιςχφουν ωσ εξισ: 

Για κάκε διανυκτζρευςθ καταβάλλεται αποηθμίωςθ 25% του θμερομιςκίου με πλιρθ 

κάλυψθ εξόδων διατροφισ, διαμονισ και μετακίνθςθσ. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ τουσ 

εργαηόμενου εκτόσ νομοφ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ και όταν ακόμα θ μετάβαςθ γίνεται με 

μεταφορικό μζςο του εργοδότθ θ τθ ςυγκοινωνία, ο χρόνοσ εργαςίασ υπολογίηεται από τθ 

ςτιγμι τθσ αναχϊρθςθσ από τθν ζδρα του εργαηόμενου και θ λιξθ τθσ εργαςίασ είναι θ 

ςτιγμι τθσ επαναφοράσ τουσ ςε αυτι. 

Για αυκθμερόν μετακίνθςθ-διθμζρευςθ ςυνολικισ χρονικισ διάρκειασ μικρότερθσ των 8 

ωρϊν καταβάλλεται αποηθμίωςθ 25% του θμερομιςκίου με πλιρθ κάλυψθ εξόδων 

διατροφισ και μετακίνθςθσ.  

10.Αποηθμιώςεισ εργαηομζνων ςε κατάςταςθ αναμονισ - ετοιμότθτασ (standby) 

ε όςουσ εργάηονται με κακεςτϊσ ετοιμότθτασ, μζχρι να καταργθκεί το κακεςτϊσ αυτό όπωσ 

και απαιτοφμε και να λειτουργιςουν βάρδιεσ ςτα αντίςτοιχα προβλζπεται επίδομα 

ετοιμότθτασ: 

ε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που δθλϊνονται ςαν προςωπικό επιφυλακισ-ετοιμότθτασ 

(Standby ι on–call),καταβάλλεται επίδομα 150 ευρϊ ανά μινα. Επιπλζον αυτοφ, όςοι 

εργαηόμενοι δθλϊνονται ςε κατάςταςθ επιφυλακισ-ετοιμότθτασ μζςω υπάρχοντοσ 

ςυςτιματοσ καταγραφισ βλαβϊν (Trouble Ticket ι κάποιου αντιςτοίχου), κα λαμβάνουν 

επιπλζον αμοιβι ίςθ με 10 Ευρϊ ανά θμζρα επιφυλακισ. Η εταιρεία υποχρεοφται να κάνει 

ιςομερι προγραμματιςμό μεταξφ των δθλωμζνων ωσ προςωπικό επιφυλακισ –ετοιμότθτασ 

εργαηομζνων, ϊςτε να αναλογεί το μζγιςτο χρόνοσ επιφυλακισ μίασ (1) εβδομάδασ ανά 

εργαηόμενο και ανά μινα. ε περίπτωςθ που κατά τον χρόνο ετοιμότθτασ –επιφυλακισ 
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απαιτθκεί θ πραγματικι παροχι εργαςίασ, θ εν λόγω εργαςία αμείβεται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ υπάρχουςασ για τον χρόνο εργαςίασ (υπερωρία/υπερεργαςία). 

 

11.Χοριγθςθ εξόδων  διατροφισ για νυχτερινι εργαςία ι εξωτερικι εργαςία  

 

Καταβάλλεται επίδομα για ζξοδα διατροφισ ςε όςουσ κάνουν μόνιμα εξωτερικι 

εργαςία ίςο με 10% επί του τακτικοφ μιςκοφ ενϊ για αυτοφσ που ζκτακτα αυτό 

απαιτείται καταβάλλονται 18 ευρϊ για κάκε θμζρα που ζχουν προγραμματιςμζνθ 

εξωτερικι ι νυχτερινι εργαςία. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Γ1. ΜΙΘΟΙ 

