.Δ.Ο.Φ.Α.Δ.
ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΟΓΖΓΩΝ ΦΟΡΣΖΓΩΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ
ΔΛΛΑΓΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
3655/08

Γ.ΟΜΖΡΗΓΟΤ ΚΤΛΗΣΖ 19,ΠΔΗΡΑΗΑ Δ.Κ.Π. Σ.Κ. 18531(6νο ΟΡΟΦΟ)
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ 18.00-20.00 & ΚΤΡΗΑΚΔ 10.00 π.κ.-14.00 κ.κ.
210FAX:210- 4170113
Όξηα4119922
ειηθίαο πληαμηνδόηεζεο
E-mail: seof@otenet.gr /Site: www.seofae.gr
Πιήξε ζύληαμε 35εηία
Παιαηνί Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31/12/1992
Καηεγνξία
Ζκεξνκελία Αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012
ΑΝΓΡΔ
10500
58 εηώλ
Κ’ ΓΤΝΑΗΚΔ
Από 1/1/2013 θαη κεηά
Από 2013 - 58,5 εηώλ
Από 2014 - 59 εηώλ
Από 2015 - 59,5 εηώλ
Από 2016 - 60 εηώλ

Καηεγνξία
ΑΝΓΡΔ
Κ’ ΓΤΝΑΗΚΔ

Πιήξε ζύληαμε 35εηία κε 7500 Β.Α.Δ.
Παιαηνί Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31/12/1992
Ζκεξνκελία Αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012
10500
55 εηώλ
εθ ησλ νπνίσλ ηα 7500 Β.Α.Δ.
Από 1/1/2013 θαη κεηά
Από 2013 - 55,5 εηώλ
Από 2014 - 56 εηώλ
Από 2015 - 56,5 εηώλ
Από 2016 - 57 εηώλ

Καηεγνξία
ΑΝΓΡΔ
Κ’ ΓΤΝΑΗΚΔ

Μεησκέλε ζύληαμε 35εηία κε 7500 Β.Α.Δ.
Παιαηνί Αζθαιηζκέλνη κέρξη 31/12/1992
Ζκεξνκελία Αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012
10500
53 εηώλ
εθ ησλ νπνίσλ ηα 7500 Β.Α.Δ.
Από 1/1/2013 θαη κεηά
Από 2013 - 53,5 εηώλ
Από 2014 - 54 εηώλ
Από 2015 - 54,5 εηώλ
Από 2016 - 55 εηώλ
Δληαζζόκελα ζην Η.Κ.Α. εηδηθά ηακεία

Αζθαιηζηηθόο Νόκνο από 1/1/1983- 31/12/1992
Καηεγνξία
ΑΝΓΡΔ
Κ’ ΓΤΝΑΗΚΔ

Έηε Αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2012
35
58 εηώλ
Από 1/1/2013 θαη κεηά
Από 2013 - 58,5 εηώλ
Από 2014 - 59 εηώλ
Από 2015 - 59,5 εηώλ
Από 2016 - 60 εηώλ
ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ «ηξνπνπνηήζεηο Νόκνπ 3302/04»
ΑΓΔΗΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ
Ο εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη άδεηα από ηνλ πξώην κήλα.

1ν εκεξνινγηαθό έηνο
Ο εξγνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ λα ρνξεγήζεη αλαινγία
(πνζνζηό) ησλ εκεξώλ αδείαο πνπ δηθαηνύηαη ν κηζζσηόο βάζεη ηνπ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο απαζρόιεζεο ηνπ ζην έηνο απηό.
2ν εκεξνινγηαθό έηνο
Ο κηζζσηόο δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά ηελ άδεηά ηνπ, ε νπνία
αλαινγεί ζην ρξόλν απαζρόιεζήο ηνπ ζην δεύηεξν απηό έηνο ζηνλ ίδην εξγνδόηε.
Με ζπκπιήξσζε ηνπ 12κελνπ δηθαηνύηαη θαη κία επηπιένλ εκέξα αδείαο. Μέρξη 31
Γεθεκβξίνπ πξέπεη λα πάξεη ζπλνιηθά νιόθιεξε ηελ άδεηα πνπ δηθαηνύηαη γηα ην 2 ν
έηνο.
ΠΡΟΑΤΞΖΖ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΜΔΣΑ 25 ΔΣΖ
Με ηελ ππνγξαθή ηεο Δ.Γ...Δ. 2008- 2009, θαζηεξώλεηαη πξνζαύμεζε ηεο
θαλνληθήο αδείαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε 25 εηώλ ππεξεζίαο ζηνλ ίδην εξγνδόηε ή ζε
νπνηνδήπνηε εξγνδόηε δειαδή ζπλνιηθά 31 εξγάζηκεο ζε εμαήκεξν θαη 26
εξγάζηκεο ζε πελζήκεξν.
ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΓΔΗΑ
Με ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ρνξεγείηαη ε άδεηα, θαηαβάιιεηαη αληίζηνηρα θαη ην επίδνκα
αδείαο κε ηνλ πεξηνξηζκό ζηα 13 εκεξνκίζζηα ή ½ ηνπ κηζζνύ «δει. ην κηζό
κηζζό».

