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ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝIΚΗ ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ 

ΕΤΩΝ 2(JJO, 2011ΚΑΙ2012 

Στην Αθήνα, σ11μερα τ11ν 15'1 Ιουλίου 2010, οι υπογ,1άφοντες την παρι,ί1-
σα Εθνική Γενική Συλλογική Σί>fιβαση Εργασίας, αφενός: 

α) Δημήτριος Δασκα),όπου),ος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου),ίι)υ 

και της F-:κτελεστιΚΊ)ς Επιτροπής και Χι1ρίτων Κυριαζής Αντιπρόεδρος 

του ΣΕΒ σιινδέσμου επιχειρήσι::u)ν και βιο~ιηχανιών και ~:κπρόσωποι αυ-
• 

του 

β) ΔημήτριιJς Αστ1μακόπουλος Γ!ρί1εδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενι

κός Γρα~ιμι1τέας της Γενικής Σι1νc)μοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε

χνών και f'.μπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.ίό.Β.Ι:.Ε.) και εκπρόσιοποι αυτής 

γ) Βασίλης Κορκίδης Ιlρόεδρος και 1 'ι:ιί1ργιος Καρανίκας, J'ι;νικός ι·ραfι
ματέας της ΕΟνικής Συνοfιοσπονδίας f-:λ).ηνικού Εfιπορίου (!'.Σ.Ε.Ε.) και 

• • 
εκπροσωποι αυτης 

και ι1φετέρου Γιάννης Πανι1γόπουλος, Πρόεδρος κc1ι Ευάγγελος Μπου

ζούλι1ς Γενικός Γραμματi:ιις της Γενικής Lυνομοσπονδίας ΕργατcίJν ΕΙ~

λάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα F.ξουσιοδοτηfιένοι, 

συ~ιψU)ΥιJι'1ν τα εξής: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι m>λλογικές διαπr1αγματι:ί>σεις για τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. διεξήχθη

σαν σε πι::ριβάλλον έκτακτων συvΟηκών Ρ"όγω του δημοσιcJνο~ιικοίJ ε

κτροχιασμού, που οδήγησε την χώρα στην ενεργοποίησ·η του μηχανισμού 

στήριξης ΔΝCΓ-ΕΕ-ΕΚΤ και την υιοΟi·τηση τα1ν μέτρο1ν που προβλέπο

νται στο σχετικό Μv~1μόνιο και στι) Νόμι1 3845/2010. 

Οι συνέπειες της κρίσης καθιστούν όσc) ποτέ αναγκαίο τον απε

γκλιuβισ~ιό των εργοδι)τικcόν και των σ1)νδικαλιστικcόν οργανό)σεύ)\' τιιJν 

ί;~)γαζομένων από τον παr)ι:ι:δοσιακc) παρεμβατικί) ~)όf~ο τι)υ κράτους και 

την ενίσχυση του ρόλου τcJυς σττ1 δια~ιόρφωση τιιJν κοινcιJνικών και οικο-. . ~ . 
νι)μικων αποφασεων και πc)ΛιτικοJν. 
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Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) είναι 

το αποφασιστικότερο για τις οργανώσεις fιας μέσο ρύθμισης και διαμόρ

φωσης πολιτικών, με μεσομακροπρόθεσμη προοπτική, για τα κυρίαρχα 

ζητήματα της εξόδου από την ύφεση, της αντιμετώπισης της αυξανόfιε

νης ανεργίας, της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης, της διατήρησης της 
• • 

κοινωνικης συνοχης. 

Στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα συγκυρίας τα συμβαλλόμενα 
μέρη θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μι

σθωτών, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, ανάλογα και με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες των επιχειρήσεων, για λόγους κοινωνικής προστασίας αλλά 

και ενίσχυσης της ιδιωτικής οικονομίας, που ασφυκτιά από την έλλειψη 

ρευστότητας με συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη μεγάλη αύξηση της 
• 

ανεργιας. 

Πρωταρχικής σημασίας θέμα συμφωνήθηκε ότι αποτελεί η δια

σφάλιση των επί δεκαετίες παρεχομένων επιδομάτων εορτών και άδειας 

(που είναι γνωστά ως 13°1 και 14°1 μισθός) και η ρητή αποδοχή από τους 
συμβαλλόμενους ότι τα αποδέχονται ως τακτικές αποδοχές. 

Με βάση τα παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν τα 

ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ l 

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα απο

τελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η ερ

γασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περί

πτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι 

την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών 

Χριστουγέννων από την 1 η Μαίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρό
νου. 