Σα κλιμάκια ειςαγωγισ διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

1. Κατθγορία Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ)   1.008 Ευρϊ 

2. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ)     1.149 Ευρϊ 

3. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δομικϊν (ΔΕ-ΔΟΜ)  1.166Ευρϊ 

4. Διετοφσ Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ2)  1.198Ευρϊ 

5. Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ)  1.337Ευρϊ 

6. Σετραετοφσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ4)  1.400Ευρϊ 

7. Πενταετοφσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ5) 1.526Ευρϊ 

8. Με μεταπτυχιακό δίπλωμα MASTER 1.589Ευρϊ 

9. Με διδακτορικό δίπλωμα 1.745Ευρϊ 

 

Σο χρονοεπίδομα ιςχφει με βάςθ το πίνακα από τθν ΕΕ του ΟΣΕ 2008-2009 που ίςχυε από 

1/7/2009. 

 

Γ2. ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ 

1. Επίδομα ξζνθσ γλϊςςασ5% 

2. Επίδομα μετεδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΙΕΚ) 5%, ΣΕΙ 13%, ΑΕΙ 18%, μτπχ 10%, 

διδακτορικό 15% 

3. Επίδομα προςωπικοφ κζντρου κλιςθσ- καταχϊρθςθσ ςτοιχείων 10%. ε όςουσ 

εργαηόμενουσ ζχουν αποκλειςτικό αντικείμενο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου τουσ τθν 
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τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ ειςερχομζνων και εξερχομζνων κλιςεων πελατϊν ι/και 

αντιπροςϊπων τθσ Εταιρίασ το επίδομα διαμορφϊνεται ςτο 12% 

4. Επίδομα ταμία10% 

5. Επίδομα γραμματζα 5% 

6. Επίδομα φφλαξθσ και διαχείριςθσ υλικοφ αποκικθσ 10% 

7. Επίδομα Τπεφκυνου Βάρδιασ – υντονιςμοφ Ομάδασ 15% 

8. Επίδομα διαχειριςτικϊν λακϊν 5% 

9. Επίδομα ιςολογιςμοφ μια φορά το χρόνο 100% 

10. Επίδομα εναεριτϊν 30%, αναρριχθτϊν 22%, ςτακμϊν βάςθσ 15% 

11. Επίδομα γάμου 10% 

12. Επίδομα τζκνων 5% για κάκε παιδί 

13. Επίδομα ςε εργαηόμενουσ με τζκνα με ειδικζσ ανάγκεσ 

τουσ εργαηόμενουσ που ζχουν τζκνα με πνευματικι ι ςωματικι ι ψυχικι αναπθρία 

χορθγείται μθνιαίο επίδομα ίςο με εβδομιντα (70) Ευρϊ. 

14. Επίδομα γάλακτοσ ςε εργαηόμενουσ που το απαιτεί θ ειδικότθτα τουσ, αποκθκάριουσ 

και όςουσ ζρχονται ςε επαφι με θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία  

Ιςχφουν και όλα τα άλλα επιδόματα που περιγράφονται ςτισ άλλεσ παραγράφουσ για τθ 

προςταςία τθσ μθτρότθτασ και τον εργάςιμο χρόνο τθσ παροφςασ. 

 

Δ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ-ΠΑΣΡΟΣΗΣΑ 

2.Άδεια μθτρότθτασ (τοκετοφ και λοχείασ) 

τισ κυοφοροφςεσ εργαηόμενεσ τθσ Εταιρίασ χορθγείται άδεια μθτρότθτασ με αποδοχζσ, 

ςυνολικισ διάρκειασ  δεκαεπτά (17) εβδομάδων, οι οκτϊ (8) από τισ οποίεσ χορθγοφνται 

υποχρεωτικά πριν τθν πικανι θμερομθνία του τοκετοφ (άδεια τοκετοφ) και οι υπόλοιπεσ  

εννζα (9) μετά τον τοκετό (άδεια λοχείασ). 

 

3.Άδεια φροντίδασ παιδιοφ. 

