
 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΣΕ 2020 - 2022 
12.10.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Όπως πάντα, με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων και μακριά από μικροπαραταξιακές 

σκοπιμότητες και τυχοδιωκτισμούς, καταθέτουμε τις προτάσεις μας για την ΕΣΣΕ 2020 – 2022. 

Μένουμε μακριά από τακτικές πλειοδοσίας και εντυπωσιασμού που μόνο στόχο έχουν τις φρούδες 

ελπίδες και την ψηφοθηρία. 

Βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους για την ΕΣΣΕ, όπου ως Συνδικάτο υπερασπιζόμαστε και 

βελτιώνουμε με καθημερινούς αγώνες στα 20 ολόκληρα χρόνια εφαρμογής της. 

Μια σύμβαση που έχει περάσει στο Εθιμικό Δίκαιο και οι κανονιστικοί της όροι έχουν πλέον παγιωθεί 

με τα χρόνια, κάνοντας ακόμα ποιο δύσκολο το έργο σε όποιον θελήσει να βάλει χέρι στα κεκτημένα 

μας. Έχοντας μια τέτοια σύμβαση στα χέρια μας η σοβαρότητα και η ειλικρίνεια επιβάλλονται. 

Έτσι τολμάμε να  καταθέσουμε μια μορφή επικαιροποίησης της ΕΣΣΕ όπου το διεκδικητικό 

πλαίσιο έρχεται να διορθώσει τις τυχόν ανισότητες που δημιουργούνται με το πέρασμα του 

χρόνου, να συμπεριλάβει την σύγχρονη νομοθεσία και τα σύγχρονα δεδομένα, ακόμα και να 

επαναδιατυπώσει ή διευκρινίσει όρους της ΕΣΣΕ που αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας για 

το αυτονόητο από καλοθελητές Διευθυντάδες. 

Όλα αυτά, έτσι ακριβώς όπως τα  βιώνουμε μέσα από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας μας και 

μέσα από τα προβλήματα της, διορθώνοντας τα μέσα από νέες διεκδικήσεις. 

Με κεντρική μας στόχευση την εξύψωση του επαγγελματικού, πνευματικού και πολιτιστικού 

επιπέδου των εργαζομένων, γιατί αυτά αποτελούν την βάση για την πραγματική Ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας. Βάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα τα παρακάτω: 

Να υπάρχει ικανοποιητική παρότρυνση για χρήση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ομίλου για την 

παρακολούθηση ατομικών η ομαδικών μαθημάτων ξένων γλωσσών, υπολογιστών και νέων 

τεχνολογιών. Να γίνονται οργανωμένα επαγγελματικά σεμινάρια τόσο γενικού περιεχομένου όσο 

και εξειδίκευσης. Επαναφορά στην σύμβαση της κάλυψης δαπανών για Ξένες Γλώσσες κτλ. 

Αύξηση και απορρόφηση όλων των κονδυλίων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Ομίλου με 

υποχρέωση της Εταιρείας. 

Υλοποίηση των ημερών εκπαίδευσης σε όλα τα συγκροτήματα με την μορφή σεμιναρίων 

κατάρτισης μέσα από οργανωμένο πλάνο και πρόγραμμα. 

Επίδομα άθλησης: 200 ευρώ τον χρόνο ως κίνητρο για τους εργαζομένους να συμμετέχουν  σε 
αθλητικούς συλλόγους, γυμναστήρια, κολυμβητήρια κλπ. Με σκοπό την σωματική και πνευματική 
τους ανάταση. 

Παροχή γεύματος:  Αύξηση της Δαπάνης για την παροχή γεύματος ώστε να είναι ποιο ποιοτικό 
και υγιεινό. 

Οργανογράμματα 

Κάλυψη των κενών βάσει των Οργανογραμμάτων όπως αυτά συμφωνήθηκαν στις 16.09.2015. 

Φύλαξη: Αναβάθμιση του Αρχιφύλακα σε Εργοδηγό και του Αν. Αρχιφύλακα σε Αρχιφύλακα. 