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο 

μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους 
αμειβόμενους με ημερομίσθιο 

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για 

τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμε
νους με ημερομίσθιο 
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Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομά

των περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμ

βασης. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών απο

φάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κα

νονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων , που καθορίζουν 
ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής 

των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ. 

ΑΡΘΡΟ2 

Επίδομα άδειας 

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυ

χής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το 

οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο 

που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κα-
• • 

νονες με αυτες. 

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλ

λόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβο
νται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημε
ρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο. 

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της 

άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων , υπουργικών α
ποφάσεων , συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, 
κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθο~,ί

ζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού , καταβολής και γενικά παρο
χής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ. 

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος ά
δειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να 

ισχύει , διαγραφομένων των λέξεων <<πριν ο μισθωτός σι;μπληρώσει παρά 
τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν >> , λόγω της μεταγε

νέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. 
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ΑΡΘΡΟ3 

Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2011-2012 

Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της 

χώρας για τα τρία έτη διάρκειας της σύμβασης καθορίζονται ως εξής: 

Α. Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της 

χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31 "-12-2009 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1 "' Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό 
ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού 

για το έτος 201 Ο. 

Β. Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της 

χώρας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1" Ιουλίου 2011 με βάση την πα
ράγραφο <<Α>> της παρούσας αυξάνονται από 1 ης Ιουλίου 2012 κατά πο
σοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πλη

θωρισμού για το έτος 201 1. 

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως <<ευρωπαϊ

κός πληθωρισμός>> λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έ

ναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κα

ταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro 
area) όπως αυτός ανακοινώνεται από τ11ν Eurostat. 

Γ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του πα

ρόντος άρθρου και των επιδομάτων τριετιών και γάμου γράφονται με δύο 

(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν 
το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5). 

ΑΡΘΡ04 

Υπολογισμός επιδομάτων 

Τα επιδόματα που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συμβά

σεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί 

των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων, που διαμορ

φώθηκαν μετά την αύξηση του προηγούμενου άρθρου της παρούσας. 

4 



ΑΡΘΡΟ 5 

Διευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχει-
' ρησεων 

Εταιρίες οποιασδήποτε ~ιορφής και τύπι)υ μπορούν με απόφασή 

τους να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση μέρος των ετήσιων κα

θαρών κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τοι>ς. 

Τα συμβαλλόμενι1 ,uέρη θα επιδιώξουν από κοινού την εφαρμογή 

κατάλληλων φορολογικ(ί)ν ρυθμίσεων, ώστε να ενθαρρίJνεται η συμ~ιετο

χή των εργαζομένων στ<1 κέρδη των επιχειρήσεων μι:; αυτόν τον τρόπο. 

ΑΡΘΙ'Ο 6 

Προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά χαμηλό

μισθων και ανέργων 

Κάθε εργοδότ11ς υποχρεούται στην καταβολή ποσού είκοσι (20) 
ευρώ ι:τησίως για κάθε εργαζόμενt) πι)t> απασχο)νεί, ~ιε σκοπό την δημι

ουργία πριJγ~)αμμάτων φι)~οξενίας σε ΟεrJινές κατασκηνώσεις των παι

διών χαμηλόμισθων εργαζό~ιενων και ανέργ<ι)V. 

Η ευθύνη για τον καθορισμό του πλαφόν του ατομικού μ11νιαίου 

εισοδήματος των εργαζόμενων και των ανέργων, πι)υ θα δικαιούνται την 

παροχή αυτή, καΟιί>ς και κάθε άλλη απαραίτητη εξειδίκευση για την ε

φαρ~ιογή αυτού τι)ι) άρθρου ανήκει στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα 

ορίσουν και τον Φορέα που θα διαχειρίζεται τα πι)σά που θα εισπράττο

νται. 
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ΑΡ<,>ΡΟ 7 

Μακροχρόνια άνεργοι 

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής 

τu)ν ανέργων και με δεδομένο ότι τα καταβαλλόμενα επιδόματα υποf.εί

πονται των απαιτού~ιενων για τα ελάχιστα ~ιέσα διαβίωσης, τα σιJμf)αλ

),όμενα ~ιέρη αποφασίζουν να πρι)Ο)θ1lσουv από κοινού την επιμήκυνση 

του χρόνου επιδότησης των μακροχρόνια ανέργων κατά 50ο/ο, με πλ1lρη 

ασφαλιστιΚΊ) κάλυψή τους. 

ΑΡΘΡ08 

Ερμηνευτική διάταξη 

Ίο δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 
της [.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στου εξ 
αίματος, α)J,ά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμi1 και 

τον ίδιο βαθμό. 