τισ εργαηόμενεσ μθτζρεσ, για το κθλαςμό και για τισ αυξθμζνεσ φροντίδεσ που 

απαιτοφνται για τθν ανατροφι του παιδιοφ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ άδειασ τοκετοφ, 

χορθγείται μειωμζνο ωράριο εργαςίασ κατά μία ϊρα ανά θμζρα για διάςτθμα τριϊν ετϊν. 

Είναι δυνατι θ μείωςθ του θμεριςιου χρόνου εργαςίασ για δυο ϊρεσ ανά θμζρα για 

ενάμιςθ ζτοσ.  
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Σθ χριςθ του ωσ άνω μειωμζνου ωραρίου με τουσ ίδιουσ ωσ άνω όρουσ και προχποκζςεισ 

δικαιοφται και ο εργαηόμενοσ πατζρασ εφόςον δεν κάνει χριςθ αυτοφ θ εργαηόμενθ 

μθτζρα, προςκομίηοντασ ςτθν Εταιρία ςχετικι βεβαίωςθ του εργοδότθ τθσ μθτζρασ του 

παιδιοφ.  

Σο δικαίωμα χριςθσ του ωσ άνω μειωμζνου ωραρίου ζχουν και οι κετοί γονείσ  παιδιοφ 

θλικίασ ζωσ ζξι ετϊν, υπό τουσ ίδιουσ ωσ άνω όρουσ που ιςχφουν για τουσ φυςικοφσ γονείσ 

με χρονικι αφετθρία τθσ ζναρξθσ του μειωμζνου ωραρίου, τθν θμερομθνία τθσ επίςθμθσ 

υιοκεςίασ όπωσ αυτι προκφπτει από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Αντί του μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ είναι δυνατι θ χοριγθςθ ςτθν εργαηόμενθ μθτζρα ι 

ςτον εργαηόμενο πατζρα, 9μθνθσ διαρκοφσ άδειασ φροντίδασ παιδιοφ αμζςωσ μετά τθ λιξθ 

τθσ άδειασ τοκετοφ. Σο μειωμζνο ωράριο και θ διαρκισ άδεια φροντίδασ παιδιοφ 

κεωροφνται και αμείβονται ωσ χρόνοσ εργαςίασ.  

Η άδεια φροντίδασ παιδιοφ μπορεί, αντί του μειωμζνου ωραρίου ι τθσ διαρκοφσ εξάμθνθσ 

άδειασ φροντίδασ παιδιοφ,  να χορθγθκεί για χρονικό διάςτθμα ενάμιςθ ζτουσ με τθ μορφι 

μιασ ςτακερισ θμζρασ άδειασ τθν εβδομάδα. 

ε περίπτωςθ απόκτθςθσ παιδιοφ με τθ διαδικαςία τθσ παρζνκετθσ μθτρότθτασ, οι 

αποκτϊντεσ γονείσ δικαιοφνται τισ άδειεσ που αφοροφν τθ φροντίδα και τθν ανατροφι του 

παιδιοφ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο. 

- Με ςκοπό τθν περαιτζρω διευκόλυνςθ τουσ κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ, οι ζγκυεσ 

εργαηόμενεσ δεν κα τοποκετοφνται ςε «κατάςταςθ αναμονισ-ετοιμότθτασ (standby) και δεν 

κα κάνουν νυχτερινι εργαςία. 

2.Επιλογι ςτακερισ βάρδιασ εγκφων και μθτζρων 

Οι εργαηόμενεσ ζγκυεσ, εφόςον εργάηονται ςε πρόγραμμα εναλλαςςόμενων βαρδιϊν, 

ζχουν δικαίωμα να αιτθκοφν να απαςχολοφνται ςε ςτακερι πρωινι βάρδια εργαςίασ, κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ, ςτο ίδιο τμιμα όπου και εργάηονται και με το ίδιο αντικείμενο 

εργαςίασ. Επίςθσ ιςχφουν και οι ευνοϊκότερεσ διατάξεισ-νόμοι, ΕΓΕΕ που υπάρχουν. 