Χημεία: Σύνθεση των βαρδιών με Εργοδηγό, Αρχιδοκιμαστή και δοκιμαστή σε όλα τα 
συγκροτήματα. 

Θερμικό ΒΕΘ : 3 πόστο στους λέβητες των ΒΕΘ 

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. 

ΕΛΚΕ 
ΕΛΠΕ 
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Διυλιστήριο ΒΕΘ: 6ος εργοδηγός στα UTILITIES και ONSITE και 2ος εφεδρικός για μείωση 
υπερωριών στους ONSITE  

Αναμόρφωση ΒΕΘ: Δεύτερος χειριστής Α 

Κατάργηση του on call. Τεχνίτες βάρδιας παντού 2 ανά ειδικότητα. 

Πλοίαρχοι: Επαναπροσδιορισμός των μισθολογικών κλιμακίων βάσει ευθυνών και καθηκόντων. 

Δεύτερος ηλεκτρολόγος Βάρδιας σε κάθε ψηφίο στη βάρδια συντήρησης ΒΕΘ. 

Δεύτερος Χειριστής Α στο DCS FCC 

Τρίτο Άτομο στο Αντλιοστάσιο Διακίνησης ΒΕΑ 

Δεύτερος Χειριστής Α στο συγκρότημα Α στις ΒΕΑ 

Δημιουργία πόστου θαλαμάρχη στο Τμήμα Διακίνησης και Αποθήκευσης Προϊόντων στις ΒΕΘ 

Δημιουργία θέσης εργοδηγού στη Νησίδα των ΒΕΘ 

Κάλυψη των θέσεων εισροών – εκροών στις ΒΕΕ και ΒΕΘ 

 

Διάρκεια: 3 έτη 

Ωράριο: 38 ώρες εβδομαδιαίως. Για τους εργαζόμενους σε πρωινό ωράριο να δίνονται οι 

αντίστοιχες ημέρες ανάπαυσης σε οφειλόμενα ρεπό. 

Γενική αύξηση : Το όποιο ποσό αύξησης καταλήξει να συμφωνηθεί με την Εταιρεία θα πρέπει να 

κατανεμηθεί ισόποσα ως αύξηση στα μισθολογικά κλιμάκια και όχι ως ποσοστό επί τοις 100 (%), 

προτείνεται : 100 ευρώ αύξηση σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Αντίστοιχη αύξηση ποσοστιαία στις 

κοινωνικές παροχές, αύξηση της κάρτας καυσίμων στα 100€ και για πετρέλαιο θέρμανσης. 

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της ΕΣΣΕ με τις γενικές αυξήσεις να δίνονται ποσοστιαία η διαφορά 

μεταξύ των μισθολογικών κλιμακίων αυξανόταν συνεχώς εις βάρος των χαμηλότερων μισθολογικών 

κλιμακίων και μιλώντας με αριθμούς από το 2002 έως το 2019 το κλιμάκιο 23 αυξήθηκε κατά 

260,23€ ενώ το κλιμάκιο Α κατά 563,46€ με αναλογικές διαφορές και στα ενδιάμεσα. 

Αναγνωρίζουμε το ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση στα μισθολογικά κλιμάκια καθώς σε αυτά 

αντιστοιχούν οι διάφορες βαθμίδες ιεραρχίας και αρμοδιοτήτων, η διάκριση όμως αυτή εφαρμόστηκε 

ήδη αρχικά και η συνεχόμενη διεύρυνση της δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της Γενικής Αύξησης για τη 

δημιουργία σύγχρονων όρων και συνθηκών διαβίωσης αλλά και του άρθρου 2 στο καταστατικό του 

ΠΣΕΕΠ ως προς τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων ώστε να εξασφαλίζεται σ' αυτούς 

ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο. Σε αντίθεση μια ποσοστιαία αύξηση βοηθάει 

περισσότερο αυτούς που έχουν λιγότερο ανάγκη για παράδειγμα μια αύξηση 5% δίνει 57€ στο 19 

κλιμάκιο και 117€ στο Α. 

Για τους παραπάνω λόγους το 2017 συμφωνήθηκε αύξηση 50€ για όλους με τη μορφή κάρτας 

καυσίμων.  