ΑΛΛΔ ΠΛΔΤΡΔ ΑΓΔΗΑ
1.
ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑ δίλνληαη κε ηνλ θαηαβαιιόκελν κηζζό.
2.
Κπξηαθέο, αξγίεο, αζζέλεηα θ.ιπ. δελ κεηξηνύληαη κέζα ζηελ άδεηα.
3.
Όιεο νη απνδνρέο ηεο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο πξνθαηαβάιινληαη (ξεηή
δηάηαμε ηνπ Νόκνπ).
4.
Γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απνπζηάδεη ν εξγαδόκελνο από ηε δνπιεηά
ηνπ ιόγσ «αζζελείαο, αηπρήκαηνο, ιόγσ ζηξάηεπζεο, απεξγίαο, αλσηέξαο βίαο,
δηθαηνινγεκέλεο αηηίαο, δηαζεζηκόηεηαο, ιόγσ αδείαο ρσξίο απνδνρέο, ρξόλνο
ππεξεκεξίαο εξγνδόηε, δηθαηνύηαη άδεηα.
5.
Από ηε ζηηγκή πνπ δεηήζεη ν εξγαδόκελνο άδεηα, ν εξγνδόηεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηελ δώζεη κέζα ζε δύν κήλεο ην πνιύ.
6.
Σν κηζό ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνζσπηθνύ, ζύκθσλα κε ην λόκν παίξλεη ηελ
άδεηά ηνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν.
ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΓΔΗΑ
Γνλείο πνπ ηα παηδηά ηνπο είλαη καζεηέο ζηνηρεηώδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο
έσο 16 εηώλ, δηθαηνύληαη 4 εκέξεο άδεηα ην ρξόλν κε απνδνρέο, γηα ηελ επίζθεςε
ηνπο ζηα ζρνιεία κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παηδηώλ ηνπο.
ΑΓΔΗΑ ΓΑΜΟΤ
5 εξγάζηκεο εκέξεο «πελζήκεξν» ή 6 εξγάζηκεο «εμαήκεξν» κε απνδνρέο.
ΑΓΔΗΑ ΓΔΝΝΖΖ ΠΑΗΓΗΟΤ
Ο παηέξαο δηθαηνύηαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο αδείαο κε απνδνρέο γηα ηε γέλλεζε θάζε
παηδηνύ.
ΑΓΔΗΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΣΟΤ ΤΓΓΔΝΟΤ
Γύν εξγάζηκεο εκέξεο κε απνδνρέο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδύγνπ, ηέθλσλ,
γνλέσλ θαη αδειθώλ.
ΓΩΡΑ ΠΑΥΑ ΚΑΗ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ
Γηθαηνύκαζηε νιόθιεξν ην Γώξν όηαλ έρνπκε δνπιέςεη όιε ηελ πεξίνδν από 1/1
κέρξη 30/4 γηα ην Πάζρα θαη από 1/5 έσο 31/12 γηα ηα Υξηζηνύγελλα.
Γει. γηα ην ΠΑΥΑ δηθαηνύκαζηε
Α) Μηζό κηζζό όζνη είκαζηε ππάιιεινη
Β) 15 εκεξνκίζζηα όζνη παίξλνπλ εκεξνκίζζην.
« πξνζνρή όρη δύν εβδνκαδηάηηθα»
Γ) Γηα όζνπο εξγάζηεθαλ ηκήκα ηεο πεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 30 Απξηιίνπ,
δηθαηνύληαη δώξν πνπ αλαινγεί ζε έλα κεξνθάκαην ή 1/25 ηνπ κηζζνύ γηα θάζε 8
εκεξνινγηαθέο εκέξεο «καδί κε Κπξηαθέο, αξγίεο» ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο.
ΓΗΑ ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ
Α) Οιόθιεξν κηζζό όζνη είλαη κε κεληάηηθν
Β) 25 κεξνθάκαην γηα ηνπο εκεξνκίζζηνπο
Γ) Γηα όζνπο εξγάζηεθαλ ηκήκα ηεο πεξηόδνπ από 1ε Μαΐνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ,
δηθαηνύληαη δώξν πνπ αλαινγεί 2 κεξνθάκαηα ή 2/25 ηνπ κηζζνύ γηα θάζε 19
εκεξνινγηαθέο εκέξεο (καδί κε Κπξηαθέο θαη αξγίεο) ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο.

ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΣΑ ΓΩΡΑ ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΝΣΑΗ
Α) Ζ πξνζαύμεζε ηεο λόκηκεο θαη ηαθηηθήο εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο
θαη ηηο λπρηεξηλέο ώξεο, εθόζνλ δίδεηαη ζην κηζζσηό ζηαζεξά θαη κόληκα σο ηαθηηθό
αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο ζηηο αλσηέξσ εκέξεο θαη ώξεο ηαθηηθά θάζε
κήλα ή επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά ζε νξηζκέλα δηαζηήκαηα ηνπ ρξόλνπ.
Β) Ζ ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ εξγνδόηε ζηνλ κηζζσηό γηα ηε λόκηκε
ππεξσξηαθή εξγαζία, εθόζνλ ε εξγαζία απηή δελ απαγνξεύεηαη από ην λόκν,
παξέρεηαη ηαθηηθά.
Γ) Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ακνηβή πνπ ρνξεγείηαη γηα ππεξεξγαζία.
Γ) Τπνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη κε ην δώξν ην πνζνζηό ηνπ επηδόκαηνο αδείαο
πνπ αληηζηνηρεί ζηα πνζά ησλ δώξσλ πνπ βγαίλεη εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην πνζό
ηνπ δώξνπ κε ηνλ ζπληειεζηή 0,04166.
Ζ θαηαβνιή ηνπ δώξνπ πξέπεη λα γίλεη γηα ην Πάζρα κέρξη ηε κεγάιε Σεηάξηε θαη
γηα ηα Υξηζηνύγελλα κέρξη 21 Γεθεκβξίνπ.
Οη εξγνδόηεο πνπ αξλνύληαη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ενξηώλ ζηνπο
δηθαηνύρνπο κηζζσηνύο ηνπο, ππέρνπλ πέξα από ηηο αζηηθέο θπξώζεηο θαη ηηο
πνηληθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Α.Ν. 690/1945.
ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ- ΑΠΟΛΤΖ
Απαγνξεύεηαη ε απόιπζε θαη αλ γίλεη είλαη άθπξε ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο.
1. Όηαλ ν εξγαδόκελνο βξίζθεηαη ζε θαλνληθή άδεηα.
2. Όηαλ ν κηζζσηόο ππεξεηεί ηε ζεηεία ηνπ θαη γηα έλα ρξόλν κεηά ηελ
απνζηξάηεπζή ηνπ. Απηό ηζρύεη βέβαηα αλ ν κηζζσηόο είρε απαζρνιεζεί
ηνπιάρηζηνλ γηα 6 κήλεο ζηελ επηρείξεζε πξηλ ζηξαηεπηεί.
3. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε απόιπζε ζε πλδηθαιηζηέο πνπ είλαη εθιεγκέλνη ζηα
Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ σκαηείσλ Δξγαηηθώλ Κέληξσλ.
4. Απαγνξεύεηαη ε απόιπζε ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ εθιεγεί ζηα
πκβνύιηα εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο επηηξνπέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο.
ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΠΔΝΘΖΜΔΡΟ- ΟΚΣΑΩΡΟ- 40ΩΡΟ
ΑΒΒΑΣΟ- ΡΔΠΟ- ΚΤΡΗΑΚΖ- ΑΡΓΗΑ
Τπεξεξγαζία 5 ώξεο ηελ εβδνκάδα επί 1 ώξα ηελ εκέξα, πξνζαύμεζε 25% επί ηνπ
σξνκηζζίνπ πέξα νθηαώξνπ.
ΤΠΔΡΩΡΗΑΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
Πέξα ησλ 45 σξώλ ηελ εβδνκάδα κε πξνζαύμεζε ηνπ σξνκηζζίνπ ηνπ 50%- 75%
θαη 100%.
ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΔΡΓΑΗΑ
ηνπο κηζζσηνύο πνπ από ηε θύζε ηεο δνπιεηάο ηνπο «ΒΑΡΓΗΔ» ή θαηά
πεξίπησζε εξγάδνληαη ηηο λπρηεξηλέο ώξεο, από ηηο 10 ην βξάδπ έσο ηηο 6 ην πξσί,
ν εξγνδόηεο νθείιεη λα ηνπο θαηαβάιιεη ηηο απνδνρέο ησλ αληίζηνηρσλ σξώλ
πξνζαπμεκέλεο θαηά 25%.