5.Εξετάςεισ προγεννθτικοφ ελζγχου 

Η απαλλαγι από τθν εργαςία με αποδοχζσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 176/97, για τθν 

πραγματοποίθςθ εξετάςεων προγεννθτικοφ ελζγχου δεν υπολογίηεται ςτο ςφνολο των 

θμερϊν αναρρωτικισ αδείασ με αποδοχζσ, που δικαιοφται θ εργαηόμενθ ετθςίωσ. 

6.Δαπάνθ φφλαξθσ παιδιών 
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τουσ γονείσ που ζχουν παιδιά προςχολικισ θλικίασ και μζχρι αυτά να ενταχκοφν ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ Εταιρία αναλαμβάνει τθν κάλυψθ δαπάνθσ για τθ φφλαξθ του 

παιδιοφ μζχρι του ποςοφ των 350 ευρϊ για τθ δαπάνθ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ ι για τθ 

φφλαξθ του παιδιοφ ςτο ςπίτι από βρεφοκόμο-τροφό, με τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ 

τιμολογίου ι επίςθμθσ απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν κεωρθμζνθσ από τθν εφορία επ’ 

ονόματι τθσ Εταιρίασ. 

7.Άδεια παρακολοφκθςθσ επίδοςθσ τζκνων 

τουσ εργαηόμενουσ που ζχουν παιδιά θλικίασ μζχρι 18 ετϊν, τα οποία φοιτοφν ςτθ 

τοιχειϊδθ  ι Μζςθ Εκπαίδευςθ, χορθγείται άδεια απουςίασ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

επίδοςθσ των παιδιϊν ςτο ςχολείο, ςυνολικισ διάρκειασ 4 εργαςίμων θμερϊν ι ςυνολικά 

32 ωρϊν για κάκε θμερολογιακό ζτοσ. τθ περίπτωςθ 2ου παιδιοφ να αυξάνονται 

αντίςτοιχα. 

 

8.Άδεια γονζα για παιδί με νόςθμα που απαιτεί μεταγγίςεισ αίματοσ ι παραγώγων του ι 

αιμοκάκαρςθ 

τουσ φυςικοφσ ι κετοφσ γονείσ παιδιοφ θλικίασ ζωσ δεκαζξι (16) ετϊν ςυμπλθρωμζνων, το 

οποίο πάςχει από νόςθμα που απαιτεί μεταγγίςεισ αίματοσ και παραγϊγων του ι 

αιμοκάκαρςθ χορθγείται πρόςκετθ άδεια ζωσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν ετθςίωσ. Η 

άδεια αυτι είναι με αποδοχζσ και χορθγείται και ςτουσ δφο γονείσ επιπλζον τθσ άδειασ 

που δικαιοφνται από άλλεσ διατάξεισ. 

9.Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσ 

τουσ /τισ εργαηόμενουσ/νεσ που είναι γονείσ και  ζχουν τθν επιμζλεια των παιδιϊν τουσ 

θλικίασ μζχρι δεκαπζντε (15) ετϊν ςυμπλθρωμζνων και είναι χιροι, ι άγαμοι ι διαηευγμζνοι, 

χορθγείται άδεια με αποδοχζσ  επτά (7) εργαςίμων θμερϊν τον χρόνο, πζραν αυτισ που 

δικαιοφνται από άλλεσ διατάξεισ. Η ωσ άνω άδεια προςαυξάνεται ςυνολικά κατά δφο (2) 

εργάςιμεσ θμζρεσ το χρόνο για τουσ ωσ άνω αναφερόμενουσ γονείσ, οι οποίοι ζχουν τθν 

επιμζλεια τριϊν ι περιςςότερων παιδιϊν θλικίασ μζχρι δεκαπζντε (15) ετϊν 

ςυμπλθρωμζνων. Η άδεια αυτι χορθγείται εφάπαξ ι τμθματικά, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 

του εργαηόμενου γονζα. 