Παράδοση Παραλαβή Βάρδιας:  

Να δοθούν έξι 6 μέρες επιπλέον ρεπό τον χρόνο στις βάρδιες καθώς προκύπτει χρόνος εργασίας 

πλέον του 8ωρου, ο οποίος και πρέπει να πληρωθεί. 

Λεωφορεία: Επαναφορά των Δρομολογίων πριν του Πρακτικού Συμφωνίας περί εξ ορθολογισμού  

του κόστους μεταφοράς προσωπικού στις 7.03.2014 καθώς η ισχύει του έχει πλέον λήξει από τις 

31.12.2017. Επαναφορά της Χιλιομετρικής Αποζημίωσης ή Ταξί σε όσους δεν καλύπτονται η δεν 

μπορούν να χρησιμοποιούν ιδία μέσα. 

Ιατροφαρμακευτικό:  

Α. Κάλυψη από την Εταιρεία του ποσού για το πακέτο της συμπληρωματικής αύξησης των ορίων 

κάλυψης για τα νοσοκομειακά έξοδα σε 500 χιλιάδες ευρώ, που διαθέτει η Εθνική Ασφαλιστική 

στους εργαζόμενους όπου σύμφωνα με την επιχειρηματολογία των ασφαλιστικών πρακτόρων τα 

ισχύοντα όρια των 36.300 € δεν επαρκούν για σοβαρές παθήσεις και κοστολογούν τις βαριές 
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παθήσεις στα 500 χιλιάδες ευρώ. Αρκετοί συνάδελφοι κάνουν χρήση των συμπληρωματικών 

προγραμμάτων τα οποία είναι της τάξης των 300 ευρώ ετησίως. 

Β. Κάλυψη των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου των γονέων. 

Κάτι που θα είχε ελάχιστο κόστος, αλλά τεράστια ανθρωπιστική και ηθική σημασία για τους 

εργαζόμενους. 

Γ.  Το ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής να ισχύει και μετά από την 

συνταξιοδότηση με κάλυψη από την Εταιρεία, όπως γίνεται στην MOTOR OIL. 

Με το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι σαφώς καλύτερο από το προηγούμενο, προέκυψε όμως να 

είναι φθηνότερο κατά τουλάχιστον 110 χιλιάδες € ετησίως για την Εταιρεία και θα περιμέναμε το 

όφελος αυτό να μετακυλήσει στους εργαζόμενους με αύξησης των παροχών του προγράμματος 

όπως οι παραπάνω. 

  

Ασθένεια ατυχήματα:  

Α. αποζημίωση για τα τριήμερα αναμονής με πλήρης αποδοχές και να γίνονται δεκτά τα 

δικαιολογητικά από Ιδιώτες Ιατρούς χωρίς να υποχρεώνει η Εταιρεία τους ασθενείς να παίρνουν 

βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο για το αν ο Ιατρός είναι μέλος του Συλλόγου κάτι που μπορεί να 

γίνει υπηρεσιακά αλλά και διαδικτυακά από το τμήμα προσωπικού. 

Β. Να μην γίνεται συμψηφισμός των οφειλόμενων ρεπό με τις ημέρες πέραν των ορίων βραχείας 

ασθένειας όπως προέκυψε με την ΕΣΟ Δ2.0010.01 τον Ιούλιο του 2018 σε αντίθεση με την 

νομοθεσία και να επιβάλετε η πληρωμή των αποδοχών αδείας σε περίπτωση συμψηφισμού τους 

όπως ορίζει η  Ελληνική νομολογία. 

Πτυχία ΑΤΕΙ μετά την ημερομηνία πρόσληψης: Να αλλαχθεί ο τίτλος στις Παραγράφους Α και Β 

του Άρθρου 6, σε «ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ», ώστε να μην αφήνονται περιθώρια εσκεμμένης παρερμηνείας 

από την πλευρά της Εταιρείας ότι η Μετάταξη και η Αλλαγή κατηγορίας είναι διαφορετικές έννοιες 

με στόχο το να μην ανταμείβουν την απόκτηση τίτλου σπουδών ΤΕΙ με τα 2 μισθολογικά κλιμάκια 

όπως προβλέπει η ΕΣΣΕ για την απόκτηση του τίτλου σπουδών μετά την Πρόσληψη. 