ΑΠΑΥΟΛΖΖ- ΚΤΡΗΑΚΖ
Ζ εξγαζία ηηο Κπξηαθέο δελ εκπίπηεη ζηελ ππεξεξγαζηαθή απαζρόιεζε, νύηε ζηελ
ππεξσξηαθή. Θεσξείηαη εξγαζία ζε κέξα αξγίαο, αθόκε θαη αλ ν εξγαδόκελνο
απαζρνιείηαη ζε βηνκεραλία ή ππεξεζία ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο θαη αλαπιεξώλεη ην
ξεπό ηνπ ζε θάπνηεο άιιεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα.
Ωο εθ ηνύηνπ ε εξγαζία ηελ Κπξηαθή εκπίπηεη ζε μερσξηζηή δηάηαμε ηνπ λόκνπ θαη ε
ακνηβή ηεο πξνβιέπεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 75%. Γειαδή ν εξγαδόκελνο πνπ ζα
αζρνιεζεί γηα 6 ώξεο θαη 40 ιεπηά ηελ Κπξηαθή «όζεο είλαη θαλνληθά νη ώξεο
εξγαζίαο ηεο εκέξαο θαη όρη νη 8 ώξεο ηνπ πελζήκεξνπ». Θα πιεξσζεί ην
εκεξνκίζζην ηνπ ή ην 1/25 ηνπ κηζζνύ ηνπ ζπλόινπ 75% πάλσ (1,75 εκεξνκίζζηα).
Όηαλ ζπκπέζνπλ ππεξεξγαζία, ή ππεξσξία, ή λπρηεξηλή εξγαζία ζε κέξα Κπξηαθή,
ηόηε νη πξνζαπμήζεηο ηεο θάζε κηαο πεξίπησζεο, ππνινγίδνληαη κεηά πξνζαύμεζήο
ηνπο ζην πξνζαπμεκέλν εκεξνκίζζην ηεο Κπξηαθήο.

ΓΗΟΡΣΔ- ΑΡΓΗΔ
Α) Δμαηξέζηκεο αξγίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί νη επίζεκεο γηνξηέο ηνπ ρξόλνπ, θαηά ηηο
νπνίεο νη εξγαδόκελνη δελ εξγάδνληαη. Απαγνξεύεηαη από ην λόκν ζε όιεο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο «ΒΑΡΓΗΔ», λα απαζρνινύλ ην
πξνζσπηθό ηνπο θαηά ηηο εκέξεο απηέο.
1.
25ε ΜΑΡΣΗΟΤ
2.
ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΠΑΥΑ
3.
1ε ΜΑΖ
4.
15 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
5.
28ε ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ
6.
Πξώηε εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ «25 Γεθεκβξίνπ». Οη αξγίεο πιεξώλνληαη,
νη δε απνδνρέο εληάζζνληαη θαλνληθά ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηνπ
επηθνπξηθνύ θαη κεηξάλε ζηηο εκέξεο αζθάιηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
ΔΠΗΓΟΜΑ ΑΝΔΓΗΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
α) Καηαγγειία ζύκβαζεο εξγαζίαο ή βεβαίσζε γηα ηε ιήμε ζύκβαζεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
β) Βηβιηάξην ελζήκσλ.
γ) Οηθνγελεηαθό βηβιηάξην πγείαο εθόζνλ ππάξρνπλ πξνζηαηεπόκελα κέιε.
δ) Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο εθνξίαο.

.Δ.Ο.Φ.Α.Δ.