10. Γονείσ – Κθδεμόνεσ ΑΜΕΑ 

Οι εργαηόμενοι γονείσ ΑΜΕΑ δικαιοφνται 2 ϊρεσ μειωμζνου εργάςιμου χρόνου. 
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Δ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  

υνκικεσ υγείασ και αςφάλειασ που να ανταποκρίνονται ςτθν φφςθ και το αντικείμενο τθσ 

εργαςίασ μασ.  

Αναγνωρίηονται ςαν επαγγελματικζσ αςκζνειεσ από τθν εταιρία αυτζσ που υπάρχουν ςτο 

παράρτθμα και: 

Διάφορα είδθ καρκίνου, Πακιςεισ αυχενικοφ ςυνδρόμου, καρπιαίου ςωλινα, οςφυαλγίεσ 

και λοιπζσ μυοςκελετικζσ πακιςεισ, προβλιματα ςτο δζρμα, πακιςεισ πνευμόνων, και 

πακιςεισ ανϊτερου αναπνευςτικοφ, όπωσ πολφ ςυχνζσ φαρυγγίτιδεσ και πολφποδεσ ςτισ 

φωνθτικζσ χορδζσ  (ειδικά οι εργαηόμενοι που εργάηονται με ακουςτικό), εργαςιακό ςτρεσ, 

mobbing. Προβλιματα ακοισ: Ζχουν παρατθρθκεί αρκετζσ περιπτϊςεισ μερικισ ι ολικισ 

κϊφωςθσ. Επίςθσ πολφ ςυχνά εμφανίηονται προβλιματα ωτίτιδασ (ειδικά οι εργαηόμενοι 

αποκλειςτικοφ ακουςτικοφ ι και μερικοφ). Επθρεαςμόσ όραςθσ με αποτζλεςμα εμφάνιςθ 

μυωπικϊν προβλθμάτων ειδικά όςοι εργάηονται ςε γραφεία. 

Ζνταξθ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά ςε όςουσ εργαηόμενουσ ζχουν αποκλειςτικό αντικείμενο 

εργαςίασ τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ (αποκλειςτικό ακουςτικό), τεχνικοφσ πεδίου και 

ςτακμϊν βάςθσ, τουσ εναερίτεσ, τουσ καλωδιακοφσ. 

Πλιρεισ αποδοχζσ για τουσ εργαηόμενουσ για όλο το διάςτθμα απουςίασ από τθν εργαςία 

λόγω εργατικοφ ατυχιματοσ ι επαγγελματικισ αςκζνειασ (όπωσ εάν δοφλευαν), 

επανεκπαίδευςθ, επανζνταξθ ςτθν εργαςία. Πλιρθσ ςφνταξθ γι' αυτοφσ που δεν μποροφν 

να εργαςτοφν. Επίςθσ ο χρόνοσ απουςίασ δεν προςμετρείται-ςυμψθφίηεται με τισ άδειεσ 

αςκζνειεσ. 

Επιπρόςκετα Μ.Α.Π. (Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ) όπου χρειάηεται που πρζπει να 

ανανεϊνονται ςε ετιςια βάςθ το αργότερο. Αντίςτοιχα ιςχφουν για όλο τον εξοπλιςμό: 

εργαλειοκικεσ, ςκάλεσ, ακουςτικά κλπ. Με αποκλειςτικι ευκφνθ και επιβάρυνςθ 

φορολογικι και άλλθ του εργοδότθ. Άμεςθ κατάργθςθ των μονοπρόςωπων ςυνεργείων και 

ςτθν ςτακερι, και ςτθν καλωδιακι και ςτθν κινθτι τθλεφωνία, γενικά ςε όλο το εφροσ των 