Συνάφεια για τις Μετατάξεις: Να προσδιορισθεί σύμφωνα με την δραστηριότητα της Εταιρείας και 

όχι μόνο του τμήματος και για τις δυο περιπτώσεις του Άρθρου 6. 

Μεταπτυχιακά με βασικό τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ: Να απαλειφθεί ο όρος «με την προϋπόθεση ότι δεν 

απασχολούνται σε θέσεις τεχνικού προσωπικού με την ειδικότητα του Χειριστή ή Τεχνίτη. Σε περίπτωση που η 

Εταιρεία έχει επιχορηγήσει τον εργαζόμενο για τη λήψη του  μεταπτυχιακού τίτλου, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται το 

εν λόγω επίδομα.»  (άρθρο 3 παρ. 6 εδάφιο Γ) 

Καθώς δημιουργείται διαχωρισμός και ανισότητα στους εργαζομένους και σε αντίθεση με το 

Συστήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εργαζομένων  λειτουργεί αποτρεπτικά ως 

προς την απόκτηση Μεταπτυχιακού σε ειδικότητες όπου η άριστη τεχνική τους κατάρτιση επιβάλετε. 

Μισθολογικές προαγωγές λόγο τριετίας: Άρθρο 5 παρ. 3 να συμπληρωθούν τα εξής: 

Α. «Σε εργαζόμενους οι οποίοι διανύουν το 3ο έτος για την συμπλήρωση μισθολογικής μεταβολής λόγω τριετίας,   
προκύψει Βαθμολογική προαγωγή αυτή συντελείται κατά τα προβλεπόμενα της ΕΣΣΕ και εφόσον οι εργαζόμενοι 
βρίσκονται ή θα βρεθούν λόγω της τριετίας σε ανώτερο ή ίσο μισθολογικό κλιμάκιο από το εισαγωγικό της βαθμίδας 
στην οποία προάγονται , το χρονικό διάστημα των 3 ετών για την μισθολογική μεταβολή λόγω τριετίας δεν 
διακόπτεται από την βαθμολογική προαγωγή και στην συμπλήρωση της τριετίας  λαμβάνεται ένα (1) μισθολογικό 
κλιμάκιο» 

Ώστε το ποσοστό του 0,3% για τις μισθολογικές προαγωγές της παραγράφου 1 να δίνετε  
πραγματικά στους εργαζόμενους και όχι να εξανεμίζετε δίνοντας το σε εργαζόμενους που ούτος ή 
άλλος θα το έπαιρναν λόγω τριετίας. 
Β. «Εργαζόμενοι οι οποίοι βαθμολογικά βρίσκονται στην ανώτερη διοικητική βαθμίδα της κατηγορίας στην οποία 

ανήκουν συνεχίζουν να λαμβάνουν μισθολογικό κλιμάκιο  λόγω τριετίας έως ότου φτάσουν στο κλιμάκιο 2» 

Προς διόρθωση μιας αδυναμίας της ΕΣΣΕ η οποία εμφανίστηκε με την πολυετή λειτουργία της, που 
έχει ως αποτέλεσμα οι κατώτερες διοικητικές βαθμίδες να φτάνουν μισθολογικά τις ανώτερες 
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διοικητικές βαθμίδες της ίδιας κατηγορίας, καθώς οι τελευταίες δεν εξελίσσονται και το καταληκτικό 
κλιμάκιο των βαθμίδων της ίδιας κατηγορίας είναι κοινό. Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με την 
αρχή της μισθολογικής διάκρισης ανάμεσα στις διοικητικές βαθμίδες ιεραρχίας και αρμοδιοτήτων. 
 