ΑΡΘΡΟ9 

Διατηρούμενες Διατάξεις 

Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Εθνικών Γενικών Συλλογικιί>ν Σ~>μ

βάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτ~) Διαιτητικcί)ν Αποφάσεων, ε

φόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολοιJθ(Jύν να ισχύουν 

και αποτελούν ενιαίο σύνολο. 

Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τι)tJς fιπίJ αυτές που καθορίζει η πα

ρούσα συλλογική σύ~ιβαση ή ευνοϊκότc:f)l)ι όροι εργασίας που προβλέπι)

νται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές <:ι.:ποφάσεις, συλf,ογικές συμι)ά

σεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισ~ιούς, έθιμα ή ατι)μικές 

συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

Διάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 '1 Ιανουαρίου 201 Ο και λήγει την 3 1" 
Δεκεμβρίου 2012. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΙΟΝΟΙ 

Για τον Σ.Ε.Β. Γ.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

--------=-=τ--.. 
-----4'{~-- --- ...-,,,,1""-1 . -, 

. 1 

Δ. Δασκαλόπουλος Ευαγ. 

\ 

υριαζής 

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

1 ! 

Δ. Ασημακόπουλος Ν. Σκορίvης 

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ιρόεδρος 
- ----

Γ. 
--- - -
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ΙIΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012 

Το πιχρόν προσαρτάταχ στην ΕΓ'ΣΣΕ 2010-2011-2012 και αποτελεί ανα· 
' ' 

πι)σπαστι) τμημα της. 

Ε!ΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤ ΑΒΟΛΗΣ ΕΓΠΔΟΜΑ Ι ΩΝ ΧΡΙΣΊ ΟΥΓΕΝΝΩ:-.J 

ΚΑΙ ΓΙΑΣΧΑ 

Μισθωτοί, των οποί(ι)ν η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό

τη δεν διτlρκεσε ο/,όκληfJ() το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

καταβο/-.ή πλήρο)ν επιδι)~ιάτu)ν Χριστουγέννων και ΙΊάσχα, δικαιούνται: 

α) για επίδομα εορτιίJν Χριστουγέννu)ν ποσό ίσι) με 2125 του μηνιαίου 
μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, 

για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εfJγασιαΚllς σχέm1ς και 

β) για επίδομα εορτών Ι Ιάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου 
μισθού ή ένα ημε;Jομίσθιο, ανάλογα με το συμφωv~1;ιένο τ;1όπο αμοιβής, 

για κάθε οκτώ μέpi-:ς διάρκειας της εργασιαΚΊlς σχέσης 

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται 

βάσει των π~Jάγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτι:ς 

είναι ίσες ή ανcί>τερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι

σθός ή τι) ημ~:ρομίσθιο καθcίJς και κάθε άλ/_η παροχ1l (είτε σε χρήμα t:ίτε 

σ~: είδc)ς) πο11 καταβάλλεται από τον εργοδότη ύ)ς συμβατικό ή νι)~ιιμι) 

<1ντιiλλι1γ~ια της παρεχό~ιεvης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επιrνα/cαμ

βάνεται περιι)δικά κατά Οf)ισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές 11πι)

δοχές απι)τt:λοί)ν, μι:ταξύ άλλων , το επίδο~ια άδειας, η αμοιβή για τακτι
κ-ή νόμιμη υπt:pι1J~1ιακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε 

' ,, ' ' ' 
αργιες, σε vυχτt:pινr.ς ω~1ες, τα πριμ παραγωγικοτητας, οταν χορ11γουντι1ι 

κατ επανάληιvη σι: τακτά χρονικά διαστή~ιατα , κλπ. 

Κατιi τα λοιπά ισχίJ01Jν και ενσω~ιατώνονται στην παρούσα οι δια

τάξεις τοι> Ν. 1087/1980, της Υπουργικi1ς Απόφασης (ΥΑ) 1904(!/1981 
(Οικονομικιί1ν και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την 
ΥΑ 200(1743/538/0022/1991(ΦΕΚΒ170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦUΚ Β 
1298) όπως συμπληριοΟ11κε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και 
της Υ Α 18796/ 1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά ;ιε τους i1ρι1ι>ς, τι1 χr1όνο ΚΙ<· 
ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των f:πιδι)μάτων εο~1τιίJν 

στους μισθc1Jτούς όλης niς Χώρας που απασχι)/cι)ί1νται με. σχέση εργα

σίας ιδιωτικού,~ικαίQf καθι!Jς και σε ειδικές κατηγc)~1ίr.ς μισθοJτών. _,,-

/ '-'} . 
·,· ;///! ' J ~ / 
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εξοuσ1οδοτη11ένο Α·Jτ1πρόσι•Jπu Υeι:ι ή της .. [.Σ,f,.Ε ... . 
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