εργαςιϊν. Τποχρεωτικά και ανάλογα με τθν φφςθ τθσ εργαςίασ από 2 εργαηόμενοι και 

πάνω. Εργονομικά γραφεία, καρζκλεσ, υποπόδια για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε γραφείο 

και ατομικά ακουςτικά για όςουσ εργάηονται με ακουςτικό με αποκλειςτικι ευκφνθ του 

εργοδότθ τα οποία κα ανανεϊνονται τακτικά, εξοπλιςμόσ γραφείου για εργονομία (mouse 

pad, πλθκτρολόγιο, ποντίκι κ.ά.). Εταιρικά αυτοκίνθτα για τισ μετακινιςεισ εκτόσ γραφείου 

εργαςίασ με αποκλειςτικι επιβάρυνςθ και φορολογικι και άλλθ του εργοδότθ και όχι του 

εργαηόμενου. Για οποιαδιποτε εργαςία ςε ςτακμοφσ βάςθσ κινθτισ επιβάλλεται θ παφςθ 

τθσ λειτουργίασ του ςτακμοφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν (επιβλαβισ θ-μ 

ακτινοβολία) ιατρικό checkup που προβλζπει κάκε χρόνο: δωρεάν εξετάςεισ γενικζσ, 

όραςθσ, καρδιογράφθμα, και επιπρόςκετα ακουόγραμμα για όςουσ δουλεφουν με 

ακουςτικό και επιπλζον καρδιολογικζσ για όςουσ επιτελοφν χειρωνακτικζσ εργαςίεσ εκτόσ 

γραφείου, και καρκινικοί δείκτεσ για τουσ εργαηόμενουσ ςε ςτακμοφσ βάςθσ κινθτισ, 

φυςικοκεραπείεσ ςτα πλαίςια πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου. Ιδιαίτερθ φροντίδα 



 

 
 
 

12 
 

ςτισ εγκφουσ και γενικότερα ςτισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ. Κατοχυρϊνεται θ εργοδοτικι 

ειςφορά για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του εργαηόμενου από τον επαγγελματικό κίνδυνο.  

Για μονοιμερθ αναρρωτικι άδεια αρκεί υπεφκυνθ διλωςθ του εργαηόμενου. 

Να διαμορφωκοφν κατάλλθλα οι χϊροι για εργαηόμενουσ ΑΜΕΑ (πχ. Σουαλζτεσ, μπάρεσ 

κ.ά.) 

Να κεςπιςτεί ςυγκεκριμζνθ ςτάκμθ κορφβου ςε dbγια το ακουςτικό αλλά και τθν αίκουςα 

(ανκρϊπινθ ομιλία, κόρυβοσ κλιματιςμοφ, υπολογιςτϊν, εξωτερικόσ κόρυβοσ) και να 

γίνονται τακτικζσ μετριςεισ. τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ αλλά και ςε όλεσ τισ αίκουςεσ να 

τοποκετθκοφν κατάλλθλα θχομονωτικά πλαίςια για τθν απομόνωςθ του κορφβου. 

 

 

Ειδικότερα για τθν περίοδο καφςωνα: 

1.Άμεςθ διακοπι όλων των υπαίκριων εργαςιϊν όταν θ κερμοκραςία ξεπεράςει τουσ 

38οC.Πλιρθσ καταβολι του μεροκάματου χωρίσ καμία περικοπι. Άμεςθ διακοπι όλων των 

εργαςιϊν όταν θ κερμοκραςία ξεπεράςει τουσ 38οC ςε ιδιαίτερα επιβαρυμζνουσ κερμικά 

χϊρουσ (αποκικεσ,logistics, εναερίτεσ, τεχνικοί πεδίου κτλ). Πλιρθσ καταβολι του 

μεροκάματου χωρίσ καμία περικοπι. 

2.Περιοριςμόσ άλλων βαριϊν εργαςιϊν όταν οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ 

δθμιουργοφν αςφυκτικζσ ςυνκικεσ. 