Εκκαθάριση Πριμ Παραγωγής: Άρθρο 8 
Α.  Η εκκαθάριση του πριμ παραγωγής γίνεται έως το τέλος Ιανουαρίου με αποδοχές, αντί για αυτές 
του μηνός Δεκέμβρη, τις υψηλότερες εντός του έτους. 
Ώστε, όπως και τις περιπτώσεις αύξησης των αποδοχών εντός του έτους να υπάρχει αντίστοιχη 
ευνοϊκή ρύθμιση και για τις περιπτώσεις όπου για οποιοδήποτε λόγο υπήρχε μείωση των αποδοχών 
εντός του έτους όπως η μετακίνηση από πρόγραμμα βάρδιας σε ημερήσιο για λόγους υγείας η 
οργανωτικών αλλαγών, σε περιπτώσεις μετατάξεων κτλ.  
Β.  Ένταξη πριμ στο μισθό. Αναλογιστική μελέτη. 
 
Απλή ετοιμότητα για εργασία (on call): 
Χωρίς την απεμπόληση της διεκδίκησης για ύπαρξη βάρδιας στα Τμήματα Συντήρησης και των 
τριών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων να γίνει: 
Α.  εναρμόνιση της αμοιβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όπου, Η Απλή 
ετοιμότητα στα πλαίσια της Σ.Σ.Ε. θα πρέπει να αμείβεται για την Συνολική Διάρκεια της, με τις 
απολαβές που η συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. προβλέπει για την κανονική εργασία. 
Β.  κατάργηση του on call. Τεχνίτες βάρδιας παντού 2 ανά ειδικότητα. 

Ειδικές ρυθμίσεις πίνακα ΙΙ: 100% των Αμοιβών της ΕΣΣΕ στους νεοπροσλαμβανόμενους. 

Άρθρο 3 παρ. 9.Β : να προσδιοριστεί το «βάσει προγράμματος κάποια Σαββατοκύριακα» σε «βάσει 

προγράμματος δύο (2) Σαββατοκύριακα σε μία περίοδο (35)  τριάντα πέντε ημερών» 

Επίδομα εξομάλυνσης: Άρθρο 3 παρ.10 πρόβλεψη και για τους Συντονιστές και Εργοδηγούς 

τμημάτων από βάρδια Πρωί – Απόγευμα και για το χημείο ΒΕΘ. 

Υπέρβαση του ωραρίου απασχόλησης Άρθρο 9 παρ.2: πληρωμή της υπερεργασίας για 

διάστημα λιγότερο της 1 ώρας. Αύξηση κόστους υπερωριών 30% σε κάθε κατηγορία. 

Επαναφορά των ημερών αργίας σε 13 ημέρες στους εργαζομένους σε 24ωρη βάρδια. Άρθρο 9 

παρ.3. 

Πρόβλεψη στο άρθρο 10 για τους εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% αντίστοιχου 

ποσοστού των προσαυξήσεων και για όσους εργαζόταν σε βάρδια πρωί – απόγευμα. 

Εκδρομή: Χωρίς οικονομική συμμετοχή των Εργαζομένων. 

Πολυετή παραμονή: Αναπροσαρμογή για άνω των 30 ετών, επίδομα 17,5 για 35 χρόνια και 20% 

για 40 χρόνια. 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί νηπιαγωγεία: Αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης και 

επαναδιατύπωση του «.  Σε περίπτωση που χορηγείται αντίστοιχο επίδομα, αναφέρεται στη βεβαίωση το ύψος 

του ποσού  που καταβάλλεται, και ο/η εργαζόμενος/η θα  λαμβάνει την διαφορά μέχρι το παραπάνω αναφερόμενο 

όριο.»  ως εξής: «θα  λαμβάνει την διαφορά μεταξύ της συνολικής ετήσιας δαπάνης του βρεφονηπιακού 

σταθμού- νηπιαγωγείου και του ποσού που καταβάλει ο εργοδότης του/της συζύγου και μέχρι το παραπάνω 

αναφερόμενο όριο.»  

Προς διόρθωση του ότι η Εταιρεία σε περίπτωση που καταβάλλεται αντίστοιχο επίδομα από τον 

εργοδότη του/της συζύγου καταβάλει την διαφορά από το ποσό που δίνει ο εργοδότης του/της 

συζύγου έως τις 2000€ και όχι την διαφορά έως το ποσό που καταβάλλεται στον Βρεφονηπιακό 

σταθμό και με ανώτατο όριο τις 2000€.  

Επίδομα αυξημένης ευθύνης για όσους εκτελούν χρέη ανώτερης βαθμίδας. 
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Άδειες προσωπικού 

Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις:  

Για ορθολογική χρήση της άδεια αυτή να δίνεται για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της κάθε 

σχολής συν δύο (2) επιπλέον. 

Η άδεια να δίνεται και σε εργαζόμενους που φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που 

δεν χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία και στους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστήμιου.  

Άδεια για Προσωπικούς Λόγους: Αποδέσμευση της Άδειας από τους περιορισμούς που τέθηκαν 

με την Διαδικασία χορήγησης αδειών εργαζομένων εντός ΕΣΣΕ ΕΛΠΕ Δ2.0010.01 τον Ιούλιο του 

2018, σε αντίθεση με την ΕΣΣΕ «Η 8ωρη άδεια δεν θα χορηγείται αμέσως πριν η αμέσως μετά τη λήψη 

κανονικής αδείας, καθώς και πριν η μετά από το ενδεκαήμερο ρεπό για τους εργαζομένους στη βάρδια εκτός και αν 

προκύψει έκτακτη ανάγκη» 

Μη ληφθείσα κανονική άδεια: Να γίνετε η πληρωμή της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

με ευθύνη της Εταιρείας για την μη λήψη της καθώς η Εταιρεία δηλώνει σε αντίθεση με την 

νομοθεσία «…και θα διαγράφονται οριστικά, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εκ μέρους της Εταιρείας». 

Άδεια ορίου ηλικίας: Αύξηση της άδειας ως εξής: «μίας (1) δυο (2) ημέρας στους εργαζόμενους ηλικίας 

από 50 έως και 54 ετών  και μίας (1) δυο (2) επιπλέον ημέρα  στους εργαζόμενους ηλικίας  55 ετών έως και 58 ετών  

και δυο (2)  επιπλέον ημέρας   στους εργαζόμενους ηλικίας  58 ετών και άνω » 

Άδεια βάρδιας: 

Κατάργηση της υποχρέωσης για λήψη της αδείας πριν την κανονική άδεια όπως προέκυψε με την 

ΕΣΟ Δ2.0010.01 τον Ιούλιο του 2018 

Γονική άδεια: «έως (4) ημέρες τον χρόνο για κάθε παιδί. Το εάν ο άλλος γονέας του τέκνου εργάζεται ή όχι εκτός 

σπιτιού δεν έχει καμία επίπτωση στο δικαίωμα άδειας Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, από κοινή 

συμφωνία τους προκύπτει ποιος θα κάνει κάθε φορά χρήση του δικαιώματος (ΕΓΣΣΕ 2008‐2009)». Για την 

ορθολογική χρήση της άδειας συμπληρώνουμε: 4 μέρες για κάθε παιδί εφόσον αυτά σπουδάζουν 

σε διαφορετικά σχολεία. 

Άδεια αιμοδοσίας: 2 ημέρες εφόσον η αιμοδοσία γίνετε για ενίσχυση της τράπεζας αίματος του 

ΠΣΕΕΠ και του ΠΕΣΥ. 1 ημέρα για άλλους λόγους. 

Άδεια για σοβαρά προβλήματα υγείας: Να γίνει ανασύνταξη του άρθρου στην ΕΣΟ Δ2.0010.01 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ΕΣΣΕ καθώς η διατύπωση στην ΕΣΟ απαιτεί πέραν των 

ασθενειών (εγχειρήσεις καρδίας, ανευρύσματα, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφροπάθειες) και 67% αναπηρία σε 

αντίθεση με την ΕΣΣΕ 

Άδεια προσωρινής στράτευσης: Να αφαιρεθεί ο όρος που προστέθηκε στην ΕΣΟ Δ2.0010.01 τον 

Ιούλιο του 2018 «: Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές αλλά οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να επιστρέφουν τα ποσά 

που τυχόν έχουν  εισπράξει κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφορετικά θα παρακρατούνται από 

την επόμενη μισθοδοσία τους.» Σε αντίθεση με την ΕΣΣΕ και την νομοθεσία. 