3.Αποχι από τθν εργαςία, όταν επικρατοφν ςυνκικεσ καφςωνα, των εργαηομζνων που 

εντάςςονται ςε ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου (καρδιοπακείσ, πνευμονοπακείσ, διαβθτικοί, 

νεφροπακείσ, εγκυμονοφςεσ, κτλ). Πλιρθσ καταβολι του μεροκάματου. 

4.Υπαρξθ διαλειμμάτων κατάλλθλθσ διάρκειασ για τθ μείωςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ 

των εργαηομζνων. 

5.Δθμιουργία κατάλλθλων κλιματιςμζνων χϊρων διαλείμματοσ για τθν ανάπαυςθ των 

εργαηομζνων. 

6.Διάκεςθ ςε ςυνεχι βάςθ ςτουσ εργαηόμενουσ πόςιμου δροςεροφ νεροφ κοντά ςτο χϊρο 

εργαςίασ τουσ. 

7.Υπαρξθ και λειτουργία κλιματιςμοφ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ όπου αυτό είναι εφικτό. 

(θμειϊνουμε ότι  πολλζσ  φορζσ θ εργοδοςία, για να αποφφγει το κόςτοσ τθσ 

εγκατάςταςθσ κλιματιςτικϊν, προφαςίηεται ότι θ λειτουργία τουσ δεν είναι ςυμβατι με τθν 

παραγωγικι διαδικαςία.) 

8.Επαρκισ γενικόσ εξαεριςμόσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ με εγκατάςταςθ 

ανεμιςτιρων ςτα ψθλά ςθμεία των αικουςϊν και αεριςμόσ με φυγοκεντρικοφσ 

ανεμιςτιρεσ. 
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9.Επαρκισ ανανζωςθ του αζρα των εργαςιακϊν χϊρων με προςαγωγι αζρα και 

ταυτόχρονθ απαγωγι του αζρα του χϊρου εργαςίασ. 

10.Απαγωγι των ρφπων και του κερμοφ αζρα όςο το δυνατό πιο κοντά ςτθν πθγι τουσ. 

11.Μόνωςθ των πθγϊν κερμότθτασ (μεγάλων μθχανϊν, κτλ). 

12.Θερμομόνωςθ τθσ πλάκασ ι ςτζγθσ 

Ε. Επιπλζον Διατάξεισ 

1.Καταργείται θ ςυνακρόαςθ και θ οποιαδιποτε μορφι παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ 

των εργαηόμενων. 

2.Απαγορεφονται και καταργοφνται οι κάμερεσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

3.Μζχρι τθν πλιρθ κατάργθςθ των ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ. Αποδεςμεφονται τα 

ςυςτιματα αξιολόγθςθσ από τισ απολαβζσ, δεν αποτελοφν αιτία απόλυςθσ. 

4.Μετά τα 5 χρόνια ςε ακουςτικό γίνεται εναλλαγι του εργαηόμενου ςε κζςθ γραφείου 

όπου κα κακορίηεται το χρονικό διάςτθμα μζχρι να επανζλκει ο οργανιςμόσ.  ε περίπτωςθ 

αδυναμίασ εργαςίασ με ακουςτικό, με ιατρικι γνωμάτευςθ να γίνεται μόνιμθ αλλαγι ςε 

κζςθ γραφείου.  

5.Μετά τα 5 χρόνια ςε κυλιόμενθ βάρδια γίνεται εναλλαγι του εργαηόμενου ςε πρωινι 

βάρδια 

6. Εξαςφάλιςθ μετακίνθςθσ των εργαηόμενων ςτον τόπο εργαςίασ τουσ με κζςπιςθ 

δρομολογίων ποφλμαν  με ζξοδα του εργοδότθ 

7. Ετιςια κάρτα απεριορίςτων διαδρομϊν για όλα τα μζςα από τον εργοδότθ 
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