Άδεια λόγω ονομαστικής εορτής: Να δίνονται 8 ώρες σε όλους τους εργαζόμενους ασχέτου 

προγράμματος εργασίας. 

Ειδική Άδεια για προστατευόμενα παιδιά με αναπηρία: Να μην γίνεται διαχωρισμός σε ένα τόσο 

ευαίσθητο θέμα ως προς τον αριθμό των ημερών που λαμβάνει ο εργαζόμενος ανάλογα με το αν 

εργάζεται σε πρωινό ωράριο η σε βάρδια. (6 ημέρες στην πρώτη περίπτωση και 3 στην δεύτερη). 

Αύξηση των ημερών σε 10. 
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Άδειες οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και δεν αποτυπώνονται στην ΕΣΣΕ. 

Αυτές οι άδειες δίνονται από την εταιρεία εφόσον ζητηθούν καθώς υπάρχει όρος στον Εσωτερικό 

Κανονισμό με κάποια σχετική παρακώληση από την Εταιρεία καθώς δεν αποτυπώνονται στην 

ΕΣΣΕ. Στα πλαίσια της επικαιροποίησης της ΕΣΣΕ πρέπει να αποτυπωθούν ώστε να γίνουν 

γνωστές στους εργαζομένους και να μην υπάρχει η ανάλογη ταλαιπωρία των εργαζομένων όταν τις 

ζητούν από την Εταιρεία. 

1. Άδεια αναπήρων ατόμων - με ειδικές ανάγκες 
Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και οι 
ανάπηροι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΔΔΔ και ΟΤΑ, εκτός από την κανονική άδεια δικαιούνται 
και πρόσθετη άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 8 
παρ. 4 του Ν.2643/1998 (ΔΕΝ 1998,1354). 

2.  Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση 

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι 
οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει 
γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με 
αποδοχές (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002). 

3. Άδεια λόγω AIDS 
Εργαζόμενοι (ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι 
οποίοι(ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται, από της 
γνωστοποίησης στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (άρθρο 
11 ΕΓΣΣΕ της 24.5.2004 ΔΕΝ 2004,821). 

4. Γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού (Άρθρο 50 του Ν. 4075/2012) 
Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα  γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία 

των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.  

Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών 

και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται 

εφάπαξ ή τμηματικά, κατόπιν σχετικής αίτησης του εργαζομένου, στην οποία ορίζεται η έναρξη και η λήξη της ...κτλ. 

5. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών τους ή άλλων μελών της οικογένειας, μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες χωρίς 

αποδοχές για κάθε ημερολογιακό έτος, όταν αυτά δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) άτομα και χορηγείται συνολικά ή 

τμηματικά. Η άδεια αυτή αυξάνεται σε οχτώ (8) εργάσιμες ημέρες όταν ο δικαιούχος προστατεύει πάνω από δύο (2) 

άτομα (σύζυγο, γονείς, άγαμους αδελφούς κ.λπ.) και σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες όταν ο δικαιούχος έχει 

τρία (3) παιδιά ή περισσότερα. Την άδεια αυτή δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι και λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας, αλλά από το ΙΚΑ δεν θεωρείται χρόνος ασφάλισης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 1483/1984 εξαρτώμενα μέλη είναι: 

α) Τα παιδιά μέχρι 16 ετών φυσικά ή υιοθετημένα. β) Τα πάνω από 16 ετών παιδιά που έχουν αποδεδειγμένα 
ανάγκη από ειδικές φροντίδες λόγω βαρείας ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας. γ) Ο ένας εκ των συζύγων που δεν 
μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και δ) οι γονείς και τα άγαμα αδέλφια που δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν.(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 άρθρο 5) 
6. Άδεια Βάσει του άρθρου  45 ΝΟΜΟΣ 4488/2017 και ισχύει από 13/9/2017 

Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που 

απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει 

μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατ΄ έτος, με αποδοχές, έπειτα 

από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας 

έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή 

αυτισμό. 

 

 

  

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ 
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